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IJjév másodnapján 
a megszokottság majdnem arra vinné az embert, hogy 
elmélkedést tartson az elmúlt s töprenkedésekbe me-
rüljön az alig megkezdett u j év felett. Azonban mi-
nek ? . . . Bajainak, megoldatlan kérdéseinek egész hal-
mazát szomorú örökség gyanánt áthagyományozva 
a jelenre, az elmúlt esztendő bizony nem méltó, hogy 
sirassuk, s csak akkor lenne talán érdemes, vele még 
utólagosan is foglalkozni, ha remény volna, hogyaz 
emberi nem, a mul t évben elkövetett hibáin okulva, 
ez újban helyesebb utakra térni szándékozik. De vál-
jon, van-e erre kilátás ? . . . Aligha ! Sőt ugy látszik, 
hogy nemünk nagyonis következetesen tovább akar 
rohanni a végkatastrófa felé, annyi legalább tény, 
hogy a társadalomnak elkereszténytelenitése óriási 
léptekkel halad, s hogy az emberek legnagyobb része 
mindinkább jobban elfordul a keresztény hit- és 
keresztény élettől. Ezt nem csak mi mondjuk ; — az 
ellentábor is tudja s hangosan hirdeti ezt. Feuerbach, 
Strausz, Renan, Hartmann és a socialisták öröm-
ujongva jelentik „a kereszténység bukását" ; mi pe-
dig nem tagadhatjuk, hogy az ujpogány áradat nöt-
tön nő s hogy a hitetlenségnek terjedését kétségbe-
vonhatlan számok tüntetik fel és bizonyitják. „Bár-
merre forditjátok is szemeiteket,u — mondá nem oly 
régen IX. Pius, — „akár Kelet, akár Nyugat, akár 
Észak, akár Dél felé, tekintve a társadalom irányadó 
köreit, mondjátok meg nekem, váljon nem igaz-e, 
hogy a hittől, a vallástól elpártoltak? u 

Nincsenek többé keresztény államok, nincs többé 
keresztény társadalom, nincs többé — kereszténység. 
Vannak egyes hivő keresztények az ujpogány nem-
zedék közt elszórva, úgyszólván a diasporában, de 
ezeknek száma is mindegyre csökken, mig a pogá-
nyoké folytonosan növekszik. Ha az egyletekben és 

„Megszám-
volt az ellenség hadserege és csak igen 

másutt nyíltan egyházuk mellett fellépő, határozott, 
öntudatos katholikusoknak számát azokéhoz hason-
lítjuk, kik sem melegek sem hidegek, s még inkább, 
ha azt a hitetlenek, az egyház ellenségeinek számá-
hoz, tevékenységéhez és hatalmához hasonlítjuk, ön-
kénytelenül ama ^kisded nyája is j u t eszünkbe, mely-
hez az Ur — Luk. XII. 32 — felbátoritólag igy szól : 
„Ne félj, mert tetszett atyátoknak, hogy országot 
adjon nektek," azaz, hogy igaz híveihez számítson 
titeket, itt, és a siron tul, és a bold. Emmerich Kata-
lin ezen, napjainkról mondott szavai: 
lálhíi tlan 
csekély azok száma, kik hiven küzdöttek Krisztusért, 
s e szám is a harcz vége felé mindegyre fogyot t . . 

S igy is van. A hivő keresztények száma csak-
ugyan mindegyre fogy, soraink ritkulnak s a felser-
dülő nemzedék alig szolgáltat már ujonczot az el-
öregedett katonák helyébe, mert csekély kivételek-
kel, tömegesen az Antikrisztus zászlaja alá sorako-
zik. Már is meglátszik, mily helyesen számítanak 
ellenségeink, midőn az iskolát elszakitják az egyház-
tól. Minő a mai férfivilág ? — s ime, ez még lega-
lább némileg keresztény szellemű neveltetésben ré-
szesült; — mivé lesz tehát ez a mostani fiatal nem-
zedék, melyet a család és az iskola, a rosz példa és az 
aljas olvasmány a hitetlenség szellemével táplál, 
egyenesen a pokoli hatalmak nemtelen szolgálatára 
nevel ? Ha majd ezek a gyermekek, ezek az éretlen 
tanulók, kik mit sein hisznek, kik habozás nélkül a 
legnagyobb szentségtörést és blasphemiát haj t ják 
végre, — a kit a véletlen épen akkor visz valamely 
templomba, midőn a ,katholikus' deákság hivatalos 
gyóntatást vagy áldozást végez, mondhatja : Facta 
loquuntur, — majd ha ezek a siildö pogányok, felne-
vekedve, a hangadó tömeget képezik, akkor fog csak 
a „mysterium iniquitatis" nyilvánulni, akkor fognak 
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csak üresen állani templomaink ! A legroszabb kor-
szakon még korántsem vagyunk tul, az még csak 
közeledik ; az istentelenségnek pohara még nem telt 
meg egészen, az emberek gonoszsága és a pokolnak 
hatalma még korántsincs kimerítve végképen, a vihar 
még nem mult el, hanem csak azután fog valóban 
kitörni ; a mi eddig történt, csak előkészület volt, 
elöjátét, előőrsi csatározások, — az internationalis, 
universalis ,kulturharcz' csak ezentúl fog kitörni. 
Ezt jól tudjuk, de tudja az ellenség is, azért készül 
oly buzgón a páholy, készül a forradalmi had ! 

Emberi mértékkel mérve, pusztán emberi sze-
mekkel szemlélve a dolgokat, azt kell mondanunk, 
hogy az egyház végdiadalától távolabb áll, mint va-
laha, sőt hogy naponta több talajt veszt és lépésen-
kint visszaszorittatik a katakombák felé. Ellenségei-
nek száma növekszik, barátaié fogy, sehonnan sem 
érkezik világi segély, nincs földi hatalom, mely védő 
kar já t merné az egyháznak nyújtani, nincs egy nem-
zet sem, mely nyiltan és becsületesen merné a ke-
resztény zászlót lengetni. Sehol sem vagyunk az 
uralkodó, de mindenütt a gyűlölt, üldözött, elnyo-
mott párt, ,écrasez V infâme1, hangzik felénk, bármerre 
forduljunk is. Morimur — deiicimur, mondhatnók a 
nemzetek apostolával, ha szemeinket a világpolitikai 
és társadalmi helyzetén jár ta t juk. A társadalom meg-
szűnt keresztény módon elni és gondolni, a keresz-
tény hit nem képezi többé a fejedelmek és népek 
szövétnekét, uralkodók és alattvalók közös törvényét, 
sőt ellenkezőleg, gúnyosan azt mondják nekünk : 
„ Őseitek istene megszűnt uralkodni !" 

Deiicimur ! A katholikus világnézet ki van vetve 
a közéletből, az államból és a társadalomból; kivan 
mindenünnen szoritva, mint volt a Konstantin előtti 
üldözések korában. Napjaink politikája, törvényho-
zása, tudománya és irodalma époly kevéssé keresz-
tény, mint akár csak az ókorbeli pogányoké, sőt 
annyira vagyunk, hogy bizonyos kérdésekben a nem-
keresztény hatalmak magatartása keresztényiebb 
azokénál, kik kettős és hármas kereszttel dicseked-
nek. — Deiicimur !... ki vagyunk szoritva a közin-
tézményekből, ki a magasabb és alantibb oktatás-
ból, ki a befolyásos helyekből és hivatalokból; már 
birtokképességünk is vonatik kétségbe, sőt nyiltan 
tagadtatik. Volt idő, midőn az egyház becsben állott 
és tiszteletben e föld nagyjai- és hatalmasainál, mi-
dőn a fejedelmek koronáikra tűzék, legdrágább ék-
szer gyanánt, a keresztet, s midőn a bibor csak ak-
kor látszott magasztos szinben ragyogni, ha a ke-
reszténység világitó napjának arany sugarai érinték. 

Ez idők letűntek. Ma az egyház nem hódolattal tisz-
telt királynő többé, hanem száműzött hontalan buj-
dosó, kit legfelebb csak azon feltétel alatt akarnak 
ignorálva megtűrni, ha szolgálói szerepet vállal az 
állam szeszélyei szerint. Volt idő, midőn az egyház 
bővelkedett e föld javaiban, midőn jámborabb nem-
zedékek azzal szentelék meg e föld mulandó porát, 
hogy az egyház szolgálatára s igy a szegények javára 
ajánlák fel azt; — ma az egyház ki van fosztva min-
denből, és a mi az övé volt, abból most azok táplál-
tatnak, dijaztatnak és gazdagittatnak, kik ellene tör-
nek, kik éltök feladatává a katholicismusnak aláá-
sását tűzték ki magoknak. Volt idő, midőn a katho-
likus elvek és nézetek uralták a közéletet, midőn 
szent hitünk jelvényei disziték az utczákat és nyil-
vános helyeket, midőn minden iskola egyegy temp-
lom volt; — és mos t ? . . . deiicimur ! Eltávolittatik, a 
mi csak messziről is a keresztény névre emlékeztetni 
képes; a keresztek ledöntetnek, a szentképek bemá-
zoltatnak, a feszületnek nincs helye többé, sem az 
iskolában sem a biró termeiben, s ha még csak e külső 
jelek esnének áldozatul, de az irtó háború nem cse-
kélyebb eredménynyel s ínég sokkal nagyobb kár-
ral szellemi téren is vivatik, maga a hit irtatik ki a 
szivekből ! 

Deiicimur ! — a kereszténység ismét lett, mi 
már egyszer volt, a zsidóknak botránykozás, a po-
gányoknak pedig bolondságsezenelpártoláshasonló 
aránvokban történik az alsóbb, mint a fensöbb réte-
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gekben. Midőn Strausz ezelőtt vagy negyven évvel 
,Jézus Elete' czimü munkájának első kiadását bo-
csátá közre, még azzal dicsekedhetett az élőbeszéd-
ben, hogy könyvét csak a müveitek értik meg; ak-
kor a hitetlenséget, úgyszólván, még a ,müveit' osz-
tályok privilégiumául tekintették. Ma másként álla-
nak a dolgok. Ez a Strausz-féle ,műveltség' azóta 
beláthatlan dimensiókban terjedt, a munkások, sok 
helyütt még a földművelők tömege is nem csak utá-
nozta az ,urak' hitetlenségét, de még ezeknél is to-
vább haladt benne. Ma már a kunyhó és a padlás-
szoba is ismerik Voltaire, Renan és Hartmann esz-
méit és a Strausz-féle „Nem vagyunk többé kereszté-
nyek" az urak termeiből elég soká hallatszott át a 
munkások műhelyeibe, hogy itt is borzasztó vissz-
hangot keltsen, melyen amazok már meg is ijedni 
kezdenek, de ugylátszik, — későn; mert a socialista 
lapok ma már sokkal nyíltabban és következeteseb-
ben hirdetik az Antikrisztus evangéliumát, mint 
azt a ,felvilágosodott' nyárspolgárok sajtója valaha 
tette, mely a maga egyiigyüségében ugy szerette 



volna a dolgokat elintézni, hogy az ő urai számára eltöröl-
tessék ugyan a vallás, a hit és az erkölcstan ; de a ,misera 
plebs' azért csak higyjen, főleg higyje, hogy szent a bour-
geois tulajdona, s netaláni osztozkodások tárgyául csak az 
egyház birtoka szolgálhat. Azonban az emberi szellem jóban 
és roszban egyaránt következetesen halad ; mert az eszmék 
körében a természetes fejlődésnek törvényei csak olymódon ér-
vényesek, mint a szerves testek körül, s azért ha manap egy-
bevetjük azon statistikai számokat, melyek egyfelíil a soci-
alisticus áramlat terjedését, másfelül pedig a keresztény hit-
életnek csökkenését jelzik, ha ezekből megtudjuk, hogy pél-
dául Berlinben ma már több mint 30,000 — harminczezer 
•— kereszteletlen gyermek van, majdnem ugy látszhatnék az 
embernek, hogy egy pár évtized múlva afrikai és austráliai 
hittéritőink visszatérhetnek Európába, hogy itthon, ezen 
pogányok közt hirdessék Krisztus tanát, ontsák érette vérö-
ket ! Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy azon néposz-
tályok, melyeké, a mai helyzetből itélve, a politikai jövő, — 
nem keresztények többé, könnyű tehát elgondolni, minő lesz 
e jövő, ha nemünk jelenlegi utján végig halad. Okozták pe-
dig e baj t azok, kik azt hitték, hogy „majd megkeserülik a 
papok" s most remegve azt veszik észre, hogy bizony saját 
fejők inog, mig az egyház helyi és ideiglenes veszteségeket 
szenvedhet ugyan, nagyjában pedig és összletében azért is 
virágzik, gyarapszik, halad ! 

,Helyi és ideiglenes veszteségeket' — mondunk, melye-
ket a szerető anya azok érdekében sirat, kik, midőn őket el-
veszti, magok vesztenek legtöbbet, mert földi s mennyei, 
mulandó s örökkévaló boldogságukat vesztik. Pedig ki tudja, 
váljon a százados gonoszság nem arrabi r ja -e a Gondviselést, 
hogy a „levabo candelabrum /" szavát kiáltva Európa ,felvi-
lágosodott' népei felé, a kereszténység világító szövétnekét 
elveszi tőlök s áthelyezi oda, hol azt méltányolni, becsülni, 
hálás tiszteletben tartani tudják is, akarják is — ?! 

Még talán volna idő a magábaszállásra, a megtérésre ! 
Az u j év meghozandja-e a kijózanodásnak legalább kezde-
tét ? . . . Reméljük, mert post tenebras lux. Bármi történjék 
azonban, az egyházat ne féltsük ; mert, — ismét az apostol 
szavai szerint : Deiicimur, sed non perimus ; quasi Morientes 
et ecce vivimus ! 

Egyházi okmánytár. 
1. Instr actio S. Congregationis de Propaganda Fide saper 

dispensationibus matrimonialibus. 
Cum dispensatio sit iuris communis relaxatio cum cau-

sae cognitione, ab eo facta, qui habet potestatem, explora-
tum omnibus est, dispensationes ab impedimentis matrimo-
nialibus non esse indulgendas, nisi légitima et gravis causa 
interveniat. Quin imo facile quisque intelligit, tanto gravi-
orem causam requiri, quanto gravius est impediinentum, 
quod nuptiis celebrandis opponitur. Verum haud raro ad S. 
Sedem perveniunt supplices literae pro impetranda aliqua 
huiusmodi dispensatione, quae nulla canonica ratione fulci-
untur. Accidit etiam quandoque, ut in huiusmodi supplica-
tionibus ea omittantur, quae necessario exprimi debent, ne 
dispensatio nullitatis vitio laborét. Idcirco opportunum vi-
sum est, in praesenti Instructione paucis perstringere prae_ 
cipuas illas causas, quae ad matrimoniales dispensationes 

obtinendas iuxta canonicas sanctiones, et prudens ecclesia-
sticae provisionis arbitrium, pro sufficientibus haberi consue-
verunt ; deinde ea indicare, quae in ipsa dispensatione pe-
tenda exprimere oportet. 

I . Atque ut a causis dispensationum exordium duca-
tur, operae pretium erit inprimis animadvertere, imam ali-
quando causam seorsim acceptam insufficientem esse, sed 
alteri adiunctam sufficientem existimari ; nam quae non 
prosunt singula, multa iuvant, arg. 1. 5. C. de probat. Huius-
modi autem causae sunt quae sequuntur : 

1. Angustia loci sive absoluta sive relativa (ratione 
tan tum oratricis), cum scilicet in loco originis vel etiam do-
micilii, cognatio foeminae ita sit propagata, ut alium paris 
conditionis, cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum 
vel affinem, patr iam vero deserere sit ei durum.1) 

2. Aetas foeminae superadulta, si scilicet 24-um aetatis 
annum iam egressa hactenus virum paris conditionis, cui 
nubere possit, non invenit. Haec vero causa haud suffraga-
tur viduae, quae ad alias nuptias convolare cupiat. 

3. Deficientia aut incompetentia dotis, si nempe foe-
mina non habeat actu tantain dotem, ut extraneo aequalis 
conditionis, qui neque consanguineus neque affinis sit, nu-
bere possit in proprio loco, in quo commoratur. Quae causa 
magis urget, si millier penitus indotata existât, et consan-
guineus vel affinis earn in uxorem ducere, aut etiam conve-
nienter ex integro dotare paratus sit. 

4. Lites super successione bonorum iam exortae, vel 
earumdem grave aut imminens periculum. Si mulier gravem 
litem super successione bonorum magni momenti sustineat, 
neque adest alius, qui litem huiusmodi in se suscipiat pro-
priisque expensis prosequatur, praeter ilium, qui ipsam in 
uxorem ducere cupit, dispensatio concedi solet ; interest 
enim reipublicae, ut lites extinguantur. Huic proximo acce-
dit alia causa, scilicet dos litibus involuta, cum nimirum 
mulier alio est destituta viro, cuius ope bona sua recuperare 
valeat. Verum huiusmodi causa nonnisi pro remotioribus 
gradibus sufficit. 

5. Paupertas viduae, quae numerosa prole sit onerata, 
et vir earn alere polliceatur. Sed quandoque remedio dispen-
sationis succurritur viduae ea tantum de causa, quod iunior 
sit atque in periculo incontinentiae versetur. 

6. Bonum pacis, quo nomine veniunt nedum foedera 
inter régna et Principes, sed etiam extinctio gravium ini-
micitiarum, rixarum, et odiorum civilium. Haec causa ad-
ducitur vel ad extinguendas graves inimicitias, quae inter 
contralientium consanguineos vel affines ortae sint, quaeque 
matrimonii celebratione omnino componerentur ; vel quando 
inter contrahentium consanguineos et affines inimicitiae gra-
ves viguerint, et, licet pax inter ipsos inita iam sit, celebra-
tio tamen matrimonii ad ipsius pacis confirmationem maxi-
me conduceret. 

7. Nimia, suspecta, periculosa familiaritas, nec non co-
habitatio sub eodem tecto, quae facile impediri non possit. 

8. Copula cum consanguinea vel affine vel alia per-

') Angustia loci non est desumenda a numero focorüm cuiusque 
Paroeciae, sed a numero focorum cuiusque loci, vel etiam plurium loco-
rum, si non distent ad invicem ultra milliare- (Eesol. S. C. C. d dat. 
8. Juli 1876.) 
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sona, impedimento laborante, praehabita, et Praegnantia, 
ideoque legitimatio prolis, ut nempe consulatur bono prolis 
ipsius et honori mulieris, cpiae secus innupta maneret. Haec 
profecto una est ex urgentioribus causis, ob quam etiam ple-
beis dari sólet dispensatio, dummodo copula patrata non 
fuerit sub spe faeilioris dispensationis : quae circumstantia 
in supplicatione foret exprimenda. 

9. Infamia mulieris, ex suspicione orta, quod illa, suo 
consanguineo aut affini nimis familiaris, cognita sit ab eo-
dem, licet suspicio sit falsa, cum nempe, nisi matrimonium 
contraliatur mulier graviter difíamata vei innupta remane-
ret, vei disparis conditionis viro nubere deberet, aut gravia 
damna orirentur. 

10. Kevalidatio matrimonii, quod bona fide et publice, 
servata Tridentini forma, contractu in est : quia eins disso-
lutio vix fieri potest sine publico scandalo et gravi damno, 
praesertim foeminae, c. 7. de consanguin. At, si mala fide 
sponsi nuptias inierunt, gratiam dispensationis minime me-
rentur, sic disponente Cone. Trid. Sess. X X I Y , cap. V. de 
reform, matrim. 

11. Periculum matrimonii mixti, vel coram acatholico 
ministro celebrandi. Quando periculum adest, quod volentes 
matrimonium in aliquo etiam ex maioribus gradibus con-
trahere ex denegatione dispensationis ad Ministrum acatho-
lieum accédant pro nuptiis celebrandis, spreta Ecclesiae au-
ctoritate, iusta invenitur dispensandi causa, quia adest non 
modo gravissimum fidelium scandalum, sed etiam timor per-
versionis et defectionis a fide ta liter agentium et matrimonii 
impedimenta contemnentium, maxime in regionibus, ubi 
baereses impune grassantur. Id docuit haec S. Congregatio 
in instructione die 17. Apr. 1820. ad Arcliiepiscopum Que-
becensem data. Pariter, cum Vicarius Apostolicus Bosniae 
2)ostulasset, u t rum dispensationem elargiri posset iis Catho-
licis, qui nullum aliud praetexunt motivum, quam vesanum 
amorem, et simul praevideiur, dispensatione denegata, eos 
coram iudice infideli coniugium fore inituros, S. Congrega-
tio S. Officii in Fer . IV . 14. Aug. 1822. decrevit : „respon-
dendum Oratori, quod in exposito casu utatur facultatibus 
sibi in Form. I I . commissis, prout in Domino expedire iudi-
caverit". Tantumdem dicendum de periculo, quod pars ca-
tholica cum acatholico Matrimonium celebrare audeat. 

12. Periculum incestuosi concubinatus. Ex superius 
memorata instructione an. 1822 elucet, dispensationis reme-
dium, ne quis in concubinatu insordescat cum publico scan-
dalo atque evident! aeternae salutis discrimine, adhiben-
dum esse. 

13. Periculum Matrimonii civilis. E x dictis consequi-
tur probabile periculum, quod illi, qui dispensationem pe-
tunt, eanon obtenta, matrimonium dumtaxat civile, ut aiunt, 
celebraturi sint, esse legitimam dispensandi causam. 

14. Bemotio gravium scandalorum. 
15. Cessatio publici concubinatus. 
16. Excellentia meritorum, cum aliquis aut contra fidei 

catholicae hostes dimicatione aut liberalitate erga Ecclesiam, 
aut doctrina, virtute, above modo de Beligione sit optime 
meritus. 

Hae sunt communiores potioresque causae, quae ad 

matrimoniales dispensationes impetrandas adduci soient ; de 
quibus copiose agunt theologi ac sacrorum canonum inter-
prétés.2) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 1. Fehér lap. A történelem lapjai év-

ről évre szaporodnak, minden év egyegy lapot tölt be örven-
detes és szomorú eseményeivel azon könyvben, mely joggal 
a Gondviselés könyvének nevezhető, mert benne valóban az 
isteni Gondviselés intézkedései találhatók fel mindazok által, 
kik a világrendet nem tar t ják az esetlegességek kifolyásának 
és eredményének, hanem a legfőbb Ész alkotásának. A teg-
napi nappal a történelem egy lapja ismét be van fejezve, a 
lefolyt év beirta azt eseményekkel, — eseményekkel, melye-
ket nem szükséges elősorolnunk, mert azok úgyis mindnyá-
junk emlékezetébe még mélyen és igen élénken be vannak 
vésve. A mai nappal egy u j év tárul fel előttünk, a történet 
egy uj, egészen fehér lapjával állunk szemben, melyről tud-
juk ugyan, hogy azt az események ismét betöltendik, mint 
betöltötték a múltnak több évezredes lapjait, de nem tudjuk, 
minők lesznek a bekövetkezendő események? nem tudjuk, 
több lesz-e azokban az örvendetes vonás ? Egy nagy kérdő jel-
nek méltán nevezhető ama fehér lap, mely előtt állunk, me-
lyet ma már megfejteni akarni, bizonyára több lenne a leg-
nagyobb vakmerőségnél is. 

Nem is koezkáztatunk jóslatot, mert nem akarunk ha-
sonlók lenni azon politikai jósokhoz, kiknek jövendöléseik 
soha sem teljesednek be. A fehér lap, mely előttünk áll, ne-
künk nem arra szolgál, hogy bizonytalan utakon tévelyegve, 
végre mégis csak mondjunk ,valamit', melyből az tűnjék ki 
az olvasó előtt, hogy mi természetfeletti lények vagyunk és 
nem olyan közönséges halandók, kik előtt a jövő elfedve ; az 
ilyen munkát mi azoknak hagyjuk, kiknek nem épen becsü-
letes elvük az, hogy mundus vult decipi, ergo decipiatur. H a 
mi e fehér lapról beszélünk, teszszük azt azért, mert tudjuk, 
hogy e fehér lap is be fog ez évben Íratni a tények kitöröl-
hetlen betűivel és mert tudjuk, hogy a jövő azoké, kik érvé-
nyesiteni és pedig a legszívósabb kitartással érvényesíteni 
törekesznek elveiket, hogy azoké, kiknek tettei túlsúlyban 
lesznek a fehér lapra feljegyezve. 

A mult eseményeit mindig szem előtt tartva, senkir0 

sem vár oly nagy feladat teljesitése e tekintetben, mint a 
— katholikusokra. A lefolyt évek lapjait a liberalismus fe-
kete tényei foglalták el és ha történt is valami a katholiku-
sok részéről, ha itt-ott egyes események a katholikusok te-
vékenységéről tanúskodnak is, azok vagy csak félig végbe 
vitt és igy meglehetősen eredménytelen tettek, vagy pedig, 
mint nálunk, tetteknek nem nevezhető szavakban állottak. 
Nem kell-e mind ennek a jövőben másképen történni ? nem 
kell oda törekedni, hogy ez évben mi foglaljuk le, a mi fé-
nyeink részére a történelem uj lapját ? nem kell-e oda hatni, 
hogy a katholikus tények a liberalismus tényeit kiszorítsák 
a történelem fehér lapjairól ? Igenis, e szerepcserének be kel-
lene már egyszer következnie, nem szavakkal, melyekből már 
elég volt, hanem a tettek mezejére, tettekkel kell fellépni, ami 

Inter ceteros consulendi Pyrrhus Carredus : Praxis dispensa-
tionum Apostolicarum Lib. VII. et VIII, ac Vincentius De Justis : Da 
dispensationibus matrimonialibus Lib. III. 
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netalán már eddig történt, azt erősiteni és ami nem történt, 
azt meginditani és a mulasztást után kell pótolni. 

Yan is elég ok, ami a katholikusokat tettekre ösztö-
nözheti, mert, ha vannak, kik eltekintve most az összegyház 
állapotától, az ujabh korban hazánkban sérelmeket szenved-
tek, daczára a nemzetért tanusitott annyi áldozatkészségnek, 
daczára országos törvényeinknek, azok nem mások mint a 
katholikusok ; és ha vannak, kik az irodalom terén is foly-
ton rágalmaztatnak, kiknek elvei szándékosan elferdittet-
nek, a felvilágositások után is a roszakaratu ferditések fen-
tartatnak, azok ismét nem mások, mint a katholikusok ; és ha 
vannak, kiknek elveik és jogaik érvényesítése elé a legnagyobb 
akadályok, a kigondolható legnagyobb raffineriával gördi t -

tetnek, azok bizonyára ismét nem mások, mint a katholiku-
sok ; végül, lia vannak, kik tervszerűen mellőztetnek ugy a 
kivált magasabb hivatalok, mint más egyéb állami jótéte-
mények elnyerésében, ugy ezeket is, nem a zsidók, nem a pro-
testánsok, nem más felekezetűek, hanem a katholikusok közt 
kell keresni és mind e tényeket és ehhez hasonlókat a libera-
lismus i r ta a mult évi történet lapjaira. Nem elegendő ok 
mindez arra, hogy a katholikusok végre valahára a tényekre 
tényekkel feleljenek és pedig minél előbb ? mert minél később 
fogják a katholikusok vissza venni akarni jogukat, hogy a 
történelem lapjait ők irják be tényeikkel, annál nehezebben 
fog az menni. Vagy lehetséges-e még tovább is összedugott 
kézzel nézni, mikép forgattatnak ki a katholikusok jogai sar-
kaikból ? A liberálisok, mint az az elősorolt tényekből ki tű-
nik, saját érdekeik érvényesítésére nem maradtak a szavak-
nál, hanem tényeket mutatnak, összes ujabb alkotmányos 
életünk és igy a mult év is csak erről tud tanúskodni ; ha-
sonló fáradságot, többet mondunk, angagi áldozatot nem ér-
demelnének meg a katholikus érdekek és pedig mind maguk 
a katholikusok, mind a haza szempontjából ? A nemzet, a 
haza elleni bün, a katholikus érdekek még tovább is a libe-
ralismusnak szabad zsákmányul odadobni és megengedni) 
hogy a történelem lapjain Magyarországon már ne is lehes-
sen mást feljegyezve találni, mint azon földalatti működést, 
melyet a liberalismus, a katholicismus megrontására neme-
sebb czélra érdemes kitartással folytat. 

Amit a liberalismus saját érdekében ezideig tett, te-
gyük azt mi is, leszámitva természetesen azon undok és er-
kölcstelen eszközöket, melyeket a liberalismus ellenünk hasz-
nál, legyen ez u j év még ma fehér lapja örökké nevezetes a 
történelemben az által, hogy tanúskodjék a katholikusok 
életrevalóságáról, legyen ez év a kath. politikai kasinók, 
kath. irodalmi társulatok alapításának éve, hassanak a ka-
tholikusok társadalmi és politikai uton a kath. elvek érvé-
nyesítésére, világosítsák fel a népet egyes katholikus tekin-
tély esebbjeink a helyzetről, nevezetesen azért is, mert az ez-
évi választások döntő befolyással lesznek a helyzet változá-
sára, vagy maradására, szóval használjanak fel minden tör-
vényes eszközt arra, hogy ha majd eljön az év vége, vissza 
pillantva a lefolyt időre, örömmel és megelégedéssel olvassák 
a fehér lapon a végbevitt kath. tetteket és azon öntudattal 
vigasztalódjanak, hogy az 1878-ik év a kath. magyar névre 
ismét becsületet hozott. Boldog u j évet ! $ 

Az eperjesi egyházmegyéből i r ják a ,M. Allam'-
nak. Az uj szentszéki ülnök. Az eperjesi görög katholikus 

egyházmegyében igen számosan vannak oly áldozárok, kik 
hittanulmányaikat a budapesti egyetemen végezték, s kik 
ennélfogva a nagytudományu és nagyérdemű dr. Euzsicska 
János tanár urnák egykor tanítványai voltak. — Ezek kü-
lönösen a legnagyobb hálával fogadták az apostoli lelkű me-
gyés püspök urnák azon intézkedését, melynek következté-
ben a fentisztelt tanár ur az eperjesi gör. kath. egyházme-
gye szentszékének ülnökei közé lőn beigtatva. — Azonban 
nemcsak a tanár urnák egykori tanítványai örvendenek az 
érdem e kitüntetése felett, — örvend s megtisztelve érzi ma-
gát az egész megye összes papsága, mert az érdem előtt nincs, 
ki örömest ne hódolna s megtisztelve ne érezné magát azon 
fénysugár által, melyet a nagy erény és érdem maga körül 
szétáraszt. Püspök ur ő méltóságának kinevező okmánya 
gyönyörű koszorúba foglalta az érdemekben megőszült fér-
fiúnak erényeit s kiváló tetteit. Mélyen tisztelt szerkesztő ur 
meg fogja engedni, hogy emiitett okmánynak az ünnepelt 
érdemeire vonatkozó részét szóról szóra ide igtatva kö-
zölhessem. 

Miután a szokásos diplomái terjedelmes stylusban ki-
fejté ő Mga az oly sokféle kényes ügyekkel járó egyházkor-
mányzásnak szükségét tapasztalt és bölcs tanácsadókra, mi-
után továbbá kifejté az egyházmegyei tanácsosokban, kik 
közé első sorban a székesegyházi káptalan tagjai, második-
ban a szentszéki ülnökök tartoznak, megkívántató kelléket, 
előnyöket és erényeket, — áttér a kitüntetett férfiú jellemzé-
sére és ekként folytatja : „Cum autem Te dilecte in Christo 
Fráter a longo iam tempore cognoverimus utpote qui su-
scepto Presbyteratus ordine, naviterque exantlatis egregiis 
laboribus gemina coronatus laurea, in S. Monte Pannoniae, 
vestigiis et commoratione S. Protoregis nostri Stepliani in-
clyto, in illustri illa domo, in qua teste história : „formaban-
tur Apostoli, crescebant Martyres, exercebantur Doctores, 
vivebant Sancti", mox praedicando Evangelio, educandae ac 
instituendae iuventuti destinatos sacratioris doctrinae insti-
tutis decern et Septem annis sic imbuisti, ut dum S. militiae 
soboles veritatum divinarum scientia instituitur, una simul 
amore illarum inflammetur, mensque eius accipiat quidem 
lumen sed non minus etiam ut sentiat calorem. Eodem tem-
pore et constanter munus quoque defensoris matrimonii in 
Consistorio Archi-Abbatiali eximia cum peritia et dexte-
ritate eoque get seras an imo, ut malles Te honor ibus dignum 
r eddere, quam illos appetere. — E sacra hac domo, ex qua 
lumen Evangelii potiori parte in totam diffundebatur Pan-
noniam, et agmina ad seminandum novellae christianae genti 
semen verbi divini profiuebant, e medio fratrum, ceu vas ele-
ctionis eripiebaris, ut nativo solo quasi eductus alibi corrusca-
res, pergebasque, quo tua virtus, praecellentes animi tui vo-
cabant dotes, ad Almam Scientiarum Matrem, in cuius sinu 
selectae ex tota Hungar ia iuventuti olim sacris operaturae 
linguas Orientales una Iuris canonici quaestiones fere quin-
que iam lustrorum spatio sie explanas, ut circumdatus licet 
densa sciolorum nube, resonantibusque undique doctrina Sedi 
Apostolicae inimica ludorum cathedris, aretissimo fidei, cha-
ritatis et obedientiae vinculo Cathedrae Petr i mirifice ob-
8trictus cum magna nominis et inelyti Ordinis tui laude fide-
liter implendo cum S. Cyrillo Alex, non desistis personare : 

„Oportet nos tamquam membra inhaerere Capiti nostro Ro-
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manó Pontifici et Throno Apostolico, ex quo nostrum est 
quaerere, quid sciendum, sentiendum et tenendum." — Qua-
propter haud exigua portio Cleri gr. rit. Cath. Almae huius 
Dioecesis Eperjes, a Te in R. scientiar. Universitate coelestis 
sapientiae doctrinis imbuta, memor inexplicabilis paternae 
Tuae bonitatis ac mansvetudinis, qua eamdem prosecutus es, 
sensu gratitudinis continuo movetur revinctoque pectore 
sentit ac fatetur, quid Tibi debeat, et Doctorem tantum ac 
Magistrum ex corde Te amat ac benedicit; imo Nos, qui 
arctiori quodam necessitudinis religati eramus Tibi vinculo, 
qua prius discipulus, dein Collega, grato palam profitemur 
animo : Te fuisse, cuius doctrina et virtus Nos quoque ad 
aemulanda meliora charismata svaviter invitavit, potentis-
sime incitavit. — Contentiones tandem Tuas, doctrinam ra-
ram, sapientiam, virtutesque Tuas bis probavit Facultas 
Theologica Te sibi Praesidem praeficiendo, quin imo ad 
danda consilia e corde puro ab omni cupiditate vel metu libero 
charitatisque pleno manantia semper promptas, facilis propter 
rerum agendarum peritiam, inviolabileque iustitiae Studium, 
liberis electorum votis incfytae Senatui qua Prorector Uni-
versitatis non semel cooptatus; nee mirum, quod consilia Tua 
magnifaciant votisque Tais libenter annuant ipsi Praesules 
Ecclesiae Hungáriáé. His aliisque doctrinae haud vulgaris 
non minus ac zeli speciminibus parta eximia mérita augent 
plures iuris publici factae elucubrationes, solidam eruditi-
onem et sensum vere eccfesiasticum spirantes, quibus omnibus 
decur.su 40 et amplius annorum vere doctum l'epro-
basti Doctorem. " 

Ezután következik az ünnepélyes kinevezési formula.1) 
Oroszország. Egy iSibériába száműzött lengyel pap-

nak tudósítása a , Wiad. Korc.' czimü lengyel lapban. Me-
lechowicz Ignácz szerzetes, ki nem régen Sibériából haza 
tért s jelenleg a lembergi döniészárdában tartózkodik, eze-
ket irja az emlitett laphoz : 

1862-ben Lublinban voltam mint hitszónok alkal-
mazva, mely minőségben egyizben a schismáról is szónokol-
tam, de olyképen, olyannyira minden sértés, minden kiliivás 
nélkül, hogy még ma is azt merem állitani, miszerint a leg-
gyakorlottabb sophista sem tudná szónoklatom bau felfe-
dezni azt, amiért én bevádoltattam és deportáltattam, azt 
t . i. : hogy a schismát becsméreltem, s ellene hallgatóimat 
fellázítottam. Mindazonáltal eme beszédem alapján elfogatva, 
mint ez Oroszországban, kivált katholikus papokkal szem-
ben szokás, minden kihallgatás s itéletkihirdetés nélkül a 
legocsmányabb gonosztevőkkel együtt egy földalatti pisz-
kos helyen 39 napig a Litewski-váracsban tartattam fogva. 
Felszólalásaim s kérelmeim csak durvaságokat szereztek be 
nekem, végre azonban mégis legalább annyiban változott 
sorsom, hogy Sibériába, nevezetesen a tobolski kerületbe 
küldettem. Kimondhatlan bajok és szenvedések közt oda ér-
kezve, magában Tobolsk városában hat hétig kellett ma-
radnom, mely időnek letelte után 97 mértföldnyire tovább 
hurczoltattam, Omskba. Miért, azt époly kevéssé tudom, 

>) Szives örömest közöltük ezen egyházmegyei hirt, főleg azért, 
mert ngos és főt. dr. líuzsicska János ur neve, tudománya, erényei és 
érdemei országosan ismeretesek, s azért meg vagyunk győződve, hogy az 
ő ritka érdemeinek minden elismerése országszerte örömest kelt számos 
ismerősei s hálás tanítványai körében, kik az ő érdemeit ugy óhajtják ki-
tüntetve látni, a hogy azt megérdemli. Szerk. 

amily kevéssé tudom miért vitettem 11 hónap múlva vissza 
oda, ahonnan jöttem, Tobolskba. Az orosz kormánynak nem 
is szokott ily összevisszahurczolásokkal egyéb czélja lenni 
annál, hogy a fegyenczeket zaklassa, s ha lehet, számukat 
apaszsza. 

Tobolskba másodízben visszatérve, borzasztó nyomor-
nak voltam szemtanuja, oly borzasztónak, hogy még most is 
könybe lábbad szemem, ha az iszonyú jeleneteknek emlékét 
visszaidézem. A hatóságok ördögi gonoszsággal bántak ve-
lünk s nincs az a kin, melyet a szegény száműzött lengye-
leknek nem kellett volna a vad moskovitisnius ostorcsapásai 
alatt eltűrniök. Ott tartózkodásom alatt a typhus ütött ki a 
városban, leginkább az állatokként sziik, sötét, tisztátalan 
börtönökben tartott deportáltak közt s az emberek rakásra 
haltak el orvosi segély vagy vallási vigasz nélkül, mert az 
orosz hatóságok ugy okoskodnak, hogy a mindenképeni két-
ségbeesés a különbeni büntetésnek csak igen helyes fokozása. 
A járvány azonban nem csak a város lakóit tizedelte meg, 
hanem az keresztül hajtott, — készakarva használom e kife-
jezést, -— a keresztül hajtott számüzöttekből is ragadott elég 
áldozatot. Ezek majdnem kivétel nélkül lengyel hitvallók 
voltak, kik 300—400-kint érkeztek, nehéz lánczokkal ter-
helve, gyakran csikorgó hidegben ama könnyű ruházatban, 
melyet egyik másik rögtöni elfogatásakor épen magán viselt, 
nem ritkán szoptató nők csecsemőikkel, mindnyájan betegen, 
éhezve, fázva, de azért kozák-csapatok által pihenés nélkül 
tovább és tovább ostoroztatva, mignem rendeltetésűk he-
lyére értek, — akik értek ! — mert csak, aki útfélen össze-
rogyott s nem volt többé lábra ostoroztatható, azt hagyták 
hátra a kórházban, hol, nem törődvén vele senki, nyomorul-
tan elveszett. 

Nem volnék méltó az emberi névre, ha honfitársaim e 
szivrepesztő nyomora engemet, ki ugyan magam is fáztam s 
éheztem, s a koldusnál és rabszolgánál is roszabb életet él-
tem, ha mondom, mindez arra nem birt volna, hogy, lega-
lább amennyire lehet, e szerencsétlenek sorsán enyhitsek. 
Egyebet sem tehettem, mint hogy, aki addig magamért kol-
dultam, most azokért kolduljak. Ami kevés pénzt, ócska ru-
hát szereztem az uton, azt a szerencsétlenek közt kiosztottam, 
de mindebben szellemileg és testileg annyira kimerültem, 
hogy végre magam is ideglázba estem, mely 16 hétig lán-
czolt az ágyhoz s melynek tartama alatt az eddigieknél még 
sokkal súlyosabb csapások érték szegény fejemet. 

Gyűjtéseim ugyanis, s egyéb, szenvedő honfitársaim 
érdekében kifejtett fáradalmaim a hatóság figyelmét vonták 
magukra. Nyakas, megátalkodott, javithatlan pápista forra-
dalmárnak declaráltattam, ámbár soha egy compromittáló 
szót sem ejtettem, s mindenben a keresztény felebaráti szere-
tet határai közt tartottam magamat. De akik a hatóságnál 
denunciáltak, olyannak jellemeztek s a vége lőn, hogy még 
félbetegen a jeniseyi kerületbe vitettem, mely 200 mértföld-
nyire fekszik Tobolkstól. Odaérkezésem után néhány nappal 
parancs érkezett, hogy valami 30 mértföldnyire tovább vi-
tessem, Atschynsk városába. De ott sem volt maradásom, 
mert alig hogy neliány napot töltöttem a nevezett városban, 
ujabb parancs folytán ismét tovább kelle vándorolnom, az 
50 mfldnyire fekvő Minutinskba, mely vidék Sibériának 
egyik legkopárabb, legszegényebb, legelhagyatottabb része, 
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valóságos nagy sírgödör, melyben néhány nyomorult várja 
a halált. 

E pusztaságban két évet és néhány hónapot töltöttem, 
mig végre ujabb rendelet érkezett Pétervárról, valamennyi 
lengyel katholikus papot, kik keleti Sibériában vannak, a 
tunkini tartományba áthelyezni, mely az irkuczki kormány-
zósághoz tartozik, s csak néhány mértföldnyire van a mongol 
határtól. E rendelettel a pétervári zsarnokok ördögi csapást 
mértek a szegény lengyel számüzöttekre. Ezek ugyanis már 
annyian vannak, hogy bár elszórva, de mindenütt találtat-
nak. Ha már most papok is vannak köztök, természetes, hogy 
ezek, bár titokban, sorsüldözte hitrokonaiknak született vi-
gasztalói s tanácsadói, kik, a mennyire lehet, azon vannak, 
hogy senki a hit s szentségek vigaszát ne nélkülözze. Most, 
midőn valamennyi pap egyszerre Mongolia határszéléhez 
hurczoltatott, a hivők ezrei meg ezrei minden lelki támoga-
tás nélkül maradtak, mert államilag alkalmazott s ennélfogva 
tű r t pap igen kevés van Sibériába, a kik egyúttal tábori 
lelkészek is. Mint ilyennek, mindegyiknek egész, roppant 
terjedelmű kerülete van, melyben a ,lelkipásztorkodást' oly-
képen végzi, hogy egyszer egy esztendőben a főbb helyeket 
beutazza. Nem is tehet szegény egyébként, mert először csak 
ezért huz napidijakat, másodszor nincsenek utak, harmad-
szor pedig a kerületek oly terjedelmesek, hogy a legjobb 
akarat mellett sem lenne képes, az egészet egy év leforgása 
alatt beutazni. Aki tehát ily főhelyen lakik, vagy könnyen 
oda férhet, az talán egyszer egy esztendőben láthat papot, a 
többi, azaz az óriási többség soha, ha csak véletlenül nincs 
száműzött pap köztük, ki annyit tesz, a mennyit titkon tenni 
lehet. Azáltal tehát, hogy mi most még tovább vitettünk, 
szegény hitsorsosaink még e csekély vigasztól is fosztattak 
meg, jeléül, mily pokoli tendentiával szokták Pétervárt t a 
katholikusok elleni terveket kiszámítani. 

A rendelet folytán tehát valamennyi, eddig keleti Sibé-
riában letelepített katholikus pap a mongol határtól 5 mért-
földnyire, járhatlan hegyek és mocsárok közt fekvő, vad, 
pogány burjátok lakta, Tunka faluba vitettünk, s mindnyá-
jan egy Plotników Mátyás nevü kozáktisztnek joghatósága 
alá rendeltettünk, kinek korlátlan hatalom adatott életünk, 
testünk, mindenünk felett. Akármikor vasra verethetett, 
bebörtönöztethetett, még roszabb helyre vitethetett minket ; 
akármikor tarthatott házmotozást, maga elé idézhetett, a kit 
akart, megdorgálhatta, megfenyitethette. Emellett mind-
egyikünk naponkinti eltartására 25 krajczárt kapott, utóla-
gosan, a hónap végén. Ebből lakást kellett bérelni, élni, ru-
hát és mosást fizetni. Misézni és reverendát hordani tilos 
volt, s a legnehezebben megbüntetendő kihágásnak tekinte-
tett. Soha sem volt szabad, a hatóság előtt említeni, hogy 
papok vagyunk ; azon durva bántalmak, melyeknek a falu 
vad lakói részéről mindennap ki voltunk téve, rendesen bün-
tetlenek maradtak már csak azért is, mert a deportált katho-
likus pap, orosz törvény szerint, minden polgári jogait elveszt-
vén, a törvényszék előtt nem léphet fel mint vádló vagy 
tanu. Van pedig eset, s pedig elég, hogy pap ellen elkövetett 
rablógyilkosságnak köztudomásu elkövetője mindennap meg-
fordul a kerületi alfőnöknél, anélkül hogy ebbeli tette, mint-
ha egy kutyát ütött volna agyon, csak egy szóval is említ-
tetik ; mások, hogy legyen szükség esetén, mire hivatkozni, 

pár napi bezárással lakolnak azzal, hogy kath. papot elsőben 
agyonkinoztak, aztán kiraboltak ; csuda-e akkor, ha a leg-
galádabb erőszakoskodások ottan napirenden vannak ? 

Ily borzasztó körülmények közt 7 évet töltöttem Tun-
kában; én is, mint társaim, földművelés s egyes mesterségek 
üzése által iparkodtunk sorsunkon, a mennyire lehetett len-
diteni, Isten kegyelmével pedig megőriztük a hitet és a 
becsületet. 

Végre ugy látszott, mintha a szabadulás órája ü tne ; 
de ezt oly szenvedések árán kelle megvásárolnunk, melyek 
minden eddigieknél borzasztóbbak voltak. 1872-ben a czár 
valami amnestia-félét adott ki, melynek következtében el-
rendeltetett, hogy a kevésbbé gyanús kath. papok európai 
Oroszországba helyeztessenek át. Ezen kétesbecsü kedvez-
ményben közülünk, kik Tunkában voltunk, 30-an részesül-
tünk ; de, mintha az egész amnestia csak guny lett volna, a 
rendelet kihirdetése napjától kezdve ugy bántak velünk, 
mintha már nem is volnánk ott, azaz, 25 krnyi napidijunkat 
legott beszüntették és, miután tényleg csak másfél év múlva 
kezdtünk Európa felé vitetni, ezen egész idő alatt a végső 
nyomorban hagytak. Végre, másfél év múlva, a tél közepén 
jött a parancs, hogy Irkuczkba induljunk. A borzasztó, sibé-
riai hideg és a leirhatlan vadságu hózivatarok daczára, vagy 
épen e miatt, a parancs végrehajtatott s félholtan érkeztünk 
Irkuczkba. Ott ismét egy hétig nem törődött velünk senki ; 
lássuk, hogy sikerül a megfagyás- és éhhaláltól menekülni ; 
aztán egyszerre parancs érkezett, hogy kitűzött napon a 
fegyházban jelentkezzünk, mert egyéb, büntetésüket kiál-
lott gazemberekkel haza felé fogunk expediáltatni. Kérel-
meink, váljon nem lehetne-e az amugyis eléggé fáradságos, 
veszélyes utat valami tisztességesebb módon megtenni, guny-
nyal és durvaságokkal utasíttattak vissza. Egy kozák-csa-
pat közepébe vett minket s közhahotára a csúnya, piszkos s 
rongyos fegyenczruhát kelle felvennünk, melynek ismertető 
jelét bizonyos, minden ruhadarab hátára felvarrt betűk ké-
pezik. Igy, 35 foknyi hideg mellett gyalog kellett indulniok, 
1873-i január 19-én; egy közülünk meghalt, majdnem mind-
nyájunknak pedig egyes tagjaink fagytak el. Nyolcz hóna-
pig voltunk uton, à kisérő csapatok s azon helységeknek 
lakói, melyeken keresztül utaztunk, minden kigondolható 
csúfságot és durvaságot követtek el raj tunk ; mindennapi 
eltartásunkra pedig minden egyes közülünk 15, mond tizenöt 
krajczárt kapott ! 

Eddig a szerencsétlennek tudósítása. Ennyi nyomornak 
végig szenvedése után Rómába zarándoklott a szentatya lá-
baihoz. Most pedig, mint fentebb emiitők, Lembergben tar-
tózkodik, szerzete egyik kolostorában ; élte virágát és erejét 
pedig Sibéria megtörte. 

Szem előtt tartandó körülményeknél fogva igen 
szárazon kell elmondani azt, amit, mint korunk jellemzéséhez 
tartozót el nem hallgathatunk. 

Bizonyos Verhovay Gyula ur, az ,Egyetértés ' czimü 
lapban „A kassai pohárköszöntőről" irt czikke miatt, felség-
sértés vádja alapján pörbe fogatott, mely pörben az esküdtszéki 
tárgyalás decz. 30-án a budai Fortunaépületben végbement. 

Minő lehetett ezen incriminált czikknek hangja és irá-
nya legjobban az államügyész eme kérdéséből derül ki : 
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„Avagy mi az, ha nem a legdurvább sértés, midőn az 
mondatik, hogy „„királyunk a hóhérok császárjával barát-
kozik,"" — ha az mondatik, hogy „„királyunk hadat üzen 
a magyar nemzetnek."" Vagy nem sértés-e az, mikor azt 
mondják a királyról, hogy „,,ő csak oly kancellárral élhet, 
aki gazember."" 

Ellenben a vádlottnak védője védbeszédében többi közt 
a kérdéses czikknek czimére is hivatkozott, mely ,királyi fel-
köszöntő'-ről és nem „a király felköszöntöjéröl" szól, miből 
szerinte az következik, hogy vádlott nem a király személyét, 
hanem annak toasztját támadta meg. 

Ezen distinctio igen bölcs- és helyesnek látszhatott az 
esküdtek egy részének, mert tárgyalás végén a biróság el-
nökének ezen főkérdésére : meg vannak-e lelkismeretökben 
arról győződve, hogy az incriminált czikkben a király magas 
személye ellen követtetett-e el sértés vagy nem ? — hat igen-
nel felelt, hat pedig nem-mű 

Ez lévén a főkérdés, vádlott felmentetett, a közvádló 
pedig 100 ftnyi perköltségben marasztaltatott el. 

Verhovay ur, ha jól emlékezünk, ugyanaz, kinek or-
szággyűlési képviselővé megválasztatása azért nem igazolta-
tott, mert az országnak egy választókerületében sincs mint 
adózó s választóképes polgár beirva. Továbbá ő ugyanaz, ki 
jelenleg is mint a múltkori budavári tüntetéseknek egyik 
főrészese vizsgálati fogságban van. 

Elfelejtettük megemliteni, hogy a felmentő itélet ki-
hirdetésekor a jelenvolt ,közönség' zajos éljenzésbe tört ki. 

Egyéb journalistikai újságnak azt is emlithetjük, hogy 
hire jár, miszerint kormányi körökben a hirlapbélyeg újbóli 
behozatalának gondolatáv al foglalkoznak. 

Ér t jük a törekvést, értjük, hova czéloz ; csak az a kérdés, 
váljon ez az eszköz czélhoz vezető-e. Becsületes pártok és tisz-
tességes, művelt journalistikával szemben nincs szükség óv-

rendszabályokra, a 19. század liberális sajtóját pedig ki tudná 
megfékezni ? A bajnak oka nem a kisebb nagyobb szabad-
ságban van, hanem abban, hogy e nemzedék, nevelésénél 
fogva, a szabadsággal csak visszaélni tud. Ezt pedig — nem 
az ujságbélyeg hiánya okozta. 

— O szentsége decz. 28-án Consistoriumot tartott, 
melyben a ravennai érsek, msgre Morini s a Camera ap.De-
canusa, msgr. Pelegrini bibornokokká neveztettek s több püs-
pök praeconizáltatott. Egy ezután a bibornokokhoz intézett 
rövid beszédben ő szentsége megköszönte nekik azon szere-
tetteljes aggódást, melyet betegségének egész tartama alatt 
tanusitottak iránta, s felszólitotta, hogy imádkozzanak Isten-
hez, hogy óvja meg anyaszentegyházát s annak látható fejét. 

— Az olasz miniszterválság eddig azzá fejlődött ki, 
hogy Crispi, az alsóháznak eddigi elnöke belépend a ministe-
riumba. Ezzel a ,korona' ismét egy lépést tett ,balfelé', egé-
szen ugy, amint azt Manning bibornok, épen e napokban ke-
zünkhez jutott ,The Independence of the Holy See' czimű ímin-
munkájának előszavában ecseteli. Minő emberek különben 
ezek az olasz államférfiak is, mutatja azon körülmény, hogy 
Crispinek a ministeriumba belépését az késleltette minded-
dig, hogy ,mint ügyvéd' olyan, az államot száz meg száz 
millióig megkárositó szerződést kötött a kincstár és egy vas-
úti zsidó-consortium közt, melyet mint miniszter nem mer 
még az olasz törvényhozás elé sem hozni. Mazzini egyébiránt 
azt jósolta egyszer ezen ügyvédről, hogy ő lesz a monarchiá-
nak utolsó minisztere. 

Többféle kellemetlen tapasztalás arra birt, hogy a 
lapot a 3. számon tul csak azon t. előfizetőinknek megkül-
dessük, kik addig annak meg- vagy meg nem tartása iránt 
bármi módon nyilatkoztak, miről a t. cz. érdekletteket szives 
tudomást venni kérjük. Szerkesztő. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. 
Régen volt, majdnem egy negyedszázad előtt, hogy a Toldy Ferencz által szerkesztett , Uj Magyar Muzeum' — 

1854, I, 398. 1. — azon reménynyel kecsegteté magát, mint mondá, hogy az ő olvasói, ha katholikusok, a ,Religio'-1 bizo-
nyosan tartják. Azóta sok mindenféle változott ez országban, s a ,Religio', mely maga talán soha sem követelte vagy várta, 
vagy akár csak reményiette, hogy minden magyarországi katholikus tartsa és olvassa, ma sem tesz ily praetensiót s csak 
annyit óhajt, hogy neki a magyar katholikus papság közt pártoló közönsége akadjon azok összletében, kik irányát helyeslik. 

Ez irány pedig olyan, melyet, kedves hitünk, sőt meggyőződésünk szerint, minden katholikus pap helyeselhet 
— nem egy tekintetben helyeselnie is kell, mert a ,Religio', melynek ezidén harminezhatodik évfolyama letelik, ezen egész, 
hosszú idő alatt, a szerkesztők személyiségéhez képest változó modorban ugyan, de mindig rendületlenül ragaszkodott 
anyaszentegyházunknak hitéhez, tanához, törvényeihez s azoknak védelmében találta feladata legszebb, legfontosabb részét. 

Az eszközök e czélra a dolog természetében fekszenek : az egyházi tudománynak ápolása korszerű czikkek és 
értekezések által, melyek a fontosabb kérdéseket, — nem mindig csak az u. n. ,gyakorlatiakat', hanem kellő változatosság-
ban az elvontabbakat is tárgyalják s a hittudományoknak egyes ágait a lehetőség s az olvasóközönség igényei- s szükség-
leteihez képest felkarolni iparkodnak ; — bizonyos, időről időre felmerülő irányeszmék megpenditése, hirdetése és sürgetése 
a végből, hogy ezeknek érvényesítésében az annyira szükséges egység ne csak eléressék, de fenn is tartassék, s ezzel kapcso-
latban az u. n. égető kérdéseknek gyors s kimeritő fejtegetése, mi mai viszonyaink közt nem mindig könnyű feladat ; — 
általánosan kötelező, vagy egyébként érdekes egyházi rendeleteknek pontos és hiteles közlése, ha kell, magyarázó okadato-
lása is ; — a bárhonnan érkező támadásoknak bátor, de, a modort tekintve, állásunkhoz s a lap jelleméhez méltó visszauta-
sítása s ezzel karöltve a történelmi hazugságoknak szünet nélküli megezáfolása, végre pedig a katholika anyaszentegyház 
világhelyzetének folytonosan éber szemmeltartása s e mellett az irodalmi főbb mozanatoknak jelzése, a mennyiben ez e téren i 
viszonyaink közt szükséges, — ez képezte mindig s képezi ma is a ,Religio' általános feladatát, melyet lankadatlan buzgó-
sággal teljesíteni, közel négy évtizede iparkodik. 

E mellett pedig büszkén és bátran állithatjuk, hogy tüzetesen hazánk viszonyainak, a magyarhoni katholicis-
mus helyzetének s küzdelmeinek, reményeinek s aggodalmainak e lap mindig a legéberebb figyelmet s a legönfeláldozóbb 
munkásságot szentelte. Katholikus intézeteink s intézményeink iránt kivétel nélkül azon érdekeltséggel viseltetünk, melyet 
azok megérdemelnek, anyaszentegyházunk érdekeinek hangoztatatásában s jogai védelmében a legbátrabbak első sorában 
állottunk mindig s nincs szándékunk e dicső helyet valaha feladnunk. 

Ez volt a , Religio' eddig, s ez lesz, Isten segítségével, jövőre is ; s ezekre hivatkozva bátrak vagyunk az uj 
előfizetési időszak közeledtével mindazon t. pályatársainkat minél sűrűbb sorakozásra felhívni, kik ez irányelveket helyes-
lik s azokat pártolni szándékoznak. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, II. málna-utcza 550. 

Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett 
postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom: A kánoni órák. — Egyházi okmánytár. — Egyházi tudósítások: Pest. Az érvényben levő törvények. Znyovár-
alja. Egy pár szó újévre. Berlin. A ,kulturharcz'-nak anyagilag is káros hatása. — Irodalom. — Vegyesek. 

... A k á n o n i órák. ') 
1. — Kánoni óráknak amaz imák és olvasmá-

nyok összege neveztetik, a melyeket az egyház ren-
delete szerint az erre rendelt személyeknek el kell 
mondani. —- Az órák elnevezés azt jelenti, hogy amaz 
imák és olvasmányok az egyházi kánonok szerint 
bizonyos órákban mondandók el. Breviárium-nak is 
neveztetnek, mert mind a két szövetségi szentírást, 
a sz. atyák iratait és a szentek életét röviden (bre-
viter) magokban foglalják s mivel VII. Gergely ál-
tal rövidebbre vonattak.2) Neveztetnek még officium 
divinum-wàk, mert az Isten tiszteletére rendelvék, és 
officium ecclesiasticum-nak is, mert az egyház nevében 
végeztetnek. 

Az officium divinum hét órából áll, s ezek : 
matutinum a laudes-sel, prima, tertia, sexta, nom, vespe-
rae és completorium. 

2. — A kánoni órák, lényegöket tekintve (a 
mennyiben t. i. a nap különböző óráiban elvégzendő 
bizonyos imák), magoktól az apostoloktól veszik ere-
detöket. Sz. Lukács ugyanis beszéli, hogy a tanít-
ványok mindnyájan összejöttek a nap harmadik (ter-
tia) órájában, Péter hat (sexta) óra körül, s ismét 
Péter és János az ima kilenczedik (nona) órájában 
fölmentek a templomba, Pált és Szilást pedig azok, 
akik szintén fogva voltak, éjfélien (media nocte) hal-
lották az Istent imákkal dicsérni. Ezért Tertullián 
azt mondja, hogy a tertiát, sextát és nonát, mint ün-
nepélyesebb órákat a sz. Írásban föl lehet találni, s 
hogy a „napkelte előtti" imákat ez órákban kellelvé-
gezni.3) Továbbá az egyház által az officium elvég-

!) Mutatvány a veszprémi növendékpapság Pázmány-
körének legújabb, ily czimű kiadványából „Katholikus Er-
kölcstan", irta dr. Müller Ernő sat., I I . kötet, 591. 1., 184. §. 

' ) Suarez : Lib. IV . de horis eanonicis cap. 6. n. 14. — 
3) De oratione. 

zésére rendelt órákat apostoliaknak nevezi.4) Ugyan-
ezt olvassuk az officium divinumról Athanáznál, 
Ambrusnál, Jeromosnál, Krizosztomnál és más sz. 
atyáknál. Az apostoli konstitucziók szerint pedig a 
keresztényeknek bizonyos órákban kell imádkozni : 
„ Imádkozzatok reggel, a nap harmadik, hatodik és ki-
lenczedik órájában s a kakasszóra." Kezdetben tehát a 
nép a papsággal együtt meghatározott órákban az 
Isten házában imádkozott ; később az officium divi-
num elvégzésének kötelezettsége egyedül a papokra 
lön szoritva. 

Az officium divinum az idők folytán különféle 
alakot öltött. A trienti zsinat (Sess. 25.) a breviá-
rium u j reformálását rendelte el. V. sz. Pius azt ki-
javította, több adalékkal nagyobbította, és 1568. jul. 
7-én kelt „Quocl a nobis" kezdetű bullájában minden 
más breviáriumot, a melyek szerkesztésök vagy a 
törvényes szokás óta a 200 évet tul nem haladták, 
eltiltott, s kimondotta, hogy mindazok, kik az órák 
elvégzésére kötelezvék, e kötelességöknek nem tesz-
nek eleget, ha más breviáriumot használnak ; továbbá 
megengedte, hogy kétszáz évnél régibb breviáriumok 
is római breviáriummá változtathatók, ha a püspök 
és az egész káptalan beleegyeznek.5) 

3. — Szólnunk kell most arról, kogy ki, mikor 
és hogyan köteles a kánoni órákat elmondani, s hogy 
melyek a kimentő okok. 

A. Kik kötelesek a kánoni órákat elmondani? 
4. — A kánoni órák naponkinti elmondására 

kötelezvék : 
1. A nagyobb rendeket felvett papok, ha mind-

jár t felfüggesztettek vagy kiközösítettek volnának 
4) De ieiunio cap. 10. — 5) Ezenkívül a kétszáz évnél 

idősebb breviáriumoknak a római szerinti különleges refor-
málásai sem tiltattak el, hanem dicséreteseknek tartattak, de 
a sz. szék átvizsgálásának és megerősítésének hozzá kellett 
járulni. L . Acta s. Sedis c. folyóiratot, Vol. IV. pag. 497. et sq. 
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is ; kitűnik ez a döntvénytár különböző helyeiből, a 
IV. lateráni zsinatból és V. Pius „Quod a nobis" kez-
deti i bullájából. — E kötelezettség az alszerpapság 
felvételétől kezdődik, és pedig az alszerpapság fel-
adása órájának megfelelő órától, tehát ha a rend 
reggel 9 órakor adatik fel, a kötelezettség a tertiá-
tól kezdődik. — Az alszerpap, lia ez előtt recitált, 
nem tett eleget, mert senkisein teljesíthet törvénye-
sen oly kötelességet, a melyet még nem vállalt ma-
gára. V. ö. I. k. 61. §. 3. sz. 

2. A javadalmasok, kik az officiumot bűnösen 
elhanyagolták, a javadalom gyümölcseit visszatérí-
teni tartoznak, a javadalom elfoglalásától kezdve hat 
hónap után, a mulasztás aránya szerint, mint az V. 
lateráni zsinat (Sect. 9.) és sz. Pius „Ex proximo" 
kezdetű bullája mondja. Miért is aki a javadalom 
birtoklásának első hat hónapjában az officiumot el-
hanyagolja, vétkezik ugyan a vallás ellen, de az 
igazságosság ellen nem, s nem is köteles a visszaté-
rítésre. Aki pedig megintés után is elmulasztja az 
officium elmondását, a javadalomtól meg is foszt-
ható. Végre V. sz. Pius „Ex proximo" kezdetű kon-
stitucziójában elrendelte, hogy a ki elmulasztja a 
matutinumot, az ama napnak megfelelő jövedelem fe-
lét térítse vissza; a ki a többi órákat, a másik felét, 
a ki pedig csak egyet a kisebb órákból, az egy ha-
todrészt. S ugyanezt kell mondanunk, ha a napi of-
ficium közben tett kisebb mulasztások nagyobb anya-
got tesznek ki. Aki ma helyre akarja pótolni a teg-
napi officium elmulasztását, legkevésbbé sincs föl-
mentve a visszatérítés alól. S e visszatérítésnek min-
den ítélet előtt meg kell történnie, mert a recitálás 
föltétlenül szükséges foltét a jövedelem élvezésére.6) 

A visszatérítést a szegények (bárhol) javára kell 
tenni, vagy a templomra avagy javadalmi épületekre 
kell fordítani. Más szegényebb egyház fölsegélésére 
is lehet fordítani, ha saját temploma nem szenved 
szükséget, vagy holtakért való misékre is adható ; 
sőt a javadalmas maga is fölhasználhatja, ha való-
ban szegény, csak ne csalárdságból cselekedjék.7) — 
E visszatérítés semmikép sem pótolható bármely más 
alamizsna által, a melyeket a javadalmas javadalma 
gyümölcseiből ezelőtt adott, a mi kitiinik a VII. Sán-
dor által kárhoztatott 33. tételből. Ha pedig valaki 
a mulasztás után adott alamizsnát, megfeledkezve 

' O 
vagy mitsein tudva a visszatérítési kötelezettségről, 
az valószínűleg beszámítható.8) Azt is mondják, hogy 

6) Sz. Alf. : H . A. Append I I I . n. 61. — 7) U. a. i. h. 
n. 62. Th. m. Lib. Y. n. 672. — ») U. a. Lib. Y. n. 700. 
Quaest. 11. 

enyhe magyarázat szerint a javadalmasok nem kö-
telesek a javadalom minden gyümölcsét visszatérí-
teni, ha más kötelességeiknek eleget tettek.9) 

A ki az officium elmondását bűn nélkül mu-
lasztja el, ha különben más kötelességeinek eleget 
tett, nem köteles a visszatérítésre, mert ezt az egy-
ház büntetésül szabta.10) 

3. Kötelezvék a fogadalmat tett és kar-imára 
rendelt mindkét nembeli szerzetesek, mint ez kitű-
nik a X. Gergely által szentesitett szokásból. ' J) Mind-
azáltal a szerzetes nein követ el halálos bűnt, ha az 
officiumot magánosan végzi el, midőn könnyen meg-
jelenhetne a karban, csak távolléte által a kar meg 
ne semmisüljön, a melynek föntartására elég négv 
illetékes, vagyis érvényes és szabad egyén.12) Akik 
pedig igazságos okból nem jelennek meg a karban, 
azok halálos bűn terhe alatt kötelesek az officiumot 
magánosan elvégezni.13) 

5. — A kánoni órák elvégzésére vonatkozó kö-
telezettség mindenesetre a legszigorúbb, ugy, hogy 
a tudósok közmegegyezése szerint halálosan vétkezik, 
aki az egész officiumot, vagy annak jelentékeny ré-
szét törvényes ok nélkül elmulasztja, mert az egy-
háznak a vallás erényébe vágó fontos dologra vonat-
kozó parancsát sérti meg. És pedig a hittudósok a 
legáltalánosabban azt tanítják, hogy már egy kisebb 
órának, vagy az officium más, ezzel egyenlő részének 
elmulasztása is halálos b ü n . u ) 

It t még a következőket kell megjegyeznünk : 
1. Halottak napján mindenkinek, és pedig sú-

lyos kötelessége a halottak officiumát elmondani. 
Kötelesség továbbá a mindenszentek letenyéjét is 
elmondani sz. Márk ünnepén és a három keresztjáró 
napon. De hogy ez súlyos, vagy könnyű kötelezett-
ség-e, abban nem mindnyájan egyeznek meg.15) 

2. Semmi kötelezettség sincs a lépcső-zsoltárok 
(ps. graduales), a bűnbánati zsoltárok (ps. poeniten-
tiales) és a halottak officiumának (a halottak napján 
kivüli) elmondására aina napokon, a melyeken ez 
imák a rovatok szerint az egyházi naptárban (direc-
torium) elöiratnak, és pedig sem a papokra nézve, a 
kik az officiumot magánosan végzik, sem azokra, kik 
az officiumot karban mondják el, hacsak az utóbbi-
akat illetőleg V. Pius idejétől nem szokás a mondott 
imákat karban elmondani. Igy a S. C. R. 1629. ju-
nius 11-én, 1741. szept. 2-án, 1745. szept. 4-én. 

Mindazáltal, habár nincs kötelezettség, V. sz. 
9) U. a. n. 675. — '») U. a. n. 665. - " ) U . a. n. 142. 

— " ) II . a. Lib. Y. n. 143. H. A. i. h. n. 61. — U. a. 
Lib. V. n. 142. — 14) U. a. Lib. V. n. 146. et 147. — " ) L . 
sz. Alf. Lib. V. n. 161. 
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Pius mégis int, hogy azokat mondjuk el, és 100 napi bucsut 
engedélyezett azoknak, kik a bold. Szűz kisebb (Officium 
parvum B. M. V.) és a halottak officiumát elvégzik, azok-
nak pedig ötven napit, kik a bűnbánati s a lépcső-zsoltárokat 
elmondják, midőn ezeket a rovatok előírják ; ez kitűnik az 
1568-ban kelt „Quod a nobis" kezdetű bullából. 

Ugyanazon sz. pápa mindazon hívőknek, kik a bold. 
Szűz kisebb és a halottak officiumát áhítattal elvégzik, 50 
napi, a kik pedig a bűnbánati és lépcső-zsoltárokat áhitat-
tal elmondják, 40 napi bucsut engedélyezett, mint ez az 1571. 
ápril 5-én kelt „Superni omnipotentis" kezdetű bullából 
kitűnik. 

B. Mely időben kell a kánoni órákat elmondani ? 
6. — Az ősidőkben az órák igy mondattak el : a matu-

tinum éjfél után, a laudes hajnalban, a prima napkelte után, 
a tertia reggeli kilencz órakor, a sexta dél körül, a nona dél-
utáni három órakor, a vesperae napnyugtakor, a completo-
rium az éj beálltával. Napjainkban azonban az órák e pontos 
megkülönböztetése nincs meg. 

Az órák elmondásának kötelezettsége éjfélkor kezdő-
dik, s a következő éjfélig tart. A kisebb órák mind szabadon 
elmondhatók hajnaltól, sőt éjféltől kezdve egész délig. A 
nona pedig, és mások szerint a sexta is, elmondható dél-
után. A vesperae és completorium elmondhatók déltől egész 
éjfélig. '«) 

A matutinum és a laudes a szokás által behozott és az 
egyház által helybenhagyott kiváltságnál fogva az előtte 
való napon is elmondható a vesperae órájában, vagyis azon 
órában, a mely a dél és napnyugta között közép helyet fog-
lal el, mert ekkor kezdődik az egyházi nap. Mindazáltal nem 
kötelesség a matutinumot előtte való napon elmondani, mert 
senki sem köteles a kiváltsággal élni.17) Továbbá a halottak 
officiumának matutinumát is el lehet mondani előtte való 
napon, legalább karon kívül, a mi kitűnik az egyetemes szo-
kásból, valamint a rovatokból is.18) De a sz. Márk ünnepére 
és a keresztjáró napokra szóló letenye nem mondható el előtte 
való este, mint ezt a S. B. C. 1778. márcz. 28-án kimondotta. 

7. — Az áldozárok a matutinumot és a laudest már a 
misézés előtt tartoznak elvégezni. Kitűnik ez a misekönyv 
rovataiból (Tit . I . de praeparat.), s hol ezt olvassuk: „Az 
áldozár legalább a matutinum és laudes elvégzése után menjen 
misézni, stb.", s ennek elmulasztása hiánynak tartat ik ; a mi 
pedig hiánynak tekintetik, az nem lehet tanácsos, s azért 
nem lehet minden bűntől ment.19) 

E kötelezettség azonban nem halálos bűn terhe alatt 
sürget, hanem alóla bármely észszerű ok kimenthet, pl. ha 
valaki misedijt hozva, azt kívánja, hogy a mise azonnal mon-
dassék el ; lia a nép, vagy valamely tekintélyes személy vá-
rakozik; ha az előljáró parancsolja; ha előbb valamely gyó-
nót kell kihallgatni stb.20) 

C. Mily rendben kell elmondani a kánoni órákat? 
Szem előtt kell tartani az officiumok és az órák rendjét. 

'«) Sz. Alf. : Lib. V. n. 173. H. A. App. 3. n. 74. — Nagyböjtben 
azonban az első vasárnaptól kezdve ebéd előtt is elmondható a vesperae, 
azon régi fegyelem emlékére, a mely szerint a böjtöt a vesperae elmon-
gása előtt nem szegték meg. Vasárnap azonban a vesperae nem mond-
ható el ebéd előtt, mert e napon nem volt böjt. — 17) Sz. Ali'. '• Lib. V. 
il. 174. et 155 - U. a. n. 174. q. 2. — i») Sz. Alf. : Lib. VI. n. 347. 
Ugyanezen véleményt fogadja el XIV. Benedek : De Sacr. M. Lib. XIII. 
cap. 13. „non possunt esse de consilio", ez is egyike azon helyeknek, me-

8. — Ami I . az officiumok rendjét illeti, szabályszerűen 
szólva, a folyó nap officiumát kell elmondani a saját egyház-
megyei naptár szerint. 

A kánoni órák elmondására kötelezett oly papok,*) kik 
a megyén vagy a lakhelyen kivül időznek, 1. ha kanonokok 
és javadalmasok, mindig saját egyházuk officiumát tartoznak 
elmondani, a mely egyháztól távol vannak. S. R. C. 1677. 
jul. 10-én, és 1831. nov. 12-én, — 2. ha pedig oly áldozárok 
és világi papok, kik másutt birnak lakhelylyel, vagy oly 
szándékkal mennek el, hogy lakhelyet alapítsanak, azon me-
gye naptárát tartoznak követni, a hol időznek, minthogy an-
nak alattvalói lesznek. S. R. C. 1672. máj. 14. Ha a hazán 
vagy megyén kivül időznek azzal a szándékkal, hogy saját 
megyéjükbe visszatérnek, általában azon hely officiumához 
alkalmazkodhatnak, de ez nem kötelességük. S. C. R. 1831. 
nov. 12. Mindazáltal bizonyosan jobban tesznek, ha saját 
officiumokat mondják el, mert különben könnyen zavar ke-
letkezik. 21) 

9. — Kérdés, 1. váljon eleget tesz-e a parancsnak, a ki 
tévedésből vagy észrevétlenségből a napi officium helyett más 
officiumot mond el? 

Fel. Igen, mert nem tehető fel, hogy az egyház valakit 
egy napon kétszer akar kötelezni e teherre. Azonban taná-
csolva van, de nem kötelesség az elmulasztott officium saját-
jait is elmondani. De azon esetben, ha tévedésből jelentéke-
nyen rövid officium mondatott el, pl. szentnek officiuma a 
vasárnapi helyett, akkor az első nocturnus kilencz zsoltárának 
elmondásával kárpótolni kell.**)22) 

Ha pedig a tévedést az officium egy részének, pl. a 
matutinumnak elmondása után észreveszed, akkor vagy foly-
tathatod, vagy a többit az előirt officiumból mondhatod el. 
De jobb a többit az előirt officiumból elmondani, mert a té-
vedést, mihelyt észreveszszük, ki kell javítani.''3) 

Ha az órának valamely részét elfeledted, elég azt el-
mondani a nélkül, hogy a többit ismételnéd.24) 

Kérdés 2., váljon aki tévedésből ma más officiumot mon-
dott el, elmondhatja-e az elmulasztott officiumot azon a napon, 
amelyen a már elmondott officium előfordul ? 

Fel. Nem, mint ez kitűnik a S. C. R. 1674. jun. 17-én 
kelt rendeletéből. Mert egyáltalán a folyó napi officiumot 
kell elmondani. 

10. — A mi az órák rendjét illeti, azt észszerű ok nél-
kül megváltoztatni nem szabad ; mi, ha megvetés nélkül tör-
történik, bocsánatos bűn lesz.25) 

Az órák rendjének megváltoztatására, megkivánt ész-
szerű okok a következők lehetnek : 1. ha karba mégysz, a 
hol későbbi óra mondatik,***) a karral együtt elmondhatod azt 
az órát és később elmondhatod a még el nem végzett koráb-
bi t ; 2. lia nincs kezednél breviárium, s azt meg sem várha-
tod, akkor a kezednél levő „Diurnale"-ból elmondhatod a 

lyet a forditó fiatal urak roszul értettek ; náluk igy van : „ez nem lehet 
csupán tanács."Szerkeszti).20) Sz. Alf. i. h. 21j De Herdt : Sacrae Litur-
giáé Praxis, Tom. II n. 231 , a hol még több is található e tárgyra nézve. 
— 22) Sz. Alf. : Lib. V. n. 161. Qiiaer. 3. — 23) U. a. n. 161. Quaer. 5. — 
u) U. i. h. — 25) Sz. Alf. n. 169. et 170. 

*) Ha a t. fordítók nem volnának még csak hittanulók, tudnák, 
miszerint a ,,Glerici-' szó, legalább ezen t.ractatusban többet fejez ki, 
mint a mit „papoki" alatt érteni szoktunk. Szerk. 

**) — mit ? . . . ez is kissé nehézkes fordítás. Szerk. 
-***) a latin „si venias ad chorum in quo Hora posterior cantaturV 

ezt sokkal világosabban mondja. Szerk. 
2 * 
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nappali órákat, s később a matutinumot ; 3. ha barátod föl-
kér, hogy valamely órát vele együtt mondj el, te pedig még 
az előbbi órát nem végezted el, hozzá csatlakozhatol, és az 
elhagyott órát később elmondhatod.'26) (Vége köv.) 

Egyházi okmánytár. 
(Vége ) 

I I . Sed iam se convertit Instructio ad ea, quae praeter 
caussas in Uteris supplicibus pro dispensatione obtinenda, de 
iure vei consuetudine aut stylo Curiae exprimenda sunt, ita 
ut, si etiam ignoranter taceatur Veritas, aut narretur falsi-
tas, dispensatio nulla efficiatur. Haec autem sunt : 

1. Nomen et cognomen Oratorum, utrumque distincte, 
ac nitide ac sine ulla literarum abbreviatione scribendum. 

2. Dioecesis originis vel actualis domicilii. Quando 
Oratores habent domicilium extra dioecesim originis, pos-
sunt, si velint, petere, ut dispensatio mittatur ad Ordinarium 
dioecesis, in qua nunc habitant. 

3. Species etiam infima impedimenti, an sit consangui-
nitas, vel affinitas, orta ex copula licita vel illicita : publica 
honestas originem ducens ex sponsalibus, vel matrimonio 
rato ; in impedimento criminis, utrum provenerit ex coniu-
gicidiorum promissione matrimonii aut ex coniugicidio cum 
adulterio, vel ex solo adulterio cum promissione matrimonii ; 
in cognatione spirituali, utrum sit inter levantem et leva-
tum, vel inter levantem et levati parentem. 

4. Gradus consanguinitatis, vel affinitatis, aut honesta-
tis ex matrimonio rato, et an sit simplex, vel mixtus, non 
tautum remotior, sed etiam propinquior, uti et linea, an sit 
recta et transversa ; item an Oratores sint coniuncti ex du-
plici vinculo consanguinitatis, tam ex parte patris, quam ex 
parte matris. 

5. Numerus impedimentoruin, e. gr. si adsit duplex aut 
multiplex consanguinitas vel affinitas, vel si praeter cogna-
tionem adsit etiam affinitas, aut aliud quodcumque impe-
dimentum, sive dirimens, sive impediens. 

6. Variae circumstantiae, scilicet an matrimouium sit 
contrahendum, vel contractum ; si iam contractuin, aperiri 
debet, an bona fide, saltern ex parte unius, vel cum scientia 
impedimenti ; idem an praemissiß denuntiationibus, et iuxta 
formam Tridentini ; vel an spe facilius dispensationem obti-
nendi ; demum an sit consummatum, si mala fide, saltern 
unius partis, seu cum scientia impedimenti. 

7. Copula incestuosa habita inter sponsos ante dispen-
sationis executionem, sive ante, sive post eius impetrationem, 
sive intentione facilius dispensationem obtinendi, sive etiam 
seclusa tali intentione, et sive copula publice nota sit, sive 
etiam occulta. Si haec reticeantur, subreptitias esse et nul-
libi ac nullo modo valere dispensationes super quibuscum-
que gradibus prohibitis consanguinitatis, affinitatis, cogna-
tionis spirituális, et legális, nec non et publicae honestatis, 
declaravit S. Congratio S. Officii fer. IV . 1. Augustii 1866. 
In petenda vero dispensatione super impedimento affinitatis 
primi vel secundi gradus lineae collateralis, si impedimen-
tum nedum ex matrimonio consummato cum defuncto con-
iuge Oratoris vel Oratricis, sed etiam ex copula antematri-
moniali seu fornicaria cum eodem defuncto ante initum cum 

*«) U. a. n. 170. La Croix n. 1309. et 1311. 

ipso matrimouium patrata oriatur, necesse non est, ut men-
tio fiat huiusmodi illicitae copulae, quemadmodum patet ex 
responso S. Poenitentiariae diei 20. Mártii 1842, probante s. 
m. Greg. X V I . ad Episcopum Namurcensem, quod generale 
esse, idem Tribunal literis diei 10. Decembris 1874 edixit. 

Haec prae oculis habere debent non modo, qui ad S. 
Sedem pro obtinenda aliqua matrimoniali dispensatione re-
currunt, sed etiam qui ex Pontificia delegatione dispensare 
per se ipsi valent, ut facultatibus, quibus pollent, rite, ut 
par est, utantur. 

Datum ex Aedibus S. C. de Prop. Fide die 9. Maii 1877. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pent, január 4. Az érvényben levő törvények. Megszok-

tuk már, a nélkül természetesen, hogy helyeseinők, hogy 
a liberális kormányok mivel sem törődnek kevésbbé, mint 
épen avval, hogy érvényben van-e még valamely törvény, 
vagy sem, lévén a liberális kormányoknak azon önmagok-
nak adott privilégiumuk, hogy önmagukat a törvény fölé 
helyezzék és igy a törvény helyett saját önkényüket juttas-
sák törvény erejére. Annál inkább meglepett tehát bennün-
ket, midőn a belügyminisztériumnak az erdélyi róm. kath-
statushoz intézett leiratában egy tvczikkre való hivatkozást 
olvastunk, melyre nézve a leirat azt mondja, hogy ezen tör-
vény még mindig fennáll. A belügyminiszteri leirat, t. i. po-
lemizálván az erdélyi róm. kath. statusnak feliratával, mely-
ben emez kifejti indokait, melyeknél fogva nem hajlandó az 
archívumot az országos levéltárnak átadni, hivatkozik az 
1723-ik 45-ik czikkre, mely elrendelte, hogy „publica regni 
acta et diaetalia, et alia politica et iuridica, prae manibus 
quorumcunque habita, sive etiam in capitulis et conventibus 
conservata", az országos levéltárba szállíttassanak. E tv. cz. 
ez, melyre a miniszteri leirat azt mondja, hogy ,még most 
is fennáll.' 

Ki tagadhatná most már ezek után, hogy létezik oly 
liberális kormány a világon, mely a törvényeket tiszteletben 
ta r t ja? Ki mondhatja, hogy a mi kormányunk törvénytelen 
módon jár el akkor, midőn követeli az erdélyi katholikus 
statustól, hogy levéltárát az országos levéltár részére á tadja? 
Valóban meglepő az a tisztelet, melylyel a kormány a „még 
fennálló" törvények iránt leiratában viseltetik és mi legke-
vésbbé sem leszünk azon, hogy valaha a kormány eltérjen oly 
törvények iránti tiszteletétől, melyeket az országgyűlés saját 
competentián belül akár hozott, akár pedig a jövendőben ho-
zand, mert csakis igy várhatja, hogy az ország lakói is tisz-
telettel hajoljanak meg a törvények előtt. Hanem, és ezt kü-
lönösen kell hangzulyoznunk, midőn mi a törvény iránti tisz-
teletről beszélünk, nem ért jük azt egyoldalulag, nem ért jük 
azt, hogy csak azon törvények tartassanak tiszteletben, me-
lyek a kormánynak kedveznek, a többiek pedig nem, vagyis 
mi nem helyeselhetjük azt az igazság szempontjából, hogy 
kétféle mérleggel szolgáltassák az igazság, mert nem foghat-
juk fel, hogy lehessenek oly érvényben levő törvények, me-
lyeket tiszteletben kell tartani és ismét oly érvényben levő 
törvények, melyeket nem kell tiszteletben tartani ; mert mi-
kép is lehetne valamely törvénynek érvényben lenni, ha azt 
nem kellene megtartani ? — ez ellemondás. 

Még ha kedvünk lenne is szépitgetni a dolgot, még 
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akkor is be kellene vallanunk, hogy a ,fennálló' törvények 
iránti tisztelet egyáltalában nem olyan nálunk, melyről azt 
lehetne mondani, hogy az pártatlan. Idéznek, érvényesíte-
nek oly törvényeket, melyek kedvezők az államnak, mel-
lőznek oly törvényeket, melyek kedvezők az egyháznak, vagy 
egyenesen azok ellen intézkednek. A kormány ime, mint az 
a fentebbiekből kitűnik, az állam érdekét védő 1723-ik 45-ik 
tvezikkre hivatkozik ; de elfelejtkezik azon törvényekről és 
ezt nem csak a mostani, hanem a megelőző összes liberális 
kormányokról mondjuk, igenis elfelejtkezik azon törvények-
ről, melyek az egyház érdekeit védik. Vagy jutott-e valaha 
a kormánynak eszébe idézni, jutot t-e eszébe alkalmazni az 
1790/1-ik tezikk azon rendelkezését, mely meghagyja, hogy 
mindaz, ami a nevezett országgyűlésen a katholikusoknak 
hagyatot t ; a katholikusoké maradjon ? váljon eme tvezikk-
nek megfelelőleg katholikusnak tekintetik-e az egyetem, és 
annak pénze katholikus érdekben használtatik-e fel ? vagy 
nem látjuk-e inkább, hogy hova tovább fejlődik a ,fenálló' 
törvények iránti liberális tisztelet (?) annálinkább vetkőz-
tetik ki katholikus jellegéből egyetemünk, annálinkább men-
helye lesz bukott protestáns miniszterek, protestáns minisz-
teri tanácsosok, protestáns akadémikusoknak? mennyi alkal-
ma volna itt a kormánynak, a ,fenálló' törvénynek érvényt 
szerezni ! Ez az egy példa megmutatja, mily értelemben kell 
venni, lia kormányi részről a ,fenálló' törvények érvényéről 
beszélnek. 

De a liberalismus törvénytisztelete a ,fenálló' törvé-
nyek iránt még más irányban is mutatkozik. Az állam és 
igy az emberek által alkotott törvényeken kivül, vannak 
még más törvények is, melyekre nézve sokkal határozottab-
ban és biztosabban mondhatjuk, hogy azok ,még ma is fenn--
állanak' ; sőt ezekre nézve azt is mondhatjuk, hogy azok ak-
kor is fenn fognak állani, midőn az 1723-i törvények nem fog-
nak többé érvényben lenni. E törvények az isteni törvények. 
Oly államban mint nálunk, hol annyira kiemeltetik, mely 
törvényezikkek állanak fenn még ma is, azt lehetne várni, 
hogy legalább az isteni ,még fenálló' törvények részesülné-
nek azon figyelemben, hogy ellenük semmi sem történik, azt 
lehetne várni, hogy az állam nem csak maga nem mellőzi, 
nem támadja meg e törvényeket, hanem ellenkezőleg a tá-
madók ellen is védelmezi, már csak, ha másért nem is, leg-
alább azért, mert nem lehet bebizonyitani, hogy azokat szer-
zőjük valaha visszavonta volna. De mit tapasztalunk ? talán 
tiszteletet ? nem, hanem a legnagyobb tiszteletlenséget ; az 
isteni törvények, ha lehet, még kevesebb figyelemben része-
sülnek, mint az emberi törvények, mintha Isten soha tör-
vényt sem hozott volna az emberek részére, a semmi korlá-
tot nem ismerő liberalismus önkénye, a legnagyobb cynis-
mussal rendelkezik még vallási kérdésekben is, a fenálló 
isteni törvények megvetésével. Ez is egy, még pedig hatal-
mas bizonyitéka annak, mikép értelmezi a liberalismus a 
,még ma is fenálló törvények' érvényét. Kétféle mérték az, 
mit a liberalismus alkalmaz, és mig ez isteni törvények oly 
figyelemben részesülnek, mint részesülnek, addig nem is vár-
hatjuk, hogy az emberi, de az egyháznak kedvező törvények 
érvényesittessenek, hanem az állam, uti figura docet, csakis 
azon törvényeket fogja ,fenállóknak' elismerni, melyek neki, 
ellenünk kedvezményt nyújtanak. 

Zn y óvár alj a. Egy pár szó újévre. Az idő sebes szár-
nyain elrepült. Mily tünemény ? El bucsuztunk az ó eszten-
dőtől s újévbe mentünk át, az ó évet elvesztettük örökre, 
többé fel nem találjuk azt. Egyedül a visszaemlékezés ma-
radt meg részünkre, mely különféle egyéneknél nagyonis 
különböző, édes vagy keserű. De még maga az édesség vagy 
keserűség is különböző. Sokan poharak közt az ó év végén 
visszaemlékeztek, mennyi földi gyönyörben vettek részt az 
elmúlt évben, hol és mikép mulattak, s ha hin mulatságuk 
közé bánat is vegyül, csak azért van, mert meggondolják, hogy 
az év el folytával elmúlt talán a remény is több ily gyönyö-
rökre; mert hisz, már egy évvel megint öregebbek. Azonki-
vül még a lelkismeret is fölébred, amely hangosan k iá l t : 
„Egy lépéssel közelebb vagy sírodhoz". 

Jámbor keresztények pedig visszaemlékeznek arra, 
hogy mennyi jót tettek az elmúlt évben, mennyire haladtak 
a tökéletesség utján, s ha bánkódnak valamin, az nem egyéb, 
mint azon gondolat : hogy itt-ott hűtlenek voltak az isteni 
kegyelemhez, s ennek okáért azon gondolkoznak, hogyan 
tegyék jóvá hűtlenségüket ez újévben, ha az U r Isten ke-
gyelmet ád nekik azt átélni. Örvendenek azonban azon, hogy 
már megint egy évvel rövidebb a hareznak ideje, s hogy 
egy óriási lépéssel közelebb vannak rendeltetésük czéljához. 

Minthogy minden lelkiatyának szent kötelessége hiveit 
segíteni ezen rendeltetési czélnak elérésében, bátor vagyok 
csekély véleményemet közölni az igaz, jó pásztorokkal, nem 
mintha magamat legjobbnak s legokosabbnak tartanám ; 
mert hisz én vagyok minimus in Izrael, de hát itt-ott egy 
gyönge ész is jót gondolhat, s a mi magában véve jó, min-
denki előtt az. 

Gondolkodva arról, miként lehetne hiveinket segiteni 
az örök üdvösség elnyerésében, e következő gondolatokra 
jöttem. Minden egyes ember azon van, hogy önmagán segít-
sen. Ennek okáért mindent felhasznál, mi által véli, hogy 
segíthet baján. Még a babonás eszközöktől sem irtózik. Igy 
sokan elfogadják a kincsek kulcsáról szóló véleményeket, 
szedegetik az ócska szögeket ; mert azokat hordozók szeren-
csések szoktak lenni ; házukba oda szegezik a talált ép pat-
kót ; mert az oly ház nem lehet tüz martaléka, s ki ne tudná, 
hogy még mily eszközökhez nem folyamodnak az olyféle 
emberek, akik bizalmukat nem helyezik Istenbe, hanem 
az ilyenekbe, ami mind bizonyára vétkes s nem maradhat 
büntetés nélkül ; mert Isten az, a kiben kell bizalmunkat 
helyeznünk, ki nem tűrheti azt, ha valaki másban s nem ő 
benne bizik. Ellenben a valódi hivő, minél nagyobb a baja, 
annál nagyobb Istenben helyzett bizalma, tudva azt : hogy 
az U r Isten csak azokat látogat keresztekkel, a kiket szeret. 

Minden ember, elkezdve a kisdet csecsemőktől az el-
aggott öregekig, kénytelen testileg és lelkileg sokat szen-
vedni e földön. A szenvedések azonban, ha Isten akaratán 
megnyugszunk, nem ártanak, hanem igen is használnak. 
Igaz ugyan, hogy számtalan szenvedéseknek magunk va-
gyunk okai bűneink miatt, melyekkel Istenünket bántalma-
zunk, ki mint legigazságosabb, megfenyít bennünket, és pe-
dig mind ideiglenes, mind pedig örök büntetésekkel. Hogyan 
szabaduljunk meg azonban ezen büntetésektől ? Magától az 
ember nem segíthet magán, hanem szükséges erre a kegye-



lem. Azon kivül a bajon már in radice segíteni kell. Igenis 
in radice, már gyermekeknél kell megkezdeni a gyógyitást. 

Tapasztalásból tudjuk azt, hogy a gyermekek, ha ma-
gukra vannak hagyva, vagy ha rakonczátlan gyermekekkel 
társalognak, egészen elfajulnak, annyira, hogy szüleik alig 
birnak velők. Hány szülő van azonban, aki nem képes min-
dig gyermekei mellett lenni, kivált tavaszi, nyári és őszi 
időben ? A gyermekek magukra hagyatva, egészen megro-
molnak, azután pedig igen nehéz azokat jó útra terelni. 

Ezen nagy veszély elháritására igen czélszerü volna, 
ha minden községben oly egylet létesülne, melynek feladata 
a „kisded-ovódát" tartani. Minden városban és faluban ta-
láltatnak oly anyák vagy tisztaerkölcsü leányok, a kik reá 
szánnák magukat ily szent czélra, hogy a kisdedeknek őran-
gyalai legyenek. 

Hogyan történjék meg ez? — Mindenek előtt szükséges 
egy ház, mely e czélra alkalmas volna. Választassanak meg 
oly egyének, akik tiszta erkölcsös élet által például szolgál-
nak a város vagy községbelieknek, a kik megérdemlik a 
közbizalmat s bízassanak reájok a kisded gyermekek 3—6 
éves korukig. Az ily személyeknek köteleségük leend, a gyer-
mekeket mulattatva oktatni, a hit alaptanaiba bevezetni, 
azokra ügyelni, ugy hogy az elfoglalt szülők reggeltől estig 
munkában maradhatnak, minden aggodalom nélkül gyerme-
keikre nézve. 

Igaz ugyan, hogy ez nagy nehézségekkel van Össze-
kapcsolva. Sed dignus est operarius mercede sua. Ha vala-
hol, ugy az ily első nevelésnél áldozni kell ; mert ettől függ a 
gyermekek egész jövője. H a a gyermek kezdettől fogva jól 
van nevelve, jó marad az továbbra is ; ellenben, ha el van 
hanyagolva kisdedtől fogva, nehéz aztán belőle valamit fa-
ragni. Ez volna az én csekély véleményem. Ugy hiszem» 
nem kell azt tovább feszegetni. Sapienti pauca. Óhajom az-
hogy az U r Isten adjon kegyelmet, hogy egy város vagy 
község sem legyen kisdedek óvodája nélkül. Boldog uj évet 1 

Berlin. A ,kulturharcs'-nak anyagilag is káros hatása 
bizonyára oly mozzanat, mely egy gondos és lelkismeretes 
kormánynak teljes figyelmét vonhatná magára. Meglehet 
azonban, hogy a porosz kormány más szemmel nézi a dol-
got, minthogy e kár, amint legott látandjuk, leginkább a 
katholikus polgárokat sújtja, sőt meglehet, hogy ez is egyike 
azon ,erkölcsös' és ,erkölcsi1 eszközöknek, melyekkel Bis-
marck Róma ellen harczol. Tény, hogy a ,kulturharcz' anyagi 
tekintetben is roppant károkat okoz, mit legjobban akkor 
veszünk észre, hogy azon hátráltató befolyást mérlegeljük) 
melyet egyes katholikus városoknak iparára gyakorol. A 
,K. V.' nem régen csak ugy hozzávetőleg, kiszámította, 
mennyit veszt Paderborn városa évenkint ez uton. Számí-
tásba vétettek azon összegek, melyek az eltörölt papnevelde, 
a hittan-bölcsészeti tanintézet, a gyermekseminarium, a jé-
zus- és ferenczrendi székházak, több nőzárda, és ez utóbbiak-
kal összekötött iskolák által évenkint a városon belül for-
galomba hozattak, s kitűnt, hogy ezen összegek évenkint 
átlagosan 150,000 fr t ra rúgtak, mi oly kis városra nézve 
már igen fájdalmas veszteség, mely kiválólag azon adózó 
polgárokat sújtja, kik ez intézetek tagjaival mint lakásbér-
lők, szállitók vagy munkások üzleti összeköttetésekben állot-
tak. Hasonlólag, mint Paderbornban, állanak a dolgok más 
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városokban is. Vegyük például Triert. Az ottani ,Paulinus-
Blatt1 irja, hogy a gyermekseminarium az elnyomatását 
megelőzött évben házi bútorokra 1200 tallért keltett, építé-
szeti átalakítások- s javításokra 1300, húsért 3000, egyéb 
házi szükségletekre 1900 tallért költött. Az ottani gymna-
sium, melyet a gyermekseminarium alapítása előtt 250—260 
tanulónál több soha sem látogatott, az után 600-nál több 
tanulót is számlált, mely szám azonban, mióta a gyermekse-
minarium elnyomatott, folytonosan apad, ugy hogy ezidén 
már csak 270 tanuló van a városban. Mit jelent ez a város-
beli könyvkereskedők- s könyvkötőkre, az Írószer- s papir-
kereskedőkre, szabókra, czipészekre, de még a vendéglősekre 
nézve is, kiknél a vidéki tanulóknak szülei ismételten egy 
évben megszállani szoktak, az nem szorul bővebb fejtege-
tésre. Hasonlólag az sem, hogy a papnevelde is folytonosan 
számos iparosnak szép keresetet nyújtott , hogy ne is emlit-
siik, hogy a papnevelde naponkint negyven szegénynek in-
gyenebódet adott. Az összegek, melyeket ezen intézet az 
utóbbi években háztartására és építkezésekre fordított, 
100,000 tallérra rúgnak, melyek trieri iparosoknak jutottak, 
kik e hiányt most, az általános üzletpangás napjaiban ket-
tős fájdalommal érzik ; de azért ő neki csak adózni kell a 
protestáns állam czéljaira, melyek első sorban a katholicis-
musnak kiirtásában állanak. Hasonlót lehetne a Rajnamel-
lék, Westfália és Silézia nagyobb katholikus városairól mon-
dani, s azért mondók előbb, hogy ki tudja, váljon ez nem 
képezi-e a protestantismus ,kulturharczának' egyik nagyon 
is számitásba vett eszközét ? . . . 

A protestáns egyházi főtanács 1876-ra szóló hivatalos 
kimutatásait tette közé azon arányokra nézve, melyekben az 
egyes tartományokban az egyházi esketések a polgári ,há-
zasságokéhoz állanak. Ezen kimutatások szerint 100 házas-
ságra esik egyházi esketés mellett kötött a Rajnamellékben 
96, Westfáliában 95, Posenben 94, Pommernben 90, Preus-
senben 89, Brandenburg tartományában (Berlin) 86, Silé-
ziában 83, a szász tartományban 82, Hohenzollern 54, Ber-
linben — 29. Már ezen utóbbi szám is mutatja, hogy az 
arány a városokban kedvezőtlenebb mint a vidéken, mit a 
kimutatás külön összeállítások által kiderít, hozzátévén nagy 
kenetteljesen, miszerint „e számok megerősítik azon általá-
nos tapasztalást, hogy a vidéken nagyobb a részvét az egy-
házi tenykedések iránt, mint a városokban" — más szóval, 
hogy a falu népe még nincsen annyira elrontva, mint a vá-
rosiak, de majd lesz ez is nemsokára ! 

IRODALOM. 
A dr. Wieser János S. J . és dr. Stentrup Ferdinand 

S. J . innsbrucki es. k. egyetemi tanárok által szerkesztett 
,,Zeitschrift für katholische Theologie" évnegye-
des folyóirat megfutotta első évi pályáját . Noha jelen folyó-
irat komoly és kizárólag tudományos irányát tekintve elter-
jedését illetőleg vérmes reményekkel aligha kecsegtethetett : 
mindazáltal a t. cz. tudós olvasó közönség valóban meglepő 
érdekeltséggel fogadta s a várakozást jóval meghaladó szíves 
pártolásban részesité azt. E jelenség bizonyára elodázhatla-
nul tanúsítja a folyóirat életrevalóságát s a tény, hogy Ma-
gyarországon is idegen öltözete daczára szívesen látott ven-
dég, nemcsak bizonyítéka hazánk tudós fiai pártatlan és pá-
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ratlan áldozatkézségének : hanem annak is, miszerint hazánk-
ban a tudományos érdek valamint honi, ugy külföldi jeles 
termékek iránt valóban meglepő. 

Azon t. ez. olvasóink kedveért, kiknek becses figyelmét 
e derék vállalat netalán mindeddig kikerülte volna, legyen 
szabad futólag és mintegy tollhegygyel érintenünk az első évi 
folyam tartalmát, mely a programm értelmében háromfélét 
foglal magában, úgymint a) értekezéseket, b) tudományos 
műbirálatokat, c) észrevételeket és tudósításokat. 

Értekezés van tizenhárom ; köztök általános érdekű 
Wieser két dolgozata „A kath. tudomány feladata korunk-
ban" (1—57 lap) és „A kath. tudomány feladata a protestáns 
theologiával szemben" (241—275), melyeket nem ajánlani, 
hanem olvasni kell, hogy az ember it tárgy roppant jelentő-
ségéről, <le egyszersmid az író szakképzettségéről teljesen 
meggyőződjék. A magasröptű speculatio barátja érdekkel 
olvasandja Stentrup „A hypostasis fogalmához" (57—85 és 
361—394) czizett munkálatát. Limbourg „A thomisticus 
kegyelemtan önrajzolata" (161—220) és „Az elégséges ma-
laszt (gratia sufficiens) a thomismusban" (497—526) érteke-
zéseiben a modern theologiai vitakérdések egyik legkénye-
sebbikét fejtegeti nyugodt tárgyilagossággal. Az európahirü 
orientalista, Bickel, kétszer vonja magára figyelmünket „A 
gyónás történetéhez keleten a négy első században" (410— 
441) és „A bérmálás szentsége a nestorianusoknál" (85—118), 
melyekről jobb semmit mint csak keveset mondani. A törté-
neti értekezések természetesen közérdekűek s tudományos 
voltuk mellett többé kevésbbé mulattatók is. A „De rationi-
bus festorum SS. Cordis J e s u . . . " classicus mű szerzőjétől 
Nillestől, is van egy ily czimű dolgozat: „Az egyházjog be-
osztásáról nyilvános és magánjogra." 

A tudományos műbirálatokról egyrészt, az észrevéte-
lekről és tudósításokról másrészt rövidség okáért csak annyit 
mondok, hogy azok legújabb keltű irodalmi termékekkel és 
pedig tárgyilagos igazságszeretettel foglalkoznak, emezek is 
változatosságuk mellett maradandó becsöknél fogva is aján-
latosak. — Ad multos annos ! 

= Előfizetési felhívás az ,,Uj Magyar Sión". Ki-
lenczedik (1878.) évi folyamára. Szerkeszti dr. Zádori Ev. 
János. A világszellem vakmerő kalandokban pazarolja ere-
jét, mert nem csak versenyre kell Istennel, mint a Bábel épí-
tői, hanem egyenesen az Isten uralmát pusztitja családban, 
iskolában, társadalomban és államban ; a tévely iszonyatos 
szenvedélylyé vált. Ez természetes ; minél inkább távolodunk 
a naptól, annál sűrűbb a sötétség s fény nélkül zabolatlan 
andabanda az ember, vadállat módjára harap, öldököl s 
enyészetet keres. •— Ámde mi a világosság fiai vagyunk s 
rendeltetésünk örök élet ; azért az éltet osztó igazság szövét-
nekét bármi viharban fennen hordani köteleztetünk s j a j ne-
künk, ha elaludni engednők. Ezen czélra való eszközül ajánl-
juk e folyóiratot, mely immár Isten áldásával kilenczedik 
folyamát kezdi meg. 

Nincs már szaka az emberi foglalkozásnak, mely az 
időszaki sajtóban nem birna több rendű képviselővel, azért 
a magyar katholicismus sem nélkülözheti azt ; mert már mai 
napon arról Ítélik meg valamely ügy életrevalóságát, ha 
nagy az érdeklődés iránta, ennek pedig nyilvánszóló jelen-
sége az irodalmi termelés, munkákban és folyóiratokban. 
Ennélfogva azon t. közönség pártfogásával, mely törekvé-
seinket a századik füzetig kisérte, a jövő évben megkezdjük 
a második századot, lia Isten életünknek kedvez. Ezt van 
szerencsénk tiszteletteljesen tudomásra hozni. 

E folyóirat egyúttal a külföldi irodalom közvetítője, 
azért a főbb katholikus irodalmi jelenségek állandó tolmá-
csai vagyunk, amire egy gazdag, uj munkákban szaporodó 
könyvtár közelsége nagy mértékben képesít. A lap anyagi 
kiállítása nem változik. Minden hónap végén egy öt ívnyi 
füzet jelenik meg, 80 lapnyi tartalommal. Tiz példányra egy 
tisztelet példánynyal kedveskedünk. A könyvárusok általi 
közvetítést mellőztetni kérjük. 

Előfizetési ára egy évre 6 frt. 
Legczélszerübb postai utalványt használni. Minthogy e 

folyóiratra, mely az egyház érdekében adatik ki, a templo-
mi pénztárból is lehet előfizetni, ezen körülményre van sze-
rencsénk a ft. plébános urakat tiszteletteljeseu figyelmeztetni. 

Esztergom 1877. Szent Imre napján. A szerkesztőség. 
X sVj Magyar Sión' nyolezadik évi folyam. 12. 

füzet. Tartalom : Bakocs Tamás mint konstantinápolyi pa-
triarka, Fraknói Vilmostól. — A második s további há-
zasságok és a szentszéki holttányilvánítás, Bajner Lajostól. 
— Adatok a spiritismushoz, Várnaitól. — Képek ázsiai 
Oroszországból, Romkövy Bálinttól. — Irodalom és művészet. 
— Vegyesek. 

Y E G Y E S E K . 
— Ô Eminentiájának legújabb adakozásai : a mária-

pócsi iskolára 150 f r t ; a Mária-egyletnek 100 f r t ; sz. Vin-
czéről nevezett budapesti segély-egyletnek 200 frt ; a topán-
falviaknak harangra 50 f r t ; a komáromi apáczák szükség-
leteire 180 fr t ; a csiliz-radványi iskolára 200 fr t ; a pozso-
nyi oltár-egyletnek 100 f r t ; a pozsonyi betegápoló apáczák-
nak 300 frt ; a budapesti atliletikai klubbnak 200 fr t ; a 
komáromi Erzsébet-egyletnek 100 frt ; a budapesti oltár-
egyletnek 200 f r t ; a pozsonyi oltár-egyletnek 100 f r t ; a po-
zsonyi nőegyletnek 100 frt ; a fővárosi gyermeknevelő apá-
czáknak karácsonyfára 150 f r t ; az afrikai missiókra 200 f t ; 
a tornóczi iskolára 400 fr t ; az esztergomi szegényeknek ka-
rácsonyra 300 frt ; a görzi apáczáknak 80 frt. A lefolyt év 
alatt Ö Eminentiája jótékony czélra összesen 80,700 frtot 
adományozott, mely összegben nem foglaltatnak be az érsek-
újvári templomépitésnek 25,000 frtra terjedő költségei, sem 
azon magánadakozások, melyben a személyesen megjelenni 
szokott fensőbb s alsóbb osztályú mindennemű szűkölködők 
naponkint részesülnek, s mely kiadások egy év lefolyta alatt 
jelentékeny összegre rúgnak. Az itt csak általvetőleg közlött 
számok nem szorulnak commentárra. 

— Somogymegye Bereencze nevii kis mezővárosában — 
irják nekünk — a karácsonyi szent ünnepek alatt megható 
és örvendetes látványban részesült a hivő közönség. Ugyanis: 
,az isteni szeretet leányai' nevet viselő apáczák vezetése alatt 
levő intézetben a dúsan kiállított karácsonyfa szemlélése 
örömmel tölté el a nagyszámú közönséget ; öröm volt szem-
lélni a nagyszámú kisdedeket, kik szüleik karjai között — a 
szép karácsonfa szemlelésében — a gyermeki öröm boldog 
perczeit élvezték ; örömüket fokozta az, hogy minden gyer-
mek némi karácsoni ajándékban is részesült. Ezután a na-
gyobb leánynövendékek „a kis kéményseprő" czimü szín-
darab előadásával az ünnepélyt emelni — s a nagyszámú 
közönségnek élvezetét nyújtani iparkodtak, a mi meg is tör-
tént, mert a színdarab előadása teljesen sikerülvén, a nagy-
számú közönség a legnagyobb öröm és megelégedés közt 
hagyta el az intézetet ; — áldva a buzgó és fáradhatlan apá-
czákat, kik nem kiméivé semmi fáradságot, minden törek-
vésöket az if jú leány nemzedék vallás-erkölcsi és szellemi 
kiképzésére forditják. De nem maradt hálátlan az örvendező 
közönség az iránt sem, ki ez örömöt nyújtó intézetet meg-
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alapitani kegyeskedett, és ez alapító nem más, mint Berzen-
cze buzgó plébánosa, ft. Kavulálc János, ki felfogva a jelen 
viszonyokat, minden törekvését oda irányozá, hogy a ko-
runkban annyira szükséges leánynemzedék vallásos művelő-
dését virágzóvá tegye, a mit, hogy elérhessen, leánynevelő 
intézetet alapított, s 32 évi lelkészsége alatt gyűjtött fillé-
reit a nevelés szent ügyének áldozta fel. Vajha többen talál-
koznának, kik e nemes egyházi férfiú nyomdokait követve 
az egyház és hazának hasonló áldozatot hozva, a vallás és 
erkölcsi nevelés előmozditását tartanák főfeladatuknak ! 

— Lourdes-ban folytonosak a csodálatos gyógyulások, 
egyet megemlítünk az „Annales" nyomán. Bonnet Ágoston, 
decazeville-i lakos, 1(5 éves fiu, 1873-ban czúzos bántalmakat 
kapott, melyek, Lourdesba zarándokolván, enyhültek, de 
ismét visszatértek. 1874-ben öt hónapig feküdt. Utóbb jár-
hatott mankón. A nélkül, hogy elhagyta volna az orvosságot, 
szüleivel Roccamadurába ment, s egy mankó lett elegendő, 
de a fájdalom nem szűnt meg, még akkor sem, midőn csak 
botra támaszkodott, ugy annyira, hogy néha minden lépésre 
kicsordultak könnyei. Ezen állapotban jött szept. 26-kán 
Lourdesba ; háromszor mártották a csudálatos fürdőbe, de a 
fájdalom nem enyhült ; elvégre hazakészülnek, s este a bar-
langhoz mennek, hogy elbúcsúzzanak a szent helytől. Ezen 
végső imádság idején felkiált : „Ur Isten milyen iszonyú a 
fájdalom! (Mon Dieu, quelle douleur) „Újra megrohant ! 
Oh mennyit szenvedek ! Mintha patkányok másznának fel 
lábamon!" — Egy kisvártatva, könnyes szemekkel mondja : 
„már nincs bajom ! meggyógyultam !" Midőn hálatelt imá-
ját elmondotta, intik társai, hogy siessen, mert elkésik a 
vasútról, a fiu táskáját mankójára tette, versenyt futott ve-
lök az indóházhoz, mely csaknem félórányira van a barlang-

tól. Atyja gazdag vendéglős, látván fiát, felkiáltott : ez va-
lóságos csoda ! En voilà un vrai miracle ! Orvosai voltak 
Conly, Bonnefous, Jausions. Mindezekről bizonyít Aldebert, 
decazevillei plébános. (,Magyar Sión.') 

— Az austráliai német katholikusok már másodízben 
tetemes összeget, ezúttal több mint 1200 ftot küldtek a po-
roszhoni szűkölködő papok számára. 

— Deczember végén mr. Charles Darwin a cainbridgei 
egyetem disztermében tudorrá avattatott s pedig, mi eléggé 
különös, jogtudorrá. E komoly cselekményt a pajkos deákok 
kedélyes tüntetésre zsákmányolták ki. Mig t. i. alant a te-
remben a tudós tanárok igazi angol szögletességgel ültek szé-
keiken, egyszerre a deákok lepte karzatról lebocsátva óriási 
majom ereszkedett le Darwin feje fölé, a ,graduandus'-ok 
ünnepélyes hivatalos ruházatában, mellette pedig, hasonló 
diszruhában, a Darwin elmélete szerint még hiányzó ,középső 
összekötő tag' — „missing link" — az ember és a majom 
közt. Hogy ebből a tanárok közt nagy felindulás, a néző kö-
zönség közt pedig nagy hahota származott, magától érthető. 
Néhány pedellusnak, aki legott felrohant a karzatra, sikerült 
ugyan azt a kötelet megragadni, melyen a majom függött, 
de oly ügyetlenül, hogy szegényke lepottyant a terembe, a 
tanár urak közé, a „missing link" azonban hozzáférhetlen 
volt s mindvégig ott maradt Darwin feje felett, a proinoven-
dusnak és a promoveáló rectornak nem kis zavarára, mely a 
mindkét részről tartott beszédeken nagyon is meglátszott. 

Többféle kellemetlen tapasztalás arra bírt, hogy a 
lapot a 3. számon tul csak azon t. előfizetőinknek megkül-
dessük, kik addig annak meg- vagy meg nem tartása iránt 
bármi módon nyilatkoztak, miről a t. ez. érdekletteket szives 
tudomást venni kérjük. Szerkesztő. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. 
Régen volt, majdnem egy negyedszázad előtt, hogy a Toldy Ferenez által szerkesztett , Uj Magyar Muzeum' — 

1854, I, 398. 1. — azon reménynyel kecsegteté magát, mint mondá, hogy az ő olvasói, lia katholikusok, a ,Religio'-t bizo-
nyosan tartják. Azóta sok mindenféle változott ez országban, s a , Religio', mely maga talán soha sem követelte vagy várta, 
vagy akár csak reményiette, hogy minden magyarországi katholikus tartsa és olvassa, ma sem tesz ily praetensiót s csak 
annyit óhajt, hogy neki a magyar katholikus papság közt pártoló közönsége akadjon azok összletében, kik irányát helyeslik. 

Ez irány pedig olyan, melyet, kedves hitünk, sőt meggyőződésünk szerint, minden katholikus pap helyeselhet 
— nem egy tekintetben helyeselnie is kell, mert a , Religio', melynek ezidén harminezhatodik évfolyama letelik, ezen egész, 
hosszú idő alatt, a szerkesztők személyiségéhez képest változó modorban ugyan, de mindig rendületlenül ragaszkodott 
anyaszentegyházunknak hitéhez, tanához, törvényeihez s azoknak védelmében találta feladata legszebb, legfontosabb részét. 

Az eszközök e czélra a dolog természetében fekszenek : az egyházi tudománynak ápolása korszerű czikkek és 
értekezések által, melyek a fontosabb kérdéseket, — nein mindig csak az u. n. ,gyakorlatiakat', hanem kellő változatosság-
ban az elvontabbakat is tárgyalják s a hittudományoknak egyes ágait a lehetőség s az olvasóközönség igényei- s szükség-
leteihez képest felkarolni iparkodnak ; — bizonyos, időről időre felmerülő irányeszmék megpenditése, hirdetése és sürgetése 
a végből, hogy ezeknek érvényesítésében az annyira szükséges egység ne csak eléressék, de fenn is tartassék, s ezzel kapcso-
latban az u. n. égető kérdéseknek gyors s kimerítő fejtegetése, mi mai viszonyaink közt nem mindig könnyű feladat ; — 
általánosan kötelező, vagy egyébként érdekes egyházi rendeleteknek pontos és hiteles közlése, ha kell, magyarázó okadato-
lása is ; — a bárhonnan érkező támadásoknak bátor, de, a modort- tekintve, állásunkhoz s a lap jelleméhez méltó visszauta-
sítása s ezzel karöltve a történelmi hazugságoknak szünet nélküli mpgezáfolása, végre pedig a katholika anyaszentegyház 
világhelyzetének folytonosan éber szemmeltartása s e mellett az irodalmi főbb mozanatoknak jelzése, a mennyiben ez e téreni 
viszonyaink közt szükséges, — ez képezte mindig s képezi ma is a ,Religio' általános feladatát, melyet lankadatlan buzgó-
sággal teljesíteni, közel négy évtizede iparkodik. 

E mellett pedig büszkén és bátran állíthatjuk, hogy tüzetesen hazánk viszonyiiinak, a magyarhoni katholicis-
mus helyzetének s küzdelmeinek, reményeinek s aggodalmainak e lap mindig a legéberebb figyelmet s a legönfeláldozóbb 
munkásságot szentelte. Katholikus intézeteink s intézményeink iránt kivétel nélkül azon érdekeltséggel viseltetünk, melyet 
azok megérdemelnek, anyaszentegyházunk érdekeinek hangoztatatásában s jogai védelmében a legbátrabbak első sorában 
állottunk mindig s nincs szándékunk e dicső helyet valaha feladnunk. 

Ez volt a ,Religio' eddig, s ez lesz, Isten segítségével, jövőre is ; s ezekre hivatkozva bátrak vagyunk az u j 
előfizetési időszak közeledtével mindazon t. pályatársainkat minél sűrűbb sorakozásra felhívni, kik ez irányelveket helyes-
lik s azokat pártolni szándékoznak. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir- postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, II. málna-utcza '<50. 

Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett 
postautalványokat ajánljuk A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T a r t a l o m : A k á n o n i ó r á k . — A p á p a i széknek m e g ü r e s e d é s e és be tö l tése . — E g y h á z i szentbeszéd az év v é g é n . — E g y -
ház i t u d ó s í t á s o k : Pest. F e j e d e l m i ú j é v i ü d v ö z l e t e k a p á p á n á l . Szeged. P a p i j ó t é k o n y s á g . — I r o d a l o m . — V e g y e s e k . 

A k á n o n i órák. 
(Vége.) 

D. Mikép kell a kánoni órákat elmondani? 
11. — Az officium divinum elvégzésének mód-

já t a IV. lateráni zsinat irja elő, mondván: „Az en-
gedelmesség köteléke alatt határozottan meghagyván, hogy 
az éjjeli, valamint a nappali officium divinumot is, a 
mennyiben az Isten engedi, gondosan és ájtatosan végez-
zékA gondosan (stúdiósé) szó a száj tisztére, vagyis 
a kiejtésre, az ájtatosan (devote) szó pedig a sziv tisz-
tére, vagyis a vallásos figyelemre vonatkozik. 

12. — Megkívántatik, I. a szóbeli és folytonos 
kiejtés (pronunciatio.) 1. Szóbeli (YOC&IÍS), vagyis meg-
különböztetett szavakkal kell recitálni ; de nem szük-
séges, hogy a recitáló önmagát hallja.1) 

12. Folytonos (continuata), vagyis minden órát 
megszakítás nélkül, hacsak észszerű ok ki nem ment, 
a minő lehet pl., ha valakit meg kell gyóntatni, aki 
nem szívesen várakoznék, ha valamit föl akarsz je-
gyezni, hogy el ne feledd (csakhogy ez ne igen gyak-
ran történjék), ha valaki meglátogat, a kivel szere-
tetből vagy udvariasságból társalognod kell. — Az 
órának észszerű ok nélküli megszakítása nem lépi át 
a bocsánatos biin határát. S nem is kell a megszakí-
tott órát egészen ismételni, mert minden zsoltár és 
minden vers befejezett érteménynyel bir, s vagy a 
folytatási szándék, vagy a recitálás folytatása által 
eléggé egygyé lesznek.2) 

A matut inum a laudestől ok nélkül is elválaszt-
ható ; de ekkor a matut inum végeztével — miként a 
többi óra után — egy miatyánkot kell elmondani. Ha-
sonlókép a nocturnusok is elválaszthatók, legalább 
három órára, habár semmi különös ok sincs erre ; söt 
igazságos ok közbejöttével az időköz az ok nagysága 
szerint meg is hoszabbitható.3) 

i) Sz. Alf. n . 163. — *)Sz. Alf.n. 168 . — 8 ) U . a . n . 1(57. 

13. — Megkívántatik II. figyelem (attentio), a 
mely kétféle, külső és belső. 1. A külső (externa) 
abban áll, hogy semmi olyat se tegyünk, ami a re-
citálással összeegyeztethetetlen, aminő a beszélgetés 
stb. 2. A belső (interna) az elmének a recitálásra való 
irányzásában áll. S ez ismét háromféle lehet, t. i. 
irányulhat a) csak a szavakra, hogy helyesen ejtes-
senek ki, b) a szavak érteményére és c) magára az 
Istenre. 

Bizonyos és önként érthető, hogy az officiumot 
külső figyelemmel kell elvégezni, mert e nélkül recitá-
lás nem is képzelhető. 

Úgyszintén az is bizonyos, hogy a természeti 
törvény szerint a belső figyelem is megkívántatik, mert 
az órák elmondása ima, a melyet pedig figyelemmel 
kell elvégezni. Tehát aki az órák elmondása közben 
szándékosan szórakozik, legalább is bocsánatos bünt 
követ el. De arra nézve nem egyeznek meg a hit tu-
dósok, váljon az egyház parancsa szerint halálos bün 
terhe alatt kivántatik-e meg a belső figyelem. Az ál-
talánosabb vélemény azt tanitja, hogy az egyház pa-
rancsa szerint halálos bün terhe alatt kívántatik 
meg. Fő érv az, hogy az officium divinum az ima 
egy neme, az ima pedig természeténél fogva az elme 
fölemelése az Istenhez; miért is midőn az egyház az 
officium elmondását parancsolja, a figyelmet is nem 
lehet nem parancsolnia. Minthogy pedig nem eléggé 
bizonyos, hogy van-e ily parancs az officium divi-
num elmondásában való belső figyelemre vonatko-
zólag, azért sz. Alfonz azt mondja, hogy nem meri 
visszatérítésre kötelezni az oly javadalmast, a ki jó 
hiszemben szándékosan szórakozva mondja el az of-
ficiumot, s a jövedelmet szintén jó hiszemben fogadta 
el.4) De a ki külsőleg szórakozik szándékosan, az nem 
tesz eleget kötelességének, s köteles a visszatérítésre, 
mint ugyanazon sz. tudós hozzáteszi.5) 

í y T í b - V . n. 177. L i b . I V . n. 669. — 5) L i b . I V . n. 669 . 
3 
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A szórakozás elkerülésére pedig a következő 
segédszerek állanak rendelkezésünkre : 1. kezdetben 
azon -szándékunkat kell kifejezni, hogy az Istent akar-
juk dicsérni, 2. e szándékot megkell uji tani minden 
„Gloria Patri"-kor vagy minden zsoltár kezdetén, 
3. az érzékekre szorgosan őrködni.6) — De a figyel-
met valamint a recitálás hasznát leginkább elősegiti 
a zsoltárok és a breviárium egyéb alkatrészeinek 
helyes megértése ; a miért is igen ajálandó, hogy az 
Ur sorsára hivatott if jaknak a neveidékben a zsol-
tároknak mind mysztikus, mind betűszerinti érte-
ménye kifejtessék.7) Végre leginkább hasznára válik 
a recitálónak, ha a szavakat vagy mondatokat, a me-
lyeknek elmondásakor az Istentől világosságot és 
jámbor lelki érzelmeket nyert, a breviáriumban kis 
vonallal vagy más jellel megjeleli. 

14. — Altalános magyarázat szerint a rovatok, 
melyek előirják, hogy némely imákat térdelve, ke-
resztet vetve kell elmondani, csak a karra vonatkoz-
nak, habár dicséretes dolog azok megtartása a magán 
recitálásban. Továbbá ezeknek mellőzése a karban 
sohasem lép tul a bocsánatos bün határán.8) 

Az officium divinum bármely illő helyen elvé-
gezhető, akár otthon, akár sétálás közben a kocsin, 
sőt észszerű ok (pl. betegség, fáradtság stb.) folytán 
az ágyban fekve is.9) 
E. Mely okok mentenek fel a kánoni órák elmondása alól ? 

Ily okok lehetnek 1. a lehetetlenség, 2. a szere-
tet, 3. a felmentés. 

15. — A lehetetlenség (impossibilitas) akár fizi-
kai, akár erkölcsi, kiment, mert lehetetlenre senki 
sem kötelezhető. V. ö. I. k. 63. §. 3. sz. Föl vannak 
tehát mentve a súlyos betegségből lábbadozók is né-
hány napig valamely bölcs férfiú véleménye szerint, 
mig erőiket visszanyerik, és pedig még akkor is, ha 
miséznek. Ha kétes, váljon a betegség elégséges-e a 
kimentésre, akkor a beteg valamely orvos tanácsát 
kérheti ki, vagy megnyugodhatik elöljárója Ítéletén, 
vagy saját józan Ítéletét is követheti.10) A ki a be-
tegség miatt nem képes az egész officiumot elmon-

6) Sz. Alf. : Lib. V. n. 117. — 7) E czélra igen ajánl-
ható sz. Alfonz ily czimü műve : Traduzione dei Salmi e de' 
Cantiei, che si contengono nell' Officio divino. Die Psalmen 
und Lobgesänge, übersetzt und erklärt nach der Ordnung 
des Römischen Breviers. Regensburg 1844. E commentât 
a S. C. R. 1871. márcz. 11-én kelt rendeletében, a melyben 
e szentnek az egyháztanitói czim megengedtetik, a növendé-
kek jámborságának ápolására és elméjének kiművelésére a 
legüdvösebbnek mondatik. Egy másik hasznos mű : Erklä-
rug der Psalmen mit besonderer Rücksicht auf deren litur-
gischen Gebrauch im Brevier, von Valent. Thalhofer. Re-
gensburg 1857. — 8) Sz. Alf. n. 179. — ») U . a. n. 176. et 
179. — 10) U. a. n. 154. Notand. I I I . 

dani, s kétes, hogy képes-e annak csak egy részére, 
akkor sz. Alfonz 1 ') és mások nézete szerint az egész 
officium alól fel van mentve, nehogy aggályok által 
igen gyötörtessék, nem tudván, meddig lehet és kell 
recitálnia, ha nem vagy képes az órákat egyedül 
elmondani, tartozol társat keresni, ha könnyen talál-
hatsz valakit, s könnyen alkalmazkodhatol hozzá.12) 

16. — II. A szeretet (charitas) kiment az offi-
cium elmondása alól, mert a szeretet természeti tör-
vénye előbbre való az egyház parancsánál. S ezért 
vagy részben, vagy egészben kimentetik a pap, ha 
egész nap gyóntat, ami nem halasztható el; ha éjjel 
akarván az officiumot elmondani, azonnal haldokló-
hoz hivják, s az officium elmondására nincs többé 
ideje stb. De ha a pap nagy nehézség nélkül időnek 
előtte elmondhatja az órákat, akkor köteles ezt meg-
tenni (I. k. 64. §. 5. sz.); miért is igen ritkán fordul 
elő oly eset, midőn a j>ap vallási és szeretetbeli kö-
telesség mia t t a breviáriumot elhagyhatja.13) It t csak 
azt kell megjegyezni, hogy aki nem mondhatja el a 
matut inumot következő nap, az igen valószínűleg 
nem köteles azt előtte való napon elmondani, mint 
ezt föntebb (n. 6.) sz. Alfonz véleménye szerint 
mondottuk. 

17. — III. A törvényes elöljárótól adott fölmen-
tés kiment e kötelezettség alól. A pápa ily fölmen-
tést érvényesen adhat ok nélkül is. A püspök csak 
helyes ok miatt adhat érvényes fölmentést, és pedig 
csak bizonyos különös esetben, valamint csak rövid 
időre, t. i. ha kétes a papnak erkölcsi tehetetlensége, 
ha nehéz a pápához fordulni, ha oly ok miatt kéretik 
fölmentés, a mely gyakran előfordul, pl. ha beteg-
ség miatt. V. ö. I. k. 66. §. 5. sz. 

A püspökök Osztrák- és Németországban az 
ötévi engedélyek 18. p. sz. szerint megengedhetik a 
papoknak, hogy sz. olvasót, vagy más imákat végez-
hessenek, ha a breviáriumot nem vihetik magokkal, 
vagy az officium divinumot valamely törvényes aka-
dály miatt nem végezhetik el. 

(Damiáni sz. Péter; Opusc. 10. de horis canoni-
cis. Opusc. 11. Liber, qui apellatur Dominus vobiscum. 
Sz. Alfonz: Theologia morális Lib. V. n. 140—179 
— Bona biborn. : De divina Psalmodia, éius causis, 
mysteriis et disciplina. Wittmann Mihály : De hora-
rum canonicarum utilitate morali. Aug. Vindel. 
1801. A mely kitűnő mű német nyelvre is lefordít-
tatott : Ueber den moralischen Nutzen des Brevier-
gebetes. Ladshut. 1834. Stöger: Der göttliche Beruf 

u ) U . a. i. h. Notand. IV . — 13) U. a. n. 158. — 13) Sz. 
Alf. n. 156. 
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zum Breviergebete. Gratz 1844. Allioli : Ueber die inneren 
Motive der canonischen Hören und ihren Zusammenhang. 
Eine liturgische Abhandlung. Augsburg 1847. Probst : Bre-
vier und Beviergebet. Tübingen 1854. Die Heiligung des 
Priesters durch die sorgfältige Verrichtung des Brevierge-
betes. Aus dem Italien, übersetzt von einem Priester des 
Bisthums Breslau. Regensburg 1850. Roskoványi Ágoston : 
Coelibatus et Breviárium Tom. E . [A breviáriumról okmá-
nyokat és irodalmat tartalmaz.] Pestini 1861.) 

Néhány indok az officium buzgó elvégzésére. 
I . Mindaz, ami a breviáriumban van, ugy van szer-

kesztve, hogy nem lehet, hogy a legnagyobb lelki hasznot 
ne meritsék belőle azok, akik szorgalmasan törekesznek 
az officium divinum jámbor és ájtatos elmondására. Mert 
benne zsoltárok vannak, a melyekben minden jámbor lelki 
érzelem, a sziv minden szükséglete fönséges kifejezést nyer. 
Igen helyesen mondja sz. Ágoston : „ Bizonyára emiitettem 
azt, s ti is gyakran hallottátok, a mit mondok : Aligha találsz 
a zsoltárokban oly szavakat, a melyek nem Krisztus és az egy-
ház, vagy csak Krisztus, vagy csak az egyház szavai, a melyek 
tehát részben a miénk is ne volnának. És ez által, midőn sa-
ját szavainkat fölismerjük, nem ismerhetjük föl érzés nélkül ; 
és annál inkább gyönyörködünk, ha azokban m ima g unkát lel-
jük f ö l H ) Azér t : „Ha imádkozik a zsoltár, imádkozzatok ; 
ha sir, sírjatok ; ha örvend, örvendjetek ; ha remél, reméljetek ; 
ha fél, féljetek. Mert mindaz, ami itt meg van irva, a mi tük-
rünk." l s ) Vannak benne hymnusok, a melyek, minthogy 
tiszta egyszerűséggel birnak, az igazságok fenséges magas-
sága által az elmét a fensőbbek megfontolására ragadják, az 
áhitatot fölébresztik, a jámborságot felgyújt ják. Vannak 
benne olvasmányok a sz. Írásból ; az Istentől ihletett minden 
irás pedig hasznos a tanításra, feddésre, dorgálásra, az igaz-
ságban való oktatásra, hogy tökéletes legyen az Isten embere, 
fölkészülve minden jó cselekedetre.. I I . Tim. 3, 16. 17. Föl-
találhatók benne a szentek eletrajzai, a melyek gyengesé-
günket felbátorítják az üdvösség göröngyös ut ján való hala-
dásra, és a szentek nyomdokainak hű követésére. A sz. atyák 
homiliáiból és beszédeiből kölcsönzött részek továbbá az isteni 
igazságok helyes fölfogására, azoknak üdvös alkalmazására 
segitik az imádkozót. Mit szóljunk végre az egyház imáiról, 
a melyeknek velős rövidsége és egyszerűsége, de e mellett 
csodálatos ereje, komolysága és fönsége mindenki előtt isme-
retes ? — Ki ne iparkodnék tehát oly kötelességet betölteni, 
a mely azonkivül, hogy vele az Isten legméltóbban tisztel-
tetik, az imádkozó lelkét is az étkek gyönyörködtető válto-
zatossága által táplálja és kielégiti ? - Igen roszul cselekesz-
nek, kik a breviáriumot mint mesés könyvet semmibe sem 
veszik. A sz. Írásból kölcsönzött részei isteni hitet követel-
nek ; a sz. atyák homiliáiból és beszédeiből vett részei tel-
jes tiszteletet, de kevesebbet, mint a minővel a kánoni köny-
vekben foglalt isteni ige iránt tartozunk ; a szentek életira-
taiból vett részletek csak emberi hitet kivánnak, de ugy, 
hogy, habár nagy fontosságú ügy nem is sürget, azokat tel-
jes engedelmességgel kell elfogadni, s azokat ok nélkül meg-
támadni vakmerőség ; mindazáltal nincs tiltva, hogy a tör-
téneti tényekben netán fölmerülő nehézségeket kellő szerény-

14) Enarr. in Psalm, f 9. n. 1 — I5) Enarr. in psalm. 30. Serm. 
III. n. I. 

seggel s az okok elsorolása kíséretében az apostoli szék Íté-
lete alá bocsássuk, hogy azoknak alaposságát megvizsgálja. 
Igy X I V . Benedek pápa „De Servorum Dei Beat if." cz. 
művében. (Lib. IV. P . I I . cap. 13. n. 8.) 

Az officium divinumban levő imák az Isten előtt a leg-
kedvesebbek, s a kegyelmek kieszközlésére igen alkalmasak. 
Mert a) amaz imák által az Istent saját szavaival tiszteljük, 
dicsérjük és ké r jük ; 16) — b) a kánoni órákat végző nincs 
egyedül, hanem legalább lelkileg egyesülve van mindazok-
kal, kik ugyanazon sz. tisztségben működnek ; ő mindenkiért, 
s mindenki ő érette kéri Istent, s azért mondja : Az JJr vele-
tek, s azonnal ő maga reá feleli : És a te lelkeddel, s ismét 
áldást kér és ad ; — c) nem saját, hanem az egyház, Jézus 
Krisztus jegyesének nevében végzi amaz imákat. Ide vonat-
kozólag mondja sz. Alfonz : „Száz ima, melyeket valaki egye-
dül végez, korántsem bírhat oly nagy becscsel, mint az offi-
cium divinum egyetlen egy imája, mert ez az Urnák az egész 
egyház nevében és magának az Istennek szavaival ajáltatik 
fel. Azért mondá Pazzis-i (? — Szerk) sz. Magdolna, hogy a 
breviáriumhoz hasonlitva minden más ima vagy ájtatosság 
kevesebb érdemmel és kevesebb foganattal bir az Isten előtt. 
Erősen meg vagyunk győződve, hogy a sz. mise-áldozat után 
az egyház kincstárában semmi sem becsesebb az officium di -
vinumnál, a melyből ugyanis naponkint a malasztok ár já t 
meríthetjük." 17) 

I I I . A kánoni órák elmondása által igen szépen jelez-
tetik az egész földkerekségen szétszórt egyház egysége, a 
mennyiben az Istent mindenütt ugyanazon imákkal, ugyan-
azon módon számtalanok tisztelik. Igen szépen ide lehet vo-
natkoztatni, amit sz. Athanáz 1S) az ünnepek megüléséről 
mond : „Ha mindenütt mindenki ugyanazon módon röpit 
imákat és dicséreteket az Istenhez, a legirgalmasabb és leg-
kegyelmesebb Atyához, ha a mindenütt létező egész kath. 
egyház örömtől áradozva egy és ugyanazon módon végzi az 
Isten imádását, — mily öröm ez, testvéreim !" — Sőt a 
küzdő egyháznak a diadalmas egyházzal való egyességét és 
közösségét is fönségesen kifejezi az officium divinum vég-
zése ; a mennyiben az Istennek adandó dicséretekben az an-
gyali karokhoz csatlakozunk ; 1 9 ) továbbá a szenteket és an-
gyalokat tiszteljük és segítségül hivjuk, s viszont a szentek 
és angyalok a mi imáinkat az Isten elé viszik s érettünk köz-
benjárnak. Avellini (?) sz. András, midőn az officium divinu-
mot végezte, saját vallomása szerint hallá az angyalokat, hogy 
vele együtt az Isten dicséretét zengik. Pazzis-i sz. Mária 
Magdolna, midőn a breviárium elmondására való jeladást 
hallotta, örömmel sietett a karba ; mert ugy érezte, hogy e 
jeladás által az angyalok tisztének betöltésére hivatik, akik 
Istent folyton dicsérik. 

IV. A szó hat, a példa vonz. Már pedig minden szent 
és jámbor pap kitűnt, az ezen imában való buzgóság által. 
Borromei sz. Károly és sok más az éjjeli és nappali officiu-
mát mindig térdelve végezte. Kalazanti sz. József, a ki sz. 

16) Sz. Alf. : „Das Brevier ist nicht anderes, als eine Bittschrift, 
die Gott selbst aufgesetzt hat, damit Er unsere Bitten um so leichter er-
höre." Die Nachlässigkeit im Breviergeoet. (Kzt már csak szintén le le-
hetett volna fordítani: mert különben ugy jön ki a dolog, mintha azt 
hinnők, hogy sz. Alfonz is németül mondja ezt. Hogy maga Müllet is né-
metül hozza, nem változtat a dolgon. Szerk.) — 1;) I. in. — lfl) Epist fes-
talis 11. — ") Concil. Prov. Vienn. Tit. V. cap. 5. 
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Bertalan ünnepén halt meg, ez ünnepnek első vecsernyéjét 
még súlyos betegségében elvégezte. Boldog Sarcander János, 
hollesehaui, morvaországi plébános, vértanú (f 1620. márcz. 
17-én), Olmützben börtönbe zárva, egész testében megégetve, 
a leghevesebb fájdalmaktól gyötörtetve, mig életben volt, 
sohasem hagyott fel a kánoni órák elmondásával. S midőn a 
kinoktól meggyötört kezeivel a breviárium leveleit nem volt 
képes forgatni, e ezélra nyelvét használta. Három vele 
ugyanazon börtönben levő karthauzinak, midőn barátságo-
san intették, hogy erőiben megtörve kiinélje meg magát az 
officium divinum elvégzésétől, azonnal igy felelt : „Énekelni 
fogok Istenemnek, mig élek ; az Úrhoz kiáltok, midőn szo-
rongattatom, és meghallgat engem — kiveszi lelkemet a 
nyomor tengeréből, nyelvem egész nap elmélkedik az ő igaz-
ságáról, és nem szűnik meg dicsérni őt. Szeretett atyák, ma-
gasztaljátok az Ura t velem, s magasztaljuk ezért az ő ne-
vét." 30) I X . Pius, szentséges atyánk, midőn 1848-ban Kó-
mából futni kényszerült, a bajor követ káplánjával a kocsin 
végezte el a kánoni órákat az Isten dicséretére. 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
Kivánjuk, hogy a következő dolgozat még évekig fe-

lesleges legyen ; minthogy azonban tárgya épen most úgy-
szólván az egész világot foglalkoztatja, kötelességünknek 
tar t juk, a kórdóst elismert katholikus tekintélyek, Phillips 
és Vering nyomán e lap hasábjain is megpendíteni, melynek 
feladata többi közt abban is áll, t. olvasóinak azon vezér-
eszméket szolgáltatni kezökhez, melyek szerint az ilyen, idő-
ről időre felmerülő, fontosabb kérdések tárgyalandók. Ezek 
után, hoszabb bevezetés nélkül átmegyünk a dolog érdemére-

Ámbár Róma mint püspöki megye, a többi egyházme-
gyék sorába tartozik, az elvek, melyek szerint püspöki szé-
kének betöltése történik, még sem egészen azonosak azokkal, 
melyek más püspöki székekre nézve alkalmazásba jönnek. 
Ennek oka abban rejlik, hogy minden egyéb püspöki szék 
felett magasabb egyházi elöljáróság áll, a római püspök fe-
lett azonban senki, erre nézve is állván, mit I I I . Sándor, — 
Cap. Licet de vitanda. 6. X . d. elect. ( I . 6.) i. f. — mond : 
„In Romana vero ecclesia speciale aliquid constituitur, quia 
non poterit ad superiorem recursus haberi." Ha tehát egy-
részt a római, mint minden egyéb püspöki szék, meghalálo-
zás által üresedésbe jön, másrészt ez még csak lemondás, re-
signatio, folytán történhetik, — áthelyezésről vagy levetésröl, 
depositióról, nem lehetvén szó nála ; sőt, ha azt mondjuk, 
hogy a resignatio, szorosan véve, az illetékes elöljáróságnak 
beleegyezése mellett végbemenő lemondás valamely egyházi 
hivatalról, ugy ezen definitio sem alkalmazható a római püs-
pöki székre, amiért is számos egyházi jogtudós, a pápa le-
mondásáról szólva, nem a ,resignatio', hanem inkább a ,ces-
sio' vagy ,abdicatio' szót használja ; ámbár e finom meg-
különböztetés nem látszik épen egészen szükségesnek lenni. 

A történelem több pápát emlit, kik a tiaráról lemond-
tak. VI. Gergely, ki ugyan a legtisztább szándékkal, de 
mégis simoniacus uton, a betolakodott VI . Benedeknek ces-

í0) Das Leben und Leiden des seligen Märtyrers Johannes Sar-
kander, Weltpriesters, Pfarrers in Holleschau. Bearbeitet von Monsig. 
Franc. Liverani. Aus dem Ital. übersetzt von Gust. Grafen von Belrupt-
Tissak. Olmütz, 1860. S. 64. 65. 

siója által ju tot t a pápai székbe, lemondott ; hasonlólag Y-ik 
Cölestin és X I I . Gergely. Mig a két Gergelynek lemondása 
az egész világnak közóhajával találkozott, Coelestin-é volt 
az, mely azon kételyekre adott alkalmat : váljon a pápának 
van-e joga, lemondani ? Cölestin a maga lemondási okmá-
nyában azt mondja, hogy azért teszi le a tiarát, mert, remete 
élethez szoktatva, képtelennek érzi magát annak viselésére. 
A lemondást komoly ós hoszan tartó tanácskozások előzték 
meg a bibornoki testülettel, s hogy épen Gaetani Benedek 
bibornok, ki azután pápává választatott, volt az, ki Coeles-
tinnek lemondását tanácsolta s az illető okmányokat is fo-
galmazta, e körülmény korántsem olyan, mely az egész eljá-
rást törvénytelenné tenné. Mindazon által a Colonna-csa-
lád, mely V I I I . Bonifáczczal mindig ellenséges lábon állott, ez 
okon támadta meg, sőt tagadta megválasztatásának törvé-
nyes voltát, mintha V. Coelestinnek nem is lett volna sza-
bad lemondani. A Colonna-család erre nézve külön röpira-
tott is Íratott és terjesztetett, mely viszont V I I I . Bonifácz-
nak okul szolgált a „Quoniam aliqui, curiosi" kezdetű decre-
tal isra; cap. 1. d. renunc. in 6-to, (I, 7.) 

Ezen Colonna-féle röpiratnak főbb érvei azt hangoz-
tatták, hogy a pápai méltóság Istentől származik, hogy a 
pápát isteni kötelék fűzi az egyházhoz, melyet emberek fel 
nem oldhatnak. Ez utóbbi, egészen helytelen következtetést 
Petrus Paludanus, (de la Palu j 1342,) franczia származású 
dömés czáfolta meg „De ecclesiastica potestate" czimü ira-
tában ; továbbá a különben a Colonnákhoz szitó, máskülön-
ben ,Romanus' vagy ,Doctor Fundatissimus' melléknevek 
alatt ismeretes Aegidius (f 1346) „De renunciatione Papae" 
és Andreae János is, Comment, in cap.,Quoniam' czimü ira-
taikban. Ezek viszont hangsúlyozzák, miszerint a pápai mél-
tóság nem okoz oly eltörölhetlen jelleget, mint a püspöki, 
amiértis a pápa soha sem szünhetik meg püspöknek lenni, de 
igenis lemondhat a pápaságról, mihez a bibornokok bele-
egyezése hozzájárulhat, de nem szükséges. De valamint szük-
séges, hogy bizonyos esetekben,»ha t. i. saját és híveinek lelki 
üdve ezt kivánja, valamely püspök lemondhasson, ép igy 
szükséges ez a pápára nézve is, s néha igen nagy hátrány-
nyal járhatna az összegyházra nézve, ha a pápa le nem 
mondhatna. Ezen állitásokat fényesen igazolta X I I . Ger-
gelynek lemondása, ki, anélkül, hogy méltatlanul ült volna 
Péter székén, mégis lemondása által nagy veszedelemtől óvta 
meg az egyházat, amiértis azóta a jogtudósoknak általános 
tana, hogy a pápának joga van lemondani. V. ö. Schmalz-
grueber, J u s eccl. lib. I . tit. 9. §. 3. n. 13. (Tom. I, p. 115). 

(Folyt, köv.) 

Egyházi szentbeszéd az év végén. ') 
„Adjatok hálát az Urnák, mert jó, mert örökkévaló 

az ő irgalmassága." (Zsolt. 117.1.) 

Váljon mi az, a mi bennünket e komoly esthomályban 
összegyűjt ; mi az, a mi szokott foglalkozásainktól, szórako-
zásainktól elvont ; mi az, a mi ma a legkülönbözőbb gon-
dolkozású embereket e székesegyház fényes hajlékaiban egye-
siti ? Ez K K ! nem egyéb, mint egy átélt esztendőnek közel 
befejezése, földi létünk egyik időszakának zárünnepélye, az 
1877-ki évnek vége. Intelem ez mindnyájunkra nézve, mily 

') Tartatott a győri székesegyházban Sylvester estéjén. 
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rövid az idő s mily gyorsan siet tova, azért használjuk fel 
üdvösen ; de egyszersmind jelképe s előhírnöke annak, hogy 
elváltozik minden a hold alatt, hogy elmúlik a világ min-
den kincseivel, gyönyöreivel, azért ezekhez sziveiteket ne 
tegyétek. Valóban komoly perczek ezek ! Avagy kinek szive 
volna a könyelmüség s a bün fagyos lehelletétől annyira 
megdermesztve, hogy a haldokló évnek lélekharangja azt fel 
nem keltené ; s kinek egész valóját nem futná át sz. borza-
lom, midőn kevés perczek után megkondul az éjféli harang, 
s utolsó ütésére a világóramutató egy nagyot zökkenve — 
homlokát ez évszám jelölendi ki : 1878 ! . . . 

S váljon kinek köszönhetjük, hogy ismét egy eszten-
dőnek végéhez eljutottunk? Egyedül csak Istennek, ég s föld 
teremtő s gondviselő Urának, ki változtatja az időket s idő-
szakokat. Ezért zengi a királyi lantos ; „Az egek ege az Uré, 
a földet pedig az emberek fiainak adta. Mindenek szemei 
tebenned biznak Uram ! s te adsz eledelt azoknak alkalmas 
időben. Felnyitod kezeidet s betöltesz minden élő teremt-
ményt áldással." S valóban számtalanok ama testi lelki jóté-
temények, melyeket Istentől a lefolyt évben vettünk. Ezek 
közé tartozik az élet s az egészség, melynek atyai jóvoltából 
ez óráig örvendünk; ezek közé tartozik a termékeny aratás, 
mely a becsületes munkának biztositja a tisztességes kerese-
tet ; ezek közé tartozik a békésség, áldásaival, melyet a szom-
szédunkban duló háború daczára élvezhettünk ; ezek közé 
tartozik a vigasztalás szentséges atyánk I X . Pius pápa 
hosszú élete,fölött ; ezek közé tartoznak a természetfölötti 
kegyelmek, melyekkel Jézus szentséges szive oly dúsan el-
árasztott bennünket, hogy velük ideiglenes s örökkévaló 
boldogságunkat müvelhettük. Azért áldás, dicsőség, tiszte-
let s hálaadás a mi Istenünknek s Jézus Krisztusnak mostan-
tól mindörökké ! Igy hangzik az angyali karok dicséneke 
Isten trónja előtt a magas egekben, igy adjon hálát az em-
beriség Istennek, mert jó, mert örökkévaló az ö irgalmassága. 

K K ! Ha meg is feledkeztünk volna a mult évben vett 
jótéteményekről : már csak azért is kell hálát adni Istennek, 
mivel e perczet megélni engedte, hisz Ö benne élünk, moz-
gunk s vagyunk ; azért minden leheletünk legyen egy hála-
dal, minden lélekzetünk legyen egy hálaima a jelen pillanat 
áldásaiért. Hisz életünk minden perczenete az isteni min-
denhatóságnak uj csodája, mely bennünket fentart, u j cso-
dája az isteni bölcseségnek, mely bennünket kormányoz, u j 
csodája az isteni jóságnak, mely annyi súlyos bűneinket 
megbocsátja, u j csodája a feláldozó szeretetnek, mely a szent 
malaszt édes titkaival megvigasztal, a hit szárnyain magá-
hoz felemel, boldog szinelátása által megdicsőít, vele, a fo-
gyatkozhatlan fény- s üdvözönnel egyesit, hogy örvendhes-
sünk kimondliatlan örömmel ; adjatok tehát hálát az Urnák, 
mert jó, mert örökkévaló az ö irgalmassága. 

Az anyaszentegyház el nem mulasztja bennünket ezen 
hálaadás szent kötelmére felhivni. Bizonyitja ezt a minden-
napi sz. mise, mely kiválólag dics- és hálaáldozat. Bizonyitja 
ezt a különféle hála istentisztelet, melyet ül, valahányszor 
nagyobb jótéteményt vesz ; bizonyitja ezt a mai hálaünne-
pély, melyen a lelkes háladal szivünkből felharsog, a keru-
bok és szeraphok dicsénekével összevegyül, s a háromegy-
ségü Istennek sz. sz. sz. zengedez mindörökké ! . . . 

Azért tehát ma K K ! midőn egy letűnt évnek végper-

czeiben e székesegyház fényes csarnokaiban egybegyűltünk 
Istennek hálát rebegni minden tőle vett testi, lelki áldások-
ért, midőn a sziv a mulandóság érzetében oly fogékony az 
örök élet igéinek befogadására, midőn Isten szól hozzánk a 
röpülő idő szárnysuhogásában : ma akarok én nektek szó-
lani az Istennek köteles hálaadásról a lefolyt évben vett jóté-
teményekért és pedig : 

I. Melyek ezen jótétemények. 
I I . Mi módon adjunk hálát azokért Istennek. 
Kezdem szónoklatomat a kisded Jézus sz. nevében. 
I. Isten az emberiség közös nevelőatyja, ki ugy intézi 

egyesek s egész nemzetek életsorsát, hogy ez szolgáljon át-
vizsgálhatlan terveinek valósítására, mindnyájunk üdvössé-
gére s az ő legszentebb nevének dicsőségére. E czélhoz a vi-
lágtörténelem eszköz Isten bölcs kezében, mely elér végtől 
végig erősen s mindent kellemesen elrendez. Az ókor négy 
világbirodalma, Babylon, Perzsia, Görögország s Kóma a 
tudomány, szépművészetek és hatalom tetőfokán nem sza-
badíthatták fel népeiket a kevélység s fajtalanság zsarnok-
sága alul, romba dűltek disztelenül. Csak Izrael fiai, Isten-
nek választott népe ápolta az igazság világát a rengeteg 
sötétségben, s mint élő jelképe a Világüdvözitőnek — méltó 
elfogadására előkészítette az utána esengő emberiséget. Az 
árnyékot a valóság, az Ígéretet a teljesedés, a félelem törvé-
nyét a szeretet evangeliuma váltotta fel. Beteljesedett mit a 
seregek Ura Malachias prófétánál hirdetett : „Eljön az idő, 
midőn lélekben s igazságban kell imádni az Istent ; eljön az 
idő, midőn már nem Ebal s Garizim hegyén, hanem minden 
helyen áldozni fognak s tiszta áldozatot bemutatni az én 
nevemnek, mert napkelettől napnyugotig nagy az én nevem 
a nemzetek között." 

Megszűnt tehát az ószövetségi Synagoga, helyét az 
újszövetségi Sión foglalta el. Ebben a Szentlélek folytatja 
nevelő tisztét igazságban és szeretetben. Az igazság felvilá-
gosítja az elmét, mivel égi fényénél szétoszlik az előitéletek 
s tévelyek köde ; a szeretet isteni erő, mely felszabadítja a 
szivet a szenvedélyek járma alul, e szeretet már a földön 
egyesiti a jólelkű embereket egy nagy ker. testvér család-
ban, hogy mindnyájan imádjuk a közös atyát, ki mennyek-
ben van. Ez a ker. egyház, mely Istennek természetfölötti 
országa, azért első sorban halhatatlan lelkünk üdvösségét 
eszközli, mert mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri, lelkének pedig kárát vallja ; hisz ész, tapasztalat s 
történelem egyhangúlag bizonyitja, hogy az életnek szeren-
csejavai, u. m. tekintély, nagyság, dicsőség, az érzéki gyö-
nyörök s kültermészet ezer bájai, magok a szépmüvészetek s 
tudományok, szóval a világ minden kincsei nem képesek az 
emberi szívnek az igazi boldogságot megadni ; s váljon mért? 
mivel minden földi javak bizonytalanok, mulandók, nem min-
denkitől megszerezhetők, s ha meg is szerzi magának az em-
ber, ha előbb nem, a halálban ismét elveszti azokat. Salamon, 
a bölcs király, a világ minden gyönyöreit élvezte s kénytelen 
bevallani, hogy azok merőben hiuk s meddően hagyják a 
szivet. Nagy Sándor lábainál feküdt a félvilág s mégis sírt, 
mivel az egész világot meg nem hódíthatta. S mi ennek az 
oka? mivel kiolthatlanul bele van vésve az emberi szivbe 
azon igazság, melyet a kinyilatkoztatás lángbetükkel hirdet, 
hogy t. i. halhatatlan lelkünk természetfölötti boldogságra 



van hivatva, amint sz. Pá l ir ja : „Szem nem látta, fül nem 
hallotta, sem az emberi szivbe fel nem hatott, mit Isten azok-
nak készitett, kik őt szeretik." Ez az Isten boldog szinelátása 
a dicsőség világánál, melylyel túláradó szeretete szivünket 
betölti, vele egyesit, azért sóhajt fel a lángszivüsz. Ágoston1 

„Tehozzád alkottál minket oh Isten s nyugtalan szivünk 
mindaddig, mig tebenned meg nem nyugszik." 

De Isten bölcs rendeléséből az élet javai is eszközül 
szolgálnak üdvösségünkre, azért a ker. egyház mint termé -
fölötti üdvintézmény a földi jólétnek is gondozó dajkája. E z t 
czáfolhatlanul bizonyítja a történelem. A népvándorlások 
zajló hullámaiból ő mentette meg az igazi polgárisodás esz-
méjét, a ker. religiót, evvel szeliditette az erkölcsöket, szi-
lárdította a jogérzetet, eltörölte a rabszolgaságot, gyarapí-
totta a polgári erényeket, tanítja az engedelmességet a tör-
vényes fejedelem iránt, a hazaszeretetet, a takarékosságot s 
önfeláldozást, melyektől tekintély és dicsőség, rend s békés -
ség áradoz az államokra. Egy pillantás a földabroszra mu-
tatja, hogy az igazi fólvilágosodás és szabadságnak, a polgá-
rosultság és közművelődésnek határai, a ker. egyház határai-
val azonosak. A ker. egyház tehát Krisztus szeplőtelen je-
gyese, melynek áldáshintő kezeiből a lefolyt évben is mind-
nyájan legtöbb jótéteményeket vettünk, aâjatolc tehát hálát 
az Urnák, mert jó, mert örökkévaló az ö irgalmassága ! 

Ámde e hála helyett az egyháznak háladatlanságot kell 
szenvednie saját fiaitól, kik azt minden században kegyet le-
nül üldözték, hogy ebben is hasonló legyen Jézushoz, ki azt 
szivvérével szerzé magának jegyesül, de ki azt sz. örömök-
kel vigasztalni szokta, azért mondja sz. Ambrus : „Az üldö-
zés s a békesség napjai vannak, látszik fogyatkozni, mint a 
hold, de nem fogyatkozik, elhomályosodni képes, de fogyat-
kozni nem képes." sz. Ágoston pedig: „A világ üldözései s 
Istennek vigasztalásai közt zarándokolva halad az egyház." 
E vigasztalások közül kimagasztosul szentséges Atyánk I X . 
Pius római pápának püspökké szenteltetésének 50. évfordu-
lója, melyet sz. ámulat s lelkesültség közt ültünk a lefolyt 
évben. Ez igazán kath. egyetemes világünnepély volt, a ker. 
világ minden nemzetei siettek az apostoli sz. szék iránti tisz-
telet, szeretet s hála adóját leróni azáltal, hogy Rómába ván-
doroltak vagy imádságok s könyöradományokkal segitették 
a kereszténység közös Atyjá t . E világra szóló ünnepély újra 
bebizonyitá, hogy a kereszt, hitünk zászlaja, fónnen lobog, 
ez győzelmünk záloga, ez fogja csodaerejét ellenségeinek is 
megmutatni, hogy ők is megtérjenek s legyen egy akol s egy 
pásztor ; e vigasztalások közül kimagasztosulnak a nagyszerű 
megtérések főleg Angolhon s Amerikában ; adjatok tehát há-
lát az Urnák, mert jó, mert örökkévaló az ö irgalmassága ! 
;. Ezek az általános, minden ker. hívekkel közös áldások, 
melyeket a lefolyt évben az egyháztól mindnyájan vettünk. 
Ezeken kivül vannak még oly jótétemények is, melyekben 
egyesek részesültek. Titeket hivlak fel K K ! mennyi bizalmat 
s lelki erőt merítettetek Isten igéjének ájtatos meghallgatásá-
ból ; ki mondhatná meg azon édes vigasztalást s nyugalmat, 
melyet éreztetek valahányszor Istennel megengesztelve a sz. 
gyónásban, Jézus testének vételéhez járultatok, mely a bol-
dog halhatatlanság csiráját s az égi örömök némi előizét fog-
lalja magában. Nem kisebb ama testi jótétemények száma, 
melyeket a lefolyt évben Istennel vettünk. Avagy kinek kö-

szönöd ker. családatya, hogy az elmúlt évben is hivatalos 
teendőidet jó egészségben teljesithetted, hogy tisztességes ke-
reset által édes övéidet föntarthattad ? Kinek köszönöd ker. 
családanya, hogy végig tekintve kedves gyermekeid vig so-
rán, ezeket egészségben virulni látod, hogy súlyos betegsé-
gedből felgyógyulva szokott munkádat ismét jókedvben vé-
gezheted? Bizonyára nem másnak mint Istennek, legjobb 
Atyánknak, kiben élünk, mozgunk s vagynnk. Végül kinek 
köszönhetjük édes mindnyájan, hogy Gry őr városa s vidéke 
a lefolyt évben a fenyegető árviz veszélyeitől megmenekedett, 
hogy édes hazánk a szomszédban duló háború véres ostorá-
tól, éhség, ragadós nyavalyáktól megótalmaztatott? Egye-
dül Istennek, kinek kezében vannak a királyok s kormány-
férfiak szivei, s ki ugy vezeti ezeket, mint, a vízforrásokat. 
Adjatok hálát az Urnák, mert jó, mert örökkévaló az ö irgal-
massága ! 

Ámde látok valakit közületek, K K ! ki lelke mélyéből 
felsóhajtani kénytelen, mivel a lefolyt évben is nem Istennek 
áldását tapasztalta, hanem inkább átka nehezedett minden 
foglalkozásaira, vállalataira, holott másoknak mindig mo-
solygott a szerencse napja. Bizonyára egész szivemből tudom 
méltányolni keserveidet s más jólelkű embertársaid is rész-
véttel vannak nehéz sorsod iránt. De csak vizsgáld : nem ten-
magad vagy-e oka szerencsétlenségednek nagy bűneid miatt, 
azután könyelmü szilaj természetednél fogva nem volnál-e 
hajlandó azokat még nagyobb mértékben gyakorolni, ha a 
sors-csapások nem volnának erős zablya kihágásaid ellen, ha 
pedig csakugyan ártatlanul szenvednél, gondold meg, hogy 
a jelen idő szenvedései össze sem hasonlíthatók ama jövendő 
boldogsággal, melynek kimondhatlan nagy örömmel örven-
deni fogunk az örök dicsőségben. Eszerint tehát Istennek lá-
togatásai, a sok aggodalom s búbánat, a sok fájdalom és 
szenvedések ugyanazon jóságos Atyának szeretetéből szár-
maznak, mivel nem akarja a bűnösnek halálát, hanem hogy 
megtérjen s éljen, azért mondjuk Tóbiással: „Áldlak téged 
Uram, Izrael Istene, mivel te segítettél s te gyóggitottál engemet ! 

Mindezekből látni való, KK., hogy Isten jósága való-
ban kimerithetlen kincstár, melyből egyesek s mindnyájan 
az elmúlt évben testi lelki áldásokat s jótéteményeket bősé-
gesen vettünk, s pedig oly czélból, hogy azokkal Isten dicső-
ségét előmozdíthassuk, halhatatlan lelkünk üdvösségét mű-
velhessük, s földi jólétünket, boldogságunkat biztosithassuk. 
Adjatok tehát hálát az Urnalc, mert fölötte jó, mert fölötte örök-
kévaló az ö irgalmassága ! De mi módon fogúnk neki'hálát 
adni, erről a I I . részben. (Vége köy.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 8. F e j e d e l m i ú j é v i ü d v ö z l e t e k 

a p á p á n á l . A keresztény társadalomhoz nagyon illő do-
log, hogy az újév mint szent nap megünnepeltessék, sőt mi 
azt is nagyon illőnek találjuk, hogy a fejedelmek az újév nap-
ján egymásiránti érzelmeiket kölcsönösen kifejezzék és sze-
rencsét kívánjanak egymásnak, hogy a megváltás egy u j 
évét a Gondviselés megérniök engedte. Megvan ennek értel-
me mind a fejedelmekre, mind a népekre nézve ; a fejedel-
mekre, mert emlékezteti őket, hogy ők a kereszténység ta-
nitmánya szerint Istentől nyert hatalmat gyakorolnak, mely-
nek az alattvalók engedelmeskedni tartoznak ; a népekre, 
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mert emlékezteti őket, hogy ők a fejedelmeknek nem rab-
szolgái, bogy fejedelmük nem kényurok, hanem szeretett aty-
juk, kinek Istenért szeretetből engedelmeskedni tartozunk. 

Az újév napján, mint értesülünk, a fejedelmek és az 
egyház feje, a pápa közt, a kölcsönös üdvözlések ez évben is 
megtörténtek, és ha felébred valaha a fejedelmekben az álta-
lunk fentebb emiitett gondolat, lia már kellő alkalmat szol-
gáltat a végből a kölcsönös újévi üdvözlet a világi fejedel-
mek közt, mennyivel inkább közelebb van az alkalom e gon-
dolat felébredésére akkor, midőn az üdvözletek az újév nap-
ján nem csak világi fejedelmek, hanem ezek és az egyház 
feje, a pápa közt kicseréltetnek ! Világi fejedelmek kölcsö-
nös üdvözlésénél önmagában véve még megtörténhetik, hogy 
a keresztény magasztos gondolatok nem lépnek önkénytele-
nül is előtérbe ; megtörténhetik, hogy azon egyedül biztos 
alap helyett, mely az uralkodásnak szilárdságot kölcsönöz, 
inkább a fegyveres erő, az ultima ratióra való gondolat fog-
lalja el a helyet, hogy nem a megváltás, hanem a katonai év 
kezdetére való figyelem foglalja el az első helyet ; de a pá-
pával szemben, kinek hatalma első sorban szellemi, kinek 
állása önmagában elegendő, hogy a gondolatoknak más irányt 
adjon, igenis, a pápával szemben lehetetlen, hogy az újévi 
üdvözléskor meg ne emlékezzenek a fejedelmek arról, hogy 
Kinek nevében uralkodnak, Kinek hatalmát gyakorolják; 
lehetetlen, hogy ekkor az anyagi erőre való gondolat el-
nyomja a szellemi erőre való gondolatot, szóval lehetetlen 
a pápát üdvözölni anélkül, hogy üdvözlés közben mindazon 
vallási igazságok fel ne merüljenek az elmében, melyek a 
fejedelmeket különösen kötelezik, melyek teljesitése az u j 
évben reájuk is várakozik. 

Ily szempontból felfogva a pápa és a világi fejedelmek 
közt történt újévi üdvözleteket, nem tartóztathatjuk magun-
kat, hogy kifejezést ne adjunk abbeli örömünknek, mely 
bennünk felébredt e hir olvasása alkalmával ; mert valamint 
az üdvözlések kimaradása arról tett volna tanúságot, hogy 
a fejedelmek egészen sajátjukká tették a liberalismus elveit, 
hogy ők épen ugy egészen szakitani akarnak a keresztény-
ség elveivel, az egyházzal, a pápával, mint szakított a libe-
ralismus ; ugy ellenkezőleg a megtörtént kölcsönös üdvözlé-
sek világossá teszik, hogy a fejedelmi családok érzik fontos-
ságát önmagukra nézve azon elveknek, melyeket az egyház 
hirdet, érzik szükségességét az összeköttetésnek az egyház-
zal, érzik és öntudatával bírnak annak, hogy népeik boldog-
ságát és jólétét nem más alapon, hanem csak a keresztény-
ség által nyújtott alapon lesznek képesek ismét helyreállí-
tani, azon az alapon, melyet a liberalismus száműzött és igy a 
fejedelmi trónok biztosságát is megingatta, a népek boldog-
ságával egyetemben. 

Midőn azonban meggyőződés szülte kötelességből ki-
emeltük a fejedelmek és a pápa közt történt üdvözlések fon-
tosságát, ugyanazon meggyőződés még egy másik köteles-
ség teljesítését is rója reánk. Óhajtanok t. i., hogy e köl-
csönös üdvözlésről a nép is, és pedig minél tágasabb körben 
értesíttessék. Leszámitva az úgynevezett ,müveit közönség' 
egy jórészét, tagadhatatlan ugyanis, hogy a köznép egész-
ben véve még ma keresztény, és ha talán léteznének is itt-ott 
olyanok, kiket a liberalismus megmételyezett, biztosnak 
mondható, hogy azok csak a legmagasabb nevek aljas fel-

használásával vezettettek tévútra, kiket azonban a helyes 
útra visszatéríteni e legújabb tény fontosságának felemlité-
sével nem volna nehéz, annyi azonban bizonyos, hogy a jó 
keresztény nép ugy saját érdekében, mint fejedelmeik iránti 
szeretetből, lelkesedésének igy tápot nyerne, hogy elősegítse a 
keresztény elvek diadalát, mely diadal legfőképen csakis a 
jó elemek sorakozása által következhetik be ; a nép közre-
működése nélkül a fejedelmi legszentebb intentiók is siker-
telenek maradnak. Már pedig, lia a fejedelmeknek érdekük-
ben áll, hogy ismét a kereszténység elvei uralkodjanak a vi-
lágon, ugyanez nem kevésbbé áll a népek érdekében. Fon-
tos, kimondhatatlanul fontos, de egyszersmind hálás és áldás-
dus szerej) várakozik e tekintetben, ugy a lelkészekre mint a 
néptanítókra, kikről azt lehet mondani, hogy a népek .szive 
kezükbe van letéve. Senki s valóban senki sem képes oly 
hatást előidézni a népnél, mint a lelkészkedő papság és taní-
tói osztály. Ha nem is minden, de bizonyára sok, igen sok 
függ tőlük, hogy a fejedelmi újévi üdvözletek fontosságá-
nak kiemelésével legalább kezdetét vegye a liberalismus 
hatalmának megtörése, ők azok főképen, kik a népnek a tör-
tént üdvözlésekből megfejthetik, hogy nem igaz, mintha a 
fejedelmek a. kereszténységgel szakítottak volna, nem igaz, 
mintha ök lennének okai az egyház üldözésének ; megfejthe-
tik, hogy minden vallásellenes törvénynek forrása csak a li-
beralismusban keresendő stb. Igenis, igy beszélve, a fejedel-
mi újévi üdvözlések a pápához, kezdetét képezhetik egy jobb 
kornak, mely után buzgó imádság epedez, százezrek ajakán. 

Szef/ed, 1878. január elején. Papi jótékonyság. Örö-
mömre szolgál, hogy a reánk köszöntött 1878. év elején t . 
szerkesztő urat városunkból kellemes újsággal lephetem meg. 
Szeged-Alsóvároson az 1873. évben ide bevezetett szegény 
iskola nővérek nevét viselő apáczák tanitanak ugy az Olt-
ványi István-féle leány neveidében, mint az Oltványi Pál 
nevét viselő kath. 3 osztályú néptanodában, melyet ő 1874. 
építtetett a szegény leányok számára, és 1500 ft . örök alapít-
ványt tett le ez alkalommal, melynek évi kamatjából a sze-
gény tanonczok számára ruhanemüek, tankönnyvek és ösz-
töndijak osztatnak ki a nénikék által ; a népiskolában most 
is 140 szegény tanoncz nyer ingyen oktatást, a leánynövel-
débe is majd ennyi jár. A kis Jézus a szegény tanonczoknak 
u j évre szép ajándékot hozott, a fenttisztelt kamarás ur 
ugyanis fentebbi alapítványát 2500 ft úrbéri kötvénynyel 
megtoldotta és azt igy négyezer forintra egészité ki. — Mióta 
a kamarás ur Szegeden lakik, valóban a kath. népnevelés ügye 
nagy lendületet nyert itt fáradhatlan buzgalma s nagylelkű 
áldozatai folytán, és csudálni épen nem lehet, ha ö felsége 
a mult év elején a Ferencz József rend keresztjével ékesité 
fel e jótevőnek, a népnevelés ügyeért oly melegen fenndo-
bogó keblét. 

De földeáki híveiről sem feledkezett meg, ezeknek is 
küldött általa a kis Jézus karácsonra ajándékot, melyet a 
szegediek a mult hóban nagy örömmel szemléltek házában. 
Fenntisztelt kamarás ur ő nga ugyanis a mult évben Rómá-
ban volt a sz. Atya tiszteletére, és ott Szoldatics Ferencz ma-
gyar academiai festőnél egy gyönyörű Mária-oltárképet ren-
delt meg a földeáki egyház számára, mely néhány napig itt 
Szegeden közszemlére volt kitéve és minden túlzás nélkül 
legyen mondva, bámulat tárgya volt, mert oly gyönyörű 
képet még nem igen láttunk, különösen feltűnt mindenkinek 
a kezével áldást osztó mosolygó kis Jézus képe, kire a szent 
Szűz anyai szeretettel néz. Mindenki örömmel szemlélte e 
gyönyörű festményt, sokkan többször is elmentek annak meg-
tekintése végett, képzeljük a földeáki hivek nagy örömét, 
midőn a kamarás ur a Rómából számukra ajándékba hozott 
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szép aranykeretbe foglalt képet, mint halljuk, a karácsonyi 
ünnepek alkalmával maga beszentelé és átadá. Ezek is, ugy 
a szegediek is méltán joggal imádkozhatnak a jótevő kama-
rás ur hosszú életéért, melyből mint kiapadhatlan jótékony 
forrásból ily üdvös gyógyszerek csergedeznek számunkra. 
Mi is azon őszinte jókivánatunkkal zárjuk be tudósitásunkat, 
hogy a jó ég hallgassa meg az illetők hála imáját. — z — 

IR0LAL0I. 
Előfizetési felhivás a budapesti központi növendékpap-

ság magyar egyházirodalmi iskolája ,, Munkálatainak" 
41-ik évfolyamára. A m. e. i. iskola mindig gondos figye-
lemmel kiséri a hazai irodalom fejlődését, a fejlődés irányát, 
az irány külső és belső tényezőit. Mindenkor feladatának te-
kinti, hogy nyilvános fellépése az irodalom állásának, a kor 
viszonyainak megfelelő legyen. A gyakorlati anyagelviség, 
mely pár évtized óta hazánkban a vallási és társadalmi téren 
oly keserű gyümölcsöket termett, elveit kezdi kiterjeszteni a 
tudomány minden ágára, a társadalmi élet alakulásának 
minden fajára. A m. e. i. iskola tehát jelen évi „Munkála-
tainak" tárgyául oly műveket választott, melyek egyike az 
anyagelviséget gyökereiben támadja meg, a másika pedig 
annak veszélyes hajtásait teszi beható kritika tárgyává. Név-
szerint: I. ,,Az emberinem származási okmánya." 
I r ta dr. Lükén H. A hírneves szerző ezen legújabb művé-
ben nagy nevéhez méltó tudományos készültséggel és való-
ban hatalmas kritikával bizonyitja be a mózesi teremtés-
történet igazságát; megvilágítja azt a népek hagyományai-
ból, kimutatja megegyezését a természettudományok solid 
alapokon nyugvó vívmányaival. Bevitatja, liogy Darwin 
elmélete, melyet az anyagelvi tudomány közös kiindulási pon-
tul fogadott cl, nem hivatkozhatik jogosan a természettudo-
mányok egyik ágára sem, és minden az emberinem erede-
tére vonatkozó történeti okmáuynyal homlokegyenest ellen-
kezik. I I . ,,Az anyagelviség." I r ta dr. Stöckl Albert. 
A bölcsészettudomány terén nagy tekintélynek örvendő szerző 
ezen uj művében felöleli az anyagelviséget alapelveinek és 
következményeinek teljesen összefüggő egészében. Eles boncz-
kés alá veszi az anyagelviség ismeret-, állam-, jog- és nein-
zetgazdaságtanát. És mig egyrészről mindezen tanokat visz-
szavezeti a valódi forrásra ; másrészről kimutatja ezen tanok 
tarthatlanságát, s a belőlök származó óriási veszélyeket. 

Mindenik mű külön-külön 10—13 ivet, együtt 20—26 
ivet fog kitenni. Mindkét mű 1878. május 10-ikére fog meg-
jelenni. Mindkét mű ára 1 ft. 80 kr., külön-külön 90—90 kr., 
bolti áruk 1—1 ft. lesz. Növendékpapoknak, ha mindkettőt 
megrendelik, 1 ft. 50 kr. A szerzők nagy neve és a művek 
kitűnősége engedi remélnünk, hogy a nagyérdemű közönség 
tömeges pártolására fog bennünket érdemesíteni. Kelt Buda-
pesten, 1877. decz. 8. I I . bizottmányi gyűlésünkből. A m. 
egyházirodalmi isicola ez évi tagjai. 

Ajánljuk melegen tisztelt olvasóink becses figyelmébe. 
E két két jeles mű megérdemli, hogy tömeges pártolás által 
minél szélesebb körökbe eljusson. 

V E G Y E S E K . 
Ö Fömagassága, a bibornok-herczegprimás Pesten, 

a Terézvárosban építendő uj róm. kath. templom és plebá-
nialiáz javára három egymással szomszédos városligeti tel-
ket adományozott, melyeknek ára, a telkek leendő eladatása 
után, a nevezett templom s plébániaiak épitési alapjához 
csatolandó. Az illető adományozási oklevél már át is tétetett 
a város közönségéhez. 

— Ftdő Császka György, szepesi püspök ő mlga 45 fo-
rintot küldött be a pesti oltár-egylet czéljaira. 

— Ttdö dr. Tóth Miklós, eperjesi püspök ő mlga az 
egyházmegyéjében felállitandó árva-leánynevelő-intézet ja-
vára ismét 1000, a porácsi leégetteknek 120 és a kónyi le-
égett templom javára 150 ftot adományozott. 

— Stremayr, bécsi cultusminister, némely lap állitása 
szerint, hivatalból kérdést intézett a przemysli kath. püspök-
hez : miként engedhette meg, hogy megyéjében ,idegen pap' 
végezhetett egyházi functiókat ? Tudnivaló, hogy ezen ,ide-
gen pap' a pápai nuntius, msgre Jacobini ő exja, ki leg-
utóbbi, lengyelországi körútja alkalmából a B. Szűznek sta-
rawiesci csodatevő szobrát megkoronázta. Alig hihető, hogy 
oda át, ő Felsége szemei alatt, minister ilyen sottise-t enged-
jen meg magának Pápa ő szentségének nuntiusa irányában. 

— A Jézus társaságából elbocsátott Curci legújabban 
egy nagyobb munkát fejezett be, mely, a hirdetés szerint, 
decz. végén 250 lapnyi 8-adr. kötet alakjában Vencininél, 
Firenczében megjelent. Czime : ,Az egyház és Olaszország 
közti súrlódások napjainkban, egy különös eset alkalmá-
ból szemügyre véve.' A munka nyolcz fejezetének czimei 
a követtkezők: 1) A dogmák s az azokkal összefüggő igaz-
ságok. 2) A törvényes hatalmak s azoknak lehető változásai. 
3) Egy állitólagosan katholikus, vagy legalább egyházi tan-
nak eredete és fejlődése. (A pápaság világi hatalmáról.) 4) 
Az egyház és Olaszország közti egyetértés lehetséges voltáról 
és a politikai önmegtartóztatásról. 5) A katholikus sajtó, a 
Syllabus és a liberális katholikusok. 6) A készakarva elő-
idézett súrlódásoknak már meglevő s még ezentúl keletke-
zendő következményei. 7) Azon tényről, mely a jelen könyv-
nek alkalmul szolgált. 8) A Gondviselésnek utai azokban, a 
mik e könyvben tárgyaltattak. Zárszó. 

E könyvre vonatkozólag az ,Armonial a florenczi érsek 
részéről ezeket teszi közzé : 

„Curci Károly Mária pap e napokban könyvet bocsá-
tott közzé itt Firenczében, melynek megjelenése már jóval 
előre meglehetős zajjal jeleztetett. Miután nevezett pap vo-
nakodott munkáját a helyi egyházi hatósághoz előleges bí-
rálat végett benyújtani, ő exja, az Érsek, könyvének e me-
gyében való közrebocsátását megtiltá neki. A tény mutatja, 
miképen engedelmeskedett Curci törvényes elöljárója eme 
határozott rendeletének. Azért, mig a legfőbb egyházi tör-
vényszék nem látja alkalomszerűnek e könyv feletti tekinté-
lyes Ítéletét kimondani, a hivek óvakodjanak oly munkától, 
mely ily szomorú körülmények közt bocsáttatik napvilágra." 

gJ^T" Többféle kellemetlen tapasztalás arra birt, hogy a 
lapot a 3. számon tul csak azon t. előfizetőinknek megkül-
dessük, kik addig annak meg- vagy meg nem tartása iránt 
bármi módon nyilatkoztak, miről a t. cz. érdekletteket szives 
tudomást venni kérjük. Szerkesztő. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

A nagyváradi 1. sz. egyházmegyéből 253 frt. 53 kr. és 
120 frank aranyban. 

Egyéb kegyeletes adakozások ugyanonnan, 
Az afrikai hitküldérségek számára . . 1 3 6 ft. 54 kr. 
Az amerikai „ „ . . . 125 „ 80 „ 
A keleti keresztények segélyezésére . . 26 „ 66 „ 
A sz. Gyermekség társulatának . . . 26 „ 64 „ 
A szent sir őreinek 1 7 „ 1 4 „ 
Bold. Szűz szepl. fogantatásáról nevezett 

egyletnek 3 „ 14 „ 
A sz. Bonifácz egyletnek 3 „ 14 „ 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^Megjelenik e lap heten-1? 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztői Zaírás.Budán 
II. málnautcza 550. hova 
a lapszellemi részétillető 
minden küldemények in-

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

H A R M I N C Z H E T E D I K ÉVFOLYAM. 

(^Előfizethetni minden kir.? 
postahivatalnál ; j 

: Budán a szerkesztőnél, I 
j Pesten Kocsi Sándor ! 
; nyomdai irodájában, or-: 
i szágut 39-k szám alatt, ; 
j hova a netaláni, nyitott j 
; levélben bérmentes re- i 

clamátiók intézendők. \ 4 
à"se^ 

Budapesten, jan. 12. 4. I. Félév, 1878. 
T a r t a l o m : A n y e l v a d o m á n y r ó l . — A pápa i széknek megt i resedése és betöltése. — E g y h á z i szentbeszéd az év végén. — 

E g y h á z i t ndós i t á sok : Pe.it. C o r r u p t i o op t imi pess ima. — I r o d a l o m . — V e g y e s e k . 

A nyelvadományról. 
(Szentírási tanulmány.) 

„Charisma appellabatur charisma seu do-
num linguarum, quoniam poterat simul 
multis loqui linguis." S. Joann. Chrys. 
In I. Cor. Horn. XXXV. 

Előleges ismeretek. Isten gondviselése, melylyel 
az emberek üdvét fölkarolja, csudálatos működésé-
ben s választott eszközeiben. A bukott ember neve-
lését s fölemeltetését majd ö maga leereszkedöleg, 
szives atyaként, vezérli s szól az emberekhez azok 
saját nyelvén, mint ök egymással társalogni szoktak, 
máskor ismét választott megbízottjai lelkébe önti 
bölcseségének határozatait, (Zs. 50, 18.) szájukba 
teszi a szót (Exod. 4, 15.) s igy küldi a földi halan-
dókhoz. Sok rendben és sokféleképen szólt hajdan az 
atyákhoz, a próféták, (Zsid. I, 1.) majd álmok, majd 
jelenések, majd sugallat által, majd fenyegetve, majd 
büntetve, majd ismét szeretettel igérve „ajakának 
szólásával és idegennyelven szóla a népnek." (Ts. 28, II) 

Istennek eme különféle szólásmódjához az em-
beriséghez, hozzászámíthatjuk az „idegen nyelveni" 
szólást, a nyelvadományt is, mely, amint egyrészt 
fényes bizonysága atyai gondjának az ő egyházáról, 
ugy másrészt sok titokszeriit foglal magában, s he-
lyesen fölfogva hálára kényszerit az isteni Gondvi-
selés iránt. 

A n y e l v a d o m á n y (xaQioua ,rov ykùoocuç XaXsïv', 

donum linguarum),mint a szó xàçio/Aa mutatja, egyike 
ama természetfölötti, meg nem érdemlett ajándékok-
nak, melyekkel Isten földi országát, az egyházat, 
ékesité. Jelent pedig a charisma általános terjedel-
mében minden Istentöl jövö, akár természeti, akár 
pedig természetfölötti adományt, de szorosan véve 
csak a szentírásban használtatik csupán a természet-
fölötti adományokról.V. ö. Róm. 5, 15.') Habár azon-

') L. Adalbert Maier, Commentai-über den Brief Pauli 

ban a Szentlélek adományaiban, isteni jegyesének, az 
Egyháznak minden, kegyelem állapotában élő tagja 
részesül, hogy a hivatásának megfelelő kötelessége-
ket teljesíthesse, mint Krisztus testének az egyház-
nak tagja, (I. Kor. 12., 4—27.) mégis a Szentlélek-
nek ezen szoros értelemben vett adományaiban csak 
egyes tagjai az egyháznak részesülnek és nem is sa-
ját lelkük üdvére, habár az sincs kizárva, hanem ki-
válóan és egyenesen mások és az egész egyház hasz-
nára. Ez, minthogy nem szükséges, hogy birtokosát, 
az embert, Isten előtt kedvessé tegye, s különben is 
mint a többi kegyelmek ki nem érdemelhető, „gratia 
gratis data" név alatt fordul elő a theologusoknál. 
„Quia non datur ad hoc ut homo per eam iustifice-
tur, sed potius ut ad iustificationem alterius coope-
retur, ideo non vocatur gratum faciens." s) Ezen ado-
mányokról beszélvén, sz. Pál mondja : „Mindenkinek 
pedig használatra adatik a lélek nyilatkozása", (I. 
Kor. 12, 7.) t. i. az illetők azokat nem saját, hanem 
az egész anyaszentegyház javára nyerik.3) 

A nyelvadomány tehát ezen tiszta kegyelmek, 
vagy kegyelemből való kegyelmek közé tartozik s ere-
dete ugy, mint azoké is, a Szentlélekre vezetendő 
vissza. A Szentlélek általában az isteni iidvoecono-
miának éltető szelleme. Valamint már a világ terem-
tésénél a vizek fölött lebegett, bevégezvén a meg-
kezdett nagy müvet és a föld agyagából alkotott 
Ádámba lehelvén halhatatlan lelket; ugy folytatja 
ő működését a megváltott emberi nemben is, s kö-
zölvén egyesekkel a megváltás gyümölcseit, termé-
szetfölötti módon képzi őket, hogy ő általa együtt 
épüljenek Isten lakhelyévé. (Ef. 2, 22.) A Szentlélek 
ezen egyesitéséböl az anyaszentegyházzal az egyház 
tagjainak minden természetfölötti képzettsége szár-
mazik, és igy a különféle adományok között a nyelv-
an die R ö m e r . F r e i b u r g i. B r . 1847. 186. 1. — 3) L . T h o m . 
S u m . theol . 1, 2. qu . 111. c. — 8) E s t i u s ad h . 1. 

4 
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adomány is. „Különfélék az ajándékok, de a lélek 
egy és különfélék a cselekvések, de az Isten ugyanaz, 
ki mindent cselekszik mindenekben." 1. Kor. 12, 
4—6 ; 8 — 10. Rom. 12, 6 — 9. 

Az adományok czélja általában az egyház ügyei-
nek előmozdítása lévén, ezeknek működése az egyház 
szükségleteinek különböző körülményeiben külön-
böző. Virágzásukat az egyház alapításának korszaká-
ban látjuk, s ezt joggal mondhatjuk az adományok 
arany korának. Az újonnan alapított egyháznak leg-
nagyobb szüksége is volt a Szentlélek ezen adomá-
nyaira, mert hivatása vala erős küzdelmet indítani 
aEzsidóság és pogányság ellen, mely mint tudjuk, 
mindkettőnek leveretésével és az egyház fényes győ-
zelmével végződött. Az újonnan alapított egyház, 
tanai szervezeténél fogva rendkívüli jelenség volt a 
zsidó pharisaeismus és a pogány bálványozás által 
erkölcsi javaitól megfosztott világban, s eme rend-
kívüli jelenségnek fényes és kézzelfogható bizonyí-
tékokkal kellett magát igazolnia, hogy hivatását 
mielőbb valósithassa. Epen e végett nagyon termé-
szetszerű a Szentlélek e rendkívüli adományainak el-
árasztása az u j egyházban ; mert az egyház alapí-
tása, Isten országának eföldöni elhelyezése, lényeges 
változást idézett elő a világ nézeteiben ; ö egészen 
uj életet adott az emberiségnek. Ha már a termé-
szet folyamában, valamely nagyobb változás beáll-
tával különféle jeleneteket, mint a megkezdett u j 
élet bizonyítékait, észlelünk, — ha a rideg tél után 
tavaszkor a természet megifjitott életét szebbnél 
szebb virágok sokasága tanúsítja, kell-e azon csu-
dálkoznunk, ha az egyháznak akkor kezdett if jú 
életét előbb nem látott rendkívüli események ki-
sérték, ha a Szentlélek saját müvébeni jelenlétét 
csodálatos bizonyítékokkal tanúsította ? Itt tehát, az 
egyház alapítási korában, működött kiválóan a Szent-
lélek eme rendkívüli adományai által, és az i f jú 
egyház hivatásának előmozdításában látjuk egy-
szermind ez adományok czélját. Hogy a nyelvado-
mány, mint ezek közé tartozó, testvéreinek egyes-
ségében ugyanazt tette, magától értetik ; mert a 
Szentlélek minden rendkívüli adománya az anya-
szentegyház javára adatik. 

Az eddig kifejtettek szerint, a nyelvadomány 
az adományok családjának egyik tagját képezte. 
Czéljok az egyház java, eredetök a Szentlélek, virág-
zásuk korszaka az egyház első évei voltak. Miben 
állott maga a nyelvadomány, mi volt különös jelen-
tősége és feladata, a szentirás és a sz. atyák tanai 
nyomán, kideríteni czélja jelen értekezésnek, mely-

ben e feltűnő s minden tekintetben érdekes jelenség 
kimerítő magyarázatát adni iparkodunk. 

A nyelvadományról szóló szentírási helyek. 
Az újszövetségi szentirás több helyen beszél a 

nyelvadományról és ezek chronologicus rendben a 
következők: Márk. 16, 17; Ap. Csel. 2, 1 — 13; 10, 
45—47; 19, 5 — 6; I. Kor. 12, 13, 14. fejezetei; az 
elsőt tárgyunkra vonatkozólag látnoki, szent Lukács 
háromszoros elbeszélését történelmi, a sz. Pál első 
korinthiai levelének 12—14. fejezeteiben foglalt ta-
nításait oktatói helynek nevezhetjiik.Megigéri ugyanis 
Krisztus Urunk mennybemenetele előtt tanai köve-
tőinek többi között, hogy „ylwaoaia, kahjoovoi xaivaïç 
Az Apostolok Cselekedeteiben három helyen látjuk 
e jóslat beteljesülését mint történeti tényt előadva; 
sz. Pál korinthi híveinek oktatást ad a már gyak-
ran előforduló adományokról s ezek között különö-
sen a nyelvadományról. Hogy azonban az újszövet-
ségi szentirás ezen különböző három könyvében fog-
lalt adatokból tárgyunkra vonatkozó egyenértékű 
bizonyításokat levonhassunk, hogy az ezen helyeken 
most még- csak feltételezett azonos fogalmakból a o o 
nyelvadomány tiszta ismeretére juthassunk, előbb 
az elősorolt szentírási helyek azonosságát okvetle-
nül szükséges kimutatnunk. 

A sz. irás párhuzamos (parallel) helyeinek azokat 
nevezzük, melyek távol esnek ugyan egymástól, ha-
sonlók azonban egymáshoz, mert vagy ugyanazon 
szavak és elnevezések fordulnak elő a beszéd egy és 
ugyanazon folyamában, vagy pedig azért, mert 
ugyanazon dolog, történet, vagy tan előadatik. Mint-
hogy továbbá a helyek egymáshoz hasonlók lehet-
nek a szavak és kifejezések, vagy a dologra nézve, e 
szerint kétféle: úgymint szó-és dologbeli paralel-
lismus származik. A bizonyításnál az utolsó nagyobb 
tekintélyű az elsőnél; de ha mindakettő előfordul, a 
szentírási helyek párhuzamossága, minden kétségen 
fölül van helyezve.4) Ezen hermeneutikai szabályo-
kat alkalmazván a mi helyeinkre, azoknak paralel-
lismusát bizonyítja : 

a) Az elnevezéseknek, melyekkel a nyelvado-
mány jelöltetik ugyanazonossága. Sz. Pálnál a nyelv-
adomány „yXióaaaig Xccteïv" név alatt fordul elő, I. 
Kor. 13, 1; 14, 5, 18, 23,39; egynéhányszor „ylwoat) 
laleZv" 13, 2; 14, 27. Az Ap. Csel.-ben sz. Lukács 
ugyanezen kifejezést használja, csakhogy egyszer hoz-
záteszi a „fÎéçcuç" jelzőt (2, 4.); sz. Márk pedig a 
„yloíööaiq xaivaïç" elnevezést, használja. Az elnevezé-

4 ) Ran older : Ilerineneuticae Bibi. Gen. principia ra-
tionalia christ, et cath. 2. kiad. Buda 1859. 105. 1. ; G. J . B. 
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eek ezen azonossága csak onnan magyarázható, hogy mind-
ahárom helyen egy és ugyanazon dologról van szó. 

b) Az Ap. Csel.-ben a nyelvadomány a Szentlélek mű-
ködésének tulajdonít tat ik s mint bámulatot gerjesztő jelenség-
mindig a Szentlélek kegyelmének közlését követi. Ugyanaz 
kitűnik sz. Márk idézett helyéből is. Sz. Pál pedig szintén 
csak ugyanezt tanitja,midőn a nyelvadományról mondja,hogy 
ez „a Szentlélek nyilatkozása" (12, 7.) és hogy ezt, csak-
úgy mint mind a többi adományokat is „ugyanazon egy 
Lélek cselekszi" (12, 11.) 

c) Az Ap. Csel. 2, 13. szerint a nyelvadománynyal élő 
apostolokat némelyek (és pedig a hitetlenek) csúfolták 
mondván : „Ezek tele vannak musttal" ; ugyanezt sejteti 
velünk a népek apostola, mikor abbeli félelmének ad kife-
jezést, nehogy a nyelvadománynyali visszaélésből származ-
ható zavart felhasználják a „tudatlanok vagy hitetlenek" és 
mondják t. i. a korinthusbelieknek, „hogy esztelenkedtek". 
I . Kor. 14, 23. 

d) A beszéd anyagát illetőleg azt mondja sz. Lukács, 
Ap. Cs. 2, 11., hogy az apostolok „Istennek nagy dolgait 
beszélték" ; Kornelius és a vele megkereszteltek megkapván 
a sz. Lelket, kezdék „Istent magasztalni", Ap. Cs. 10,46 ; v. ö. 
ugyanott 19, 6 ; ugyanazt tanitja szent Pá l I . Kor. 14, 2, 15. 

Az elnevezés, ok, eredmény és beszédtárgy emez azo-
nosságából okvetlenül kell következtetnünk, hogy mind-
ezen helyeken egy és ugyanazon dologról van szó, habár az 
mindenütt más szempontból történik. Azonban épen az, hogy 
a szent irók mindegyike más és más szempontból beszél a 
nyelvadományról, a tárgy megértésére nézve fontossággal 
bir s figyelmeztet is bennünket, hogy ezen helyek közt, da-
czára annak, hogy magukban véve egyenértékűek, mégis 
különbséget kell tennie az exegetának, s mindenekelőtt azt 
figyelembe venni, a mely oktató jelleggel bir, és ez sz. Pál -
nak oktató, didacticus tárgyalása a nyelvadománynak. 

A liermeneutica szabályai szerint azon hely, mely „ex 
professo", amint mondják, azaz szántszándékkal és tüzete-
sen szól valamely igazságról, ennek tárgyalásánál legna-
gyobb fontossággal bir, s igy nekünk is sz. Pál tanával leg-
jobban és legelőször is kell foglalkoznunk. Szent Pálnak 
ezen tana azonban mindig a legnagyobb nehézségeket okozta 
az exegetáknak, annyira, hogy olyanok is találkoztak, 
kik egyenesen kimondták, hogy sohasem sikerülend azt 
megérteni ;5) mig ellenben mások, s különösen a protestáns 
rationalismus hivei, abban semmi nehézséget sem találtak. 
Azonban sem az egyik, sem a másik végletbe nem szabad 
esnünk; mert, ha a szentirást valóban ugy tekint jük és tár -
gyaljuk, mint Isten művét ; ha meg vagyunk győződve, hogy 
az abban előforduló nehézségek csak látszólagos ellenmon-
dások (enantiophaniák), s lia a sz. atyák tanának is megad-
juk az azt megillető tekintélyt, a nyelvadománynak oly isme-
retére jutunk, mely teljesen kielégíti tudvágyunkat , ju ta l -
mazza fáradozásunkat. 

Az emiitett nehézségeket nem tagadjuk, mert tanús-
kodnak róluk a nyelvadományról felállított különféle véle-

Güntner : Hermeneutica Biblica Gen. 3. kiadás, Pragae 
1863. 101. 1. 

s) Kuinoel, Comment, in LL. N. T. Historie. 4 köt. Comm. in 
Act. Ap. Lipcse 1827 ; 55.1. 

mények, ugy hogy ezeket tekintve, alig van tá rgya az ú j -
szövetségi szentírásnak, a melyre nézve ujabb időben annyi-
féle vélemény felállíttatott volna. Ezen véleményeket mind 
elsorolni, a mint egyrészt hosszura nyúj taná értekezésünket, 
ugy másrészt fölösleges is lenne ; azért csak a legnevezete-
sebbeket négy osztályba sorozva fogjuk előszámlálni, s egy-
szersmind megjegyzéseinket teszszük hozzá ; ezáltal ugyanis 
a nyelvadománynak bizonyos ismeretére ju tunk, a mely az 
általunk tar tot t véleménynek út já t előkésziti és annak meg-
értését könnyiti. (Folyt, köy.) Dr. Csernoeh János. 

1 pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

Miután a pápai széknek lemondás általi megüresedése 
csak kivétel, ezért azt mondhatjuk, hogy az rendesen csak a 
halál által üresedik meg. Az ilyenkor felmerülő viszonyokat 
részint a szokás, részint a tételes törvény rendezte, oly ter-
jedelemben, hogy még azon idő is vonatott a törvényes ren-
delkezések körébe, midőn a pápa még nem halt meg ugyan, 
halála azonban már mint közellevő, biztosan bekövetkező, 
esemény váratik. Az ide vonatkozókat legnagyobb részt 
Amelii Péternek, X I . Gergely poenitentiariusának, tarenti 
érseknek, gradói és alexandriai patriarchának ,Ordo Uoma-
MMS'-ában találhatók ; (Mabillonnál ,Mus. Ital. ' t . I I . 526 
skk.) sokat hoz Martene is, ,De antt. Eccl. ritt . ' 1. I I I . c. 45. 

A halálos betegségben fekvő pápát s gyontatóját orvo-
sai kötelesek a közelgő veszélyre figyelmeztetni, hogy sem-
misem mulasztassék el, mi a halálhoz közel lévőnek lelki 
üdvére és az egyház tekintélyének kellő fentartására nézve 
szükséges. Mert a pápának kötelessége, még halálában is jó 
példát adni a fejedelmeknek és hiveknek az által, hogy kellő 
időben s kellő módon vévén fel a végszentségeket, nem csak 
azoknak bocsát meg, kik ellene vétettek, hanem maga is 
bocsánatot kér mindazoktól, kiktől azt kérnie netán köteles. 
Tüzetesen emlittetik a fentidézett forrásokban, miszerint 
kivánatos, hogy a pápa ,familiares'-eit ') különös bucsuen-
gedélyben részesítse, s ha valamikép megcsalták vagy meg-
lopták volna, legalább bizonyos összegig elnézéssel legyen 
irántok. Azonban, bármennyire kegyeletes dolog legyen is, 
hogy a pápa végnapjait szellemi malasztok osztogatására 
használja, mégis másrészt kivánatos, hogy e tekintetben bi-
zonyos mértéket tartson. Ezért az u. n. ,gratiae per eoncessum1 

midőn t. i. a pápa valamely bibornoknak felhatalmazást 
adott, nevében bizonyos javadalmakat osztogatni, mindig 
sérelmesnek tekintettek, mignem X I I . Incze 1692-ben elren-
delé, — Const. ,Homanum deeet', §. Quia vero; Bull. Kom. 
I X . p. 260 ; — hogy ilyen kegyelmek csak akkor legyenek 
érvényesek, lia az osztogató okmányt két, különösen erre ki-
küldött bibornok irta alá. 

A törvényes szokás továbbá ugy hozza magával, hogy 
a súlyosan beteg, s halálához közeledő pápa jókor gyűjtse 

') Kik azok, azt III. Pál pápa, 1534-ből kelt, ,Sanctissinius in 
Christo'- kezdetű constitutiójában, — Bullar. Roman. Tom. IV. p. I. p. 
219 ; — határozta meg, kijelentvén ilyeneknek : „referendarios et alios 
officiates exPalatio (apostolico) panem habentes, protonotarios, subdiaco-
nos. auditores Rotae, acolytos, scutiferos, secretarios, literarum aposto-
licarum scriptores, cubicularios, ac milites saneti Petri, reliquosque offi-
ciales eidem Sanctitati suae et Romano Pontifici pro tempore existenti, 
in Palatio deservientes aut custodiam facientes licet in eodem non habi-
taverint, nec habitent, nec forsan habitabunt. nec in tinello comederint, 
nec comedunt. nec in futurum forsan coinedent. 

4* 
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a biboriiokokat halálos ágya köré, előttök hitvallomást te-
gyen, végrendeletet csináljon s temetkezési helyet válasz-
szon magának. Kérjen bocsánatot ezektől is, familiareseit 
ajánlja nekik s tudassa velők az egyház érdekében netalán 
csinált adósságokat, hogy utódja e tekintetben is eleget te-
hessen. Mondja meg, hol tar t ja pénzét és ékszereit, intse a 
bibornokokat, hogy halála után békében s kölcsönös barát-
ságban éljenek egymás közt és ügyeljenek az egyház javára. 
Továbbá, ámbár nincs joga utódot nevezni magának, mégis 
szabad neki, legjobb tudata s meggyőződése szerint az utána 
netán megválasztandó személyiség felett értekezni a bibor-
nokokkal; — s miután ez mind megtörtént, apostoli áldásá-
val bocsátja el őket, csak gyóntatója, kamarásai és házi pap-
jai maradván ágya mellett, hogy amint végperczei közeled-
nek, a római Pontificale szerinti módon részesüljön a végál-
dásokban. Szobájában két nagy égő viaszgyertya közt feszü-
let áll, melyet a vonaglás perczeiben egyik házi praelatusa 
szemei elé tar t s csókra nyúj t ja neki, hogy Krisztus kínszen-
vedéseinek emlékezete könnyítse meg neki a haláltusát. Eköz-
ben a Poenitentiárusok az Officium dcfunctorum-ot s a hét 
vezeklési zsoltárt mondják fenhangon, s pedig mindaddig, 
mig a haldokló vissza nem adja lelkét Annak, kinek e föl-
dön helytartója volt. 

A pápának halála gyakran nagy rendetlenségeknek 
szolgált kiinduló pontul. Eltekintve attól, hogy a halálnak 
órája nem ritkán a legesztelenebb fogadásoknak szokott tár-
gyává tétetni, a pápa hagyatéka is sokszor oly rablómódra 
hordatott szét, hogy az illető palota tisztára kiüríttetett 
ugyan, de a kimultnak holttestével nem törődött senki. Ezen-
kívül az egyes városoknak polgárai a rendnek fentartása 
ürügye alatt fegyvert szoktak ragadni, s sorshúzás utján 
megválasztott vezetők alatt egy ideig, úgyszólván, köztársa-
ságot játszani. Ezen rendbontások ellen szigorú törvényekkel 
kellett fellépni. A fogadások (Excommissae) 1591-ben, kikö-
zösittetés terhe alatt t i l tattak meg X I V . Gergely által, ki, 
ez ügyben kibocsátott, , Cogit nos1 kezdetű Constitutiójában a 
kiközösitést papoknál még a javadalomtóli megfosztással is 
tetézte. Azon vétkes szokás ellen, melynél fogva a pápa ha-
lálakor a Lateránt ki szokták fosztani, már I X . János egy 
898-ban tartot t római zsinaton lépett fel tilalmazólag s az 
illetőket nemcsak a legsúlyosabb egyházi fenyitékekkel fe-
nyegette, hanem azzal is, hogy ellenök a császárnak világi 
karját fogja segitségül hivni. De azért I I . Miklós is kényte-
len volt, a pápaválasztásra nézve hozott törvényeiben, ezen 
csúnya visszaélést kárhoztatni, melynek eltörlésére későbben 
leginkább azon körülmény működött közre, hogy a bibornok-
Camerlengónak joghatósága a pápai paloták felett is mind-
inkább megerősödött, — minélfogva annak manap joga van 
követelni, hogy a pápának házi hivatalnokai a rájok bizott 
dolgokat ós czikkelyeket még urok véglegesen bekövetkezett 
halála clött is szolgáltassák ki ; valamint IV. Pius is elren-
delte, hogy az ily alkalmakkor, t. i. a pápa halálakor eltulaj-
donított jószágok, nehéz büntetések alatt a bibornok Camer-
lengónak adassanak vissza. A polgároknak fegyverre szól-
littatását utoljára X I I I . Kelemen tiltotta meg, 1759-ben ki-
bocsátott ,Inter multiplices ,bullájában'. 

A pápának holttestét az exequiákra és a temetésre 
rés-ebben különös testvérületek kósziték el, tüzetesen az u. n. O 

Hratres de bulla, vagy Plumbatores, kiket nem szabad a pá-
pai irodának hasonczimű hivatalnokaival felcserélni, ameny-
nyiben ők azért neveztetnek igy, mert Du Cange, — Diet, 
m. et inf. lat. s. v. — szerint ők azok, „qui cadaver feretro 
plumbis includunt". Egy másik, hasonfeladatu vagy sza-
badalmu testületet a Fratres de Pagnotta vagy Pignotta 
képeztek, kiknek elnevezése azon kenyerekre emlékeztet, 
melyek e testület jótékony intézetébe szétosztatni szoktak. 
Mit kell a holttesttel tenni, hogy felöltöztetni, minő legyen 
a Castrum doloris, mind erre nézve az Ordo Iiomanus rész-
letes utasításokat tartalmaz. A mai szokás szerint a holttest 
három napig Szent-Péter temploma szentségkápolnájában 
tétetik ki közszemlére s pedig teljes ornatusban, azután, a 
boldogult által, halála előtt különösen erre kiküldött bi-
bornokok jelenlétében hármas, cedrusfából, olom- s közönsé-
ges fából készült koporsóba tétetik s igy eltemettetik. Ré-
gebben a nép még a pápa szemfodőjét s egyéb a koporsóra 
teritett szőnyegeket is el szokta hordani, mit azonban már 
Nagy Gergely is megtiltott. 

Az exequiák kilencz napig tartatnak s egyes bibor-
nokok által tartandók. Ha ünnep esik közbe, mely miatt a 
gyász istenitisztelet megszakitandó, akkor ez, IV. Pius ,In 
eligendis' Constitutiója szerint nem pótolandó helyre. Ugyan-
az a temetésnek költségeit is tetemesen szállitotta le, 10,000 
aranyra, mely esetben azonban a népnek teendő és egyéb 
szokásos adományok nem foglaltatnak. Még további meg-
szorításokat V I I I . Sándor léptetett életbe, 1690-ben. Minők 
voltak ezen adományok, abból derül ki, hogy péld. csak 
posztóból 470 rőf legfinomabb osztatott ki, melynek rőfe 71/2 

scudiba került, 237 rőf per 5l/2 scudi és 123 rőf közönséges, 
melynek rőfe 4y 2 scudiba került. Az elégetni szokott viasz-
gyertyák súlya 18,036 fontot nyomott. 

Ha a pápa tüzetesen nem határozta el, hogy hol akar 
temetkezni, akkor sz. Péterben temettetik, hol különben még 
csak uralkodó királyok temethetők el, mely szabály oly szigo-
rúan megtartatik, hogy a basilikának nem szabad semmiféle 
oly végrendeleti adományt elfogadnia, melyhez netalán az 
illető végrendelkezőnek oda temettetése csatoltatik feltételül. 
IIa a pápa Rómán kivül hal meg, s holtteste nem hozható 
vissza oda, akkor azon püspöki megyének székestemplomá-
ban temettetik, melynek határain belül érte a halál. 

Régebben a pápai széknek megüresedésekor a római 
megyének s ezzel az egész egyháznak kormányzata a római 
papságra szállt. Szent Cypriánnak nem egy levele fényes ta-
núságot tesz azon mély tiszteletről, melylyel a külegyházak 
ezen papság iránt viseltettek. Széküresedés idejében ehhéz-
fordul sz. Cyprián leveleivel, ehhez intézi jelentéseit, ettől 
vár tanácsot, útbaigazítást és vigaszt, s ha nyerte, köszöne-
tét fejezi ki érte. Maga a római papság pedig a hit és fegye-
lem dolgában bátran azon hagyománykincsekre hivatkozha-
tott, melyek az apostoli ősidőktől, Péter napjaitól fogva Ró-
mában vannak letéve. Ezen levelézésekben régebben főleg a 
római presbyterek és diaconusok lépnek előtérbe, kikhez a 
kiviilről érkező levelek intézvék, s kik viszont azokra felel-
nek is. Igy van az még a sz. Cypriánnal való levelezésben 
is. De már a 6. században annyiban megváltozott a törvé-
nyes szokás, hogy az egész testületek helyett azoknak fejei : 
az Archipresbytcr, Archidiaconus és az ap. jegyzők Pr imi-
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ceriusa nem csak a levelezést viszik, lianem mint az apostoli 
széknek helynökei is működnek, 

Igy történt az átmenet a későbbi jogi szokáshoz, ameny-
nyiben e három hivatalnok közül csak az Archidiaconus, 
mint bibornok-Camerlengo maradt fenn, legalább a mi a külső 
kezelést illeti. Mert a széküresedés alatt a szentszéket kép-
viseli, azért a svajczi testőrség veszi körül, valahányszor 
nyilvánosan megjelenik. Mellette még más három bibornok 
működik, t. i. a három különféle bibornoki rendnek fejei, 
(Capita Ordinum,) azonban három nappal a Conclave kez-
dete után ezek lemondanak és minden Rendből egyegy másik 
következik, három napra, mi ekként, ily turnusban folyta-
tódik, mig csak a Conclave tart . A pápa halálakor a bibor-
nok-Camerlengón kivül még csak a Nagypoenitentiarius és a 
bibornok-helynök maradnak meg hivatalaikban. De hogy 
mind azon előkészületek megtörténjenek, melyek a legköze-
lebb megejtendő pápaválasztás szempontjából szükségesek, 
azért a bibornokok a pápa halála után következő kilencz 
nap alatt többször tanácskozási összejöveteleket tartanak, s 
pedig X I I . Kelemennek fentebb idézett Constitutiója szerint 
tizszer. Az első ily összejövetel alkalmával a kimúlt pápának 
pecsétje és halászgyürüje töretik szét, hogy semmi visszaélés 
se történhessék vele. (Folyt, k.) 

Egyházi szentbeszéd az év végén. 
(Vége.) 

I I . A háladatosság azon ker. erény, mely bennünket 
arra buzdit, hogy az Istentől vett jótéteményeket valami 
módon lerójuk, visszafizessük. Minden ajándék becse legin-
kább azon szándéktól függ, melylyel azt a jótevő adja, s 
azért a hála is leginkább ama szándéknak megfelelő érzii-— o 
letben áll, melylyel az ajándékot elfogadjuk. Már most kér-
dem K K ! váljon minő szándékból halmoz el Isten bennün-
ket a fent elősorolt testi, lelki jótéteményekkel s áldások-
kal ? A legtisztább, a legnemesebb, a legszentebb szándék-
ból, egyedül azért, mivel nekünk jót akar, mivel bennünket 
szeret ; hisz Isten önnönmagától való legtökéletesebb való-
ság, végtelenül boldog, azért senki fiára nem szorul, hogy 
boldogsága növekedjék, mivel ez öröktől fogva végtelen. 
Midőn tehát nekünk, kik ő szent felségét bűneinkkel napon-
kint megbántjuk s azért büntetésre méltók vagyunk — 
megbocsát, testi, lelki áldásokkal eláraszt, ezt csak végtelen 
jóságból és szeretetből teszi, hogy t. i. mi is hozzá hasonlók, 
végtelenül boldogok lehessük, s dicsőíthessünk az Atyát , ki 
mennyekben van. 

• De a hála továbbá a jótevő személyiségétől s a jótéte-
mény nagyságától is függ ; már pedig Isten, a mi jótevőnk, 
legfőbb s legnagyobb Urunk, akár tekintsük az adakozó szent 
felségét, mely végtelen, akár tekintsük a tőle vett jótétemé-
nyeket, melyek számtalanok s mérhetlenek, általánosok s 
részletesek, természetiek s természetfölöttiek, egy szóval min-
denünk Isten túláradó szeretetének önkénytes ajándoka. 
Avagy mid vagyon, a mit nem vettél, ha pedig vetted, mit di-
csekszel, mintha nem vetted volna. 

Azért hálát fogunk adni Istennek, ha mindenekelőtt 
atyai jótéteményeit benső elismeréssel fogadjuk s azokat 
szivünk mélyéből megbecsüljük ; hisz már ezáltal is lerójuk 
némileg hálaadónkat őneki, ki örvend látván, hogy aján-

doka nekünk szerfölött kedves. De ezen eleven hálaérzet 
nem zárkózik el a szivben, hanem külső jelekben is nyilvá-
nul, azért szóval és tettel is" kell hálát adnunk Istennek, mit 
már maga a szó, hálaadás is eléggé kifejez. Erre kötelez a 
természet törvénye, mihelyt a kikelet langyos fuvalmainál 
kinyilik a természet, vig pacsirtasereg felszáll a magasba, 
versenyezve dics- s háladalokat zengedez Alkotójának, a 
szerény ibolya megnyitja fris kelyhét s illatával áldoz a 
Mindenhatónak. A józan ész is követeli, hogy a jót jóval 
fizessük vissza, azért nincs rútabb bűn, mint a háladatlan-
ság, utálattal fordul el tőle minden nemes kebel. Hálaadásra 
hiv fel számtalan helyen a szentirás, mivel ez kedves Isten 
előtt ; eztbizonyitja Noe hálaáldozata, melyet a vizözön után 
azonnal bemutatott az Urnák, ki azt kedvesen vette mond-
ván : „Felszállt hozzám a gyönyörűség illatja, soha többé 
nem átkozom meg a földet az emberek m i a t t . . . szivárvá-
nyomat a felhőkbe helyezem, s ez lesz jele a szövetségnek ;" 
az apostol sokszor felhiv bennünket, hogy háladatosak le-
gyünk, hogy hálát adjunk Istennek mindig mindenekért Jé -
zus Krisztus nevében ; a Szentlélektől sugalt egyház pedig 
mindennap énekli a sz. misében : „Valóban méltó s jogos, 
méltányos s üdvös, hogy Neked mindenkor s mindenhol há-
lát adjunk, örök Isten, Krisztus Urunk által". 

Ezekután már most ama fontos kérdés támad, mi mó-
don fogunk Istennek hálát adni a lefolyt évben vett jótéte-
ményekért ? Először az által K K ! hogy azokat Istennek ön-
kénytes kegyajándékai gyanánt elismerjük, melyekre semmi 
igényünk, semmi érdemünk nincsen, hogy azokat örömtől 
áradozó szivvel fogadjuk, hogy azokat legjobb égi Atyánk 
legdrágább ajándékai gyanánt mindenekfölött becsüljük, 
hogy azokért mindennap odahaza s a szentegyházban há-
laimákat rebegünk, főleg pedig a mai hálaünnepélyen szi-
vünk mélyéből Istennek lelkes dics- s háladalokat zenge-
dezünk. De mindez még nem elég, tettel is kell Istennek há-
lánk adóját leróni. Hogyan ? Másodszor az által K K ! hogy 
a lefolyt évben vett testi, lelki áldásokat az ő sz. nevének 
dicsőségére és saját lelkünk üdvösségére felhasználjuk. E 
végett adta, e végett kell felhasználni jótéteményeit. Ez 
leszen a legkedvesebb hálaadás Isten előtt, a ki igy tanitott 
imádkozni : „Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te orszá-
god", vagyis a mi megszentelésünk igazságban és szent ma-
lasztban. A legrútább háladatlanság volna tehát, ha Isten 
jótéteményeit bűnre használnád, ha az életet mértékletlen-
ség által megröviditenéd, egészségedet fajtalanság által tönkre 
tennéd ; ha vagyonodat fényűzés által elpazarolnád, vagy 
fösvénység által a szegényektől megvonnád az alamizsnát ; 
ha kitüntetésed fónhéjázásra, felmagasztalásod mások lené-
zésére vezetne ; az ily háládatlanokat Isten már e világon 
iszonyú büntetésekkel súj t ja : példa reá a zsidónép, melyet 
rút hálátlansága földönfutóvá tett, példa reá a hithagyó J u -
lián császár, ki hatalmát Jézus nevének káromlására, szent-
egyházának kiirtására forditotta, azért kétségbeesésben adta 
ki háladatlan lelkét. Használjátok fel tehát K K ! Isten jóté-
teményeit a ker. erények gyakorlására, az előkelő rangot s 
méltóságot alázatosságra, a vagyont jótékonyságra, a testi 
erőt s a szellemi tehetséget hivatásod kötelmeinek pontos 
teljesitésére. Ezen erények gyakorlatában áll a keresztény 
tökéletesség, melyre felhiv az Ur , mondván: „Legyetek töké-
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letesek, valamint a ti Atyátok mennyekben tökéletes11. Ilyenek 
leszünk a szeretet által, mert ez a tökéletességnek köteléke s 
teljessége. Hisz tökéletesnek oly dolog mondatik, mely czél-
jának megfelel, igy pl. tökéletes a szem, ha vele tisztán lát-
juk a tárgyakat, mert ez a szemnek czélja ; már pedig a sze-
retet az, mely bennünket Istennel, végczélunkkal egyesit, 
örökre boldogít ; a ker. tökéletesség tehát a szeretetben áll. 

Azért harmadszor hálát fogunk adni Istennek a lefolyt 
évben vett áldásokért, ha őt mint legfőbb Jó t mindenekfö-
lött szeretjük, hisz ő előbb szeretett minket, mivel teremtett, 
ő előbb szeretett minket, mivel megváltott, előbb szeretett 
minket, mivel megszentelt. Isten tehát csupa szeretet, s mi-
vel ő végtelen, szeretete is végtelen, ő bennünket végtelenül 
szeret, azért viszont nekünk is végtelenül kellene őt szeret-
nünk ; de mivel ezt mint véges lények nem tehetjük, azért 
Istent legalább mindenekfölött kell szeretnünk, azaz első s 
utolsó czélunk legyen, kiért hirnevünket, pénzünket, életün-
ket inkább feláldozzuk, hogy sem bűnnel megbántsuk. Azért 
K K ! gyakoroljuk a szeretetet, ez a szivek édes, titokteljes 
kapcsa, mely nélkül szegény a gazdag, mely által gazdag a 
szegény ; ez a viszontagságokban türelmes, a szerencsében 
mérsékelt a szenvedésekben erős, a jó cselekedetekben ör-
vendező, a kísértésekben győzelmes, a könyörületességben 
kimerithetlen, az igazi barátok között vig, a hamisak között 
szomorú. E szeretet Ábel áldozatánál kedves, Noéban a víz-
özön alatt bizalomteljes, Ábrahám zarándoklásainál hűsé-
ges, Mózesban bántalmazásai közt kegyes, Dávid üldözteté-
seiben szelid, a három babyloni i f jút a tüzlángok közt dics-
énekre lelkesíti, a hét maccabei fiút. pedig anyjukkal közös 
vértanuságban egyesíti. E szeretet Susannában tiszta férje 
iránt, Annában tiszta férje után, szűz Máriában szeplőtelen 
férj nélkül. E szeretet hősies Pálban a dorgálásig, alázatos 
Péterben a kereszthalálig, gyöngéd az első keresztényekben a 
hitvallásig, isteni Jézusban felfeszitőinek megbocsátásáig. 
De mit mondhatnék még a szeretet dicséretéről, azok után, a 
miket az Ur hangoztat felőle, az apostol által mondván : 

„Szóljak bár emberek s angyalok nyelvén, ha szeretetem 
nincs, olyanná lettem mint a zengő réz vagy pengő czimba-
lom." Milyen tehát a szeretet? Ez a tudományok lelke, a 
jövendőlések forrása, a szentségek üdve, a szépművészetek 
ihlete, a hit gyümölcse, a szegények kincse, a haldoklók 
élete. Avagy, mi oly nagylelkű mint a gonoszokért meg-
halni, mi oly kegyes mint az ellenséget szeretni ; egyedül a 
szeretet az, mely más szerencséje miatt nem szomorkodik, 
mivel nem irigy ; egyedül a szeretet az, melyet a szerencse 
el nem kap, mivel nem kevély ; egyedül a szeretet az, me-
lyet a lelkismeret nem furdal, mivel nem cselekszik roszul. 
Azért tür el mindent ez életben, mivel mindent elhisz a jövő 
életről, azért visel békén minden jelen viszontagságot, mivel 
mindent remél az örökkévalóságban. A szeretet sohasem 
szűnik meg. Gyakoroljuk tehát K K ! ezen szeretetet s felőle 
szentül elmélkedvén teremjük meg az igazság gyümölcseit, 
lia pedig abban nálamnál dicsőbbet felleltek, az tündököljön 
erkölcseiteken, példaképül szolgál a mi kedves sz. Erzsébe-
tünk, habár királyleány, Isten iránti szeretetből e világ hiu 
pompáját megvetette s a legnyomorultabb koldusban saját 
testvérét ápolva, vele mindenét megosztotta. Oh szent s 
gyengéden szerető lélek, légy a mi pártfogónk s gyújtsd meg 

szivünkben a szeretet lángját, hogy kit követtünk a földön, 
követhessünk egykor az égben ! 

* 

Mindenható Isten ! néhány szempillantás múlva ismét 
egy esztendőnek vége lesz. Elenyészett ez minden viszontag-
ságaival, melyeknek elviselésére magamat sokszor elégtelen-
nek gondoltam ; elenyészett minden örömeivel, melyekben 
nem tudom mi állandó boldogságot képzeltem. Most már ir-
galmas Istenem, időnek, örökkévalóságnak Ura, számot kell 
neked adnom, mire fordítottam ezen esztendőt. Rettegek ezen 
számadástól, s belsőképen érezvén, hogy ismételve vétkez-
tem, bocsánatért előre esdeklem. Oh nagy Isten ! ha a go-
noszat, mit elkövettem, s a jó cselekedeteket, melyeket elmu-
lasztottam, Összehasonlítjuk azon kevés jóval, melyet tán 
végrehajtottam: pirulva kell megvallanom, hogy érdemetlen 
vagyok az újév ajándékaira. Azért Uram ! ne szállj velünk 
Ítéletre, mert ha gonoszságainkat tekinted, ki állja ki? Töröld 
el tehát számtalan vétkeimet az ártatlan bárány vérével, 
mely a kereszt oltárán az egész emberiségért k iomlo t t . . . 

De váljon mit adjunk viszont legjobb Atyánk ! Azon 
testi lelki áldásokért, melyekkel a lefolyt évben oly dúsan 
elárasztottál mindnyájunkat? Oh, vajha keresztül járná lel-
künket most, midőn sz. Fölséged előtt letérdelünk — irán-
tunki szereteted nagysága, és szivünk örökös háládatosság-
gal telnék meg. De mivel ezen hálaérzet is egyedül jóságod 
ajándoka, ide jöttünk sz. oltárod elé, hol a kenyérszin alatt 
jelen vagy, ez esztendőnek utolsó óráiban, hogy szivünket, 
lelkünket, mindenünket sz. oltárodra letevén, ezeket neked 
kellemes esti hálaáldozatul felajánljuk s leborulva téged, 
Istent, dicsérjünk : 

„Végtelenek ama jók, — Melyekkel áldottál ; 
Számtalanok a bajok, — Melyektől megóvtál. 
Ah, vedd hálás szivünket, — Áldozatul lelkünket." Amen. 

Dr. Surányi János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 11. Corruptio optimi pessima. A volt je-

zsuita atyáról, Curciról, nevezetesen főpásztori engedély nél-
kül megjelent könyvéről szólunk, mely fejtegetéseket tartal-
maz a pápa világi uralmáról, a Curia és az olasz királyság 
közti viszonyról. Mint már egy alkalommal, ugy most is csak 
a legmélyebb részvéttel emlékezünk meg e nagy tehetség 
bukásáról. P . Curci, kath. pap, jezsuita volt, ötven évet töl-
tött az egyház és rendje ^érdekében, fényes tehetsége, fárad-
hatlan buzgalma az egyház elveinek védelmében őt neveze-
tessé tették az egyházban, ki tudna ily férfiú iránt közöny-
nyel viseltetni, ki tudna fájdalom és részvét nélkül bukására 
gondolni ? Fáj lal juk e bukást, igen szánjuk magát a személyt, 
de nézetét ki oszthatná? okoskodását ki fogadhatná el, ha-
csak nem azok, kik vagy nem értik a bukás veszélyét, vagy 
örvendenek magának a bukásnak ? 

Corruptio optimi pessima ! Kik e szavakat nem értet-
ték mindez ideig, azok megtanulhatják Curci esetéből egész 
horderejében. Aki egyszer az egyház vezérelveitől elszakad, 
legyen az különben a legképzettebb, legtudósabb ember, bu-
kását ki nem kerülheti, sőt minél képzettebb, annál jobban 
kitűnik az óriási eszmezavar, a chaos, melybe rendet, követ-
kézetességet, hozni csak az egyház elvei képesek. Curci esete 
ezt a legvilágosabban bizonyítja. O ma már, midőn az egy-
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háznak megtagadta az engedelmességet, midőn oly nézeteket 
tett sajátjává, melyek az egyház ellenségéinek nézetei, midőn 
nem az egyház elvei vezetik gondolkozásában, elvesztette 
biztos látását, nem bir többé felemelkedni a logikai okoskodás 
ama magaslatára, honnan rendszeres következtetését levonná. 

Bizonyitsuk be állitásunkat C. szavaiból. „Ha az egy-
házat -— úgymond — önmagáért nézzük, annak, mint tökéle-
tes, az Isten által az emberiség szellemi üdvére alkotott tár-
saságnak isteni joga van a legtökéletesebb szabadságra és 
mindenre, mi ennek fentartásához és gyakorlatához szüksé-
ges ; de ha világi létezésének concret ténylegességében néz-
zük, akkor, harczolói minősége (ecclesia militans) akadályo-
kat tételeztet fel és Isten valóban nem igérte meg, hogy min-
dig szabadnak és függetlennek fogja fentartani. Tudom 
ugyan, hogy ezt is iparkodnak bebizonyitani, hogy bizonyos 
irók ezért nagyon buzgólkodnak, idézték az evangelium ,non 
praevalebunt', és Salamonnak ,regni eius non erit finis' mon-
dásait, igazán szégyen, hogy komoly emberek komolyan fog-
lakoznak efféle bohóságokkal (?). Sőt az evangelium, nem 
hogy az egyház ilyetén szabad és kedvezményes állapotát 
igérné, épen ellenkezőleg, rablásokat, szakadásokat, szám-
űzetést, börtönt, szóval keresztet helyez kilátásba, mely is-
teni megalapításának dicső jelképe." Miből mindenből annak 
kellene kitűnni, hogy tehát az egyház nyugodjék meg jelen-
legi állapotában, mert mint kifejteni törekszik, a dolgok tény-
leges állása megegyez a sz. írás szavaival. 

Szegény Curci ! nem szánandó-e látni, hogy hova jutot t 
e nagy tehetség ! valóban, alig hiszszük, hogy legyen még 
kivüle más valaki, ki a sz. Írásból törekedjék bebizonyitani, 
hogy az egyház állapota épen ugy van jól, amint van ; váljon 
ki tagadta azt valaha, hogy Krisztus az egyház üldöztetését 
megjövendölte? de következik-e ebből, hogy az üldöztetés, 
rablás helyes ? következik-e ebből, hogy az egyház a jogtalan 
rablást ne csak némán tűrje, hanem szentesítse is ? az ecclesia 
militans-nak az-e feladata, hogy feladja azon legtökéletesebb 
szabadságot, melyre az egyháznak, mint azt Curci is elismeri, 
szüksége van, vagy inkább, hogy e szabadságot fentartsa, 
ha van, kiküzdje, lia elvétetik ? volna-e nevére érdemes az 
ecclesia militans, ha nem küzdene ott és akkor, midőn az 
egyház jogai megtámadtatnak? minő katona az, ki hivatását 
nem a küzdelemben, hanem a futásban keresné? Nézetünk 
szerint, ha az egyháznak joga van a legtökéletesebb szabad-
ságra, van kötelessége is ugyanezt megszerezni és hűtlenséget 
követne el küldetése, hűtlenséget követne el Alapitója iránt, 
ha az általa adott jogot érvényesíteni nem törekednék. Abból, 
hogy az olasz kormány jogtalanságot követett el az egyház-
zal, nem az következik, hogy az egyház a jogtalanságot szen-
tesítse, hanem hogy jogát, nevezetesen szabadságát vissza-
szerezze. Hogy ezt tennie szabad nem lenne, arra bizonyára 
C. sem tud a sz. írásból egy szót sem idézni. Ugyan élvez-
hette volna-e az egyház szabadságát csak egy perczig is, ha 
C. okoskodását követte volna? vagy nem tanusitja-e inkább 
az egyház hagyományos eljárása, hogy C. nézete soha egy 
perczig sem volt az egyházban irányadó ? Hogy az egyház-
nak keresztjei vannak, az az emberek gonoszságát bizonyítja, 
hogy e kereszttől az egyház megmeneküljön, az viszont az ő 
kötelessege, de ez a kötelesség, ugy látszik, C. előtt ma mái-
ismeretlen. 

Curci azonban nem állapodik még itt meg, ő erőszak-
kal be akarja bizonyítani, hogy neki igaza van. „Idegen ha-
talmakhoz kellene — úgymond — folyamodni, hogy az egy-
házi államot helyreállítsák. De ez idegen államok most poli-
tikai és társadalmai átalakulásban vannak, mely ellenmon-
dásban áll, az egyház által proclamált elvekkel, sőt határo-
zottan ellenséges állást invonál az egyházzal szemben. Ez 
által a pápa világi hatalma, ha helyreállítani és fentartani 
akarnák, egyházellenes erők fensőbbsége alá kerülne." Vé-
gül is azon következtetésre ju t , hogy a pápa világi hatal-
mának helyreállítása nincsen a Gondviselés elhatározásában. 
Aki ily határozottan hivatkozik a Gondviselésre, mintha 
előtte annak tervei egészen tárva lennének, az mindenesetre 
igen kétes bizonyítványt állit ki maga felől, és igy már 
előre is tartózkodva kell fogadni állitásait. Igaz ugyan, az 
államok most politikai ós társadalmi átalakuláson mennek 
keresztül, és a követett irányból következtetve, ezek az álla-
mok nehezen fogják az egyházi államot visszaállítani; de 
épen ezen átalakulás, ezen forrongás, melynek közepette 
élünk, nem azt bizonyitja-e, hogy ez még nem megállapo-
dás? nem azt bizonyitja-e, hogy a megállapodás csak a for-

rongás megálltával bekövetkezik? és a történet mit tanít? 
ezt-e, hogy a forradalmi mozgalmak in infinitum tartottak, 
vagy hogy kitombolva a szenvedélyek magukat, helyet en-
gedtek a higgadtabb felfogásnak, időt a társadalmi keresz-
tény elvek szerinti rendezkedésnek ? és ha ez az idő beáll, 
amint hogy biztosan be fog állani, fel lehet-e még csak tenni 
is, hogy épen a társadalmi rend fő factorának, az egyháznak, 
nem szolgáltatnék igazság államainak visszaadásával ? lehet-
ne-e félni, hogy az egyház egyházellenes erők fensőbbsége 
a lákerü lne? A végeredményében ezen átalakuláshoz eljutó 
államok épen ugy megférnének az egyházi mellett, mint meg-
fértek a legujabbi időig; de ehhez a következtetéshez C. nem 
juthatott , mert ő minden áron kiegyezést akar oly állammal, 
mely ,ellenmondásban áll, az egyház által proclamált elvek-
kel.' Hogy mindezek után C. szerint „száz if jú közt alig van 
egy, ki Olaszország ellenségeivel közös ügyet csinál," e nyi-
latkozat felett már nem is csodálkozhatunk, ezt ő bizonyára 
csak azért mondta, hogy bebizonyítsa, mennyire igazsága 
van a sz. írásnak, hogy az egyházra ,kereszt várakozik', de 
bizonyítja azt is, hogy mennyire sülyedt, midőn egykori 
társait a haza ellenségeinek declarálja. Szegény Curci ! $ 

IRODALOM. 
= , Katholikus Erkölcstan', irta dr. Müller Ernő, 

a I I . ered. kiadás után fordította a veszprémi növendékpap-
ság Pázmány-köre. I I . köt., n. 8. r. X I V és 645 1. Buda-
pesten, 1877, ára az I. és I I . kötetnek 6 ft. 

E munka az, melyből legközelebb mutatványt adtunk. 
Nem tettük ezt roszakaratból, mert más tractatust is vá-
laszthattunk, vagy a választotthoz még több jegyzetet is te-
hettünk volna ; hanem tettük inkább azért, hogy gyengéden 
figyelmeztessük az illetőket arra, miszerint, főleg fiatal erők 
számára, nem oly könnyű feladat, mint talán első pilla-
natra látszhatnék, hittani munkákat fordítani, egészen elte-
kintve attól, váljon szükségesek és hasznosak-e az ilyen for-
dítások ? 

Hittani munkának lefordítására mindenekelőtt mé-
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lyebb és terjedelmesebb theologiai képzettség kell, mint a 
mennyi hittanulókban lehet, kivált oly tárgynál, melynek 
oly különleges terminológiája van, mint az erkölcstannak. 
Ha nem értjük a dolgot, nem is vagyunk kepesek azt lefor-
ditani, mert az egyes szónak, mint műkifejezésnek, jelentése 
gyakran egészen más, mint a közönséges használatban, s 
megtörténhetik, hogy szóról szóra forditom le a mondatot, 
anélkül hogy ezért annak valódi értelmét sikerült volna 
visszaadnom. A tárgy körüli tájékozatlanság továbbá az 
irálynak határozatlanságát vonja maga után, mely tapoga-
tódzik, körülir, kapkod és igy felületességet szül ; mert ha 
valahol, ugy az ilyen latin munkának élő nyelvre való le-
fordításánál a forditásnak sok helyütt az átdolgozással kell 
érintkeznie, különben nem csak a külalakra, hanem a dolog 
érdemére nézve is tévútra kerülünk ; — önhibánkon kivül, 
ha nem lenne hiba már az is, oly munkára vállalkozni, melyre 
ínég képesek nem vagyunk ; tanítani akarni, mielőtt még 
magunk tanultunk volna. 

Többet mondhatnánk ; de tegyük fel, hogy ezt is csak 
ugy ,académiquement' mondtuk, hasonlólag mint azt, mit 
legott még mondandók vagyunk. 

Azt hiszszük ugyanis, hogy latin hittani munkáknak 
ilyetén magyarra forditása sem nem szükséges, sem nem 
hasznos. Mert, kérjük szépen, egészen más: magyar nyelven 
művelni a kath. theologiát, s ez kedves kötelességünk, s egé-
szen más egy-egy latin könyvet taliter qualiter leforditani, 
mivel azt akarjuk mondani, hogy a ki az utóbbit teszi, nem 
mindig dicsekedhetik azzal, hogy amazt is tette, épen, mert 
egyik is, mint a másik, nem lehet művelődési eszköz, hanem 
csak bizonyos műveltségnek jele, gyümölcse, eredménye, 
vagy mint fentebb mondók : a ki a tárgyat nem ismeri, nem 
fordíthat arról szóló könyvet, valamint, — természetesen 
még kevésbbé, — eredetit sem Írhatna róla. 

De ilyen fordítások talán nem is szükségesek, de hasz-
nosak sem. Papságunk tud még latinul, és, habár gyakorla-
tilag magyarul feldolgozandó és érvényesítendő, tudományát 
elméletileg mégis a latin kútfőkből merítheti ; — és a latin-
ságnak ezen fentartása nálunk, katholikusoknál, több mint 
csak philologiai velleitás, nyelvészeti rögeszme. Ezért, bár-
mennyire irtózzék is a dicsőséges, ujdivatu culturállamnak 
gymnaziumaiból kikerült fiatalságunk a latin nyelvtől, ez a 
papjelöltekben s későbbi papokban oly hiány és hiba, melyet 
nem kell, nem lehet, nem szabad tudomásul vennünk, annál 
kevésbbé ilyetén forditási kísérletek által istápolnunk. Tes-
sék a katholikus, római katholikus papnak latinul tanulnia, 
mert ez egyházának nyelve, melyen a tudományt és a kegyel-
meket osztogatja neki s mely a tanfolytonosságnak és a hit-
egységnek egyik leghathatósb eszköze ; marad e mellett azok 
számára, kik a theologiát latinul jól elsajátították, még elég 
tér és alkalom azt magyarul is, s ezáltal a hazai tudományt 
és az anyanyelvet is művelni, valamint tagadhatatlan, hogy 
a miénknél sokkal latinabb korszakok oly magyar hittani iro-
dalmat képesek felmutatni, mely talán élénkebb volt és mé-
lyebb is a mainál, ámbár, vagy talán épen mivel az akkori 
kispapok még kevesebbet irtak, mint a mennyit a maiak — 
tanulnak. 

Ne higyje senki, hogy mindezt csak a veszprémi for-
dításokról mondjuk ; áll ez majdnem országszerte mindazon 
testületekről, melyekben nagyra törekvő fiatalok „önképzik" 
magokat, olyannyira, hogy e mellett a tanárok nyújtotta 
képzési eszközök használatára alig marad idő. Tulcsapva 
rendeltetésükön és túlbecsülve erejöket, ezen testületek egye-
bet sem eredményeznek, mint a rendes hivatásszerű tanul-
mányoknak sajnálatos elhanyagolását, és felületességet min-
denben. Pedig nekünk, hogy tüzetesen clerieusainkról szól-
junk, nincs szükségünk arra, hogy kikerülve a papneveldé-

ből, büszkén tekinthessenek vissza arra a néhány ivre, me-
lyet kiki a ,munkálat' számára fordított, hanem igenis van, 
és mindennap nagyobb szükségünk lesz arra, hogy hittanilag 
képzett papjaink legyenek, kik számot tudjanak adni arról, 
amit hisznek és tanítanak. Arra pedig, hogy valaki az erre 
szükséges tudományt felvegye magába, a négyévi cursus bi-
zony nem túlságos sok idő, még ha az lelkismeretesen felhasz-
náltatik is s nem fecséreltetik oly foglalkozásokra, melyek-
ből sem az egyesek, sem az összlet nem tanul semmit. Amit 
tehát ezen ,iskolák'-ra vonatkozólag kívánnánk, az működé-
süknek szerényebb korlátok közé szorítása lenne. Sokkal na-
gyobb szolgálatot fognak fiatalaink tenni az egyháznak és a 
hazának, ha mint igazi theologusok, mint ha, mint állítólagos 
írók kerülnek ki a papneveldékből. Ezt elmondanunk ama sok-
ból, amit erre nézve mondhatnánk, a veszprémi kiadvány adott 
alkalmat. Post hoc, hanem korántsem csak propter hoc. hg. 

VEGYESEK. 
— Az angol protestáns bibliatársulat az 1875/7(5. évre 

szóló 73. általános jelentése szerint a lefolyt évben 79,103,765 
példány bibliát osztott szót. Mily czéltalan s eredménytelen 
áldozatkészség ! 

— Nem régen egyszer emiitettük, minő bajai vannak 
Cfráez városának, mely azzal dicsekedik, hogy a kettős biro-
dalomnak legliberalisabb városa, az ő néptanítóival, kiknek 
különféle okoknál fogva meg kellett tiltani, hogy az iskola 
közelében lakjanak. Most érdekes panaszokat találunk az ot-
tani , Tagespost'-ban a felett, miféle emberekből szoktak ezek 
a népoktatók kikerülni. A kiszolgált altisztek még a tiszte-
letreméltó coryphaeusok köztök, a mi a tudományt és a 
a paedagogiai ügyességet (!) illeti ; de vannak feles számmal 
a keresetnélküli boltos- s egyéb iparsegédek is, kik, midőn 
tanitókul felfogadtatnak, egypár napig (sic) valamely nép-
iskolába küldetnek „hogy lássák, hogy ,csinálja' az illető ta-
nitó," s akkor neki eresztetnek . . . . Ugyanezen liberális vá-
ros azzal is dicsekszik, hogy a hullák elégetését már több év 
előtt ,elvben' elfogadta. Az ottani császári helytartóság azon-
ban kevésbbé tüzes lévén, a bölcs senatorok ebbeli határoza-
tát valamely asztalfiókjában tartja, mi a város atyáit arra 
kényszeriti, hogy minden községgyülés alkalmával nemes 
következetességgel interpellálják a polgármestert : váljon 
válaszolt-e már a helytartóság? mire a polgármester épany-
nyiszor egészen komolyan feleli, hogy ínég nem, de ő sürgetni 
fogja a választ. Igy aztán nem történik semmi kár, és a nagy 
gyermekeknek van egy kis mulatságuk. 

— Montbach, boroszlói kanonoknak, mert a sziléziai 
katholikusoknak Vilmos czárhoz a májusi törvények eltör-
lése ügyében intézett feliratát aláirta, kanonoki jövedelme 
zár alá tétetett. — A Rajnamelléken fegyelmi eljárás indít-
tatik minden világi tanitó ellen, ki a vallástanbóli oktatásra 
egyházi felhatalmazást kér az illető kath. püspöktől. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa »zámára. 

Eddigi összeg 253 ft. 53 kr. o. é. és 120 frk aranyban, 
N. N. fiúi hódolattal a kereszténység közös atyjának, 

szentséges I X . Pius pápának 2 db. cs. k. ar. 

Kegyeletes adományok 
a ,Federazione Piana' által Rómában fen tartott katholikus 

iskolák számára : 
Eddigi összeg 1 db. cs. k. arany. 
N. N 5 frt . 

Egyéb kegyeletes adományok. 
N. N. a perzsa kath. missio segélyezésére . . 5 frt . 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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clamátiók intézendők. 
HARMINCZHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, jan. 16. 5. I. Félév, 1878. 
Tartalom : A nyelvadományról. — A pápai széknek megiiresedése és betöltése. — Egyházi tudósítások : Pest. A savoyai 
ház halottja. Pest. A szinházak és a közerkölcsiség. Észak-A'nerika. A mormonokról, de a katholikusokról is. — Irodalom. 

Vegyesek. 

A nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

2. Különféle vélemények a nyelv adományról. 
A) Legelőször is azokat emiitjük, kik fejtege-

téseikben legnagyobb fontosságot tulajdonítván a 
nyelvészet é» nyelvtannak, véleményük alapjává 
teszik a „ylúoat), (a)" kifejezést, és pedig amennyi-
ben az a nyelvet (die Zunge) mint a beszéd szervét 
jelenti.1) A szentírásnak „yhóooaig latelv"-je szerin-
tök nem egyéb, mint „nyelvvel beszélni (mit der 
Znnge sprechen), a nyelvet csak mozgatni összefüg-
gésnélküli hangok kiadására, melyeket mások meg-
nem érthetnek. A szentírási glossolalia szerintök 
nem egyéb értelemnélküli gagyogás, hangkiadásnál. 
(„Ein Hervorbringen unarticulirter Laute, unver-
ständlicher, blos mittelst der Zunge gebildeter Töne, 
ein sinnloses Lallen und Schallen.") Igy adják ezt elő 
a vélemény at.yjái, Bardil i2) és Eichhorn.3) 

Hivatkoznak különösen sz. Pálnak a korinthiak-
hoz i r t levelében e lőforduló „ôiàrijç yXúoorig" (I. Kor. 
14, 9.) kifejezésre, melyben yhujoo>i valóban nyelvet 
(Zunge) jelent, de korántsem azonosan a mi charis-
mánkkal. Oktatja ugyanis sz. Pál az emiitett helyen 
korinthiai hiveit, miképen használják a nyelvado-
mányt, egyszersmind pedig fejtegeti a charismák 
egymáshozi viszonyát, nagyobb vagy kisebb hasz-
nálhatóságát az egyházi gyülekezetekben. E mellett 
a következő hasonlattal él : („Hisz) a lelketlen hang-
szeren is, minő a sip vagy czitera, ha nincs külön-
bözés a hangokban, miképen tudhatni meg, mi a 

') Minden zavar elkerülése végett megjegyezzük, hogy 
a görög „ykúoa>i,c(Li nyelvet (die Zunge) és beszédet, nyel-
vet (die Sprache) jelentvén, ahol szükséges lesz, mindenütt 
zárjelben az értelemnek megfelelő, német kifejezést is hozzá-
teszszlik. Szerző. — 3) Significatus primitivus solis nçocp/iTi/ç 
cum novo tentamine interpretandi I. Cor. 14. Gottingae 1786. 
— 3) Allgem. Bibliothek der bibi. Lit t . 1. köt. 91. k. 775. 
k. 1. ; 2. köt. 795. k. 1. ; 3. köt, 322. k. 1. ; 6. köt. 472. k. 1. 

sipszó, vagy a cziterazengés ? És ha a harsona bi-
zonytalan szózatot ad, ki fog készülni csatára? Ugy 
ti is, ha a nyelveken érthető beszédet (sva^ov Xóyov) 
nem szólotok, mikép lesz tudva, a mi mondatik? 
Csak a levegőbe fogtok beszélni". (I. Kor. 14, 7 — 9.) 
Az eredetiben előforduló *o'yos evoqfwç a hallgatóra 
nézve érthető beszédet jelent, ellentétben az érthet-
len beszéddel (í-óyog aatjuoq). Összehasonlítja tehát sz. 
Pál az emberi nyelv (Zunge) által előadottakat az 
élettelen hangszerek (rà aípvxcc cpúvtjn áiöóvra) által ki-
adott hangokkal, és pedig tekintve a hangok értliet-
lpnségét a hallgatókra nézve; az pedig, miért nem ér-
tetnek meg a hallgatók által, nem a hangok vagy 
beszéd anyagában, tartalmában, hanem azok alakjá-
ban fekszik. Nem mondja tehát sz. Pál, hogy az, a 
mit a nyelvadománynyal biró beszél, összefüggés-
nélküli gagyogás és nem igazi beszéd, hanem egy-
szerűen csak azt ál lit ja, hogy a hallgatók nem érte-
nék. Miért nem ? — az csak későbben fog kiderülni, 
most az eddigiek után is mondhatjuk már, hogy 
hiába hivatkoznak a hypothesis védői szent Pál 
e helyére. 

Hogy azonban a „ylojaaaig IctleZv" nem volt va-
lami összefüggésnélküli beszéd vagy gagyogás, posi-
tive is kitűnik a következőkből : sz. Pál a yAwWaiç 
XaXoiv-YÓl mondja, hogy „imádkozik" (14, 14.) „ál-
dást mond" (15. v.) „hálát ád" (1 7. v.) és habár 
nem is lehet tagadni, hogy a „AaA«»'" maga annyit is 
jelenthet, min t : gagyogni, értelemnélküli hangokat 
kiadni, mégis, itt, összekötve a felhozott jelzőkkel, 
bizonyos és meghatározott értelemmel bir (imádko-
zik, áldást mond, hálát ad). Azonkiviil maga a vé-
lemény támogatására felhozott összehasonlítás is 
inkább ellene mint mellette szól, mert, hogy ama 
„lav u>) tvat)fiov Xóyov Swrt". yem ö s s z e f ü g g é s n é l k ü l i , 
érthetlen, hanem valódi beszédet jelent, azokon 
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kivül, miket már mondtunk, világos sz. Pál alan-
tabb következő intéséből is, ahol meghagyja a nyelv-
adománynyal bíróknak, bogy „érthető beszédet" 
szóljanak, (v. 9,18.) Ezt ugyan nem parancsolhatná 
az apostol, ha az a beszéd már magában véve ért-
hetlen (mivelhogy a hypothesis szerint értelemnél-
küli) lenne, s annál kevésbbé hagyhatná meg a ma-
gyarázónak (14, 13.), hogy a ylú<s<saig lalwv által 
mondottakat magyarázza, mert hogyan magyaráz-
hatná meg azt, a mi magában véve semmi értelemmel 
sem bír? 

Ugyané helyen mondja az Apostol, hogy az, „a 
ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem 
Istennek" (2. v.); már most kérdem, micsoda imád-
ság lenne a hypothesis által felállított értelemnél-
küli gagyogás ? És mit tesznek majd a vélemény 
védői a többes szám „ylüaaaig lalsïv" formulával, 
mikor egész hypothesisiiket az egyes számú «ylwaatx 
ra alapi t ják; avagy azt fogják mondani, hogy egy 
beszélőnek több nyelve (Zunge) volt? 

Azonkívül, ha igaz lenne a hypothesis, a 
„y/wW«"-nak mint meghatározott hangszert jelentő szó-
nak mindig articulussal kellene összekötve lennie, 
mint az általuk idézett, de rosszul értelmezett he-
lyen csakugyan elő is fordul.4) S végre mit akart 
volna Isten elérni ily értelemnélküli gagyogás által ? 
váljon nem méltatlan-e a Szentlélekről csak fel is 
tenni, hogy ilyesmit adott volna híveinek ? Ha ez 
más nem lett volna a hypothesis által felállított ga-
gyogásnál, akkor az apostol nem akarhatná, hogy 
..mindnyájan nyelveken szóljanak" (14, 5.), hanem 
egyenesen betiltotta volna.5) Hogy ezenkívül a hypo-
thesis látnoki és történeti helyeinkkel meg nem 
egyeztethető, nagyon is világos. 

Egy kis módosítással ugyanezen hypothesist 
védik Jaeger,6) Wieseler,7) Kuntze,8) Olshausen.9) 

B) Az osztályozásunkban második helyre tett 
vélemény azt tartja, hogy a „yl^aoatg laleïv" alatt 
használatból kiment, elavult kifejezéseket kell ér-
teni. Szerzője is alapitója Bleek, a ki „Über die 
Gabe des ylwaaaig laleïv in der ersten christlichen 
Kirche" 10) czimü közleményében azt állítja, hogy a 

4) Winer, Grammatik des neutestamentl. Sprachidioms 
3. Aufl. Leipzig 1830, 90. 1. 1. b. — 5) Schulz, Die Geistes-
gaben der ersten Christen, insbesondere die sogenannte Gabe 
der Sprachen, Breslau 1836. 38. 1. — 6) Jaeger. Erklärung 
der beiden Briefe des Apost. Paulus nach Korinth. Tüb. 
1838. 194. k. 1. — 7) Wieseler : Theol. Studien u. Kritiken. 
1838. évf. 703. k. 1. — 8) Kuntze: Theologische Mitarbeiter. 
1840. 119. k. 1. — 9 j Olshausen : Biblischer Comment. 2. köt. 
610. k. 1. — 10) Stud. u. Krit . 1829. 3. k. 1. ; 1830. 45. k. 1. 
Y. ö. Schulz id. h. 3. 1. 

nyelvadomány nein egyéb, mint mindenféle elavult, 
s azért érthetlen kifejezésekben beszélni ; beszéd köz-
ben oly, a legnagyobb mérvben költői kifejezéseket 
használni, melyek csak a lyrai költőknél fordulnak 
elő, vagy a beszédbe oly provinciális idiotismuso-
kat, tájszólásokat közbefonni, melyeket nem min-
denki ért, és melyek a nyelvészek által ^glossák"-nak 
neveztetnek. Bleek, minél jobban ajánlani akar-
ván véleményét, roppant számú bizonyítékot hal-
moz össze, anélkül azonban, hogy sok követőre ta-
lált volna. 

Nag" y szorgalommal átkutat ta a görögök clas-
sicus irodalmát, keresvén, váljon a ylwaaa az általa 
vett értelemben előfordul-e ; s csakugyan sok helyet 
idéz, melyből kiviláglik, hogy a yluooa-nak ezen ér-
telme és jelentése lehet-, váljon azonban ez a ylwaaa 
kifejezésnek valódi értelme-e s váljon ezzel bírnia is 
kell-e, azt sehol sem találta s nem is fogja találni 
soha. A „ylwaaaig laleïv"-wk lehetne ugyan ezen ér-
telme a klassicai graecitásban, de hogy az a mi bib-
likus glossolaliánknakmeg nem felel, be kell ismer-
nie minden komoly nyelvésznek s szentirás-értelme-
zőnek. S ezen nem is lehet csodálkozni, mert ki 
akarná pl. o. sz. Pál „xíúTigu-ét csak a classicus iro-
dalomból megmagyarázni ? S ugyanez áll száz és 
száz különféle esetben.n) 

De, posito sed n. c., hogy a szentírási glossola-
lia csakugyan lehetett volna ily elavult formákbani 
beszélés, mikép juthattak volna ezen glossák az 
apostolok és palaestinai keresztényekhez, mikor 
azok csak a későbbkori költőknél ta lá l ta tnak? S 
hogyan gondolhatták volna az apostolok és keresz-
tények, hogy az ily formulákkal Istent tisztelhetik ? 

Bleek és követői sz. Pál tanából indulnak ki, 
azonban az általunk elősorolt szentírási helyek pa-
ralellismxisát ők is elfogadják ; de mikép egyeztet-
hetők meg azután az elavult glossák a »xaivaïg" és 
„erépaig" jelzőkkel? Hogy is lehetne ezen elavult, 
feledékenységbe ment glossákat „xaivaZg" jelzővel 
összekötni? Hisz akkor Krisztus Urunk sz. Márknál 
azt Ígérte volna híveinek, hogy : beszélni fognak u j 
elavult glossákban ! Ilyen gondolkozást még a leg-
egyszerűbb logika sem enged meg. 

Nyelvtani szempontból is legyőzhetlen nehéz-
ségekbe ütköznek a vélemény védői, mert az egyes 
számú „ylwaoti" kifejezéssel mikép egyeztetik meg 
nyelvadományról szóló tanukat, mikor véleményök 
szerint épen a glossák többsége, vagyis a beszédbe sok 

u ) Oswald, Kath. Magazin für Wissenschaft u. Leben 
Münster 1846. 2. köt. 22. 1. 
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helyen közbefont elavult kifejezés tartozott a „yl. A." lénye-
géhez. Mik lesznek végre a hypothesis szerint, hogy egye-
bet ne is emlitsünk, a „linguae angelorum", melyekről szent 
Pál I . Kor. 13, 1. szól? 

Az elmondottak után ezen véleményt mint szentírás 
elleneset, határozottan vissza kell utasitanunk ; ilyet csak a 
minden természetfólöttit tagadó rationalismus gondolhatott 
ki. Bővebben czáfolja Baur1 2) , a ki azonban később elég 
következetlenül, maga is elfogadta. 

C) Harmadik helyre azon véleményt teszszük, mely 
szerint a nyelv adománynyal birók, az adomány használatá-
nak pillanatában teljes ekstasisban voltak. E véleménynek 
sok védője van, kik, habár a mellékes magyarázatokban 
szétágaznak, a teljes ekstasist mégis mindnyájan vallják s 
épen ezért közülök csak kettőt emiitünk : Neandert, Schulz-
nak előhírnökét, a ki amannak véleményét magáévá tevén, 
bővitette és önállóan feldolgozta. Xeander1 3) a nyelvado-
mány alatt ért „einen nicht allgemein verständlichen Vor-
trag, aus einem nicht allgemein verständlichen Gemüthszu-
stande in einem höherem, über die Sprache der gewöhnlichen 
Mittheilung sich erhebendem Schwünge der Rede." — „Bei 
dem y'K. À.", mondja tovább 186. 1., „waltete das gesteigerte 
Gottesbewustsein allein vor, mit gänzlichem Zurücktreten des 
Weltbewusstseins." A mi az igy mondottak anyagát illeti, 
az szintén nem volt valami összefüggéssel biró beszéd, mint 
pl. a próféták beszédei, s nem is ügyel a „yl. À." a maga 
körül lévőkre, hanem az ő lelke egyedül Istennel foglalko-
zott, ő benne nyugodott anélkül, hogy másokra reflectált 
volna.14) Ezeket Schulz idézett munkájában egészen magáévá 
teszi, és az előadottak tartalmát illetőleg a következőket 
mondja: „Wir meinen sonach, das jauchzende Anstimmen 
neuer Weisen, oder wenn man will, Melodien, zur Verherr-
lichung; Gottes und Christi in fessellos hinströmenden J u -
beitönen, sei durch die der Sache gar nicht unangemessene 
Ausdrucksweise „ylwoorj XaXeïv" und ..yhooacuç À." bezeich-
net worden." 15) (Folyt, köv.) Jßr. Csernoch János. 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

Az első pápát az Isten maga tette az egyház fejévé, 
midőn pedig Péter halála által a pápai szék először megüre-
sedett, más módon kellett annak betöltéséről gondoskodni. E 
kérdés : hogy történt ez akkor, első izben ? vitás a jogtudó-
sok közt, s pedig nem csak jogtörténelmi, hanem egyenesen 
elvi szempontokból is. A kérdés t. i. ez : Péter maga rendelt-e 
magának utódot? — miből ama másik kérdés folyik: van-e 
a pápának joga, utódot nevezni ki maga után ? . . . . 

A régebbi jogászok közt mindkét kérdés talált védőkre. 
Elismerik ugyan, hogy sz. Péternek legközelebbi utódai 
mind a római papság által választattak, mindazonáltal a ,Si 
Petrus' — Can. 1. C. 8. Q. 1. (Pseudo-Isid.) — és ,lrnde 
ipse' C. 2. C. Q. cit. — kezdetű kánonok alapján ugy adják 
elő a dolgot, hogy sz. Péter, az Urnák rendelete folytán, maga 

,2j Uber den wahren Begriff des „y't-. mit Rücksicht auf die 
neuesten Untersuchungen hierüber. Tüb. Zeitschrift für Theol. 1830. 75 
— 153.1. — ") Geschichte der Pflanzung und Leitung der christl. Kirche 
durch die Apostel. Hamburg 1841. 5. kiad. 1. köt. 15. 1. — ») Gd. h. 
187. 1. — ») Gd. h. 139. 1. 

nevezett magának utódot, sz. Kelemen személyében, ez pedig, 
nehogy veszedelmes, • előzetes esetet szolgáltasson, sz. Péter 
halála után lemondott a reá átszállandó hivatalról, miből 
magyarázandó, hogy csak későbben, t. i. Linus és Anacletus 
után lépett a pápai trónra. Ezen nézet valamely apocryph 
levélre támaszkodik, melyet sz. Kelemen állítólag kisebb 
sz. J akab apostolhoz irt, s melyből egy, hozzá még rosznl 
fordított hely a fentebb intézett , ünde ipse'-féle kánonba is 
átment. Hogy maga az egész levél hamis, egyéb okokon ki-
vül ez a hely is bizonyítja. Mert ha az apostolok fejedelme 
csakugyan, s pedig Krisztus Urunk különös rendelete foly-
tán, utódot nevezett volna magának, az egyház ebben bizo-
nyára irányadó zsinórmértéket látandott, mely szerint a pá-
pai széket mindenkor betölteni kell ; sz. Kelemen pedig, min-
den alázatossága mellett, vagy épen ez okon, nein mert volna 
Péternek, illetőleg az Urnák ezen rendelete ellen cselekedni ; 
mert a mit Krisztus igy rendel, az isteni jog, mi ellen bizony 
egy sz. Kélemen fel nem lázad. Ha tehát egyrészt némely 
régebbi kánonistának ezen jámbor véleményét semmiképen 
sem tehetjük magunkévá, másrészt még azt is kell hozzáten-
nünk, miszerint nincs példa rá az egyház történetében, hogy 
valaha pápa utódot nevezett volna magának ; sőt ellenkező-
leg, a 6. században oly eset fordult elő, mely világosan bizo-
nyítja, hogy az egyház a kinevezésen alapuló successiót sz. 
Péter székén határozottan ellenzi. II Bonifácz pápa ugyanis 
Vigilius szerpap személyében utódot nevezett magának s en-
nek, sz. Péter sirja előtt, erről szóló okmányt is kézbesített. 
Későbben pedig, mint Anastasius Bibliothecariusnál olvas-
suk, maga is megijedve merénylete felett, ezen okmányt egy^ 
ugyancsak sz. Péter Confessiója felett tartott zsinat szine 
előtt elégette. Hogy későbben Vigilius mégis a pápai trónra 
lépett, nem ezen kinevezés, hanem más, uo*van szintén tör-
vénytelen ok folytán történt. 

De azért a pápáknak utód-kinevezési joga még későb-
ben is hozatott szóba. I I I . Coelestin pápa ismételten és igen 
sürgősen követelte a bibornokoktól, hogy még életében J á -
nost a S. Paulo, sz. Priscáról czimű bibornok presbytert vá-
laszszák meg pápává, sőt ennek kedveért kész lett. volna a 
lemondásra is ; óhaja és terve azonban a bíbornoki karnak 
ellenzésén szenvedett hajótörést. Viszont, I I I . Pál határozot-
tan utasitá vissza néhányaknak azon kérését, hogy utódot 
nevezzen magának. IV. Pius, aggkorában igen szerette volna, 
ha egy Coadjutor-félének „cum iure successionis" kinevezése 
által, némi könnyebbséget szerezhetett volna magának, fe-
lelőségteljes hivatala teendőinek teljesítésében, mint egy ke-
véssel halála előtt tartott consistoriumban mondá, de hozzá 
tevé, miszerint jól tudja, hogy hasonló eset már IV. Pál 
alatt is hozatott szóba, s hogy vannak, kik azt hiszik, hogy 
a pápának joga lenne, utódját is kinevezni ; — ő azonban, IV. 
Pius, — e nézetet tévesnek tart ja. Sőt tudva van, hogy épen 
IV. Piusnak szándéka volt oly értélmű Decretumot bocsá-
tani ki, mely szerint az utódnak kinevezése még a bibornoki 
karnak hozzájárulása és beleegyezése mellett is érvénytelen, 
mely decretumnak kibocsátásában azonban közbenjött halála 
akadályozta. 

Lá t juk tehát, hogy ezen, IV. Pius által is tévesnek ki-
jelentett vélemény még oly időben sem tudott érvényre ver-
gődni, midőn a történeti itészet még csak kezdő stadiumá ban 
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lévéu, a fentebb említett, sz. Kelemen-féle levélnek valódisá-
ga alig vonatott kétségbe, habár tudva volt, hogy az, kor-
tani okoknál fogva, nem lehetett sz. Jakabhoz intézve. Epoly 
kevéssé sikerült némely túlbuzgó tudósnak ama törekvése, e 
véleményt más érvek segítségével elfogadhatóvá tenni. Ilyen 
volt az, mely a , Hadrianus', 22. és ,In Synodo23. D. 63. 
apokryph kánonokra hivatkozott, melyek szerint I . Hadrián 
és V I I I . Leo pápák Nagy Károly, illetve Otto császárok-
nak engedték volna át a pápa-kinevezési jogot. Ha ezt te-
hették, — igy okoskodtak némelyek — ugy utódot is nevez-
hettek maguknak. Alább azonban látandjuk, hogy ez álká-
nonoknak állítása valótlan, miért is a belőlök lehozott követ-
keztetés téves. Ilyféle érv az is volt, hogy Krisztus Urunk, 
midőn maga „nevezte ki" az első pápát, ez által mintegy 
ujjmutatást adott az egyháznak, mily módon kellene a pápai 
széket betölteni. De ezen érvből az következnék, hogy az 
egyház ezen ,ujjmutatást ' fenállása óta mindig elhanyagolta, 
mi mégis csak merész állítás. Ilyen volt az is, hogy Zacha-
riás pápa, — Can. Petiisti, 17. C. 7. Q. 1. — sz. Bonifácznak 
megengedte, hogy halálos ágyán utódot válaszszon magának, 
tehát teheti ugyanezt a pápa is. Azonban Zachariás pápa ezt 
csak nagyonis kivételképen engedte meg, továbbá Bonifácz-
nak választása azért is a szentszék helybenhagyására szorult 
mint Fagnani, — Comment, ad. Cap. Accepimus, X . de pactis 
n. 62. — helyesen megjegyzi ; [cf. ad Cap. Nulla. 2. X . de 
praeb. ( I I I . 5.) n. 48. s 99.] s végre már fentebb mondtuk, 
hogy a római püspöki széknek betöltésénél egészen más te-
kintetek irányadók, mint a többieknél, a miért is a Bonifa-
tiusnak adott engedélybőli következtetés a pápai székre hely-
telen ; — époly helytelen, mint, ama másik, mely szintén 
érvül hozatott fel a pápák utód-kinevezési joga mellett : 
hogy ha a pápának joga van a választási módot törvények 
által szabályozni, akkor maga is választhatja meg utódját-
Ezen okoskodás ,multum probat', ennélfogva helytelen és 
téves. A pápa szabályozhatja a választási módot, de magát a 
választást nem törölheti el ; eltörölné pedig, ha maga nevezné 
ki utódját. Említésre méltó „acutissiini Cajetani", mint Fa-
gnani nevezi, azon mondata, melyet Camarda, — Constitu-
tionum Apostolicarum una cum Caeremoniali Gregorianode 
pertinentibus ad electionem Papae' ; Reate, 1737 ; Diss. 1. p. 
9 4 ; — idéz: „Papae non convenit actus, quem non potest 
exercere in tempore habili, sed qui respicit tempus, in quo 
iam Papa non est, sed fuit ; atqui electio Papae, cum ex na-
tura sua Ecclesiam viduatani supponat et fieri debet tunc, 
cum Papa iam est mortuus, nequit a Papa fieri tempore ha-
bili, igitur non est illi commissus." 

Nem sokkal helyesebb ama másik, mintegy közvetitő 
nézet, mely a pápa utód-kinevezési jogát általában tagadja 
ugyan, különös esetekben pedig nem csak megengedhetőnek, 
de kívánatosnak is mondja, hogy nevezze ki utódját, ha pél-
dául, ezáltal a hitszakadás veszélyét fordíthatná el az egy-
háztól. Mert az oly pápa által teendő kinevezés, ki alatt a 
szakadás veszélye támad, aligha volna képes, az elméket le-
csendesíteni s ez által a veszélyt elhárítani, egészen eltekintve 
attól, hogy e réven igen könnyen egy másik, nem csekélyebb 
baj, a nepotismus veszélye emelhetné fejét. Továbbá az egy-
ház mindig ellenzé az u. n. váradalmakat, exspectantiákat, 
azon számos lelki károk miatt is, melyeket azok okoztak, hol 

okozhatnának pedig nagyobb kárt, mint a legfőbb szék, a 
pápai széknek betöltésénél? . . . . (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 1 5 . 4 savoyai ház halottja. A Quirinál gyá-

szol, a savoyai ház sírboltja egy koporsóval gazdagabb, mert 
a halál egy életet kioltott. Viktor Emanuel, a savoyai ház 
ivadéka nincsen többé az élők közt, elköltözött, hogy számot 
adjon tetteiért Az előtt, ki egyaránt Ura és Istene az alatt-
valóknak, mint a fejedelmeknek, ki ugyanazon törvények 
szerint itéli meg a nyomorult koldust, mint a hatalmas feje-
delmet, mert Előtte személyválogatás nincsen. 

Viktor Emanuel meghalt ! Kötelességünk, hogy e t ö r -
ténelmi nevezetességű' ember haláláról megemlékezzünk, 
mert nevéhez oly események fűződnek, melyek lia valakit, 
ugy első sorban azokat érintik, kik nem hajoltak még meg a 
modern erkölcsi theoriák előtt, kik a jog és igazság érdeké-
ben még akkor is szavukat emelik, lia azt nemcsak közön-
séges polgárok, hanem fejedelmek is megsértik. Történelmi 
nevezetességünek neveztük V. E.-t, nem azon értelemben, 
mintha nevéhez az emberiségre áldást hozó fényes tettek 
fűződnék, nem azért, mintha nevét mint fejedelemét, a keresz-
tényjog és erkölcsi elvek szempontjából, a nemes tettek ko-
szorúja fűzné körül, végül nem azért, mintha őt a történelem 
követendő példányképül állithatná fel ; — V. E. történelmi 
nevezetessége épen abban áll, hogy minden alkotása, ha al-
kotott valamit, mint az az ,egységes' Olaszországról állítta-
tik, igenis, hogy minden alkotása karöltve jár t a ker. jogi és 
erkölcsi elvek rombolásával ; példánykép ő, de csak azon ér-
telemben, minőnek nem kell, nem szabad lenni keresztény fe-
jedelemnek. 

Nekünk nincsen kót mértékünk, a bünt bűnnek kell te-
hát mondanunk még akkor is, ha azt fejedelem, ha V. E. 
követte is el, és aki az ő általa viselt dolgokat csak futóla-
gosan is áttekinti, ha az ő történeti eseményeinek főbb mo-
mentumait szeme előtt tart ja, lehetetlen, hogy be ne lássa, 
ha ad még valamit a kereszténység törvényeire, hogy V. E. 
ezekkel nem állott barátságos lábon, miért is őt nagy felelős-
ség terheli. V. E. a forradalom szülöttje volt, valamint az 
emelte őt olasz királylyá, ugy viszont ő hálából elfogadta a 
forradalmi elveket és azokat érvényesítette is. E körülmény 
az ő életében mindent megfejt, ő a forradalom koronás királya 
volt és mint ilyen csak egy hálát ismert, hálát a forradalom 
iránt, egy kötelesség és feladat lebegett szemei előtt : a ke-
reszténység bármily szent törvényeinek lábbaltapodásával a 
forradalmi férfiak által czélul kitűzött olasz,egységet' létesí-
teni. Létesítette is, de mily uton ! Ha valahol, ugy az ő éle-
tében el lehet mondani, hogy a czél szentesitette az eszközö-
ket. Valóban, ha végig tekintünk ez életen, ha ez életből 
levonjuk a végkövetkeztetést, borzalommal állunk meg mel-
lette ; oly rettentő az, hogy önmagunk félelemmel gondolunk 
Ítéletünkre, váljon helyes-e az? de nem, mi nem tévedünk, a 
mint mi Ítélünk, igy itél az egész világ és ez az itélet elité-
lés. Vagy tudnánk-e mink erősebben Ítélni az egykori V. E . 
felett, mint azt liberális lapok, mint azt a ,Napló ' teszi ? „Szer-
ződésszegő, álnok, hálátlan, esküszegő, hűtlen, erőszakos" 
volt, úgymond a ,Napló' . Mi kell még ennél több ? mit lehet 
ennél többet mondani egy fejedelem sírjánál, hogy kitűnjék, 
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miszerint előtte semmi sem volt oly szent, hogy azt meg 
ne szegje ? Lehet-e ily fejedelmet dicsőitni azért, mert ,egye-
sitette' az olaszokat ily áron ? van-e csak legkisebb arányban 
is az eredmény az eszközökkel, melyekkel kivivatot t? vagy 
nem végtelenül nagyobb-e a veszteség az elért eredménynél ? 
Nagygyá, dicsőithetővé a fejedelmet erényei teszik, melyek 
még sírjából is utánzandó példaként ragyognak utódai és 
egykori alattvalói előtt. V. E. koporsója csak mint fejedelmi 
bűnök emlékoszlopa fog feltűnni az utókor előtt, sírfeliratát 
röviden, de velősen a ,Napló' készité el, melyhez lehetetlen 
hogy hozzá ne csatlakozzanak mindazok, kik e halálban is, 
mint több másban ,Isten ujját ' látják. 

Igenis a sir felirata a megholtnak, maga a halálozás az 
élőknek, különösen pedig azoknak szól, kik azt hiszik, hogy 
Ők lesznek azok, kiknek sikerülni fog, ami másoknak nem 
sikerült, hogy ők fogják megásni az egyház sírját és teme-
tésénél a főszerepet ők fogják vinni. Viktor E. halálából nagy 
tanúságot vonhatnának az egyház ellenségei. Elmondhatjuk 
e koporsónál : Erudimini — erudimini qui iudicatis terrain ! 
Bárcsak szivükre vennék ez esetet mindazok, kiket illet, kik 
egy uton járnak a savoyai ház halottjával. Évek és évek óta 
hirdetik a pápa közelgő halálát és ime, egész váratlanul meg-
halt a pápa ellensége, az olasz király ; a jog védője, a 85 éves 
aggastyán, az egyház feje, még ma is hangoztatja Ítéletét a 
Vaticánból az egyház és kereszténység ellenségei felett, még 
ma is erős kézzel kormányozza az egyházat, és az erős, férfi 
korában levő fejedelem, ki annyi jogtalanságot követett el, 
már megítéltetett, jogara, melyet a forradalom adott kezébe, 
abból kihullott. Cavour, ki az olasz nemzet egységesítésének 
és ugy a pápai állam elrablásának is egyik főtényezője volt, 
Napoleon, ki e czélt előmozditotta, V. E., kinek uralkodása 
alatt a pápai állam rablása ténynyé lett, kinek kormánya 
magát az örök városban elhelyezte, Lamarmora tábornok, 
ki annak első kormányzója volt, mind meghaltak, a föld 
színéről eltűntek, V. E . pedig épen Rómában, hogy ott találja 
a bün büntetését, hol épen befejeztetett ; és a pápa ma is él, 
látja, mikép hullanak el egymásután ellenségei, azok, kik az 
egyház bukását, kik az egyház fejének halálát minden pilla-
natban várják. Nem Isten ujja, nem Isten itélete-e ez, már 
e földön? Igen, igen, Reges, és mondhatjuk, államférfiak, 
intelligite, erudimini qui iudicatis terram ! Isten béketűrő, 
sokáig vár, de eljön a pillanat, midőn betelik a pohár, midőn 
azok, kik az egyháznak és tanitmányának ellenségei, várat-
lan számadásra hivatnak. Isten megengedi egyházát időkö-
zönkint üldöztetni, de megsemmisíteni nem engedi, hanem 
megsemmisíti üldözőit akkor, midőn nem is gondolják, egy 
pár nap, egy pillanat alatt, hogy az élők, okuljanak a hol-
tak esetén. Váljon fognak-e V. E. halálán okulni ? ! $ 

Pest. A színházak és a közerkölcsiség. Számtalanszor 
constatálva volt már, hogy mai nap a színházak eltértek igazi 
hivatásoktól s hogy nem terjesztői többé a nemzeti művelt-
ségnek, nem ápolói a nemzeti nyelvnek, hanem megrontói az 
erkölcsnek, s a hitetlenségnek, vallási közönynek terjesztői, 
szóval minden egyebet teljesítenek, mint ami természetszerű 
feladatuk volna. Ezt nem lehet ugyan elmondani minden 
egyes szinműről, de színház alig találkozik, melyre ez nem 
illenék, s a mely itt-ott, s talán többször is el nem térne a 
yalódi műizlés, a tiszta erkölcs útjáról. 

Mindazonáltal, hogy ez titkon és nyiltan is el van is-
merve, mégis nagyon kényes kérdés a mai ,fölvilágosodott' 
korszakban olyas valamit mondani, vagy írni, ami szinhá-
zainkat illetőleg a „noli me tangere" pontok közé tartozik. 
A liberálisok Ítéletével ugyan nem törődünk és nem is félünk 
tőle; mégis ez alkalommal nem mi fogunk szólani, hanem 
másoknak engedjük át a szót. 

Budapest fővárosának, bizonyosan nem ultramontán 
hírben álló tanácsa, tárgyalta a népszínház igazgatójának ké-
rését, melyben az adókrajczárok elengedését kérelmezte. A 
város atyái közül sokan, mint előre várható volt, pártolták a 
kérelmet, mert hiszen „a népszinház a nemzeti nyelv, és mű-
veltség hatalmas terjesztője" a fővárosban. Találkoztak azon-
ban olyanok is, a kiknek elég bátorságuk volt kimondani, 
hogy a nevezett színház, a helyett, hogy hivatásához hiven 
ragaszkodnék, ennek ellenében nem magyar nemzeti népszín-
művek, hanem statisztikai adatok szerint kimutatva, tul-
nyomólag feslett irányú, ledér franczia darabok előadásával 
rontja a közerkölcsiséget. Ennek folytán, amit ez alkalom-
mal örömest jegyzünk fel, a főváros tanácsa a kérelemnek 
helyt nem adott. S valóban helyesen cselekedett a tanács 
s határozata intőül szolgálhat a nevezett intézet igazgató-O o O 
ságának, mennyire vétett a főváros fölháborodott (?) közér-
zülete ellen, midőn épen a szomorú Wagner-Perczel párbaj 
idejében oly darabbal lépett föl, melyben nem egyéb, mint a 
családi viszony mély sértése producáltatik a szinpadon. Ezen 
intő határozat azonban nem sokat látszott eredményezni, mert 
már másnap utána ismét adták a tanács által nyilvánosan 
megbélyegzett darabot. 

De hogyan gondolkodik erről a zsidó journalistika ? 
talán helyesli és dicséri a fővárosi tanács határozatát ? Csa-
lódnánk, ha azt gondolnók. A zsidó journalistának, aki itt 
is nem szellemi eszmékért, de csak anyagi haszonért dol-
gozik, több az aranyborjú mint az erkölcs. O olvasói előtt 
folyton ismétli, hogy a jezsuiták tanítása szerint a czél szen-
tesíti az eszközt ; ezt a jezsuitákra ráfogja, de be nem bizo-
nyitja, maga pedig alkalmazza. Kezünkbe került a ,N. P. 
Journal' 2. száma. A főváros Ítéletét „a legtöbb pontban 
igazságosnak" tar t ja , mert a népszinház nem hazai nemzeti 
népszínművek előadásával, hanem külföldi operettekkel és 
látványos sziumüvekkel tölti be az esték nagyobb részét. 
Most jön azonban a valódi. A népszinház, mint fiatal intézet, 
látja, hogy nem tudja magát fentartani, hacsak nem nyul 
oly darabokhoz, „melyek alig találnának kegyelmet a szigorú 
mű- és erkölcsbiró előtt, de drasztikus eszközök által a nagy 
tömeg tetszését megnyerik." Ez tehát a művészet, mely a 
„nagy tömeg"-nek nemcsak pénzét, de erkölcsét, vallását is 
elnyeli. Bizony ha Thália csak ily eszközök segítségével ké-
pes megélni, akkor jobb volna, ha éhen halna. 

„De menjünk çsak Bécsbe, Berlinbe," hí bennünket a 
szigorú erkölcsbiró, „más nagy és népes városokba, ahol a 
színházlátogatás régente már sokkal erősebb volt, mint mi-
nálunk és lássuk váljon ott is, a nélkül, hogy sokat válogat-
hatnának, nem követnek-e el mindent, csakhogy megnyer-
hessék a közönséget." Mily gyönyörű theoria ez ! Párisban 
a communisták gyújtogattak, gyilkoltak, csakhogy czéljaikat 
elérjék; gyilkolhatnak majd Bécsben, Berlinben, Budapesten 
is, ha ez szükséges lesz, hogy megéljenek. 
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„Az intézetnek rosz jövőt jósoltak és az mégis jól tar t ja 
fenn magát. Hogy ezt elérhesse az igazgatóság, sokszor oly 
darabokhoz nyúlt, melyek az intézetet nem helyezik az egy-
ház és iskola mellé, nem is kölcsönöznek neki erkölcsi hatást, 
de mindez sokkal gyöngébb szinben tűnik fel, ha meggon-
doljuk a roppant nehézségeket, melyekkel az intézetnek meg 
kellett küzdenie." Más szavakkal : hogy az intézet fenáll-
hasson, szabad neki szándékosan is oly darabokat adni, me-
lyek az erkölcsiséget megrontják ; a művésziesen fölékesitett 
palota állhat a megdöntött erkölcs romjain. Szabad erkölcs-
telen darabokat is adni, csakhogy pénz jöjjön be. Tudjuk, 
hogy századunk napi bűne semmi eszköztől vissza nem riad, 
csakhogy meggazdagodhassék ; de hogy az erkölcsöt is az 
aranyborjúnak áldozza fel, az épen oly szennyfolt, mintha 
Molochnak tüzes karjai közé hányná saját gyermekeit. 

Az idézett zsidó lapra nem is hivatkoztunk volna, lia 
nem tudnók, hogy az itt nem annyira saját, mint inkább a 
„szinházi közönség" nagyobb része közt elterjedt nézetnek 
ad kifejezést. Ezt a közönséget is nagy részt terheli a fele-
lőség, hogy mint „nagy tömeg" ily ,művészetre' áldozza 
pénzét, megengedi, hogy a családi viszonyok tisztasága nyil-
vánosan pelengérre állitassék, dicsőitessék a bűn és kicsufol-
tassék az erény. Lelkismeretlenek az oly szülők, kik gyer-
mekeiknek megengedik az ily intézetek látogatását, vagy 
még magok is oda vezetik. 

Oly pocsolyáig sülyedett művészet, mely csak az er-
kölcs sirján állhat fenn és élhet, létezési joggal nem bir. 
H a elismertetik, hogy a nevelésnek kötelessége erkölcsre ne-
velni a nemzedéket, akkor nem szabad a nevelés terjesztői 
mellett megtűrni annak megrontóit, mert ezek könnyebben 
fognak bontani, mint amazok épiteni. Társadalmunk erkölcsi 
sülyedésének nagy bizonyítéka, hogy nem tud lelkesülni az 
igazi művészetért, hanem csak az eltorzitott művészet palást-
jával födött botrányok képesek őt csábítani Thália templo-
mába ; a kiknek joguk és kötelességük az erkölcs fölött őr-
ködni, azoknak egyszersmind kötelességök lenne az ily botrá-
nyos darabok előadatását gátolni, még akkor is, ha azért éhez-
nék Thalia. Sok szegény becsületes ember éhezik, de azért 
mégis becsukják, ha tiltott módon szerzett eledellel akarja 
éhségét csillapítani. 

Bizony nem ajánló az napjaink bizonyos irányú művé-
szetére nézve, s nem is dicséri az a közönséget, midőn a szín-
igazgató kénytelen beismerni, hogyha bizonyos, a censura 
által betiltott darabot nem adhat, kénytelen lesz tizennégy 
nap múlva a színházat bezárni. Igy nyilatkozott a napokban 
Bécsben a józsefvárosi szinház igazgatója, midőn a hatóság 
bizonyos botrányos darab előadását meg nem engedé. A ka-
tastrófa elkerülése végett késznek nyilatkozott az engedély 
megadására, lia a darab egyes helyei megmásittatnak. Mi 
pedig azt gondoljuk, hogy ha már annyira kihalt a valódi 
műérzés, miszerint az emberek csak botrányokban tudnak 
gyönyörködni, akkor inkább „Carthaginem esse delendam." 

Észak-Amerika. A mormonókról, de a katholikusok-
ról is akarok ez egyszer írni ; levelem, mindkét tárgyát te-
kintve, bátran akár a ,Missiói Tudósítások1 közé is sorozható. 
Hogy a mormonokról irok, azért történik, mert, ha egyéb 
okból nem is, de mindenesetre psychologiai szempontból fáj-
dalmasan érdekes látni, mennyire képes eltévelyegni agyar ió 

emberi ész, ha elszakadva az isteni tekintélytől, saját szeszé-
lyei után indul ; — vagy ha theologice veszszük a dolgot, 
talán szintén nem érdektelen látni, mire viszi az embert, vagy 
legalább következetes végkifejlődéseiben, mire viheti őt az 
írás ,szabad' magyarázatának elmélete ; mert tény, hogy a 
mormonok a sok hamis s hazug ,próféták' koziil, kik Krisz-
tus Urunk szavai szerint minden időben támadnak, a legha-
misabbak s leghazugabbak, s alig hiszem, hogy e tekintet-
ben valáha felülmúlhatok lennének. A „legvégső napok 
szentjei", — amint magokat nevezik, a legnagyobb eszte-
lenségeket tanítják, miket valaha ember a szentírásból kihoz-
hatni vélt, olyannyira, hogy bátran mondhatjuk, miszerint 
ezek a ,szentek' minden tekintetben roszabbak csak félig 7 O 
művelt pogányoknál is, mit könnyen bebizonyíthatok, ha 
üzelmeikből egynehány jelenetet igtatok ide. 

Vagy egy hónapja, hogy „Izrael hadserege" - mert 
tudnivaló dolog, hogy ezen ,felekezet' százféle néven nevezi 
magát, — a Salt Lake City-ben levő ,tabernaculum'-ban tö-
megesen látogatott gyűlést tartott, melyben a sok ,apostol', 
,patriarka', .püspök', ,senior', ,presbyter' és ,tanácstag' csak 
ugy hemzsegett. Fontos tárgyakat kellett elintézni, minde-
nek előtt Brigham-Young utódját, Taylor,prófétát ' beigtatni, 
mi is nagy ünnepélyességgel történt. Taylor nagyhosszu be-
szédet tartott, melyben csakúgy, mint a maga idején elődje 
megígérte, hogy félévenkint számot fog adni az összes bevé-
telek- és kiadásokról ; de bizonyára époly kevéssé fogja tenni, 
mint amaz, hanem ennek példája szerint azon lesz, hogy a 
maga s híveinek zsebjeit megtömje; — a ,szentek', kik nem 
tartoznak az uralkodó, azaz lopó clique-hez, csak dolgozza-
nak s mutassanak példát a világnak, miben áll voltaképen 
az oktalan communismus, mely végeredményeiben körülbe-
lül szintén oda vezetne. 

Eltekintve ezen, inkább anyagi kérdésektől, lássuk a 
mormon tannak egyes pontjait, hogy kiderüljön, hogy ez 
nem csak a legnagyobb bolondság, de egyúttal a legundo-
kabb istenkáromlás is. A mormonok, például, többi közt azt 
tanítják, miszerint élő mormonok, helyettesekképen már meg-
holt wem-niormonok lelkeiért megkeresztelhetők, minélfogva 
ezek, kik mint ,pogányok' haltak meg, a túlvilágban mor-
monokká lesznek s mint ilyenek átléphetik a túlvilági Jo r -
dánt, azaz a mennyországba bocsáttatnak be. Van egy Wood-
ruff nevű ,apostol', ki e helyettesképeni megkereszteltetésen 
már egy pár ezerszer is ment keresztül, mert ő erre különö-
sen ,el van választva'. Hallottam őt, midőn a legkomolyabb 
képpel, s anélkül hogy a ,szentek' csak egy cseppel is mer-
tek volna kételkedni, elmondá, mikép tolakodnak éjjelenkint 
a pogány lelkek ezrei meg ezrei ágya körül, sirva kérve őt, 
hogy lökesse magát helyettök a folyóba, — mert ebben áll 
, üj-Judá'-hun a keresztelés, — miszerint ekként ők is átkel-
hessenek a mennyei folyón. De Woodruff uram igazságosan 
mérlegeli az ekként hozzá folyamadóknak földi tetteit s nem 
mindegyikért dugja fejét a viz alá. Ezért mindenesetre nagy 
kitüntetés Amerika függetlenségének megalapítóira nézve, 
hogy már valamennyiért megkereszteltetett! A köztársaság 
eddigi elnökeinek lelkei is folyamodtak hozzá, kettőt azon-
ban visszautasított, — nem mondja meg, hogy kiket, — a 
többiért megkereszteltetett ; ez a kettő pedig most sirva iil a 
mennyei Jordán partján s „bünbánólag veri mellét", — ip-
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sissima verbo — bogy miért üldözte amott a földön az Ur -
nák szentjeit ! Ily képen 1877-i januárhó 9-étől szeptember 
20-áig 23,989 helyettes keresztelés végeztetett, ezek közül 
10,652 megholt pogányokért, tüzetesen, a nem szerint, 4204 
,férfi'- és 6448 ,nő'-lélek részesült e kegyelemben. 

De ez még nem minden. A mint a keresztség, épugy a 
papirend is vehető fel helyettesképen, már meghalt mormo-
nokért. Ennélfogva a fentjelzett időszak alatt 7 meghalt or-
dináltatott pappá és 264 seniorrá. De sőt még házasságot is 
köthetnek a kimúltak lelkei, részint egymás közt, részint 
még élő mormonokkal. S tényleg kapott ugyanezen időben 
4855 megholt asszony élő férjet és 356 élő nő már régen a 
mennyei Jordán táján ülő férfiút, mig 3252 oly pár adatott 
össze, melynek mindkét része már meghalt. Ez azért törté-
nik, mert mormon tan szerint a férfi vagy a nő egymagában 
véve nem tökéletes, kit ennélfogva még a túlvilágon is ,ki-
egészíteni' kell ! 

Tudja azonban, mi lesz a mormonismusnak főérde-
me ? Az, hogy gyakorlatilag is be fogja bizonyítani a 
világnak, miszerint a korlátlan ,vallásszabadság' nem csak 
esztelenség, hanem gonoszság is. Az Egyesült Államok kor-
mánya már fellépett a mormonismus ellen, s szándék van, e 
tisztátalan csaló-fajt végképen elnyomni. Ekként a világnak 
állitólas' legszabadabb államában is határt kell szabni a val-o o 
lásszabadságnak, és a mormonismus ilyformán bizonyos te-
kintetben - a Syllabus elveinek helyesvoltát bizonyítja. 

("Vége köv.) 

IRODALOM. 
=r ,,The Independence of the Holy See", by 

Cardinal Manning. London 1877.1) 
A szentszék függetlenségét tárgyalja e remekmű. Ki la-

pokat olvas, sőt még, a ki nem olvas is, de érdeklődik a leg-
szentebb ügy: az egyház iránt, jól tudja, hogy az egész vi-
lág ennek fejével, a pápával van most elfoglalva. Még az 
ellenzéki lapok is, mintha szivök legédesebb aggodalmát ké-
pezné I X . Pius állapota, sirják fölötte krokodilkönyüiket» 
szóval vele foglalkoznak, hogy foglalkozhassanak azzal mi 
a világ központja, t. i. a szentszékkel s annak jövendő 
megdöntése vagy függetlenségével. Alkalmasabb időben te-
hát nem jelenhetett meg mű, mint megjelent a fenczimzett 
angol munka, annál is inkább, mert pharosként emelkedik 
ki az a nem rég megindult s most javában tajtékzó eszme-
hullámzásban. 

Nem szándékunk Manning bibornok általunk mélyen 
tisztelt magas személyét, mély tudományát s roppant tevé-
kenységét, dicséretekkel elhalmozni vagy kiemelni. A mű 
önmaga fogja dicsérni magát s biboros Íróját. Lássuk tehát 
azt közelebbről. 

Legrövidebben ugy határozhatnék meg azt, hogy I X . 
Pius szentséges atyánk 1877. márczius havában tartott Allo-
cutiójának arany tollal irt, terjedelmes paraphrazisa. A 
négy részt, melyre a mű osztva van, egy másfél ívnyi „Pre-
face" előzi meg, mely tulajdonkép nem előszó, hanem azon 
érzelmeknek, melyeket a munka tárgya iránt az angol s 
főleg olasz kormányférfiak táplálnak, majdnem teljesen saját 
ajkaikról idézett kifejezése. Azután következik a mű. I-ső 

*) E munka magyar fordítására lapunk mai száma közli az előfize-
tési felhívást. 

részében arról szól szerző, hogy „A pápa világi uralma isteni 
intézmény." Hogy Manning nagy theologus, azt mindenki 
tudja, de hogy mily jeles történész is egyúttal, az itt s a kö-
vetkezőkben derül ki leginkább. Jól tudván, hogy a mai hi-
tetlen korban már csupán a történelem bir általános hitel-
lel, télelét erre bazirozza, s minden meseszerűt vagy kétség-
bevonhatót kerülve, szigorúan a történelem tanúsága szerint 
feltünteti, hogy nem a pápák kerestek világi alattvalókat, 
hanem, hogy a világi alattvalók keresték fel a pápákat, s 
önkényt hódoltak nekik kezdettől fogva a mai időkig, hogy 
tehát ama tekintély, melyet Isten egyháza fejének adott, 
két elemből áll. Az egyik elem szellemi, melyet isteni Mes-
terünk közvetlenül adott első apostolának e földön ; a másik 
földi, világi, melyet közvetve nyújtot t az isteni Gondviselés 
s mely a szellemi fenhatósággal már ezer év óta összefűzve 
van. Bátran álli thatjuk tehát, hogy mindkettő isteni eredetű 
(17. old.) quod demonstrandum fuit . 

A I I . fejezetben ismét az foglaltatik, hogy „A világi 
hatalom a szellemi tekintély függetlenségének fentartására 
szolgálSajnáljuk, hogy csak röviden érinthetjük ezeket, 
mert mindent szeretnénk elmondani, mindent közleni oly 
éles elmeéllel s beható okfüzessel van irva e munka. Legyen 
szabad e fejezetből, melyben készakarva mindig nem-katho-
likus műveket idéz, az imént emiitett hatalmas érvelésre 
példát felhoznunk. A 26. lapon, - hol arról kezd szólani, 
hogy a pápa szellemi tekintélye 1) nemzetkivüli ; (extrana-
tional) 2) nemzetközi; (international) 3) nemzetfölötti; (su-
pranational) — igy okoskodik : „E souverainitás (a pápáé) 
nemzetkivüli fenhatóság. Nincs benne semmi nemzeti jelleg. 
Oly természetű az, mely teljesen elüt s különbözik minden 
más fönhatóságtól. A minden nemzet vallásának feje nem 
lehet valamely nemzet fönhatóságának alattvalója. Ha ez 
megtörténnék, azon egyet kivéve, minden más nemzet szi-
vében alapos gyanú és féltékenység kelhetne, mert jól tud-
nák, hogy ha az emberek lelke és lelkismerete fölötti oly 
roppant hatalom bármily csekély mértékben is érdekelt féllé 
leendene, vagy valamely nemzet fönhatóságának befolyása 
alá helyeztetnék: ez mindnyájok részére a benső forrongá-
sok s ellenséges indulatok vészteljes elemeit alkotná. Az 
isteni Gondviselés tehát keresztény egyháza egységének, s a 
keresztény világ békéjének fentartására ezt rendelte, hogy a 
keresztény egyház feje, ki egyúttal minden nemzet vallásá-
nak is első embere, egy nemzetnek se legyen alattvalója, 
vagyis legyen kivétel és nemzetkivüli ; ha nemzetkivüli, 
független ; lia független souverain, mert függetlenség és 
souverainitás közé, mit se lehet beékelnünk." Ily syllogismu-
sok szakadatlan lánczolata e munka. 

A I I I . fejezetben áttér szerző „A keresztény világ gond-
viselésszülle rendjének megsértése", megzavarására. Az olasz 
garantia-törvények s néhány korifeus beszéde tárgyaltatik 
itt. Az „Ex ore tuo iudico te serve nequam!" jut eszünkbe 
e fejezetnél, mely oly ügyesen van összeállítva, hogy a ga-
lambszelid Manning itt az U r által ajánlott kigyóokosságá-
ról tesz fényes bizonyságot. 

A IV. fej . : „A forradalom és Nemezise" a legfensége-
sebb. Jósló s ugyanakkor feddő próféta gyanánt emelkedik 
fel ebben a bibornok-szerző szikár alakja, s itt is ott is az 
Allocutióra mint szent nyilatkozatra utalgatva, könytelt sze-
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mekkel kesereg a desolatio romjain, de egyúttal bizalommal 
tekint a Jehova lakása felé, honnan Jeruzsálem és főpapjának 
szabadsága leszálland. De bár ne jöjjön az, ő meg nem ren-
dül s fel nem adja helyét. Erre vonatkozik a befejezés, mely-
ben VII . Pius elfogatásának megható pillanatait i r j a le , s 
annak a császári küldöttköz intézett ismert szavait : „Ő (az 
Isten) reám bizta a szentszék világi javait, mint letéteményt 
az egész egyház javára, s arról lemondanunk nem kell, nem 
akarunk, nem lehet." „A világ erőszaka megváltoztatja 
alakját, de az egyház sohasem változatja meg válaszát", e 
szavakkal végződik a munka. Két függeléket is tartalmaz 
az, melyek egyike maga az Allocutio, másika pedig Simeoni 
bibornok körirata az apostoli követekhez s néhány szó Döl-
linger egyháztörténetéből. 

Igen kevés ez, mit e ritka szép munkáról e becses lap 
keretéhez képest, irhattunk, de azt hiszszük mégis elég arra, 
hogy a szives olvasó Manning világra szóló könyvéről tá-
jékozva legyen. X. 

Előfizetési felhívás Manning H. E. westin. bibornok 
érseknek ,,A szentszék függetlensége" czimü művére. 
Manning H. Eduárd neve oly világhírű, hogy azt ajánlani 
annyi volna, mint a művelt olvasót sérteni. Minden szó, mit 
ir — különféle nyelvekre forditva — bejárja az összes világ-
irodalom mezejét, szóval oly műremek, hogy a nem katholi-
kus szerkesztők is a magas iróhoz folyamadnak czikkekért s 
azzal édesgetik a közönséget. Csak szép hazánk volt eddig 
megfosztva műveinek élvezetétől ; miértis azt vélem, hogy 
kedves kötelességet teljesiték, midőn fönnevezett, néhány hét 
előtt megjelent legújabb művét átültettem nyelvünkkre. 

Egy hadvezérnek fejedelme mellett kirántott villogó 
pallosa, egy bölcsésznek a királyi trón érdekében szerkesztett 
hatalmas védirata, egy Demosthenesnek, az uralkodókhoz 
intézett philippicája az a bitorlók ellen, melyben ezek zsar-
nokságát korholja, okoskodása roppant erejével porrá zúzza 
az ellenérveket, és ujjal mutat - a történelem fonalán — 
hitszegésök, ellenmondásaik és következetlenségök kiáltó 
bűneire. Ennyit a mű belbecséről. - Iviállitása, mediaeval 
betűkkel, a tartalomhoz mérten, csinos, szép leszen. Megje-
jelenni f. é. február havának végén fog. Ára az eredetiben 
11 nyolczad ivre terjedő miinek — bérmentes szétküldéssel 
- csupán egg forint, mig az angolé 3 ft . 70 kr. Az i. t. 
gyűjtőknek minden )S pld. után egy angolkötésii diszpél-
dánynyal szolgálok. Előfizetéseket a munka megjelenéseig 
— melyen tul drágább leszen — elfogadok, s kérem az i. t. 
közönséget, lia azt postautalvány utján eszközölné. Eszter-
gomban 1877. január 7. I f j . Molnár János, sz. k. városi se-
gédlelkész. 

VEGYESEK. 
— A Pustet-féle ,D. Housschatz'-nnk legujabbi füzete 

a nmlgu kalocsai érsek urnák, dr. Huynald Lajos ö exjának 
arczképe mellett a niagasszellemü főpapnak meleg kegyelet-
tel irt életrajzát hozza, „Andreas Hungarus" tollából. 

— Mult félévünk 41. számának pesti levele tárgyalta 
azon esetet, hogy a konservativ' pénzen tengődő s relative 
nem kevés papi előfizetővel is dicsekvő .Kelet Népe' czimű 
lapnak egyik kálvinista munkatársa, bizonyos Dapsy V.' a 
szónak teljes értelmében qualificálhatlan támadásokat inté-
zett a mária-nostrai női fegyházat gondozó apáczák ellen. A 
ki az efféle liberális irodalmárokat ismeri, előre is tudhatta, 
hogy a kérdéses czikknek adatai hamisak, s az egész gyárt-
mánynak szülő anyja, legjobb esetben, az a felekezeti fana-
tismus, mely már három század óta hazugságokkal küzd el-
lenünk s tengeti saját nyomorult életét. Azonban, ámbár e 
téren már meglehetősen sokat tapasztaltunk, még sem hit-

tük volna, hogy ez ügynek oly végkimenetele legyen ; mert, 
mint az ,Országgyűlési Tudósító' irja, a képviselőház pénz-
ügyi bizottságának f. hó 11-én tartott ülésén Zsedényi elnök 
felszólalására Perczel miniszter előadá, hogy „a bizottságban 
történt felszólalások következtében a maria-nostrai intézetet 
megvizsgáltatta s a bizottságban s a hirlapokban felmerült 
vádak egytől egyik alaptalanoknak bizonyultak, sőt a kérdé-
ses hirlapi támadások Írójától, Dapsy-tói, egy levelet muta-
tott az intézet igazgatónője, a melyben fenyegetés foglalta-
tik azért, hogy a tőle vásárolt kulcoriczáért az intézet nem 
fizette a kivánt összeget." 

Igy pórul ugyan régen jár t ember ! Dapsy ur, kukori-
cza-kereskedő és liberális irodalmár ezúttal kissé elszámi-
totta magát a katholikusok birka-türelmére nézve. Kíván-
juk, hogy kukoriczája tisztább legyen czikkeinél, mert becs-
telen ember, a ki haszontalan áruezikkeit valódiak gyanánt 
ráköti a jóhiszemű vevőre. De azt is kívánjuk, hogy máskor 
elő vigyázóbb legyen s ne rágalmazzon embert, aki tőle com-
promittáló leveleket bír ; gondolja meg, hogy az élet sokféle 
üzletei közt, . . . . oportet esse memorem \ . . . . 

Azért pedig egy kis királyságért se adnók Dapsy uram 
kukoriczáját. Mert ebben látjuk symbolumát mind annak, 
mit a protestáns fanatismus szüntelenül rólunk, egyházunk-
ról, tanainkról, intézményeinkről hazudik buta hiveinek ; — 
ezért : Éljen Dapsy uram kukoriczája ! 

— A t. irgalmas nénék által gondozott kalocsai, szent-
kereszti kórházról az 1877-i évre szóló kimutatás szerint ne-
vezett intézetben e lefolyt év alatt 3507 ápolási napokon 
összesen 268 egyén, és pedig 146 férfi és 122 nő gyógykezel-
tetett, közülük 255 római katholikus, 7 ág., 3 helv. hitval-
lású és 3 héber, 40 különféle betegségben. Az intézet meg-
nyitása vagyis 1868-i junius 7-e óta 1877. decz. 31-ig ápol- , 
tátott összesen 1959 beteg. Oly magasztos a mi katholikus 
jótékonysági ügyünk, hogy a liberalismusnak vallásgyülölet 
vagy egyéb szennyes okok sugallta rágalmakra csak a leg-
teljesebb megvetéssel t ek in the tne . . . . 

— Számos jel mutatja, hogy a szabadkőművesség je-
lenleg a ,temetői kérdés'-t választá tevékenysége teréül, mi-
vel a h ulla-égetési üzelmek is határozott összefüggésben van-
nak. Bécsben is a páholy minden kigondolhatót követett el, 
hogy az u j központi temető ,hitfelekezetnélkülivé' tétessék, 
ennél fogva be se szenteltessék s a halottak össze-vissza, min-
den tekintet nélkül a felekezetekre temettessenek el, csak-
hogy — a zsidóknak külön része már régen fel volt mérve 
és bekeritve. Sok kellemetlen súrlódás után végre magasabb 
helyen akként döntetett el a kérdés, hogy a temető nem lesz 
hitfelekezetnélkülivé, hanem minden felekezet külön helyet 
kap. Ekként elüttetve egyik szép szándékától, a páholy jár-
szalagán vezetett községtanácsban azon indítvány merült fel, 
hogy minden halott, kimúlása után 3 órával a köztemetőn 
épitendő halotti kamarába vitessék s onnan temettessék. 
Ezzel az illetők azt akarták elérni, hogy miután a temető 
igen messzire esik a várostól, a népnek a temetések iránti 
részvéte lassanként csökkenjen, miáltal az egyházi temetés-
nek megszüntetése is el lesz érhető. Az indítvány azonban 
megbukott. Ugyanakkor, talán ugyané napon a lissaboni 
községtanácsban igen viharos tárgyalás volt a ,hitfelekezet-
nélküli'-vé teendő temető ügyében. Azonban az inditvány 
ott is megbukott. Ha ehhez hozzá veszszük, hogy a porosz 
kormány, a katholikusok elleni gyűlöletből hasonló eszmék-
kel foglalkozik s hogy a hulla-égetés kérdése állandó tárgyat 
képez nem egy liberális kupaktanács napirendjén, bebizonyul, 
mit fentebb mondtunk, hogy az egész agitatio zsidó-szabad-
kőmüves terv szerint történik, melyben, a szokás szerint or-
ránál vezetett nyárspolgár ismét a felvilágosodott haladás-
nak legújabb követelményét bámulja. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

Ezen ekstasis és a vele összekötött enthusias-
mus Schulz szerint onnan magyarázandó, hogy az 
első keresztények meg lévén győződve a Messiás el-
jöveteléről, a megváltás befejezett nagy müvéről és 
a sötétség fölötti győzelméről annyira megszállat-
tak az örömtől, hogy magánkivüli állapotba, eksta-
sisba esvén, örömüknek mindenféle lármás hangok 
által kifejezést adtak. Nem tudván megmagyarázni 
eme rendkívüli jelenséget, okát a Szentlélek műkö-
désében keresték. Ezen felkiáltások imádságok, éne-
kek s az Istenben megnyugvó léleknek fohászaiból ál-
lottak és körülbelül következők lettek volna : „Hal-
leluja, Hosanna, Ach, Oh, Jo, Ju , Evoe, Euge, Age, 
Juchhey, Vivat, Hurrah, nebst den Anrufungen 
Gottes, Jesu Christi und der Heiligen der jünge-
ren Zeit." ') 

A hypothesis, nagy absurditásának daczára, kü-
lönösen a protestánsok között mégis sok követőre 
talált, s minthogy mindnyájan értekezésök kiindu-
lási pontjául a ykuíoorj-1, amennyiben az a beszéd 
hangszervét (Zunge) jelenti, veszik, azok a miket 
előbb Bardili és Eichhorn ellen mondottunk, elle-
nök is irányulnak. A hypothesis végeredményére nézve 
nem szükséges mást megjegyeznünk, mint a mit 
maga legnagyobb védője, Schulz, Bardili és Eich-
horn ellen mond : „Muss nicht ein solch' sinnloses 
Spiel blos mit der Zunge, an sich als etwa gar zu 
Unwürdiges, um als Geschenk der Gottheit betrach-
tet werden zu können, erscheinen ? Sollte es nichts 
mehr als dies gewesen sein, wahrlich der Apostel 
hätte ohne Weiteres ein unbedingtes Verwerfungs-
Urtheil dagegen ausgesprochen" ;2) s még inkább 

1) Igy van ez szóról szóra megírva id. m. 147.1. — 2) J . 
h. 38. 1. 

elitéli önmagát, midőn nagyobb világosság kedvé-
ért a szentírási nyelvadományt a görögök és ró-
maiak Bacchus tiszteletére szerkesztett dalaival ösz-
szehasonlitja.3) 

Különös figyelmünket érdemli azonban a hypo-
thesis által felállított teljes ekstasis, melylyel most 
tüzetesebben kell foglalkoznunk, előre is megjegyez-
vén, hogy a mint egyrészt sz. Pál tanítása nyomán 
a tökéletes vagy teljes ekstasist el nem fogadhat-
juk, ugy másrészt azt egészen nem is tagadjuk. De 
lássuk magának sz. Pálnak idevonatkozó szavait 
az eredeti szövegben : „'Eàv yàç TIQOOÍV xwuai yXwoorj, 
ró TivEvpá itov TiQoatv /ETai, ô Ss vovg pov axaqnóg ÍOTIV ; rí 
ouv iúxív ; 7tçoaevh,ofi .<i tíü nvtvpan, nçooevÇoficii Se xai rw 
VOL; ifjak ül TO) NVEVFICTTI, rfja'/.io Sè xal rw vot.u (I. Kor. 14, 
14, 15.) Magyar hiteles fordításunk ezeket igy adja 
vissza : „Mert, ha nyelveken imádkozom, lelkem 
ugyan imádkozik, de a mit értek haszon nélkül va-
gyon. Mit tegyek tehá t? Azt, hogy imádkozzam lé-
lekkel, de imádkozzam érthetőleg is ; énekeljek lé-
lekkel, de énekeljek érthetőleg is." 

E szavak valódi értelmének meghatározásában 
legtöbb függ a nvevficc (Vulg. spiritus) és vovg (Vulg. 
mens) magyarázatától, de itt épen leginkább elága-
zók az exegeták véleményei. A régiebbek ugy mint 
Chrys., Theophil., Ambr., aq. sz. Tamás nvsvpa alatt a 
külső leheletet (halitum externum) értik s szerintök 
TtQoaevxto&ai. rw nvtvfiuTt, olyan beszédet jelent, mely-
ről maga a beszélő tudomással nem bir, s melyben 
a beszélő lelkének semmi része sincs ; de ellenkezik 
ezen magyarázattal a nQooevxsoő-ai ige. Corn, a Lap. 
Tivsvpa alatt az ember szellemét (spiritum hominis), 
vovg alat t az imádságból eredő érzelmet érti (sensum 

®) J . h. 141. k. 1. V. ö. ugyannak későbbi értekezését: 
„Nachträgliche Bemerkungen über das y'k. X." Theol. Stud, 
und Krit . 1839. 2. köt. 753—777 1., aliol magát Bauer és 
Wieseler, ugyanottani (1838.) értekezései ellen védi. 
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orationis) ; de akkor meg nem magyarázható a 
vovgfiov axccQnos tOTiv" s annál kevésbbé a 19. v. elő-
forduló Sià roi i'oo's luirai (Vulg. sensu loqui). Má-
sok ismét, úgymint : Elv. Grot, (motus ille, qui est 
ab afflatu divino) Bleek, Riickert és Oslander 4 ) 
nvsvua a lat t a szóban lévő charisinát, sőt magát a 
sz. Lelket értik, de ellenzi ezt a „(*ov " névmás s azon-
kiviil a nQoaevxeödai igével sem egyeztethető meg.Leg-
nagyobb valósziniiséggel bir Liranus és Cajetanus, 
Est ius u tán az ujabbak ál tal nagyobbrészt elfoga-
dott véleménye, mely szerint ^vsv/xa és vovg a lat t az 
emberi lélek két különböző tehetségét; és pedig 
jivEvfta a lat t annak indulat-tehetségét (partem ani-
mi affectivam) és vovg a la t t ugyanannak értő tehet-
ségét kell érteni. S igy sz. Pál ama szavainak : Mert, 
ha nyelveken imádkozom stb. ez lenne valódi értel-
me : Ha Istenhez imádkozván, használom a nyelv-
adományt , és nem birom a megértés adományát, a 
mint magam tisztán nem értem azt, a mit mondok, 
ugy s főkép másokkal sem közölhetem azt. 

E szerint tehát sz. Pál sem magát a sz. Lelket 
nem érti « » , « « alatt, sem az ember szellemi tehet-
ségét együttesen, hanem olyan ál lapotát az ember 
lelkének, melyben az nagyon megindult , izgatott 
levén, annak értő tehetsége is (vovg) nagyon meg 
van bénitva.5) 

Hát ra marad még az „axctQTióg èoriv" (Vulg. sine 
f ruc tu est). Rosszul veszik ezt némelyek (Chrys. 
Theophlct. Est.) passiv értelemben, mintha annyit 
jelentene: haszon nélkül van magára az imádkozóra 
nézve, mert axaçnog az újszövetségi szentirásban min-
dig activ értelemben használ ta t ik ; 6 ) s sz. Pá l is e 
helyen oktat ja korinthi hiveit, mikép kell a nyelv-
adományt használni, hogy az mások, s különösen az 
egész egyház hasznára legyen. Igy tehát az axccçnoç-t 

activ értelemben kell venni, t, i. hogy haszon nélkül 
van másokra nézve.1) 

Összefoglalván a mondottakat sz. Pál idézett 
szavainak értelme a következő lesz : ngoaeixeod-ai raj 
voi a la t t az emberi lélek ama ál lapotát érti, melyben 
az mások szükségleteire és hasznára reflectál s saját 

4) Comment, über d. Brief Pauli an die Korinthier. 
Stuttgart 1847. 629. 1. — ») Oslander id. h. 627. k. 1. 6) Mát. 
13, 22 ; Ef. 5, 11 ; Tit. 3, 14 ; I I . Pét . 1, 8. - 7) Dr. W . M. 
L. de Welte : Kurze Erklärung der Briefe an die Korinther. 
Leipzig 1855. 131. 1. Ily értelemben veszi magyar forditá-
sunk is, I . Kor. 14, 14-iki jegyzetében: „Haszon nélkül va-
gyon, itt nem az imádkozó haszna, épülése értetik, mint ez 
a következőkből világosan kitűnik, hol az apostol oly imád-
kozást kiván, hogy azt a hallgatók is értsék, az Áment rá 
mondhassák és épülhessenek. (15, 16, 17. v.) V. ö. S. Theo-
doreti Comment, in I. Cor. 14, 2. Opp. ed. Coloniae Agrip-
pinae. 2. köt. 51.1. 

öntudatának s eszének birtokában marad ; nvev^ccTi 
ngooevxeod-ai alat t pedig amaz állapotot, melyben má-
sokra nem reflectálván, csak magával foglalkozik s 
közelebbi viszonyba lép Istennel, „nem embereknek 
szól, hanem Istennek". (2. v.) Az ember lelke isteni 
befolyás hatása alatt elvonatik a külső dolgoktól, 
annak tiszta öntudatos tevékenysége visszalép, in-
kább szenvedőleges és receptiv, s állapota hasonló 
az ekstatikus állapotához. Innen is magyarázható 
egyrészt ama kölcsönös viszony, mely a nyelv és ér-
telmezés adománya között létezett, ugy hogy a her-
meneutának azt magyaráznia kellett, a m i t ayhúooaig 
lulwv fel indult ál lapotában mondott. 

Megengedvén azonban ezen ekstatikus állapo-
tot, korántsem ál l i t juk, hogy az teljes és tökéletes 
lett volna, hanem azt mondjuk, hogy az közép he-
lyet foglalt el a teljes ekstasis és annak hiánya kö-
zött, és nem volt egyéb, mint az emberi szellem 
Isten befolyása alatt i felindulása, mely az érzéket-
lenséghez hasonló. Hogy ez több nem is lehetett, ki-
tűnik a következőkből : sz. Pál 14, 4. azt mondja, 
hogy „a ki nyelveken szól, önmagát épiti", vagyis 
a nyelvadományt saját lelkének üdvére használja 
fel ; ez pedig lehetetlen lenne, ha a ylcóaactig lalm> 
magánkivüli ál lapotban lenne beszélés közben. Meg-
hagyja tovább, hogy a yh. 1. hallgasson (oiycírw), ha 
az értelmező nincs jelen az egyházban (14, 28.); 
már pedig hogyan vehetné észre, jelen van-e az ér-
telmező vagy sem, ha még önmagáról, öntudatonki-
viili állapotban lévén, sem tudna, s hogyan határoz-
hatná meg, mikor kell hallgatnia s mikor beszélnie?-
Világos, hogy sz. Pál nem is adhat ta volna ezen 
instructiót, ha azt a yh- lalwv épen azon pil lanatban, 
mikor használnia kellett volna, észre nem vehetné 
s nem követhetné. Mindezeknél fogva a nyelvado-
mánynyal birók teljes ekstasisban nem voltak, ha-
nem igenis megegyeztethető sz. Pál tanával , a mit 
a nyelvadományra vonatkozólag, az u jabb kor egyik 
legelső kath. exegetája, Bisping 8)r a következőkben 
mond : „In der Ekstase t r i t t zwar der reflektirende 
Verstand, das niedere Bewusstsein und der Wille 
mehr zurück vor dem mächtigen Drange des im In-
nern wirkenden heil. Geistes ; allein der ekstatische 
wird doch in der Regel nicht willenlos, er kann 
meistentheils die äusseren Kundgebungen des inne-
ren Geistes beherrschen." 

Az előhozott és megczáfolt hypothesishez ha-
sonlót véd a ,Tiib. Quar ta lschr i f t ' 9 ) névtelen irója 

8) Exegetisches Handbuch zum N. T. Erklärung des 
ersten Briefes an die Korinther. Münster 1863. 255. 1. V. Ö. 
243. 1. — 9) 1831. 43—76. 1. 
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is, a ki különben még azt is állitja, támaszkodva I. Kor. 11, 
27., hogy a yX. Áa/Mi'-nuk hatalmában állott, akár mik* r 
helyezkedni ekstatikus állapotba. Az id. helynek értein e 
azonban egészen más.10) 

Végre emiitjük még az osztályban Mack vélemény« t, 
mely szerint a nyelvadomány nem volt egyéb „a kereszté íy 
enthusiasmus nyelvénél." Valamint a férfiú nyelve más 
mint a gyermeké, ugy máskép beszéltek a keresztények, mi-
dőn pünköst ünnepén a kereszténység férfi korában léptek ; 
ismereteik, fogalmaik tökéletesedvén, tökéletesedett nyelvök 
is, és ez az úgynevezett charisma linguarum. Ennyiből ál] 
Mack véleménye, melynek sem sz. Pál, sem az Ap. Csel., 
sem pedig sz. Márknál semmi nyoma sem lévén, amint önké-
nyüleg felállíttatott, ugy el is hagyatott a biblicisták által. 

(Folyt. köT.) Dr. Csernoch János. 

D E C R E T U M 
F cria II. die 17. decembris 1877. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Re-
verendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardi-
nalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO 
PAPA IX. Sanctaque Sede Apostolica Indici libro-
i'um pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, 
expurgationi, ac permissioni in universa christiana 
Republica praepositorum et delegatorum, habita in 
Palatio apostolico Vaticano die 17. decembris 1877. 
damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel 
alias damnata atque proscripta in Indicem librorum 
proliibitorum referri mandavit et mandat quae se-
quuntur Opera. 

Ellero Pietro. Scritti minori. Bologna, tip. Fava e Ga-
ragnani, 1875. 

Scritti politici. Bologna ecc., 1876. 
L a Questione sociale. Bologna, 1877. 
Zeller Edouard prof, à l'université de Berlin. L a Lé-

gende de Saint Pierre premier Évêque de Rome, traduit par 
Alfred Marchand. Paris. 1876. Quocumque idiomate. 

Renan Ernest. Les Évangiles. Paris, 1877. 
Reinkens Dr. Joseph. Ueber Einheit der katholischen 

Kirche. Würzburg, 1877.Latine vero: De unitate Ecclesiae 
catholicae. Opus praedamnatum ex Reg. I I . Indicis Triden-
tini. Deer. S. Off. feria IV . die 19. dec. 1877. 

Is t an Christi Stelle für uns der Papst getreten ? Latine 
vero : Estne pro nobis Romanus Pontifex positus Christi 
loco? Opus praedamnatum ex Reg. I I . Indicis Tridentini. 
Deer. S. Off. feria IV . die 19 dec. 1877. 

Friedrich Dr. J . , Geschichte des Yaticanischen Konzils. 
Bonn, 1877. Latine vero : História Concilii Yaticani, Opus 
praedamnatum ex Reg. I I . Indicis Tridentini. Deer. S. Off. 
feria IY . die 19. dec. 1877. 

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis 
praedicta Opera damnata atque proscripta, quocum-
que idiomate, aut in posterum edere, aut édita le-

4») Tüb. Quartalschrift 1835. 73-95. 1. V. ö. ugyanott 1828. évf. 
433-447.1. 

gere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut 
haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere te-
neatur sub poenis in Indice librorum vetitorum 
indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO 
PIO PAPAE IX. per me infrascriptum S. I. C. a 
Secretis relatis, SANCTITAS SUA Decretum pro-
bavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 21. decembris 1877. 
A N T O N I U S CARD. D E L U C A Praefectus. 
F r . Hieronymus Pius Saccheri Ord. Praed. 

S. Ind. Congreg. a Secretis. 
Loco f Sigilli. Die 29. decembris 1877. ego infrascrip-

tus magister Cursorum testor supradictum Decretum affixum 
et publicatum fuisse in Urbe. Philippus Ossani Mag. Curs. 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

A pápai szék betöltésére az isteni Gondviselés nem a 
kinevezést rendelte törvényes és szokásos eszköznek, oly ér-
telemben, hogy az uralkodó pápa bármi módon nevezné ki 
utódját, hanem más utat jelölt ki, melyen az egyház, ha leg-
főbb cathedrája megüresedett, u j főt, Péter u j utódot nyer-
hessen. A Gondviselés rendelé Pétert Róma püspökévé s ez 
által a római egyházat ,potiori principalitate' kiemelte a töb-
biek fölé. Mihelyt a római megye püspöke meghal, elárvult az 
összegyház is, de ha az viszont, szokásos és törvényes módon, 
u j fejet nyert, visszatért az összegyháznak öröme és tökélye 
is. Rómának egyháza, szent Péternek emez ősi nyája tehát 
az, melynek isteni rendeletnél fogva azon magas kitüntetés 
jutott , hogy midőn püspököt választ magának, egyúttal mint 
az isteni akaratnak eszköze arra szolgál, hogy az egész egy-
háznak fejet adjon ; amiértis magokban véve helyesek azon 
szavak, melyeket Pseudo-Izidor — Can. ult. D. 79 — Ana-
cletus pápa szájába tesz : „Electionem vero summorum Sa-
cerdotum sibi Dominus reservavit, licet electionem eorum 
bonis sacerdotibus et spiritualibus populis concessisset." 
Bárki választassék is tehát törvényes uton Péter utódjává, 
a sz. Lélek által választatik, azon sz. Lélek által, ki a száza-
dokban nem egyszer minden emberi várakozás és tervez-
getés ellenére működött a pápaválasztás körül olyképen, 
hogy borromaei Frigyes bibornok méltán mondhatta a Con-
clavéről: „Idejöjjenek, kik a sz. Lélek működését tagadják, 
és hivőkké lesznek !" E választás, melyet a maga és az össz-
egyház számára a római egyház, azaz annak papsága vagy 
ennek legkitűnőbb tagjai megejtettek, ez volt ősidőktől fogva 
Péter széke betöltésének törvényes módja, mely a legdühö-
sebb támadások közepette, hitetlen vagy eretnek fejedelmek 
vagy erőszakos forradalmárok ellenére is hiven s következe-
tesen megőriztetett Linustól I X . Piusig. S ezen elv oly 
megingathatlan, hogy a legnagyobb jogtudósok azt tar t ják, 
miszerint még azon esetre is, midőn vagy nem léteznék bi-
bornoki kar, vagy e kar ebbeli functiójának gyakorlatában 
gátoltatnék, nem az összegyházat, vagy a püspöki kart, ha-
nem egyedül a római papságot illetné a választás joga, mert 
a bibornokok is csak mint ezen egyháznak legkitűnőbb tag-
jai birják azt. Ezen kiváltságot a római egyház Péternek 
köszöni, kinek utódja a pápa. Viszont a pápa, épezért mert 

6* 



44 

Róma püspöke, ámbár maga nem nevezheti ki utódját, mégis 
ezen római egyháznak választási jogát szabályozhatja, mint 
annak püspöke, törvényei és rendeletei által, s kit a római 
clerusnak kitünőbbjei választják, az a pápa, más választó 
nincs a világon, mert a dolog rendje az, hogy nem az össz-
egyház ad a rómainak, hanem a római egyház ad az össz-
egyháznak választása által törvényes fejet. S ezen tör-
vényt nem egy pápa hirdeté és erősité meg, tüzetesen — 
I I I . Sándor, X . Gergely, V. Kelemen, X V . Gergely s V I I I . 
Orbán mellett — emiitjük I I . Gyulát az 5. lateráni, I I I . Pál 
és IV . Piust a tridenti sz. zsinat alkalmával, kik mindnyá-
jan, legújabban pedig dicsőségesen uralkodó I X . Pius szent-
atyánkat, ki a vaticáni közönséges sz. zsinatnak kezdetén, 
1S69-Í decz. 4-éről kelt , Cum Romanis Pontificibus' kezdetű 
Constitutiójában minden kételyt s bármin alapuló kifogást 
határozottan semmisnek kijelentvén, elrendelé, hogy ha a 
zsinat tar tama alatt ez életből kiköltöznék, a zsinat legott 
felfüggesztettnek és elnapoltnak tekintessék, a pápaválasztás 
pedig, — „electio novi Summi Pontificis, in quibuscumque 
statu et terminis Concilium ipsuni subsistât, nonnisi persan-
etae romanae Ecclesiae Cardinales fieri debeat1' — s bármit 
ezzel ellenkezőleg, akár ez, akár egy másik zsinat, még a bi-
b'írnokok hozzájárulásával és beleegyezésével is határozna, „ir-
r i tum et inane ac nullius roboris" legyen. {Cecconi-Molitor, 
Gesch. d. Alig. Kirchenversamml. in Vatikan, Rgsb. Pustet, 
1873 ; I , 2, [109] 1.) Erről nézve tehát többé kérdés sem le-
het, hogy a mai jog szerint egyedül a római egyház bibor-
nokjait illeti a pápaválasztási jog, azon mód szerint, melyet 
a pápa, mint ezen egyház feje, megszabni jónak s az egyház 
javának szempontjából szükségesnek lát, s épen, mivel e mó-
dozat az idők- s a körülményekhez képest, az idők folytában 
több változáson ment keresztül, azért van a pápaválasztás-
nak egész külön története, melyet alább, főbb vonásaiban, 
szintén előadni szándékozunk. De e változások mindig csak 
a külalakra vonatkoztak, a dolog érdeme : a pápának meg-
választatása a római papságnak erre feljogosított tagjai által, 
mindig egy és ugyanaz, mint az a történet utmutatása szerint 
minden kétséget kizáró módon bebizonyítható. 

Az u j pápának a római papság általi választása azon-
ban azt tételezi fel, hogy az apostoli szék tényleg, resigna-
tio, vagy halál által megüresedett legyen. Mert, amint egy-
részt a pápának nincs joga, utódot nevezni kí magának, ugy 
másrészt a választóknak sincs joguk még a pápa életében, 
ennek kizárásával a majd megválasztandó egyénre nézve 
tárgyalásokat folytatni, vagy épenséggel végleges megálla-
podásokra jutni . [Can. Si quis. 2. (Symmach.) — Can. Nul-
lás. 7. D. 79. (Bonif. I I I . ) — Paul. IV . Constit. Cam secun-
dum.] Ez azonban nem zárja ki, hogy a halotti ágyán fekvő 
pápa e tárgyról ne értekezzék s hogy lelkisrnerete sze-
rinti nézetét ki ne mondja azon egyénre nézve, kit legképe-
sebbnek tar t arra, hogy utána az egyház kormányzását át-
vegye. Tudjuk, hogy VII. Gergely utódját, Dezsőt, monte-
cassinói apátot ajánlá a bibornoki karnak, ki is mint III-ik 
Viktor következett utána ; s ez viszont Ottót, ostiai püspö-
köt ajánlá a választóknak, ki aztán mint II. Orbán lépett a 
pápai trónra. Azonban természetes, hogy mind ebből semmi 
kötelezettség sem háramlik a választókra, kiknek választása 
azért is mindig szabad és független marad, s ez az, mit a 

pápaválasztásnak a következőkben adandó vázolatos rajza 
is ki fog deriteni, hogy t. i. a külalaknak minden változása 
mellett, érdemlegesen a pápai szék mindig ugyanazon egy 
módon töltetett be : a római clerus erre feljogosított tagjai-
nak szabad választása által. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 18. ültramontán tünemény a magyar mi-

nisztériumban. A rágalmazó nyelvek sem mondhatják, hogy 
a mi különféle minisztériumaink mindezen ideig meg nem fe-
leltek volna ,liberális' feladatuknak, azon értelemben, melyben 
e szót : Liberalismus' tényleg veszik és mi készséggel, habár 
nem is örömmel állitjuk ki a hozzánk legközelebb eső vallás 
és közoktatásügyi minisztérium részére a bizonyítványt, hogy 
ez ideig mindent megtett, nehogy liberális jó lvirneve vala-
miképen csorbát szenvedjen. A ,lassú, de biztos' haladás a 
liberális kulturállam megvalósítása felé bizonyára egy mi-
nisztériumnak sem képezi oly nagy érdemét és nem is képez-
heti a liberális szemekben, mint a vallás és közoktatásügyi 
minisztériumnak," mert főleg ezen minisztériumnak állanak 
rendelkezésére mindazon eszközök, melyek leginkább alkal-
masak arra, hogy valamely allam beevezzen azon kikötőbe, 
hol a pogány államok a legszebb virágzásnak örvendenek, 
már t. i. ugy, ahogy a pogány államok virágozhatnak. 

Az eseményeket folyton figyelemmel kisérve, nem egy-
szer elgondolkoztunk a követett irány mellett ily eshetőség 
felett, sőt nem egyszer adtunk kifejezést is abbeli nézetünk-
nek, hogy mi csakugyan ,haladunk' a pogány állam megvaló-
sítása felé. A felekezetnélküli állam tüntető emlegetése, a fe-
lekezetnélkiili iskolák erőszakolása, a kath. hittan tanításá-
nak a minimumra való leszállítása, sőt mi több, többeknek 
a hittan tanulása alóli felmentetése stb. amint egyrészt mél-
tán kiérdemelték a v. és k. o. ü. minisztérium részére a,l ibe-
rális' nevet, ugy másrészt feljogosítottak bennünket arra, 
hogy az előzményekből az egyedül helyes következtetést, 
mely a pogány államhoz vezet, levonjuk. 

A nevezett minisztériumnak eddig viselt dolgai után 
tehát méltán meglephetett bennünket, midőn oly tüneményt 
vettünk észre, mely alapjában ültramontán és ez ultramon-
tanismustól semmiképen el nem választható. Amint ugyanis 
a liberalismusnak jelszava : ,Ki az iskolából a hit tan tanítá-
sával !', ugy az ultramontanismus szorosan ragaszkodik ahhoz, 
hogy az iskolákban ne csak a hit- és erkölcstan adassék elő, 
hanem, hogy az egész nevelés vallásos alapra fektettessék. 
Ki tagadhatja tehát, hogy jogosan lehet ültramontán tüne-
ményről beszélni ott, hol elvileg döntetik el ültramontán ér-
telemben a hit- és erkölcstan tanulásának kötelezettsége ? 
Ily elvi eldöntés történt pedig a nm. v. és k. o. ü. miniszté-
riumban. „Előfordult concret esetek elintézése alkalmából 
ugyanis a nm. v. és k. o. ü. minisztérium elhatározta, hogy : 
a hi t - és erkölcstan tanulása alól a felekezetnélküliség ürügye 
alatt sem mentetik fel senki sem ; ily esetben az illető tanuló 
azon hitfelekezet vallásoktatásában tartozik részt venni, 
melyhez szülei (esetleg ő is) előbb tartoztak." 

íme, e miniszterialis döntvény az, mely bennünket a 
jelenleg uralkodó irány mellett meglepett, melyről azt véltük 
mondhatni, hogy az ,ültramontán tünemény'. Nem tudjuk» 
nem is akarunk arról beszélni, de nem is hiszszük, hogy e 
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döntvény az eddig kivetett irány megváltoztatásának kezde-
tét képezné ; nem tudjuk magunkat ez esetből beleélni azon 
gondolatba, hogy e döntvény oly határozatnak képezné kifo-
lyását, mely pálczát tör az eddig követett ut felett, hanem 
veszszük magát a tényt ugy, amint előttünk fekszik, hogy 
felette nézetünket elmondhassuk, nézetünket, mely talán nem 
fog egészen megfelelni azok várakozásának, kik azt vélik, 
hogy feltétlen dicsérettel fogunk adózni. 

Bármennyire ismerjük el ugyanis a döntvény helyes-
ségét, bármennyire örvendjünk is, hogy több mint tiz évi 
tapasztalat után végre valahára ily döntvénynyel találko-
zunk, mely a vallásosságra kedvező, lehetetlen mégis, hogy ez 
ultramontán tünemény bennünket kielégitsen. Miért ? azért, 
mert más részről azt kell tapasztalnunk, hogy amit e dönt-
vény által a minisztérium netalán elérne, azt maga paralysálja, 
amit egyik kezével épit, azt a másikkal lerontja. Vagy, minő 
eredménye lehet e miniszteri döntvénynek akkor, midőn más-
részt még ma is ott vagyunk, hogy a kormány a közös, azaz 
felekezetnélküli, hitetlen iskolákat előszeretettel karolja fel? 
A minisztérium nem ment fel senkit a hit- és erkölcstan ta-
nulása alól ; de minő eredményt lehet e tanitásból várni ak-
kor, midőn a többi tanórákban vagy lerontatik az, mit a ta-
noncz a vallásoktatás órája alatt tanult, vagy pedig midőn, 
mint az a gymnasiumokban történik, az idő oly csekély, hogy 
emiatt csaknem lehetetlen valami eredményt felmutatni ? H a 
a minisztérium komolyan akar e téren valamit tenni és hogy 
e tevékenységre szükség van, maga a döntvény is bizonyítja, 
ugy nem szabad megállapodnia e pontnál, nem elegendő csak 
oda hatni akarni, hogy senki se vonhassa ki magát bármely 
ürügy alatt a vallás- és erkölcstan oktatása alól, hanem oda 
is kell hatni, hogy mindazok, kik iskolába járnak, alapos 
oktatást is nyerhessenek a vallás- és erkölcstanból, mivégből 
szükséges az eddig létező akadályokat megszüntetni, mert 
félrendszabálylyal e téren czélt elérni épen oly kevéssé lehet, 
mint bármily más téren. E miniszterialis döntvény csak egy 
csepp a tengerben, el lehet vele érni annyit, hogy a miniszté-
riumot nem fogják zaklatni ,felekezetnélküli' szülők ,feleke-
zetnélküli' gyermekeik érdekében, el lehet érni, hogy a fele-
kezetnélküli szülők gyermekeiket elküldik a vallástani órára; 
de hogy evvel segítve lenne azon nyomorúságos állapoton, 
melyet a felekezetnélküli iskola és a hetenkinti egy órás val-
lásoktatás alkotott, azt semmiféle józan eszű ember nem 
mondhatja. 

Nem csak a már mondott, hanem még azon második 
okból sem vagyunk képesek nagy súlyt fektetni a kérdéses 
döntvényre, minthogy a liberalismus nem nyúj t kellő garan-
tiát arra nézve, hogy azt, amit a vallás ügyének érdekében 
határoz, végre is haj t ja . Ha már a liberalismus semmi téren 
sem alkot valami állandót, hanem idő és körülményekhez 
alkalmazkodik, mennyivel inkább nem lehet tőle állhatatos-
ságot biztosan várni ott, hol a vallás érdekében hozott ha-
tározatának végrehajtásáról van szó? Szolgálunk egy épen 
ide vágó példával. A liberalismus az iskolai kötelező tantár-
gyak közé sorozta a hit tant és azt első helyre tette, midőn 
később a felekezetnélküli állam vigan evezett czélja felé, már 
ugy találta, hogy hitfelekezetnélküli szülők gyermekeit fel-
mentheti a vallástan tanulásától, meg is tette ; most meg is-
mét azt határozta a minisztérium, hogy a vallástant még 

hitfelekezetnélküli szülők gyermekei is kötelesek tanulni. A 
liberalismus ennyi metamorphosisa mellett, ki állhat jót érte, 
hogy nem fog-e a mostani miniszterialis döntvény, az idők 
és körülmények szerint oda módosíttatni, hogy elvileg ki-
mondatik, miszerint a felekezetnélküli szülők gyermekei nem 
tartoznak, a többieknek pedig nem szabad a vallásoktatást 
hallgatni ? Már az csak ugy van, hogy mig rendszer, irány 
és szellem változás nem áll be kormányunknál, rendelkezé-
seiben megnyugodni teljesen nem bírunk ; ez csak akkor kö-
vetkezhetik be, ha nem csak egyes ultramontán tünemények-
nek, hanem az altramontán tények egész lánczolatának le-
hetnénk már egyszer tanúi. 

# * « Viszhang a dr. Müller Ernő által irt „Katho-
likus Erkölcstan" fordításának (eszközölte a veszprémi nö-
vendékpapság Pázmány-köre) bírálatára. (Lásd ,Religio' 
f. é. 4. sz. 31. lap.) 

Szivemből meritvék azon nyomatékos megjegyzések, 
melyekkel egy szakavatott biráló ur a fentjelzett mü fordí-
tását a ,Religio' t . olvasóinak bemutatta. Egy illetékes te-
kintély tollából folyt szózat az, mely a serdülő egyházi nem-
zedéket hivatásos, tehát kötelességszerű feladatának félreis-
merésére figyelmeztetni, s ez által a helyes irányra vissza-
terelni akarja. Feltétlenül aláírom a becses megjegyzések 
minden szavát, és szivem mélyéből kívánom : vajha az idő-
szerű felszólalás ne volna a pusztában kiáltónak szava ! 

És most szabadjon eszmetársulásnál fogva egy oly 
ferde irányra figyelmeztetni, mely napjainkban különösen 
fiatalabb áldozárainknál észlelhető. — Bizonyára senkisem 
örülne nálam jobban, ha fiatal paptársaimban, mihelyt a nö-
veldéből kikerülnek, mindannyi alaposan képzett theologust 
és egyúttal kész irót is tisztelhetnék ; de elborul lelkem, mi-
dőn látom, hogy a hivatásszerű tanultság rovására, bizonyos 
irói viszketeget látok erőt venni fiatal áldozárainkon, mely 
még azonfelül, nem ritkán, tulajdonképeni szakmájuknak 
háttérbe szorításával, majdnem kizárólag a profán tudomá-
nyoknak (talán nagyobb kilátással kecsegtető) terén igyek-
szik magát érvényesiteni ! Az irói viszketegre biráló ur tette 
meg talpraesett megjegyzéseit ; a tudományos foglalkozásnál 
mutatkozó tárgycserére figyelmeztetni, e sorok hivatása. 

Ugylátszik, papnövendékeink közöl sokan a papnövel-
dében hivatásos tanulmányaikkal csak másodrendüleg fog-
lalkoznak, a fősúlyt profán, vagy legfeljebb oly tudományok 
elsajátítására fektetvén, melyek a theologiával csak igen 
távoli összefüggésben vannak ! Innen magyarázható azon 
sajátságos jelenség, hogy mig egynémely tehetségesb fiatal 
ember, a négyévi hittani cursus bevégzése után, legalább 
bizonyítványai szerint, csak mint igen középszerű theologus 
kerül ki az intézetből ; kedvence szakmájában már mint iró 
magasztaltatik bizonyos hírlapokban ; és mig köteles tantár-
gyait annyi szorgalomra sem méltatta, hogy azokból leg-
alább egy szigorlattal fejezte volna be hittanhallgatói pályá-
já t : más szakmából, felszenteltetése után alig egy évre, már 
mint graduált doctor magaslik ki a közönséges halandók so-
rából ! — Ne értse senki félre szavaimat; nagyon tudom én 
méltányolni azon fiatal paptársaim törekvését, kik a hittani 
tantárgyak mellett más tudományágakat is müveinek ; hiszen 
a kath. egyház minden időben mutatott fel az úgynevezett 
profán tudományok terén is világhírű tudósokat ; de azt már 
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mégis csak felfordult világnak tartom, midőn valaki, pap lé-
tére, az egyházi tudományok terét parlagon hagyva, kizáró-
lag csak a profán tudományok mezején akarja babérjait 
aratni. — Volt idő, midőn a lelkesebb világiak közöl is szá-
mosan behatóan és igen szép eredménynyel foglalkoztak 
theologiai tanulmányokkal ; ma meg azt kell tapasztalnunk, 
hogy fiatal paptársaink (tisztelet a kivételeknek), megelé-
gedve azon csekély ismeretekkel, melyeket a hittani fo-
lyam alatt kisebb nagyobb szorgalommal gyűjtöttek, s me-
lyek, ha a tantermek küszöbén tul is folyvást nem bő-
víttetnek, lassankint elpárolognak, elhanyagolják az állásuk 
parancsolta szaktanulmányokat, és annál nagyobb hévvel 
karolják fel a profán tudományok különféle ágainak műve-
lését ! Ugyan hol itt a hivatásérzet? hol az egyház intentiói-
nak, melyek a hittani intézetek nyitása és fentartása által 
nyilvánulnak, realizálására való törekvés, melyet minden hű 
egyházitól oly méltán megvárhat az egyház ? Am ha valaki 
pap létére a profán tudományokat is művelni akarja : lega-
lább ne hanyagolja el pap létére a theologiai tudományokat, 
mert „labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requi-
rent ex ore eius" (Mai. 2, 7) ; igen, de hogyan fogja az Ur 
törvényét hirdetni másoknak, ki maga sem ismeri azt ala-
posan ? hiszen „nemo dat, quod non habet" ; s nem fog-e ak-
kor beteljesedni az U r jóslata, mely szerint „ha vak vezet 
világtalant, mindketten verembe esnek"? (Máth. 15, 14.) — 
Ne is mondja senki, hogy annyi hittani ismereteket még a 
leggyarlóbb pap-theologusnál is kell feltételezni, hogy hiva-
tásos kötelmeinek meg tud felelni ; mert eltekintve attól, 
hogy már magában is igen szomorú dolog az, midőn a tanár 
(pap) csak épen annyi, vagy legfeljebb kevéssel több isme-
rettel rendelkezik, mint a tanítványok (hivelc) : a lelkipász-
torkodás terén elkövetett szarvas hibák, és a hivatalos jelen-
tésekből kirivó tájékozatlanság a hittudományok folytonos 
tanulmányozását épen nem látszanak fölöslegessé tenni ! — 
Es a sz. hitünk ellen intézett folytonos támadások, melyek-
től a divatos sajtó termékei csak ugy hemzsegnek, nem te-
szik-e lelkismeretbeli kötelességévé a papnak, folytonos ta-
nulmányozás által a hit fegyverzetével mind tökéletesebben 
felvértezni magát, hogy az ellenfél csapásait felfoghassa, vagy 
sikeresen visszaverhesse?és igy nem válik-e az általa képvi-
selt szent ügynek árulójává azon pap, ki köteles tanulmá-
nyainak elhanyagolása miatt, sem maga nem tud megfelelni 
mindennek, ki okát kérdi a benne való reménységnek (Pét. 
I. lev. 3, 15.), sem juhait az álpróféták ámításaitól, és a far-
kasok ragadozásaitól megvédeni nem képes? — És mi lesz 
végre az oly papból, ki a theologiai tanulmányokkal végleg 
felhagyva, kizárólag csak a profán tudományokkal foglalko-
zik ? kivetkezik lassankint az egyházias szellemből, elveszti 
hivatásérzetét, elvilágiasodik s lesz belőle szánalomra méltó 
sacrifieulus, ki merő kenyérkeresetté aljasitja legszentebb hi-
vatását; „quodsi autem sal evanuerit, in quo salietur ? Ad 
nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab 
hominibus" (Math. 5. 13). Vajha megszívlelnék fiatalabb 
paptársaim e jóakaró figyelmeztetéseket! de még inkább 
szívlelnék meg azon szavakat, melyeket az apostolokhoz in-
tézett az U r „Docete omnes gentes, . . . . docentes eos (min-
denekelőtt) servare, quaeeumque mandavi vobis" (Math. 28, 
20), és ugy művelnék a profan tudományokat, hogy mellet-

tök a hittaniakat el ne hanyagolják ! „Haec autem oportuit 
facere, et illa non omittere." (Luc. 11, 42.) ph. 

Bécs. Egy katholikus tanügyi lap keletkezett itt ú j -
évkor, melyre t. olvasóit figyelmeztetni kivánom, nem mint-
ha hazánkban is nem birnánk derék katholikus tanügyi lap-
pal, hanem mert az ilyirányu, csakugyan katholikus közlö-
nyök, legalább Ausztria-Magyarországban amugyis kevesen 
lévén, egyik-másik t. olvasói közül talán erre is reflectál-
hatna, mit a lap olcsóságánál és, — az első szám vétele után 
bizvást mondhatom — jól szerkesztett voltánál fogva, meg-
érdemel. Mit akar e lap, azt legjobban az előfizetési felhívás-
nak nyomán jelezhetem, alább pedig néhány szóval érinten-
dem, mit hozott az első szám, hogy ekként a t. közönség az 
u j közlönynek belbecse iránt kellőleg tájékoztatva legyen. 

„Életkérdés valamennyi nemzetre nézve," — mondá a 
bécsi kath. Nagygyűlésnek egyik fenkölt szellemű szónoka, 
— „a keresztény tanításnak és a katholikus iskolának kér-
dése ; oly életkérdés ez, melynek elmellőzése, nem kellő ápo-
lása, vagy épenséggel elnyomása által nem csak a népek jól-
léte, hanem magának a trónnak legerősebb, erkölcsi táma-
szai is veszélyeztetnek." 

E szavakat katholikus főúr mondta, de ne higyjük, 
mintha az egyház ellenségei is ne ismernék az azokban rejlő 
igazságot, és ahhoz képest ne cselekednének. A , Re'.' t. olva-
sói majd minden egyes számban találhatják a bizonyítékokat 
arra, hogy az egyház s a keresztény világrendnek ellenségei 
törekvéseik élét mindenek előtt a keresztény iskola ellen 
irányozzák s azt megsemmisíteni minden áron iparkodnak, 
midőn a ,hitfelekezetnélküli' iskola mellett rajongva, az is-
kolát az egyháztól elszakitani és azt vallástalanná —jobban 
mondva : a vallástalanság hirdetőjévé tenni akarják. E szo-
morú körülményre hivatkozik a „Christlieh-paedagogische 
Blätter" előfizetési felhívása is, midőn az u j lapnak megala-
pittatását mintegy okadatolva, „Világszerte foly az elkese-
redett harcz a hit és a hitetlenség közt," — mondja — „s a 
hol e harcz vivatik, ott a divatos istentagadás és anyagelvi-
ség mindenek előtt az iskolára teszi kezét ; midőn tehát az 
iskoláért küzdünk, az emberi nem legnemesebb, legdrágább 
kincseiért : a vallásért, a hazáért s a keresztény világrend-
ért küzdünk s innen van, hogy a kath. püspöki kar, élén I X . 
Piussal, az egyháznak ez idő szerinti egyik főfeladata gya-
nánt tekintik azt : hogy a keresztény katholikus iskolát fen-
tartsa és a hol elveszett, visszaszerezze." 

De hogy ezt tehessük, hogy e védelmi s a hol kell, tá-
madó harczban, kötelességünkhez hiven, részt vehessünk, 
szükséges, — mondja ismét a fentemiitett felhivás, — hogy 
az iskola viszonyait és jelenlegi állapotát ismerjük s minde-
nütt egyformán, czélirányosan já r junk el. A czél világosan 
ki van tűzve, azt ismerjük, de az oda szolgáló utak és esz-
közök érett megfontolást és komoly hozzákészülést igényel-
nek s ezért lapunk a következő három főpontot tar tandja min-
dig szem előtt, mint tevékenységének kiválóbb irányelveit : 

I . hogy a nevelés-oktatás katholikus alapelveit hirdesse, 
fejtegesse és terjeszsze ; 

I I . hogy az iskolai állapotokat mindig éber szemmel 
kisérje és az egyházellenes szaklapoknak,hitfelekezetnélküli' 
törekvéseinek ellensúlyozására lehetőség szerint közremű-
ködjék, — és 
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I I I . liogy positive is, a katholikus. iskolának életérde-
keit erélyesen hangoztassa, védelmezze és előmozditsa. 

Ezen tágahh kereten belül sok a feldolgozandó anyag, 
amiért is a ,Christl.-paedagog. Blätter' egyebek mellett a kö-
vetkezőket hozandják : 

1. Tanügyi értekezéseket, melyeknek czélja a tanitót 
és hitelemzöt tevékenységének tudományos magaslatán támo-
gatni, megtartani és megerősíteni. 

2. Tanügyi és a gyakorlati lelkipásztorkodás egyes ese-
teire vonatkozó törvényeket, rendeleteket, döntvényeket. 

3. Kidolgozott hitelemzéseket. 
4. Életképeket a történelemből, különös tekintettel oly 

eseményekre s tudományos kérdésekre, melyekre nézve a ta-
nítás nem ritkán hibás, téves, irányzatos. 

5. Égető kérdések fejtegetését a tanügy, nevelészet és 
lelkipásztorkodás köréből. 

6. Levelezéseket mindkét birodalom országaiból. 
7. Egyházellenes lapok támadásainak megczáfolása és 

visszautasítása. 
8. Tanügyi könyvek, i f júsági és folyó-iratoknak is-

mertetését, életrajzokat, necrologokat, kitüntetéseket, egy-
leti hireket a tanügy, hitelemzés és lelkipásztorkodás köré-
ből ; — hirdetéseket és szerkesztői mondanivalókat. 

Ez röviden a jelzett lapnak iránya, melynek első szá-
mát egyúttal ide mellékelem, azon baráti bizalom sugallta 
kéréssel, hogy azt F tdő Szerkesztő U r becses lapjában colle-
gialiter hirdetni méltóztassék. Csak még ennyit jegyzek 
meg, hogy a szerkesztő, Panholzer János ur, pap s hogy 
mellette szépszámú munkatárs-csoport áll, mi együttvéve 
szép reményekkel kecsegtet. A beküldött, a melléklettel 
együtt 20 lapnyi szám, mint látni tetszik, eléggé csinos ki-
állitásu, az előfizetési ár pedig — évenkinti két ft . o. é. — 
hallatlan olcsó. A lap, mint az előfizetési felhívásnak fentebb 
jelzett pontjai is mutat ják, nemcsak tüzetesen vett tanitót, 
hanem a papot, a hitelemzöt is t a r t ja szem előtt, miért is ha-
zám a tanügyért oly buzgón érdeklődő katholikus papságá-
nak kettősen ajánlani bátorkodom. = 

Észak- Amerika. A mormonokról, de a katholikusok-
ról is. (Folyt .) Midőn már most a katholikusokra forditanók 
tekintetünket, bátran azt mondhatjuk, hogy alig van örven-
detesebb látványt annál, melyet az északamerikai katholikus 
egyháznak mai belállapota nyúj t . 

Az északamerikai Egyesült Államok területén ezelőtt 
száz évvel csak 25,000 katholikus lakott, ma van 6,197,862, 
azaz az Unió polgárainak körülbelül hatodrésze katholikus. 
Legsűrűbben laknak a katholikusok a santa-fei érseki me-
gyében, melyben a lakosság 85 száztóliját s a brownsvillei 
ap. helynökségben, melyben 80%-já t képezik. Következnek 
Monterey megye 55, New-Orleans 48, Marquette 47, Colo-
rado (ap. helynökség) 45, Arizona (ap. h.) 41, New-York 
40, Providence és Baltimore 39, Springfield 38, Boston és 
Pi t tsburg 35—35 és San. Francisco 33 0 / 0 - v a l . 

Azon egyetlenegy püspöki megyéből, melyet VI . Pius 
1789-ben alapitott, azóta 11 érseki, 48 püspöki megye, 8 ap. 
helynökség és 2 ap. praefectura lett. Az ottani egyháznak 
mai felosztása 11 egyházi tar tományra a következő : 

1) Baltimorei tartomány (1808), melyhez tar toznak: a 
') megteszszük az ,Irodalom' rovatában. Szerk. 

hasonnevű érseki megye (1798) és Charleston (1820), Rieh-
mond (1820), Savannah (1850), Wheeling (1850), Wilming-
ton (1868), St. Augustin (1870) püspöki megyék, és az 
északkarolinai ap. helynökség. E tartomány területén van 
352,800 katholikus, 356 pap, 422 templom és kápolna, 54 
magasabb kath. tan- és 34 kath. jótékony-intézet. 

2) Cincinatii tar t . (1833), melyhez tartoznak a hason -
nevű érsekség (1821) és Louisville (1808), Detroit (1832), 
Yincennes (1834), Cleveland (1847), Corington (1833), For t 
Wayne (1857) és Columbus (1868) megyék. A tartomány 
területén van 925,000 katholikus, 837 pap, 1320 templom és 
kápolna, 108 magasabb kath. t an-és 61 jót.-intézet. 

3) S. Louisi tart . (1847) a hasonnevű érsekséggel (1826) 
és Dubuque (1837), Nashville (1837), Chicago (1844), Al-
ton (1857), sz. József (1868), Peoria (1875) püsp. megyék-
kel. Lélekszám: 955,722; — 813 pap, 1019 templom s káp., 
85 magasabb kath. tan- és 46 jóték. intézettel. 

4) New-Yorki tar t . (1850), a hasonnevű érs. megye 
1808 óta áll fenn; ezenkívül ide ta r toznak: Albany (1847), 
Buffalo (1847), Newark (1853), Brooklyn (1859), Rochester 
(1868) és Ogdensburg (1872) püsp. megyék. Területén la-
kik 1,385,000 katholikus lélek, van 935 pap, 829 templom 
és kápolna, 122 mag. káth. tan- és 86 jóték. intézet. 

5) New-Orleansi tart . (1850). A hasonnevű érseki me-
gye 1793-ban alapíttatott . Ma ezen kivül a tartományhoz 
tartoznak : Mobile (1824), Natchez (1837),Little Rock(1834), 
Galveston (1847), Natchitoches (1853), San Antonio (1874), 
püspöki megyék, a brownsvillei ap. helynökség (1874) és az 
ap. praefecturát képező ind. terület (1876), összesen 409,300 
lélekkel, 348 pappal, 315 templom- s kápolnával, 75 mag. 
kath. tan- és 30 jótékony intézettel. 

6) Oregoni tart . (1850). Érseki megye: Oregon City 
1844 ó ta ; e tartományhoz még csak egy püspöki megye: 
Nesqualy (1850) ós egy ap. helynökség: Idahoo (1868) tar-
tozik. Összes lélekszáma 31,501, 52 pap, 51 tempi, s káp., 
14 mag. kath. tan- és 9 jóték. intézet. 

7) San. Franciscoi tart . (1853) a hasonnevű érs. m. 
ugyancsak 1853 óta áll fenn. Ide tartoznak Monterey és Loa 
Angelos (1850), Grass-Valey (1861) megyék és az Utah-
kerületü hitküklérség, összesen 168,820 lélekkel, 195 pap-
pal, 190 templom- s kápolnával, 24 mag. katholikus tan- és 
16 jóték. intézettel. 

8) Philadelphiai tar t . (1875) a hasonnevű érs. megyé-
vel (1809), ide tartozván még Pi t tsbnrg (1843), Erie (1858), 
Scranton (1868), Harr isburg (1868) és Alleghany (1875) 
püsp. megyék. Lélekszám 566,000, — 517 pap, 507 tempi, 
s káp., 65 mag. kath. tan- és 25 jót. intézet. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- , Emlékkönyv* a székesfehérvári püspöki megye 

százados ünnepére, 1877 ; közrebocsájtják Károly János és 
Nyirák Sándor, egyházmegyei lelkészek. Szfhvár 1877, n. 
8-r. 368 1. Kapható Szfhvárt t Klöcknernél, vagy a szerzők-
nél, Tétényben, illetve Et tyek p. Sóskút, ára 2 ft . 

A munka, mely ftdő Pauer János félsz, püspök urnák 
ő mlgának van ajánlva, ugyané tudós főpapnak, általunk 
már régebben jelzett latin munkája mellett, de önállólag és 
függetlenül amattól foglal helyet s második, maradandó be-
csü gyümölcse és emléke azon kegyeletes ünnepélynek, me-
lyet a sz. István ősi városáról nevezett megye a mult évben 
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ült. Tévedne, a ki e munkák egyikéről is azt hinné, hogy az 
csak a székesfehérvár-megyei pap előtt birhat érdekkel, 
mert mindkettő általános egyház- és profán-történelmi szem-
pontokból is számos becses és fontos adatot hoz, s valamint 
hoszasb és mélyen ható előmunkálatoknak gyümölcsei ugy 
áttanulmányozások is bőven jutalmazandja a komoly olvas-
mánynak kedvelőjét. — Szándékunk lévén, legközelebb mind-
két munkát részletesen ismertetni, ennyit ftdő Károly s Nyi-
rák urak nagybecsű munkájának előleges jelzéseül. 

— Christlich-Paedagogische Blätter für die 
oesterr.-ungarische Monarchie, I . évf. 1. sz. Tartalom : An 
unsere p. t. Leser. Was wir wollen. Amtl. Bericht d. Bür-
germeisters üb. d. Schulen Wiens. Miscellen. Paedagogische 
Goldkörner. Personalien, (Magyarországból is.) Mannig-
faltiges, (Statistika, tanügyi kérdések, gyakorlati esetek, 
bel- s külföldi hirek, sat.) Szerk. posta, hirdetések. Mellék-
let : A tanügyi törvénykezés. 

Megjelennek a ,Christl.-paedag. Bl.' minden hó 5-én 
és 20-án, egy iven, nagy 8-adrétben, szükség szerint mellék-
lettel. Előfizetési áruk egy évre 2 ft. o. é. Előfizethetni min-
den es. s k. postahivatalnál és a szerkesztőségnél : Wien, I, 
Steindlgasse 6, I I I . legjobban postautalvány által. Fel nem 
használt kéziratok kívánatra visszaküldetnek. 

A ,Irodalmi SzemleIII.évf. l .szám. Tartalom-. 
Az erdély-egyliázmegyei „Irodalmi Társulat." — A t . kö-
zönséghez a meginditandó ,Egri Népkönyvtár' ügyében. — 
Farkas, Hitelemző Tanitások. — Dolinay, Lányok Lapja és 
Hasznos Mulattató. — Bodnár, írod. Dolgozatai. — Müller, 
Bausteine für die christl. Kanzel. — Megjelenendő művek. 
Irodalmi vegyesek. 

Szerkeszti s kiadja Luga László, Egerben. Megjelenik 
évenkint 12 iven, minden hónap 1-én. Előf. ára egy évre 
1 ft. o. é. 

X Megjelent s beküldetett ,,Hol az ördög" czimü 
röpirat, irta egy igaz hazafi. Ára 25 kr. Megrendelhető a 
„fiunyady-Mátyás" intézetben Budapesten. 25 példányra a 
szerző 5 ingyenpéldányt ajánl, 50 példányra tizet, 100 pél-
dányra húszat. A müvecske, melyből lapunk legközelebb 
mutatványt fog közölni, ugy rendkivül érdekes tartalmánál, 
mint népszerű irályánál fogva megérdemli a tömeges párto-
lást. Különösen ajánlható e művecske a nép közti terjesztésre. 

Y E G r Y E S E K . 
= Köszönettel vettük a mlgos szepesi püspök urnák 

X X I V . körlevelét, mely főleg a megyében 1877-ben össze-
gyűlt kegyeletes adományok kimutatása miatt érdekes, mely 
adományoknak összege kerék számmal 5000 ftra rug. Hogy 
mindenütt első helyen a mlgos püspök urnák neve diszlik, 
emlitésre sem szorul. 

— Figyelmet érdemel a , Voce délia Verità' azon észre-
vétele, hogy I I I . Napoleon és Viktor Emanuel, öt évi idő-
közzel, ugyanazon egy napon haltak meg : mindketten jan. 
hó 9-én. Megjegyzendő, hogy az uj belügyminiszter, Crispi, 
azon körjegyzékben, melyben a király halálát az egyes ha-
tóságoknak jelenté, el nem feledé hozzátenni, miszerint ő fel-
sége „ricevuti i conforti della Religione, részesülve a vallás 
vigaszaiban", mult ki. Ezt ugyanazon Crispi irta, ki néhány 
évvel ezelőtt igy szólt az alsóházban : „Uraim, a katholicis-
mus ideje letelt ! . . . . " Különös dolog az a halál, mely, re-
méljük, észre téritendi maholnap Crispi urat is. Annál kézzel-
foghatóbb egy olasz félhivatalos, vagy jobban mondva, ud-
vari lapnak azon hamisitása, melylyel a következő szavakat 
adja — harmadnappal a Crispi-féle körirat után — a hal-
dokló Viktor Emanuel ajkaira : „Mint katholikus halok 
meg. Mindig különös rokonszenvet és tiszteletet éreztem ő 

szentsége személye iránt, s ha valamely tettem által ő szent-
sége személyes nemtetszését vontam magamra, igen sajnálom. 
Lelkismeretemben azonban mindig ugy voltam meggyő-
ződve, hogy mint polgár és mint fejedelem csak kötelessége-
met teljesitettem s őseim vallása ellen mit sem vé te t tem. . . " 
Ily pharisaicus distinctiókat még egészséges korában sem 
tett Viktor Emanuel, annál kevésbbé halála pillanatában, 
mert jól érzé, hogy nem az nyomja lelkismeretét, mit tán 
közvetve a szentatya személye, hanem igenis az, mit közvetlenül 
„ősei vallása", a kath. egyház ellen vétett. 

— A , Federazione Piana' iskolaügyi bizottsága, mely-
nek felhívását nem régen mi is közöltük, e napokban volt 
kihallgatáson Simeoni bibornok-államtitkárnál, hogy a tár-
sulat hódoló köszönetét fejezze ki azon tetemes összegért, 
melylyel ő szentsége legújabban is a bizottság czéljainak elő-
mozdítására, azaz a római katholikus iskolák fentartására 
közreműködni méltóztatott. Tudnivaló, hogy ez csak rend-
kívüli segély volt, mert ő szentsége ugyané czélra évenkint 
rendes segélyül több mint 300,000 lirát tesz folyóvá ; — min-
den esetre utánzásra méltó például. 

— Neureuther, marpingeni plébános és Thome, mol-
nár s az egyházi gondnokság elnöke f. hó 4-én ismét a vizs-
gáló biró előtt állottak, arról vádolva, hogy a májusi törvé-
nyek megszegése körül segédkeztek. A ,vallatás' reggeltől 
estig tartott. Neureuther crimen laesae-je abban állott, hogy 
templomában több pap misézett a polgármester tudta nél-
kül, úgyszintén a sekrestyében is, melyben oltár van. Thome 
molnárnak vétke abban állott, hogy midőn egy csendőr az 
ablakon át benézett a sekrestyébe, „igen csúnya képet vá-
gott rá" s aztán az ablak függönyeit behúzta. 

— Valamely néptanodában nem régen történt, hogy 
egy tanitó a másik helyett, ki valamely ok miatt akadá-
lyozva volt, az órát megtartotta. Óra végén imádkozni akar-
ván a gyermekekkel, már is keresztet akart venni, midőn 
egyik fiu rákiált : „Megálljon tanitó ur ! nem szabad keresz-
tet vetnünk, ott van egy lutheránus !" Megjegyzendő, 
hogy ezen iskolában 80 gyermek közt 79 katholikus van. 
(,Christl.-paedag. Blätter.') 

— Bismarcknak van mint németbirodalmi kanczellár-
nak 54,000 mark, mint porosz külügyministernek 36,000 m, 
s mint lauenburgi volt kormányzó ministernek 9000 mark, 
összesen tehát 99,000 mark fizetése. Hogy nincs kerékszám-
mal 100,000 markja évenkint, egyedül a nagy férfiú önzet-
len szerénységének tudandó be, ki a Francziaország által 
fizetett vérdijból is, ha jól emlékszünk, csak egy félmillió 
tallért kapott „nemzeti dotatio" gyanánt. 

— f A csornai prépost és konventje, fájdalmas szivvel 
jelenti szeretett rendtársának, főtisztelendő Goda Kelemen-
nek, premontrei kanonok, aranymisés áldozár és kiérdemült 
perjelnek, folyó hó 14-én, életének 88-ik évében, a haldoklók 
szentségeinek ájtatos felvétele után, végelgyengülés követ-
keztében történt gyászos kimúlását. Hült tetemei folyó hó 
16-án reggeli 10 órakor fognak a csornai közös sírkertben 
örök nyugalomba helyeztetni. Csorna, 1878. január 14-én. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Kegyeletes adományok! 
a ,Federazione Piana' által Rómában fentartott katholikus 

iskolák számára : 
Eddigi összeg 1 db. cs. k. arany s 5 ft. 

Ugyané czélre a jó Isten nevében e kis összeget G. K. 3 ft. 
Szerkesztői üzenet. 

Z. z. Hogy ne volna mondani valóm ! az t. i., hogy bár minél 
többször találkoznánk. Igen helyes felszólalása a legközelebbi számban 
jön. A discretiót annyira viszem, hogy becses levelét elégettem. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1878. 
Tartalom : A nyelvadományról. — A pápai széknek megiiresedése és betöltése. — Keressük hát az ördögöt ! — Egyházi 
tudósitások : Peat. ,Nagyban ós egészben'. Pest. Glossa liberális reménykedésekhez. — o — Visszhang egy ismertetésre. 

Róma. Az u j király. — Észak-Amerika. A mormonokról, de a katholikusokról is. — Vegyesek. 

A nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

D) Negyedik osztályba végre azok véleményét 
teszsziik, a kik a „/A. XaMv" alatt idegen nyelvekeni 
beszélést értenek, ezek is azonban szétágaznak, a) 
Vannak, a kik állítják, hogy a 7A. csak egy nyelv 
volt, mely azonban az akkori nyelvek elemeit magá-
ban foglalta, igy Billroth.') Osvald2) szerint a nyelv-
adomány alatt a nyelv eredeti egysége értendő, minő 
akkor volt, mielőtt Bábelnél „öszezavarodott az 
egész föld nyelve." (Gen. 11, 9.) A nyelvadomány 
nem egyéb, mint felfüggesztése ama büntetésnek, me-
lyet Isten szabott a kevély emberi nemre a nyelvek 
összezavarodása á l ta l ; nem egyéb, mint. visszaállí-
tása az eredeti nyelvegységnek, vagy más szavak-
kal :8) a nyelvadomány az emberiség központi és 
egyetemes nyelvén való gondolat közlés, mely vagy 
tökéletesen összeesik a kereszténység előtti ősnyelv-
vel, vagy a legközelebbi analógiában áll hozzá.4) 

Ajánlja ugyanezen véleményt az, a m i t a nyelv-
adomány symbolicus jelentőségéről tanit, s arra ké-
sőbb vissza is fogunk térni, de különben sem a sz. 
irás, sem a sz. atyák tanával össze nem egyeztet-
hető, s a mi védelmére fel szokott hozatni, hitünk e 
két forrásában minden alapot nélkülöz. 

Szent Pál a nyelvadomány megjelölésére ren-
desen „yXw<J<Jcuu kifejezést használ, és igy többes szá-
mú alakban nyelvekről beszél, nem nyelvről ; ha tehát 
egy, akárminő központi vagy egyetemes nyelvről 

' ) Comment, zu den Briefen des Paulus an die Korin-
ther. Leipzig 1833. 177. k. 1. — 3) Id. h. 211—236 ; 279— 
308. 1. — 3) „Sie ist die Gedankenmittheilung in der allge-
mein menschlichen Central- und Uni versalsprache, welche 
entweder mit der vorchristlichen Ursprache vollkommen 
coincidirt, oder doch zu ihr in der nächsten Analogie steht." 
Oswald, id. h. 223. 1. — 4) Hasonló értelemben : Wickart , 
Giessener Jahrbücher 1838. és Bisping, id. h. 223. 1. 

beszélt volna, az egyes számú „yXwoocc" alakot kellett 
volna használnia. Erre különben azt felelik,5) hogy 
ezen központi egyetemes nyelv lényegileg egy volt, és 
nem is lehet azt oly nyelvnek tekinteni, mely más 
nyelveken kivül lett volna, hanem ez xùr' Qoyj'iv nyelv 
volt, melyből a nyelvek összezavarodása alkalmával 
a többi nyelvek keletkeztek, s mely ezeket, mint az 
egész saját részeit, magában foglalta. Innen magya-
rázhatók sz. Pálnál előforduló „yh^ooca," és „ylwaati" 
kifejezések s yXtoaati által ama központi, egyetemes 
nyelv jelöltetik, mig yluooai, az abból származó nyel-
vek viszonyát az egyetemes nyelvhez jelöli. Igy lát-
juk, mikép kellene támogatnia az egyik önkényüleg 
felállitott hypothesisnek a másikat. Minthogy, mint 
már mondók, egyik sem támaszkodhatik a szent-
Írásra, egyszerű tagadással is szabadulhatnánk tőle, 
mindazonáltal a különben tekintélyes férfiak miatt, 
a kik védik, további bizonyítékokat hozunk fel ellene. 

Ellenzik ezen hypothesist a nyelvadományról 
használt xaivaïs és srsçaiç jelzők, mert, ha ama fel-
tételezett központi nyelv uj lett volna is, mindig 
csak egy nyelv maradna, s i t t nyelvek-ről s nem 
nyelv-ről van szó. Hogy ellenvetésünket elkerülhes-
sék, már előre is kigondolták a vélemény védői, 
hogy nem lehet annyira szoritani a szentírás egyes 
kifejezéseit, mivelhogy az közönséges nyelven meg 
lévén irva, nem is adhatja valódi kifejezését a 8 ) 
nyelvadománynak ; de ez ismét oly hypothesis, mely, 
ha elfogadtatnék, következményeiben leginkább fel-
találóit sújtaná, mert akkor azt is kellene állitaniok, 
hogy a többi charismák sem birnak a szentirásbun 
helyes kifejezéssel, minek pedig épen ellenkezőjét 
mutatják.7) 

Ezeken kivül nehézségekbe ütközik jelen hypo-
5) Oswald, id. h. 225 ; Bisping, id. h. 240. 1. — •) Os-

wald, id. h. 224. ]. — i) Oswald, id. h. 305. 1. 
7 
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thesis, tekintve a nyelvadomány relativ érthetőség-, 
vagy érthetlenségét. Az ezen nyelven beszélőt vagy 
értették mindnyájan, vagy nem ! Első esetben ellen-
kezik sz. Pál tanával, mely szerint a nyelvbeszélőt 
nem értették mindnyájan 8) és épen azért magyará-
zóra volt szükségök; másodikban sz. Lukács elbe-
szélésével meg nemegyeztethetö, mely szerint a pün-
kösd ünnepén Jeruzsálemben összegyűlt nemzetisé-
gek képviselői mindegyike saját nyelvét értette. 
(Ap. Csel. 2.) Ezen ellenmondás kikerülésére azt 
állitották fel, hogy a nyelvadomány csodáját nem 
egyoldalulag csak az apostolokról kell érteni, és 
nem is a másik ellentétben, t. í. csupán a hallga-
tókról, hanem szerintök mindketten, az apostolok és 
a hallgatók is, ekstatikus állapotba emeltettek fel. 
Az isteni pneuma közvetlen működése alatt állottak 
a hallgatók, vagy inkább : az apostolok vallásos en-
thusiasmusa, pneumatikus állapota, ragályképen9) 
terjedett és származott át a hallgatókra. Ily módon 
magyarázzák a pünkösdi csodát ; a korinthi glosso-
lalistákat pedig ezért nem értették a hallgatók, mert 
ezekre nem gyakorolt a Szentlélek akkora befolyást, 
mint a jeruzsálemiekre. A szentírásból mindezeket 
még a legkisebb valószínűség bizonyítékával sem 
lehet védeni, és azért folyamodnak a sz. atyákhoz.10) 

Átvizsgálván lelkismeretesen a sz. atyák e nyelv-
adományra vonatkozó tanát, ugy találtuk, hogy 
csakis ketten tesznek emlitést ehhez hasonló véle-
ményről, de az egyetemes nyelvről semmit sem tud-
nak. Első názianzi sz. Gergely, a ki két véleményt 
említ ; az elsőre nézve egyetért a többi sz. atyákkal ; 
másik, az itt szóban lévő, neki sem tetszik. 

A sz. Gergely által emiitett másik vélemény 
szerint az apostolok saját anyanyelvökön beszéltek 
és a sz. Lélek a hallgatókban ezt ismét ezek saját 
nyelvévé változtatta, ugy hogy a csoda inkább a 
hallgatók, mint beszélők részén lett volna. A szent 
atyának, mint emiitettük, ezen vélemény nem tet-
szik, mert igy „eorum potius, qui audiebant, quam 
qui verba faciebant, hoc miraculum fueri t" , és azért 
az első vélemény1 1) ő neki „magis arridet".12) Első 
és egyetlen a régiek közül, ki egészen magáévá teszi 
ezen véleményt, az egyideig a monophysitismusnak 
hódoló Basil, Seleucia püspöke;1 3) — s azonkívül a 

8) I . Kor. 14. — 9) „contagiös" oder „miasmatisch" ; 
Oswald, id. h. 227. 1. — 10) „Wie schon von älteren Kir-
chenvätern geschehen." IT. a. 227. 1. — u ) Erre később visz-
sza fogunk térni. — 12) Orat. 44. „in sanct. Pentecost." Opp. 
ed. Basileae 1571. 738. 1. - Orat. X X X V I I . „De infan-
tibus in Bethlehem ab Herode sublatis." Max. Biblioth. V. 
P . V I I I . köt. 477. 1. 

sok időn át sz. Cypriánnak tulajdonított „De Spi-
ritu Sancto" czimü műben történik róla említés ; e 
munka azonban nem sz. Cypriántól, hanem egy ké-
sőbbkori anonym szerzőtől származik.14) Az ujabbak 
közül legjobban kifejtette és védte ezen hypothe-
sist Lamy.15) 

Ide tartoznak még azok, a kik daczára annak, 
hogy igen közel látszanak állani a sz. atyák egy-
hangú tanához, mégis igen messze esnek tőle. Beis-
merik ugyan, hogy a yluooaig lalüv alatt több ide-
gen nyelvekeni beszélést kell érteni, hanem tagad-
ják a Szentlélek természetfölötti működését, befo-
lyását, egy szóval : a csodát. Halljunk közülök 
egy-kettőt. 

Semler 16) szerint a korinthi egyháztól távolabb 
lakó hivek a jeruzsálemi zsidók módjára többször ösz-
sze szoktak jönni Korinthba, hogy külsőleg is meg-
tartsák és vallják a hitegységet és összeköttetést a 
hires korinthi egyházzal. Ily alkalmakkor történt, 
hogy mindenki saját anyanyelvén 17) beszélvén az 
egyházi gyülekezetben, ebből általános zavar támadt 
s ennek meggátlására kiadta sz. Pál a parancsot, 
hogy a nyh»<y<JaiQ XaXovvreq"- hallgassanak az egyház-
ban. — Kuinoel1S) egyszerűen ugy véli megmagya-
rázni az Ap. Csel. elbeszéléseit s sz. Pál tanát, mi-
szerint állítja, hogy Jeruzsálemben, valamint Ko-
rinthban is összegyülekeztek mindenféle nemzetségü 
keresztények s mindenki beszélte saját nyelvét. Ezek-
kel azonban többé nem foglalkozunk, bebizonyitván, 
hogy a nyelvadomány a Szentlélektől veszi eredetét, 
s igy természetfölötti, csodás esemény.19) 

A nyelvadományról eddig négy osztályban elő-
sorolt véleményekből láttuk, hogy azoknak egyike 
sem felel meg a szentírásnak ; nem marad tehát egyéb 
hátra, mint visszatérni a sz. atyáknak, a szentírásra 
fektetett egyhangú tanítására, mély szerint : a nyelv-
adomány a Szentlélek ajándéka volt, és a vele megajándé-
kozottak idegen nyelveken beszéltek, melyeket előbb nem 
csak, hogy nem tudtak, de saját szorgalmuk vagy ere-
jükből nem is tanultak. Ki a Szentlélek ezen adomá-
nyát kapta, az képes volt, mikor az egyház üdve és 
java követelte, idegen nyelveken beszólni, anélkül, 
hogy szükséges lett volna azokat előbb hosszadal-

)4) L . Tüb. Quartalschrift. 1828. 435. 1. — 15) De eru-
ditione Apostolorum. Florentiae 1738. 351. k. 1. — i6) „Pa-
raphrasis in I. Pauli ad Corinthios epistolam cum notis. Ha-
lae Magdeb. 1770. 318 k. 1. — 17) e. g. lingua arabica, co-
ptica, syriaca. Semler id. h. — I8) Id. h. 55. 1. — 19) L. erről 
bővebben a müncheni egyetem hittudományi kara által ko-
szorúzott pályamunkát: „Englmann, Von dem Charismen im 
Allgemeinen, und von dem Sprachencharisma im Besonde-
rem." Regensburg 1849. 72 k. 1. 
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dalmas és fáradságos tanulás utján elsajátítani. Ezen nyel-
veken zengé Isten dicsőségét (/.leyakeïa rov Qeov),20) hir-
dette szent tanait, s ebben állott a mondottak szerint a nyelv-
adomány tartalma. Lát tuk eddig azt is, hogy az idegen nyel-
veken beszélők indulatosan felizgatott, az ekstatikushoz ha-
sonló állapotban voltak. A Szentlélek befolyásának eredmé-
nye volt ez, ki kegyelmével annyira áthatotta megválasz-
tottjait , hogy azoknak lelki állapota nagy változáson ment 
keresztül. A nyelvadomány ezen ismérvei a különféle véle-
mények ellen czáfolatul felhozott érveléseinkből következ-
nek ; hátra marad, hogy most magát tételünket bizonyítsuk 
be, s erről előre is megjegyezhetjük, hogy már az által is bir 
némi valószínűséggel, amennyiben a többiek, tagadván min-
den természetfölöttit, vagy homlokegyenest ellenkeznek a 
szentirással, vagy avval meg nem egyeztethetők. (Folyt, k.) 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

E szabad választásnak, mint a pápai szék betöltése 
egyedüli természetes módjának, a római egyháznak helyi vi-
szonyai kezdettől fogva igen kedveztek. Midőn a római egy-
ház, úgyszólván még csak a katakombákban létezett, majd-
nem képzelhetetlen, hogy más befolyások lettek volna a pá-
pai széknek betöltése körül irányadók és döntők, mint maga 
a római egyház tagjainak s néhány talán esetleg Rómában 
időző vidéki püspöknek közös óhaja ; s aki az akkori idők 
keresztényeit, papokat és világiakat, ismeri, felteheti, hogy 
a hivek mi egyebet sem akartak, mint amit Istentől rendelt 
lelkipásztorai óhajtottak, más szóval : a római clerus volt az, 
mely választás ut ján töltötte be a pápai széket. Epoly ter-
mészetes, hogy akik a papi testületben, annak törvényes szer-
vezése szerint, magasabb fokon állottak, a , Primates Cleri', 
vagy mint már Anastasius Bibi. mondja : a ,Proceres Eccle-
siae', kik már igen korán a , Cardinales' elnevezés alatt for-
dulnak elő, hogy mondjuk, ezeknek, nagyobb tekintélyök-
nél fogva, nagyobb befolyás is jutot t a választási tényre s 
annak eredményére. Mindazonáltal e boldog ősidőkben egy 
értelem, egy akarat lelkesité a papság magasabb és alsóbb 
rangú tagjai t egymás közt nem kevésbbé, mint a világi hi-
vek összletével, ugy, hogy akkor a választás körüli viszályok-
ról szó sem lehetett. 

Ilyeneknek első nyomaival csak a I I I . század elején ta-
lálkozunk, midőn Hippolyt támadt mint ellenpápa 1. Callix-
tus ellen, ki akkor már évek óta kormányzá Isten anyaszent-
egyházát. Későbben is gyakran pártokra szakadt a nép és a 
papság, és a Béke Fejedelme földi helytartójának választása 
nem ritkán heves súrlódásokra szolgált alkalmul, amiértis a 
laodiceai zsinatnak rendelete: — can. 13. (Can. Non est. fi. 
D. 63.) — „Non est permittendum turbis, electionem eorum 
facere qui sunt ad Sacerdotium promovendi", mire sem illik 
annyira, mint némely római választásra, minek folytán nem 
csoda, ha ezekben nem ritkán idegen befolyások is iparkod-
tak érvényesülésre jutni s az egyház, a béke kedvéért, néha 
kénytelen volt betolakodottakat s simonistákat is megtűrni, 
szabadságának nem kis kárára. (L. Baron. Annál, eccles. ann. 
897. n. 1. — Devoti J u s can. univ. Lib. I . tit . fi. §. 35. — 
Pagi, Christica in Baron., ann. 1044. n. 3.) Hasonló esetek-

") Ap. Csel. 2, 11 ; u. o. 10, 46 ; 19, 6. 

ben bármely más püspöki széknél a metropolitának maga-
sabb fóruma orvosolhatta volna a felmerülő bajokat, Róma 
püspöki széke felett pedig nincs metropolita, miértis magok-
nak a pápáknak kelle bölcs törvények által a választást sza-
bályozni, s a bajoknak elejét venni. Századok multak el, mig 
az ide vonatkozó törvénykezés czélját tökéletesen elérhette 
s a pápaválasztás époly nehéz mint fontos kérdését kellőleg 
megoldhatta, de az egymás ellen tusakodó szenvedélyek és 
pártérdekek, a nagyravágyás és hatalmaskodási kísérletek 
viharai közepette is, a történelem nem egy sötét lapjáról 
mégis fényesen világlik felénk azon mindenha fentartott, hí-
ven es bátran védelmezett és megőrzött elv, hogy a római 
clerus az, mely szabad választás utján tölti be Péter székét, 
ad az összes kath. egyháznak legfőbb pásztort, tanitót és főt. 

Midőn ekként viszályok támadtak a választások al-
kalmával, természetesen nem csekély fontosságú tényező volt, 
ha a megejtett törvényes választást a római népnek, a hívek-
nek is legalább nagyobb és tekintélyesebb része hagyta hely-
ben. Se. Fabianus, 250-i febr. 20-án történt vértanu-halála 
után a pápai szék a Decius-féle üldözés következtében 17 
hónapig üres volt, s csak akkor töltetett be, midőn Decius a 
góthok ellen háborúba szállt s ezáltal otthon némi csend 
állván be, a választás megtörténhetett s megválasztatott a 
római születésű Cornelias, mint sz. Cyprián mondja : — epist. 
55. ad Ant. (52) — „Factus est Cornelius episcopus, de Dei 
et Christi eius iudicio, de clericorum pene omnium testimo-
nio, de plebis, quae tunc adfuit , suffragio, et de sacerdotum 
antiquorum et bonorum virorum collegio." Mindezt nem 
ok nélkül mondja sz. Cyprián, hanem azért, hogy megmu-
tassa, miszerint Corneliusnak megválasztatása törvényes volt 
és érvényes, ki ellen későbben tudvalevőleg Novatianus 
támadt mint ellenpápa, s érdekes (Wouters, ,Hist Ecel. 
comp.' I , 139 nyomán) látni, mit mond Baronius — ad ann. 
254, •— épen Cyprián eme szavaira vonatkozólag, ,eam olim 
fuisse eligendi S. Pontificis rationem : nimirum praemitte-
bantur preces ad Deum, plebis christianae seu eorum, qui 
illius vices repraesentabant, desiderium et testimonium 
audiebatur, cleri Romani vota et assensus postulabantur, 
quibus auditis et expensis episcopi, Romae vicini et alii qui 
in Urbe erant, in comitiis suffragia ferebant.' Nem kevésbbé 
jellemző az akkori választási módra nézve I . Valentinián 
császárnak leirata Siricius pápa (384—398) választása ügyé-
ben — ep. 2. ad Pinian., Coustant, Epp. Rom. Pont. col. 
639, — melyben többi közt ezeket mondja : „Azt hiszszük, 
hogy a római népnek kitűnő hivatása, egyetértésben a leg-
jobbat választani püspökké, s örvendünk, hogy ilv időkben 
élünk. Miután tehát Siriciust, e szentéletü férfiút olyképen 
kívánják a papság élére állitani, hogy egyúttal, hangos nyi-
latkozataik által Ursinust, elvetendőnek jelezzék, azért ma-
radjon, a mi különös örömünkre, Siricius a püspök ; mert 
nagy tisztességnek jele s bizonyítéka, hogy ő ugyanazon nyi-
latkozatok által megválasztatott, melyek/a másikat elvetet-
ték." I. Incec, Anysius, thessalonikai püspökhez intézett leve-
lében jelenti, hogy megválasztatása a legszebb rendben folyt 
le, s örömét fejezi ki a felett. A püspökök, mondja, a pap-
ság és az összes hivő nép azon szent békében választák meg 
őt pápává, melyet Krisztus Urunk hagyott anyaszentegyhá-
zának, midőn az égbe visszatért. I. Bonifatius pápa megvá-

7* ' 
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lasztatásának törvényes és ennél fogva érvényes volta felett 
az döntött, — epist. rom. presb. ad Honor., Const. 1007 ; — 
hogy a római papság választá meg őt a hivő népnek és a 
város kitünőbbjeinek helyeslése mellett, s hogy felszentelte-
tése, melynek okmányát 70 presbyter irta alá, a kilencz egy-
házi tartományból összesereglett püspökök jelenlétében haj -
tatott végre. Ily körülmények közt mit sem használt ellen-
felének, Eulaliusnak, hogy már előbb az ostiai püspök által 
consecráltatta magát, (Folyt, köv.) 

Keressük hát az ördögöt ! ') 
Midőn valamely országban egy egyént köröznek, hiven 

leírják annak minden külső tulajdonait, melyekből az egyént 
fel lehet ismerni. 

De hát vannak-e az ördögnek is ily tulajdonságai ? 
Nincsenek, mert hiszen az ördögöt nem lehet látni. 
Hogyan ismerjük fel tehát az ördögöt, ha nem le-

het látni? Megmondom. 
Vannak bizonyos külső ismertető jelek, melyekből egy 

bensőre lehet biztosan következtetni. Igy az ember külső 
tetteiből meg tudjuk mondani, melyek annak czélzatai. Pél-
dául a hazug embert fel lehet ismerni azon ellentmondások-
ból, melyeket beszéde foglal magában, vagy azon ellentmon-
dásból, mely beszéde és cselekedetei közt feltűnik. 

Az igaz, hogy vannak hazug emberek, akik oly ügye-
sen el tudják rejteni valódi bensejüket, hogy igen sokszor 
félrevezetik az embert, mert ugy tudnak hazudni, mintha csak 
nyomtatva volna. Azonban végre is nincs oly titok, melyet 
az óvatos körültekintés fel ne fedezhetne. 

Igy az ördögöt is fel lehet ismerni. 
Az általános ismertető jelek, melyekről az ördögöt fel 

lehet ismerni, a következők : 
1. Főjellemvonása az, hogy az egész földkerekségen 

mindenütt jelen van, ahol emberek vannak, a politika inté-
zői közt ugy, mint az állam kormányzatában, jelen van az 
emberek gyülekezetében ugy, mint az egyes emberek magá-
nyában, jelen van a templomban ugy, mint a templomon kí-
vül, jelen van a nyilvános cselekedeteknél ugy, mint az em-
ber legtitkosabb gondolatai közepett. 

2. I' öjellemvonása a titokszerüség, melynek leplével 
takar ja czélzatait, ugy, hogy az ember soha sem tudja mit 
akar ő ; főjellemvonása a képmutatás, melylyel fehérnek hi-
teti el a feketét s feketének a fehéret ; az ámítás, melylyel a 
jó szinóbe öltözteti azt, ami rosz és a gonoszság sötét festé-
két mázolja arra, a mi tulajdonképen jó ; igazságnak tünteti 
fel a hazugságot és hazugságnak az igazságot. 

3. Főjellemvonása az, hogy a) ellensége mindannak, a 
mi Istentől jő, ellensége magának az Istennek s egyházának, 
ellensége minden vallásnak, mely az igaz Isten tiszteletére 
vonatkozik, b) felforgatója az erkölcsi és társadalmi rend-
nek, felforgatója minden tekintélynek, c) feldúlója a család 
és egyén boldogságának. 

Ahol tehát e jellemvonásokat feltalálod, ugy tudd meg, 
hogy ott van az ördög. 

Miután pedig az ördög szellem, melynek teste nincsen, 
azt magában sehol sem fogod feltalálhatni ; hanem keress 

') Mutatvány ,Hol az ördög?' cz., általunk mult számunkban jel-
zett röpiratból. 

embereket, akik e jellemvonásokat beszédökkel, cselekede-
tökkel visszatükrözik, s ott találod az ördögöt. 

Az ördögöt tehát az emberek közt kell keresned. 
De kik azon emberek, a kikben az ördögöt feltalálhatod ? 
Azt én neked meg nem mondom, hanem megmondják 

ők maguk. 
Ez emberek a szabadkőművesek. 
Beszéljenek hát maguk a szabadkőművesek. (Fichte, 

Lessing, Andersen, Keller, Straus, Renan stb. stb.) 
I . az általános elterjedést illetőleg. 

„A szabadkőművességnek feladata nemzetközi, (— azaz 
a világ minden nemzetére terjeszkedik) az embereknek a 
világot körülhálózó szövetsége ; szabadkőművesség nélkül az 
emberiség rendeltetése kétséges." 

„A szabadkőművesség törekvése az egész emberi tár-
sadalomra kiterjeszkedik." 

„A szabadkőmüvesi tannak 'át kell hatnia a társadal-
mat, mint a só." 

„A szabadkőművesség czélja mindazoknak egyesítése, 
akik a liberalismushoz, ezen általános emberi intézményhez 
tartoznak." 

„A szabadkőművességnek a társadalom élén kell álla-
nia, és meg nem engednie, hogy akármi történjék abban a 
szabadkőművesség beavatkozása nélkül." 

„Nincs nagyon messze az időpont, midőn a földnek min-
den nagy páholya egy szilárd testvérszövetségben egyesül." 

„A szabadkőművességnek helyt kell foglalnia minden 
politikai kormányzatban." 

„A páholyoknak nemcsak joguk, de egyszersmind kö-
telességük, ellenőrizni azon tagokat, akiket politikai pályára 
segítettek, s megbüntetni azokat a ,liberális' programm meg-
sértése miatt ." 

„Nem a kormány van a páholyban, hanem a páholy 
van a kormányban." 

„Az ,Univers' czimű páholy Rómában tagjaiból kí-
ván hivatalnokokat, hogy a rend a kormányba juthasson és 
zajtalan befolyásával a testvérülés végczéljai felé közeledjék." 

„A mi müvünknek súlypontja felsőbbfoku páholyok-
ban van, ott készitjük a politikát ós a világtörténelmet." 

Az első főjellemvonását az ördögnek tehát megtaláltuk 
a szabadkőművességben. 

Ezen idézetek után szükségesnek tartom különösen 
hangsúlyozni azon idézetet, mely a liberalismusról vagyis a 
szabadelvüségröl szól ; és pedig azért, mert azt tapasztalom, 
hogy a legtöbb katholikus nem tudja, hogy mit pártol ak-
kor, midőn a liberalismust vagyis a szabadéivüséget pártolja. 

Tudd meg tehát nyájas olvasó, hogy a liberalismus 
vagyis szabadelvüség annyi mint szabadkőművesség. 

I I . Ha a szabadkőművesség nyilatkozatait vizsgáljuk, 
megtaláljuk benne az ördög második főjellemvonását is : a 
titkolózást, ámitást, hazudozást. 

Ám beszéljenek a szabadkőművesek : 
„A mi t i tkunkat feladni annyit jelentene, mint öngyil-

kosságot követni el önmagunkon, a kőmüvesi szövetség csak 
titkaival egyetemben létezhetik." (Freimauer Ztg) 30/9 .18 6 5.) 

„A páholy olyanokat is vesz igénybe, kiknek az utolsó 
szót még nem lehetett kinyilatkoztatni. (Riv. d. Mass. 4. évf. 
21. szám.)." 



„A rendnek czélja az ő első t i tka legyen." 
„A magasabb fokuak 2) majd minden páholyban van-

nak, akik a páholyokat vezetik, anélkül, hogy a szabadkő-
művesek erről csak sejtéssel is bírnának." 

„A szabadkőmüvesi rend ezer és ezerfejii és százezer 
karu koloszszus, titkos szövetség." Grisar. 

„Az alsóbb fokon lévő «testvérek közöl senki sem lát-
hatja a maga leplezetlenségében a szabadkőművesség törté-
netét." Krause előszava a szabadkőművesség történetéhez. 

„Esküszöm, hogy a szabadkőműves testvérek titkait 
megőrizem ; ha szavamat meg nem tartanám, alávetem ma-
gam annak, hogy ajkaimat izzó vassal égessék, kezemet le-
vágják, nyelvemet kitépjék, torkomat kettémessék, testemet 
felakaszszák s azt elégessék s annak hamvát a légbe szétszór-
ják, Isten engem ugy segéljen és szent evangelioma." Len-
ning Encyclopaediája. 

„Az időszerinti nagymesternek neve és tartózkodási 
helye a testvérek nagy része előtt ismeretlen maradjon mind-
addig, mig az jónak nem látandja a rend kormányzását sze-
mélyesen átvenni." A svédországi nagy országos páholy al-
kotmánya. 

íme titkolódásuk ! Hát a hazudozás, ámítás, képmutatás ? 
Egy ismerősöm, akit a szabadkőmüvesi társulat min-

den áron lépre akart keríteni, érdekesen adta elő az okot, 
melynélfogva a társulatba lépni nem akar. 

En — úgymond — s sok zaklattatás után felszólítot-
tam az illetőt, adna hát valami alapszabályt, melyből én a 
társulat czélját megérthetném. 

Kaptam is ily programmot de abban holmi értelmetlen 
zagyvalék mellett még a következő kifejezést is találtam : 
„Tagjai e társulatnak csak tisztes állásban levők lehetnek." 
No már erre csakugyan azt határoztam, hogy nem leszek 
tagja e társulatnak, mely már az alapszabályban is hazudik. 

No de én a szabadkőművesek nyilatkozataiból akarom 
ismertetni e kompániát ; azért : 

Beszéljetek szabadkőművesek ! 
„Mire használhatjuk az alsóbbfoku szakadkőmüvese-

ket? Semmi egyébre, mint arra, hogy békés hangzású nevö-
ket adják, hogy aztán ellenségeinket leverhessük." 

„A jótékonyság csak arra szolgál, hogy azzal valami 
mást elfödhessünk." 

„A jótékonyság a vám, melylyel a külvilágba juthatni ." 
„A vallásos érzelmek takaróul szolgálnak a gonosz ter-

vek minden fajának." Haugvitz 1822. 
„Bizonyos hatalmi állás elérése czéljából szóvirágokat 

és hizelgést használunk." Latomia 1869. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, január 22. ,Nagyban és egészben'. Valahány-

szor liberális félhivatalos tollak nem akarják bevallani va-
lamely vizsgálatnak, reájuk nézve kedvezőtlen eredményét, 
,nagyban és egészben' ugy irnak, miszerint a vizsgálat mi ki-

2) Megjegyezzük itt, hogy a szabadkőművességben három fokozat 
van : az első fokozaton csak tizenöt ember áll az Istenség három szemé-
lyének és a tizenkét apostolnak majmolasára, akik a szabadkőművesség 
végczéljával teljesen tisztában vannak ; a második fokozaton a nagy 
Oriens páholyához tartozók vannak, akikkel, állásuk és képességük s ki-
próbált szabadkőmüvesi jellemük szerint több kevesebb közöltetik a tit-
kokból, és végűi a harmadik fokozaton a János-páholybeliek vagyis az 
ostobák, a társulatotnem ismerő öntudatlan eszközök a szövetség kezében. 

vánni valót sem hagy e tekintetben, hogy a liberális eljá-
rás ,nagyban és egészben' példányszerünek tűnjék fel. I ly 
forma tudósítás fekszik előttünk most is a katholikus ala-
pok és alapítványok kezelésének megvizsgálásáról. A félhi-
vatalos ,Hon( t. i. azt irja, hogy „az alapok és alapítványok 
kezelésének megvizsgálására kiküldött bizottság befejezte 
munkálatát. A négy kiküldött albizottság által beterjesztett 
jelentések alapján, Marsovszlcy Jenő előadó, egy 30 lapra 
terjedő javaslatot dolgozott ki, melyet a bizottság plénuma 
tegnapi ülésében tárgyalt és elfogadott. Ez ,nagyban és 
egészben' helyesnek találván az eddigi kezelést — bár rész-
letesen kiterjed az ugy az ingatlanok mint ingók, előlegek, 
kölcsönök, konversiók stb. megvizsgálására, s e részben kon-
statál egyes téves intézkedéseket is — azon javaslatot teszi, 
bogy jövőre egy, a képviselői és kormányköröktől távol álló 
elemekből alakitandó bizottság gyakorolja az állandó ellen-
őrködést az alapítványok körül addig is, mig ezek jogi ter-
mészete eldöntetvén, bekövetkezhetik a törvényes intézkedés 
a kezelés meghatározása czéljából." 

Nagyszerűbb valamit alig tudnánk elképzelni e félhi-
vatalos jelentésnél, mert ,nagyban ós egészben' véve e félhi-
vatalos tudósítást, kitűnik annak részleteiből, hogy az ala-
pok és alapítványok megvizsgálására kiküldött bizottság 
,nagyban és egészben' nincsen megelégedve az eddigi keze-
léssel. Quod sic demonstro. 

H a az alapok és alapítványok kezelésének megvizsgá-
lására kiküldött bizottság az eddigi kezeléssel ,nagyban és 
egészben' meg lett volna elégedve, akkor a négy bizottság 
összjelentése alapján Marsovszky Jenő előadó urnák felesle-
ges volna egy 30 lapra terjedö javaslatot készíteni, az alapok 
és alapítványok jövő kezelését illetőleg, e terjedelmes műre 
forditott fáradságtól egyszerűen annak kijelentésével ment-
hette volna fel magát, hogy a bizottság helyesnek találván 
az eddigi kezelést, jövőre nézve is az eddigi kezelési mód 
követését ajánlja. De az előadó ur a 4 albizottság jelentése 
alapján nem jutot t ezen reá nézve kényelmesebb eredményre, 
hanem késztetve érezte magát, habár talán igen udvarias 
kifejezések mellett is, mégis csak uj javaslatot beterjesz-
teni, ami már önmagában véve nem látszik megerősíteni azt 
a félhivatalos állítást, mintha a bizottság az eddigi kezelést 
,nagyban és egészben' helyeselte volna. Ha ez igaz lenne, 
ugy egyáltalában nem érthető, mire való az előadó ur javas-
lata, melyhez a plenum is hozzá járult . 

De legyünk türelemmel, a félhivatalos jelentés nem 
hagy bennünket kétségbe a felől, mit jelent az a ,nagyban és 
egészben' helyeslés. Olyan ,nagyban és egészben' való helyes-
lés ez t. i., mely nagynak és egésznek részletei nem helyesel-
tetnek, mert, mint a félhivatalos tudósitás mondja, a javas-
lat „az ingatlanok, ingók,előlegek,kölcsönök, konversiók" kö-
rül — és hozzáteszi : „s a többi tekintetben egyes téves intézke-
déseket is konstatál." Köszönjük e félreérthetetlen vallomást, 
mely egészen megsemmisíti azon fennebbi állítást, hogy a bi-
zottság ,nagyban és egészben' helyesli az eddigi kezelést. Mi 
ugyanis az egész — ha nem a részletek összlete ? hogy lehet 
tehát ott beszélni helyeslésről ,nagyban és egészben' midőn 
a részletekre nézve, melyek egyenkint azon hozzáadással szá-
mittatnak el : ,és a többi', kimondatik, hogy ott téves intéz-
kedések konstatáltattak ? Az elősorolt részletek után ,a nagy-
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ban és egészben' helyeslésre nézve már-már alig marad hátra 
egyéb, mint azt mondani, hogy a bizottság helyeselte a szán-
tást, vetést, aratást, melyek nélkül tudvalevőleg termelni 
mit sem lehet. Mi bizonyára sokkal szivesebben vettük 
volna, ha a félhivatalos tudósításból az tlint volna ki, hogy 
a bizottság csakugyan helyeselte a kezelést nagyban és egész-
ben, mert belátjuk, hogy a vagyon oly terjedelmes com-
plexuma mellett itt-ott egyes tévedések előfordulhatnak, de 
a kérdéses jelentésből lehetetlen azt nem olvasnunk ki, hogy 
az eddigi kezelés kevés helyest, de annál több helytelent mu-
tatott fel, mi az alapokra nagyon hátrányos volt. 

Örömmel kell ennek következtében fogadnunk a bizott-
ság ama határozatát, „hogy a jövőre, a képviselői és a kor-
mány köröktől távol álló elemekből alakítandó bizottság 
gyakorolja az állandó ellenőrködést az alapok körül." O Fel-
sége ez ellenőrködő bizottságot, mely szintén a mellett bizo-
nyit, hogy a mostani bizottság mennyire,nagy ban és egészben' 
meg volt elégedve a kezeléssel, annál kegyelmesebben és biz-
tosabban fogja kinevezni, minél bizonyosabb, hogy eddig is 
egyenesen csak az ő kath. érzületének köszönhető, hogy ezen 
alapok és alapítványok a rape cape politikának áldozatul 
nem estek. A dynastia és a nemzet iránt mindig hű odaadás-
sal viseltető katholikusok e bizottság legkegyelmesebb kine-
veztetése elé, azt hiszszük, nyugodtau nézhetnek, mert előle-
gesen is fel kell tenni, hogy annak tagjai nem csak képvise-
lői és kormányköröktől távol fognak állani, hanem oly ka-
tholikus férfiak lesznek, kik az egyház javát, amenynyiben ez 
az alapítványokkal összefügg, minden tekintetben szivükön 
fogják viselni, kiknek működését nemcsak ,nagyban és 
egészben', hanem minden részleteiben is, helyesléssel fogjuk 
követhetni. A 

Pest, január 21. (jrlossa liberális reménykedésekhez. A 
liberalismusnak, minden anyagelvi iránya mellett is, vannak 
bizonyos szellemi vágyai, csakhogy ezen vágyak még akkor 
is, midőn positiv czélt akarnak elérni, a legfőbb szellemi ja-
vak negatióján alapulnak. Ez a liberalismus természete. Az 
erkölcsi jó, a jog és igazság, oly szavak és eszmék, melyek a 
liberalismus szótárában nem találhatók, hacsak nem azért, 
hogy tanulékony lelkek elsajátítsák a módot, mikép kell az 
emberiség e legfőbb javai ellen küzdeni. Nem csoda tehát, ha 
minden eseményt felhasználnak, ha minden alkalmat meg-
ragadnak, hogy vágyaiknak kifejezést adjanak és reményeiket 
olyan a milyen okokkal támogassák. 

Nagyon feltűnő lett volna, ha tactikáját a liberalismus 
épen most, Viktor Emanuel halálánál feladta volna. Amit az 
ember óhajt, azt reményli is és reményének kifejezést adni 
el nem mulasztja. Igy történt V. E. halála alkalmával is. E 
nevezetes halálozás a reménykedést a liberálisoknál felkel-
tette, azon reménykedést t. i., hogy az egyház az olaszországi 
bevégzett tényeken meg fog most már nyugodni és igy Olasz-
országgal ki fog egyezkedni. A V. E . halála alkalmával tör-
tént eseményeket, hogy a pápa egy főpapot küldött a haldokló 
királyhoz, hogy a temetési szertartások ünnepélyes megtar-
tását a pápa engedélyezte, hogy az olasz püspökök ott, 
hol, mint péld. Lombardo-Venetiában V. E. törvényes király 
volt, főpásztori leveleikben Requiem megtartását rendelik el 
az elhunyt király lelki üdveért, mind ebből azt következ-
tetik liberális lapjaink, köztük elsősorban a ,L.', hogy ez ked-

vező az olasz királyságra, hogy a pápa kiengesztelődése azon 
király koporsójánál, ki az olasz egységet létesítette, sokat 
ígérő jelenség a jövőre nézve. 

Nem szeretjük ugyan senki illusióit elrontani, de a je-
len kérdésben, hol a legfőbb elvi tekintetek forognak fenn, 
lehetetlen rá nein mutatnunk a tévedésre, mely e reményke-
dés alapjául szolgál. Mindazon tények, melyek az egyház ré-
széről V. E. halálát közvetlenül megelőzték és követik, csak 
a liberálisokat lepik meg, de nem a katholikusokat, valamint 
megforditva bizonyos, hogy a liberális következtetések vi-
szont a katholikusokat lepik meg, kik nem tudják belátni, 
mikép lehetséges, személyi kérdést oly fontos elvi térre át-
vinni, mint azt a liberálisok teszik és ez az a nagy tévedés, 
mely a liberális körökben uralkodik. Az egyház semmiféle 
bűnöstől nem tagadja meg bűnének bocsánatát, ha az halála 
előtt Istenhez tér ; nem csak, hanem maga az egyház, hiva-
tásának megfelelőleg felkeresi a bűnöst, lelkére hatni törek-
szik, hogy őt megtérítse, a megtértet pedig halálakor mind-
azon tisztességben részesiti, mely az egyház tagjait megil-
leti. Szem előtt tartva az egyház küldetését, bennünket sem 
az nem lep meg, a mi a pápa részéről V. E. iránt annak ha-
lála előtt, sem az, ami az ő halála után történt és történik. 
Az egyház felkereste halála előtt V. E.-t , hogy megtérjen, 
eltemetteti mint megtértet. Le t t légyen V. E . életében bár-
mily bűnös, követett légyen el életében bármily igazságta-
lanságot az egyházzal, megtérve, az egyház nem tagadhatta 
meg tőle az egyházi temetés szertartásait és hogy megtért, 
hogy visszavonta utolsó órájában az egyház ellen elkövetett 
igazságtalanságait, azt az egyházi temetkezhetés a legfénye-
sebben bizonyitja, mert annyi bizonyos, hogy V. E . meg 
nem térése esetében, sem az egyházi temetés egyházi enge-
délylyel, sem a püspökök rendeletei a Requiem megtartása 
ügyében meg nem történtek volna. 

íme a személyes kérdés, íme az egyház, a pápa kien-
gesztelődése V. Emanuellel, a mennyiben e kiengesztelődés 
az ö személyét illeti. Az egyház, a pápa nem gyűlöl senkit, a 
bűnössel kész kiengesztelődni és ha a liberalismus e pontnál 
megállapodnék, ugy neki igazat kellene adnunk. De a libe-
ralismus tovább megy. Amit az egyház V. E. személyével tett, 
azon tényt, hogy a pápa a megtérő királylyal kiengesztelő-
dött, átviszi az olasz királyságra, vagyis azt következteti, 
hogy a pápa az olasz királyságban végbement tetteket is 
helyben fogja hagyni és kiengesztelődik az olasz királyság-
gal is. Nem tudjuk, lát ják-e azok, kik ily reménynyel vannak 
eltelve, hogy mit óhajtanak? de azt tudjuk, hogy reményük 
teljesedése lehetetlen, mert az nem lenne egyéb, mint hogy a 
pápa adjon fel minden jogot, minden igazságot, nem lenne 
egyéb, mint azt reményleni, hogy a pápa szakítson minden 
erkölcsi törvénynyel. Nem, a pápa ilyesmit nem tehet ; azért, 
mert a megtért királylyal kiengesztelődött, a Syllabust nem 
vonta vissza és kérjük megjegyezni, hogy a királylyal kien-
gesztelődött, mert megtért, de ugyanez nem mondható a ki-
rályságra ; valamint a királylyal csak akkor engesztelődött 
ki, midőn már a bün megszűnt, ugy a királyság is csak ha-
sonló feltétel alatt reménylhet engesztelődést, amazt tehette 
a pápa, mert az erkölcsi törvénynek elég tétetett, ezt nem 
teheti, mert az erkölcsi törvénybe ütközik. Ily reményt va-
lóban csakis azok táplálhatnak, kik óhajtják, hogy minden 
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erkölcsi törvény alól felszabaduljanak és a felett nem is lehet 
kétség, hogy a liberális értelemben vett kiegyezés az olasz 
királysággal azonnal megtenné hatását mindenütt, hol még 
egyházi birtokról beszélni lehet, de mig a Syllabus vissza nem 
vonatik, addig a liberalismusnak a kiegyezés téreni reményei 
csak álmok lesznek, de valósággá nem válnak. $ 

— o — január 14.1878. Ftdő szerkesztő u r ! Sohasem 
beszélt annyira szivemből, mint, midőn a ,Religio'-nak 4-ik 
számában censori tolla alá vette azon úgynevezett „irodalmi 
iskolákat", melyek papnőveldeinkben virágzanak, fiatalsá-
gunk idejét kárbaveszitvén, a szükséges tanulmányoktól 
őket elvonván, s e mellett a praetendált „irodaimári" czim 
által az elbizakodottságnak kifejlődését nem csekély mér-
tékben előmozdítván. Már évek óta figyelemmel kisérem e 
„működéseket", de a hány év megfordul felettem, mindannyi 
jobban és jobban meggyőz arról, hogy ezen iskolákból az 
egyházra, a tudományosságra nemcsak haszon nem háram-
lik, hanem valóságos tényleges kár. Mik ezen munkálkodá-
sok eredményei? Regény vagy valamely tudományos mű 
,átmagyaritása' ! Tehát regény forditással töltik el növendé-
keink azon csekély időt, mely arra van szabva, hogy némi 
összeget gyűjtsenek maguknak azon bölcseségből, mely szük-
séges, miszerint minden körülmények között vezessék ne 
csak önmagukat, hanem esetleg másokat is a legfőbb czélra. 
Minő viszásság ! hogyha tudományos munkát vesznek kezük 
ügyébe, eltekintve attól, hogy rendesen rettenetes magyar-
sággal történik a fordítás, már magában véve meg nem bo-
csátható, hogy avatatlanok akarják valamely szerzőnek esz-
méit visszaadni akkor, midőn ennek eszközlésére az illető 
szakba vágó bő előismeretek elkerülhetlenül szükségesek. Es 
mind ez rovására történik azon czélnak, mely tulajdonkép a 
papnöveldék elé van tűzve. Mert, hogy a tanulmányi idők 
legnagyobb része e munkálatok forditása, bírálása, javítása, 
sajtó alá rendezése, s egyéb az „iskolák által követelt iro-
dalmi működésekre" fordittatik, ugy hiszem, növendékeink, 
ha lelkismeretüket megkérdezik, tagadni nem fogják; miből 
az következik, hogy a szükséges tanulmányok rendesen el-
hanyagoltainak, egy-egy osztályban alig akad néhány, ki 
kötelmeit pontosan végezné, a papnöveldei négy évből lesz 
malum necessarium, melyet át kell élni, s melynek lefolytá-
val csak azért tudnak többet a theologiából, mert haladván 
korban, haladtak értelemben is, s igy egy kissé mélyebben 
tudnak gondolkodni azon igazságokról, melyeket gyermek-
korukban a kátéból merítettek. S hogy ez igy van, sajnos 
tapasztalásból tudom. 

Már pedig a dolgok ilyetén állása mily kárával jár 
az egyháznak, váljon ki tudná felbecsülni ; váljon lehet-e 
papnak állása méltóságáról helyes fogalma, ha nem ismeri 
elegendőleg azon alapokat, melyeken e méltóság felépül ; s 
ha papi méltóságáról mélyen gyökeret vert meggyőződése 
nincs, miként fog a minden oldalról intézett rohamok közt 
megállni ; s ha meg is állna, miként fogja az igaztalan tá-
madásokat megtorolni, ha nincs alapos képzettsége vallása 
elveiben? A kiváló képzettség szükségessége, ha valamikor 
ugy napjainkban, a szellemi elvakultság e ri tka korában, a 
legégetőbb ; ez azonban el nem érhető, mig növendékségünk 
a rá nézve semmi haszonnal nem járó működési körből ki 
nem lépve, azon tér művelésére veti minden tehetségét, mely 

téren a munkateher őt várja. Azért mélt. szerkesztő ur enge-
delmével növendékségiinknek némi tanácsokkal szolgálok. 

Ez 
irodalmi iskolák, melyek szóban forognak, valami-

kor talán szükségletet képezhettek és hasznot is haj that tak 
papnöveldéinkben, t. i. akkor, midőn a harminczas években 
a nemzeti ébredés jelszavát kellett meggyökereztetni ; ma 
azonban már nemcsak fölöslegesek, hanem határozottan ká-
rosak is. De azért ebből még nem következik, hogy az isko-
lákat el kell törülni a földszínéről, hanem helyes alapra kell 
őket áthelyezni, azon alapra, melyet a korviszonyok megkí-
vánnak. Maradjanak meg az iskolák, de az iskolák kebelé-
ben a foglalkozási tárgy változzék, s a hasznot nem hajtó 
fordításokat, költeményeket, beszélyeket s egyéb elmefutta-
tásokat váltsák fel oly tárgya értekezések, melyek megfelel-
nek a papnövendék időszerinti tanulmányainak. Ezek — ol-
vasást tételezvén fel — mig egyrészt az eszmék tisztulását 
s a vallás mélyebb megismerését eszközlik, másrészt — ha 
növendékeink az úgynevezett „irodalmi munkálkodásra" 
forditott időnek csak felét gyümölcsöztetik is, — oly szelle-
mi tőkére fognak szert tenni, melynek kamatait bárminő 
állásba kerüljenek, mindig fogják élvezhetni. 

Én mindenekelőtt és fölött ez iskolák czéljának tekin-
teném a szónoklatban való kellő jártasság megszerzését. 
Mert — nem azt mondom, hogy jeles egyházi szónokaink 
kezdenek fogyni — hanem azt, hogy tekintve különösen a 
fiatal nemzedéket, kezdünk nem érteni a szónokláshoz. Azon, 
legtöbb papnöveldében évenkint egyszer végbemenő beszéd-
gyakorlat bizonyára meggyőzi növendékeinket arról, hogy a 
szónokláshoz minél kevesebben, minél kevesebbet értenek. 
Már pedig ki merné kétségbevonni, hogy a lelkipásztorko-
dás terén állónak egyik legfőbb hatalma a szónoklásban fek-
szik ; ki merné tagadni, hogy a szónoklat azon legkiválóbb 
nyilvános eszköz, mely leginkább képes a hallgatóságot 
megnyerni s a jóra hajlítani. Ha ez igy van, akkor a ma tel-
jesen elhanyagolt képzést a szónoklatra növendékségünknek 
kötelessége felkarolni, becsületbeli kötelessége magát azon 
fegyver forgatásában gyakorolni, melyet a lelkipásztorko-
dás terén szüntelen kézben kell tartani a bűn irtására, az 
erény gyámolitására. Ezt tekinteném tehát én a papnöveldei 
iskolák legfőbb czéljának. Készitsen kiki ismételve szent be-
szédeket, aminőt tud, — hisz a műbeszéd megirásának sza-
bályait már a középtanodákban előadják — a beszédet 
mondja el nyilvános ülésen, birálják meg egymást kölcsönö-
sen, de szeretettel s ez kettőt fog eredményezni : először nö-
velni fogja az eszmegazdagságot, s igy a fiatal áldozárok 
nem fognak rászorulni a többnyire eszmeszegény prédiká-
cziós könyvekre ; másodszor azt eszközli, hogy az ismételt 
szónoklatok folytán hozzászokván a nyilvánossághoz, nem 
fognak az ijedelem folytán sóbálványnyá változni akkor, 
midőn hivatásszerüleg lesznek kénytelenek a szószékre lépni. 

Ezek volnának Méltóságod czikke folytán megjegyzé-
seim az irodalmi iskolákra. Dr z. 

Róma. Az uj király már letette esküjét az alkot-
mányra, miután mindjárt atyja halála napján kibocsátott 
proclamatiója nagy s többnyire örvendetes benyomást tett a 
— liberálisokra, mert hangzatos szavakkal emlegeti „a ha-
ladás és a szabadelvű intézmények iránti szeretetét." — Igaz 
ugyan, hogy a mai királyok oly szerencsétlen lények, kik 
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igen ritkán mondhatják ki, amit gondolnak s igen ritkán 
cselekedhetnek meggyőződésük szerint; azonban mégis, mi-
kor a kellőnél is többet beszélnek, azt kell feltennünk, misze-
rint nem bánják, ha az emberek későbben szavuknál fogják 
őket. Igy áll a dolog I . Umberto királylyal is, ki a német 
koronás testvérek' példája szerint, már régen gondoskodott 
róla, hogy mint „az olasz páholyok legfőbb főmestere" — 
nevetség tárgya legyen minden igazi szabadkőműves előtt és 
ki már évek óta ,szabadelvű' nézeteit oly hangosan hirdeti, 
hogy a tendentia minden lépten-nyomon kirí, mi különben 
a mélyebben gondolkodó előtt az egész dolgot kissé gya-
nússá tehetné, s ezért a páholyt is minden esetre arra bi-
randja, hogy a ,legfőbb testvért' mindig szépen szemmel 
tartsa, s kellőleg megválasztott ministerek által arra kény-
szerítse, hogy „a szabadelvű intézmények iránti szeretete" 
tettleg is nyilvánuljon. 

Egyébiránt, e ,szabadelvű intézmények' már magok-
ban véve olyanok, hogy mellettök a királyok személyes haj-
lamai nem igen érvényesülhetnek ; mert ezen intézmények 
lényegileg abban állanak, hogy a ,korona' felváltva hol az 
egyik, hol a másik pártot hivja meg ,tanácsába', avégből, 
hogy az időszerinti többség a misera contribuens plebs-et 
kifoszthassa, emellett, hogy a közfigyelemnek legyen, mivel 
foglalkoznia, egy kis ,kulturharcz'-ot játszván. Hát ha még 
Crispinek kedve kerekedik, Mazzininek róla mondott jósla-
tát teljesíteni ? Akkor fog ugyan teljesedni egy külföldi di-
plomatának még Florenczben mondott más jóslata is. Midőn 
ugyanis Umberto, akkor még koronaherczeg, egyizben ismét 
nagy garral hangoztatta előtte, hogy ő a ,mangia-preti' — 
papfalók társaságához tartozik, a diplomata hidegen csak 
annyit felelt neki : „Akkor Fenséged maholnap még a ,man-
gia-ré'-kkel (királyfalókkal) is fog találkozni" . . . . Umberto 
pedig, — adós maradt a válaszszal. Azonban alig hihető, 
hogy ő maga is ne értené ezt ; — de mit tegyen ? Arra, hogy 
megforduljon, hogy tisztességes, keresztény politikát kezd-
jen, ha kedve s esze is volna hozzá, ránézve Rómában nincs 
meg a lehetőség, mert egy féltuczat feldöntött trónus rom-
jain álló király nem játszhatja a ,törvényes fejedelmet'; a 
forradalomnak szövetségese ő, s ha valamely viszonyról, ugy 
erről áll : „qui habet soeium, habet dominum /" . . . A forra-
dalom az ő ura, annak parancsait kénytelen teljesíteni, ugy 
amint azokat elébe adja Crispi, — „a királyságnak utolsó 
ministere" . . . . 

Sajnáljuk a szegény királyokat s imádkozzunk érettök, 
talán segít raj tuk Isten, s ezáltal a népeken is ! © 

Észak-Amerika. A mormonokról, de a katolikusok-
ról is. (Vége.) 9) Bostoni tart., mely 1875, mig a hason-
nevű, most érs. megye, már 1808 óta áll fenn, ide tartoz-
ván még Hartford (1844), Burlington (1853), Springfield 
(1870), Providence (1872) püsp. megyék 873,000 lélekkel, 
509 pappal, 573 tempi, s kápolnával, 32 mag. katholikus 
tan- és 23 jót. intézettel. 

10) Milwaukei tart. (1875) magában foglalván a hason-
nevű érseki (1844) és St. Paul (1850) Marquette (1857), 
Green Bay (1868) La Crosse (1868) püsp. megyéket, s 1875 
óta még az észak-minnesotai ap. helynökséget is ; összesen 
395,500 lélekkel, 424 pappal, 644 tempi, s kápolnával, 27 
kath. mag. tan- és 21 jót. intézettel. 

11) Santa-Feitartomány (1875), ide tart. a hasonnevű 
érsekségen (1850) kivül két ap. helynökség : Colorado (1868) 
és Arizona 1869. Területén lakik' 136,220 kath. lélek, 81 
pap, 248 tempi, és kápolna, 8 m. tan- s 4 jót. intézet. 

Ezzé nőtte ki magát az észak-amerikai katholikus egy-
ház nem egészen 100 év alatt. Midőn Caroll püspök 1785-
ben első egyházlátogatási körútját tette, 24 katholikus pa-

pot talált az Unió területén; — ma van 5067! — 1223 lé-
lekre jön egy pap ; pedig tekintetbe veendő, hogy a templo-
mok s kápolnák száma a papok létszámát majdnem minden 
megyében fölülmúlja, összesen lévén ennyi pap mellett 6118 
templom és kápolna. Tekintetbe veendő továbbá, hogy a 
katholikusok, kevés területet kivéve, mindenütt igen elszór-
tan laknak, miből a lelkipásztorkodási működésre nézve oly 
akadályok és nehézségek származnak, melyekről európai pap-
nak fogalma sincs. Az Egyesült Államok területe, Aljaska 
nélkül, 143,000 négyszögmértföldet tesz, ugy hogy 1 Q mtfre 
átlagosan 265 lakó, ezek közül 43 katholikus jön, mi a papok 
és a világi hivek közti, fenntérintett számarányát tartva 
szem előtt, annyit tesz, hogy minden egyes jmpra, lelkipász-
torkodási területül, átlagosan huszonhét Q m föld esik. 

Érdekes észrevételekre nyújt alkalmat a magasabb tan-
és jótékony intézeteknek statistikája is. A tanintézetek ösz-
szes száma 614 a jótékony intézeteké 354, azaz 10,049 kath. 
lélekre esik egy tan- és 17,500-ra egy jótékony intézet, mi 
bizonyára époly fényes jele az amerikai katholikusok áldo-
zatkészségének, valamint szerzetes rendeink áldásos műkö-
désének, mely által ilyetén intézeteknek, aránylag csekélyebb 
költségek melletti fentartása lehetővé tétetik. 

Nagyszerű épület az észak-amerikai katholikus egyház 
már most is, és az igazi szabadságnak védszárnyai alatt még 
csak virágzóbb jövőnek megy, feltartóztathatlanul eléje, mig 
a protestantismus épen ott, hol nem csak szabad, de uralkodik 
is, ép oly nyomorultan darabokra foszlik, mint mindenütt. 

VEGYESEK. 
-)- Köszönettel vettük a nmlgu egri érsek urnák fenn-

költ szellemű s classicus irályu újévi főpásztori körlevelét 
„ Vota Archiepiseopi exordio novi anniu. Ugyancsak ő exjá-
nak egy nemes tettéről a ;következőket olvassuk az ,Egri 
Egyhzm. Közlöm/-ben : Érsek ő exjánál újévkor nemcsak 
a papság, hanem a városi s megyei hatóság, törvényszék, 
intézetek, katonai tisztikar szintén testületileg, illetőleg kül-
döttségek által mutatták be hódolatukat. Ez alkalommal ő 
exja Eger városát nagylelkűségének ujabb tényével örven-
dezteté meg. A városi tisztelgő küldöttség fejének, a polgár-
mesternek ugyanis egy iratot nyújtott át, melyben a várost 
értesité, hogy a város által törvényszéki helyiségül megvett 
,Oroszlán' czimü vendéglő árát, 7500 irtot, a város szelle-
mi és anyagi érdekeinek előmozditására irányzott őszinte 
törekvéseinek ujabb bizonyítékául s főpásztori fogyhatlan 
szeretete tanuságaul, az eladó érsekségi törzsvagyonnak a 
város helyett ő nmlga fogja sajátjából kifizetni. A város e 
nagylelkű adományért háláját kifejezendő, e hó 6-án tartott 
képviseleti gyűlésében közlelkesedéssel díszpolgárrá választá 
meg ő nmlgát s egyszersmind életnagyságú arczképének a 
városház termében leendő lefestetését határozta el, s köszö-
netének nyilvánításával egy számosb tagu küldöttséget bí-
zott meg. A közel 60 tagból álló küldöttség e napokban tisz-
telgett ő nmlgánál. 

— A vallás- s k. o. ü. minister ft. Krucsz Krizosztom, 
pannonhalmi főapát urat ő mlgát a hazai műemlékek ideig-
lenes bizottságának kültagjává nevezte ki. 

— „ Charaeteristieon" czim alatt írja a , Magyar Állam' : 
1877. dec. 14 és 15. napjain Szabolcs és Hajdú megye kir. 
tanfelügyelője meglátogatta Hajdu-Nánás város iskoláit. I t t 
tartózkodása alatt ösztönzésére a város képviselő-testülete 
megajánlott a város pénztárából a zsidók részére egy tani-
tói fizetést, a reform, tanítók részére az ismétlő iskolások tani-
tásaért 200 frtot, a róm. katholikusok részére pedig az 1868. 
évi iskolatörvények és a protestánsok által fennen hangozta-
tott felvilágosodottság nagyobb dicsőségére — semmit. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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À nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

3. Az idegen nyelvek bebizonyítása és pedig 
A) sz. Pál tanából. 

a) Szent Pál elszámlálván a Szentlélek adomá-
nyait1) ezen kegyelemből való kegyelmeket, hogy 
megmutassa, miszerint azokból magának az ember-
nek, ki őket birja, semmi haszna sincs, ha a meg-
szentelő kegyelem állapotában nincsen, sőt még ká-
rára is lehetnek, ha a Szentlélek kegyelmének ellene 
szegül, következő hasonlattal él : „Szóljak bár em-
berek és angyalok nyelvén, lia szeretetem nincs, 
olyanná lettem, mint a zengő réz vagy pengő czim-
balom." Ezen szavak természetes s világos értelme 
a következő : „Ha a nyelvadományt, a mit ti korin-
thiak oly nagyon csudáltok és bámultok, s azt mind-
nyájan birni óhajtjátok, ha én ezen nyelvadományt 
oly mértékben birnám, hogy az minden nemzetek^ 
sőt többet mondok, még az égi szellemeknek, az an-
gyaloknak nyelvét is magában foglalná, s amellett 
nem volna szeretetem, azaz nem lennék a kegyelem 
állapotában, üres, erkölcsi becs nélkül vagyok, épen 
olyan, mint a zengő réz vagy pengő czimbalom." 
Ezek is külsőleg sok zörgést és lármát csinálnak, de 
belsőleg üresek és élettelenek. 

Bizonyítékunk súlypontja a „szóljak bár embe-
rek és angyalok nyelvén" szavakban fekszik, s hogy 
itt „nyelvek" alatt a nyelvadomány értendő, kitű-
nik a contextus és beszéd czéljából. A megszentelő 
malaszt fenségét a charisinákkal, s különösen a 
nyelvadománynyal szemben bebizonyítandó, az apos-
tol nem kételkedik állítani, hogy ha az a megszen-
telő malaszttal karöltve nem jár, foglalja az magá-
ban akár a világ minden nyelvét, de — magasabb-

!) Kor. 12, 28—31. — ») I . Kor. 13, 1. 

ról vévén hasonlatát — még az égi világ lakóinak, 
az angyaloknak nyelvét is, az illető lelkének üd-
vére, (a mi pedig fő) semmit sem használ. Ha tehát 
— vonjuk le most a következtetést — az apostol 
ezen hypotheticus mondatában a nyelvadomány fo-
galmával a világ minden beszélő lényének nyel-
vét köti össze : ugy az, t. i. a nyelvadomány, a mint 
az a korinthi egyházban előfordult és használatban 
volt, legalább is egynehány idegen nyelvet foglalt 
magában.3) De ha ezektől mind el is tekintenénk, 
már maga a czél, melyet sz. Pál oktatásával elérni 
akart, arra vezet bennünket, hogy a nyelvadományt 
mint idegen nyelvekeni beszélést fogjuk fel. Sz. Pál 
ugyanis sok mindenféle abusust ki akar irtani a ko-
rinthi egyházból, ilyen abusus uralkodott a nyelv-
adományra nézve is ; ha most a nyelvadomány nem 
állott volna idegen nyelvek beszéléséből, a korin-
thiak az ő, hypothesisre alapitott, oktatását meg nem 
értették, ő czélját el nem érte volna. 

Hogy az apostol valóban minden nyelvekről 
beszél, világos ugyanezen hypotheticus beszédének 
folytatásából is, midőn „a minden titok tudásáról, 
minden tudományról" (2. v.), „minden vagyon elosz-
tásáról" (3. v.) szintén azt mondja, hogy azok is 
szeretet nélkül mit sem használnak. 

A tárgy azonosságánál fogva idegen nyelvek-
ről beszél az apostol ugyané fejezetnek 8. v. is, mi-
dőn mondja : „A szeretet sohasem szűnik meg, ha-
bár a jövendölések véget érnek, a nyelvek megszűn-
nek, a tudomány elenyészik", mikhez Estius :*) „Nem 
mondja, hogy meg fog szűnni a nyelv, hanem a nyel-
ved; nem fog ugyanis feltámadás után megszűnni a 

3) Rosszul értik némelyek (mint pl. Corn, a Lap. ad h. 
1.) a „linguae angelorum" alatt az ékesszólást, mert a szent-
irás az ékesszólás jelölésére sehol sem használ ilyen vagy 
hasonló kifejezést, és az itt sem tisztán költői. L . Oslander, 
id. h. 575. 1. — 4) Ad h. 1. 

4 
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testi nyelv használata, hanem elenyésznek a nyel-
vek különféle nemei s igy a nyelvadomány is, melyre 
többé nem lesz szükség." 

b) Az idegen nyelveket bizonyitják továbbá sz. 
Pál következő szavai : „A törvényben irva van : 
Hogy idegen nyelveken és idegen ajkokkal szólok e 
népnek, és ugy sem hallgatnak meg engem, úgy-
mond az Ur. Tehát az idegen nyelvek jelül szolgál-
nak nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek." ^Sza-
vainak első részét Izaiásból6) vette az apostol, ha-
nem a hol máskor többnyire szóról szóra szokott 
a LXX. után idézni, i t t az eredeti szöveg után maga 
szabadon fordit. A LXX. az idézett versnek első felét 
igy adja : ,,^/ta (pavfoouov /uXsmv, SICC ykwoaijç sTsçaç" 
(per balbutientes linguas, per linguas varias) s szent 
P á l et től e l térőleg : èv eTEQoylwaaoLÇ xai év y.zileaiv 

eTÉQoig" a mit a Vulg. igy fordit : „in aliis linguis et 
labiis aliis." 

Izaiásnál következő ezen szavak értelme : Isten 
a féktelen izraelitákat, kik „parancsolj, ismét paran-
csolj ; várj, ismét vá r j ; kevéssé itt, kevéssé amott"7) 
gúnyos szavakkal csúfolták az ő prófétáit, fenye-
geti, hogy más nyelvű idegen népeket küld rájok 
hogy őket megfenyítsék. Az idegen nyelvek tehát 
az izraelitákra nézve Isten haragjának jelei voltak ; 
sz. Pál is a nyelveket jelnek nevezi a hitetlenek 
számára. 

Ezek után tárgyunkra vonatkozólag követke-
zőleg érvelünk : Habár nem is szóról szóra veszi át 
sz. Pál Izaiásnak szavait, habár nem is szól minda-
két hely egy és ugyanazon dologról, mégis mind a 
két helynek egy hasonló közös eszmével kell birnia (mert 
máskép nem idézte volna sz. Pál Izaiást), és ezt a 
közös eszmét az idegen nyelvek képezik. Ha tehát Izaiás-
nál „ajakának szólásával és idegen nyelven szól e 
népnek" alatt valóban idegen, a zsidók anyanyelvé-
től külömböző nyelveket kell érteni, ugy sz. Pál-
nak : „az idegen nyelvek jelül szolgálnak a hitetle-
neknek", szavait szintén idegen, a korinthiak anya-
nyelvétől elütő nyelvekről kell értenünk. Minthogy 
pedig sz. Pál itt a nyelvadományról beszél, kö-
vetkezik, hogy a nyelvadomány idegen, a Szentlé-
lek által természetfölötti módon adott nyelvek be-
széléséböl állott. — Nem vitat juk tehát, hogy az 
idézett helyek minden tekintetben azonosak, nem is 
tar tunk azokkal, kik Izaiás szavaiban a nyelvado-
mány megjövendölését látják Krisztus földi országa 
számára ; nem, ezt nem állítjuk, hanem mégis fényes 

5) I . Kor. 14, 21—22. — ®) Izai. 28, 11. — 7) Erede-
tiben : zav-la-zav zav-la-zav, kav-la-kav, kavla-kav. íz.28,10. 

bizonyítékát lát juk véleményünknek szent Pálnak 
Izaiásból átvett szavaiban ; mert ellenkező esetben 
mondják meg elleneink, miért választotta sz. Pál, a 
nyelvadományról szólván, Izaiásnak épen ezen helyét, 
s miért csinált maga magának oly fordítást, mely 
mint az eredeti, mint pedig a LXX. szövegétől majd-
nem lényegesen eltér ? 

c) Idegen nyelvekre vezet ama viszony is, mely 
a nyelvek és értelmezés 8) charismája (lqui]VEÍa yXwo-
owv) 9) között létezett. Valahányszor előszámlálja sz. 
Pál az adományokat, f-ogrjveía mindig követi a nyelv-
adományt.10) ' E Q ^ V E V U V ige annyit jelent, mint for-
dítani, és ily értelemben használtatik is a szent-
írásban, p. o. „Rabbi, quod dicitur interpretatum 
(fQutlvevóuevov, id. versum) magister." (János. 1, 38); 
Cephas, quod dicitur interpretatum Petrus (u. o. 
42. v.) n ) Ily értelemben veszi azt sz. Pál is. Voltak 
ugyanis olyanok, kik idegen nyelveken beszéltek, s 
mások, kik az általuk mondottakat a hallgatók anya-
nyelvére fordították ; az elsők a nyelvek, utóbbiak 
az értelmezés (illetőleg fordítás) charisináját bír-
ták. Ezen a két adomány közötti kölcsönös viszony-
ból ismét következik, hogy a nyelvadomány idegen 
nyelveket foglalt magában. 

d) A két charisma közötti kölcsönös viszonyt 
szem előtt tartva, tanúskodnak még idegen nyel-
vekről sz. Pál következő szavai : „íme oly sok neme 
van a nyelveknek a világon, és egy sincs jelentés 
nélkül ; ha tehát nem tudom a szó (<pW) jelentését, 
arra nézve kinek szólók, idegen nyelvű leszek, és a 
ki szól, rám nézve idegen nyelvű leszen."12) Miután 
sz. Pál a nyelvadomány megvilágítására példáját az 
élettelen hangszerekről felhozta,13) átmegy a glos-
solaliának közelebbi s saját tárgyára, az emberi nyel-
vekre. A nyelv (Sprache) jelölésére itten (puvtj szót 
használ, s nem ykiJaay-t, minthogy evvel értekezésé-
nek folyamában magát a nyelvadományt jelöli ; za-
var elkerülése végett tehát választotta az előbbi 
szavát. „@MV>I" jelenthet puszta üres hangot is, de 
itt, amint a Vulg. jól fordít ja (lingua), nyelvet jelent ; 
kitűnik ez a 10. v. második feléből: „etnihil eorum 
sine sonitu est", mert, ha itt <pi»vt] hangot jelentene) 

e kifejezés tautologicus lenne, körülbelül ily érte-
lemben : „sonitus non est sine sonitu", s azonkívül 
megerősítik qpww/ nyelvi jelentését : „ha tehát nem 

8) Tulajdonképen : fordítás. — 9) I . Kor. 1 2 , 1 0 . — 
10) I . Kor. 12, 10. 28; 14, 5. 13. 26. 28. V. ö. Ef. 4, 11; I . 
János 4, 1. — « ) L. még. János 9, 7 ; Mát. 1, 23 ; Márk. 5, 
41 ; 15, 22. 37. Zsid. 7, 2. Egyetlenegy hely fordul elő az 
újszövetségi szentírásban, ahol annyit jelent, mint : magya-
rázni, Luk. 24, 27. 12) I. Kor. 14, 10—11. 13) L. fentebb.' 
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tudom a szó (cpiovfj) jelentését" sz. Pá l szavai.14) Ezek sze-
rint a két idézett versnek értelme a következő : „ Annyi kü-
lönféle és sok nyelv van a világon, hogy alig össze lehetne 
őket számlálni, s minden nyelvnek megvannak saját szavai 
és kifejezései, melyek segitségével az emberek egymással 
gondolataikat közölni szokták. H a tehát mást hallok saját 
nyelvén beszélni és nyelvét nem értem, ő idegen lesz előttem, 
ugy mint én idegen (Yulg. barbarus) 15) leszek előtte s nem 
fogjuk egymást érteni; ugy ti is korinthiak, hogy megért-
sétek azokat, kik a nyelvadománynál fogva hozzátok idegen 
nyelveken szólanak, szükséges, hogy azt nektek az értel-
mező (forditó) megmagyarázza illetőleg leforditsa. 

A nyelvadomány lényegéhez sz. Pálnak itt i6) értelme-
zett tana szerint tartozott az idegen nyelvekeni beszélés, mi-
ket a Szentlélek természetfölötti módon közölt az aposto-
lokkal s a többi, ez adománynyal megáldott hívekkel ; de lás-
suk most történelmi s látnoki helyeinket. (Folyt, köv ) 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

Azon súrlódások, melyeket Eulaliusnak betolakodása 
az egyházban okozott, alkalmat adtak a világi hatalomnak 
is, az egyház belügyeibe avatkozni. Wouters, — I, 267 — 
igy beszéli el ezt : „Post Zosimi obi tum a maiori cleri parte 
electus est Bonifacius, Ronianus, vir morum integritate et 
doctrina eonspicuus. Perpauci vero, Symmachi, urbis prae-
f'ecti patrocinio nixi, elegerunt Eulalium, archidiaconum. 
Honorius imperátor, mendaci Symmachi relatione circum-
ventus, utrumque Ravennam accersiri iussit, donec causa in 
episcoporum synodo cognosceretur. Sed dum convocabatur 
Synodus, Eulalius, spreto imperatoris mandato, Urbem in-
gressus est ; quapropter Honorius, pulso Eulalio, Bonifacium 
sedi Romanae restitui iussit. Ibidem observât Pagi, hoc Bo-
nifacium inter et Eulalium dissidio factum esse, ut primum 
Honorius, deinde Italiae reges, alii aliis temporibus, se sen-
sim RR. Pontificium electioni immiscuerint." De hogy a ,ke-
resztény' császárok már korábban is e téren erőszakoskodni 
kezdtek, mutat ja Liberius esete, kit az ariánus-liitü Constan-
tius elűzött, ellene I I . Bódogot állítván fel ellenpápául. Ké-
sőbben, mint már fentebb láttuk, Ursinus, ki I. Damasus és 
Siricius pápákkal szembe szállt, alkalmat adott Valentinián 
császárnak beavatkozásra, bár ez egyszer az egyháznak ked-
vező irányban, amennyiben a törvényes pápák részére állott. 
Hasonlólag tett Honorius is a jelen esetben ; törvényt bocsá-
tott ki — mindegy, akár I . Bonifácz kivánatára, akár anél-
kül, — mely azt rendelte, hogy ha valamely választásnál a 
pártok illetlenül tusakodnak, a választottak egyike se ismer-
tessék el, hanem a róm. papság u j választáshoz fogjon ; (Can. 
Si duo, 8. D. 79. —) de már Gratián, ki e törvényt gyűjtemé-
nyébe felvette, megjegyzi, — Diet. Grat . v. Hoe autem, post 
can. cit. — hogy az nem érvényes akkor, midőn a szokásos 
módon megválasztott pápa ellen valamely rakonczátlan párt 
ellenpápát állit fel, s hogy e törvény, mint világitól szár-
mazó, az egyházban egyáltalán nem bir kötelező erővel. Diet. 
Grat . v. Illud autem. D. 96. pr. — v. Hoc capitulo. D. 97. P. 1. 

") de Welte id. h. 130. 1. — n ) Igy Ovid Pontusból irt levelének 
következő szavai : „Barbarus hie ego sum, quia non intelligor ulli." — 

a b c. d. alatt 

Ez időtől fogva, egészen a nyugati császárság bukásáig 
a pápaválasztások csendesen folytak le ; azonban a jelzett 
időpont után a német fejedelmek és királyok ismételten tet-
tek beavatkozási kisérleteket. Már Odoaker, vagyis inkább 
az ő meghagyásából Basilius, városi főnök oly rendeletet 
bocsátott ki, mely Simplicius pápához intézett gyengéd felszó-
lítás alakjában ugyan, de határozottan azt követelte, hogy a 
pápaválasztások csak a fejedelem hozzájárulása mellett men-
jenek végbe. Az egyház azonban e követelést soha sem is-
merte el, sőt az 502-ben, Syminachus pápa alatt tartott zsinat 
e törvényt, mint egyházi belügyben a világi hatalomtól eiv-
dőt, semmisnek jelentette ki. Ugyanezen pápa már három év-
vel előbb, 499-ben, több rendeletet bocsátott ki a pápavá-
lasztásra vonatkozólag, melyek által főleg azon visszaélést 
iparkodott megszüntetni, hogy egyes, a pápai székre vágya-
kozók, még elődjök életében is különféle Ígéreteket szoktak 
tenni a választóknak, melyek ezek által el is fogadtattak. 
Ezenkivül még azt is határozta, hogy azon esetre, lia a pap-
ság szavazatai szét oszolnának, a többség választottja tekin-
tessék törvényes pápának. 

Ezen határozatok hozatalára nevezett pápát valószínű-
leg azon mozzanatok bírták, melyet a saját maga választása 
alkalmával felmerültek, midőn Zeno császár vele szemben 
bizonyos Laurentiust pártolta, mert az az u. n. Henotikout 
elfogadta, ugy hogy ez esetben is, a világi hatalomnak be-
avatkozása csak az egyházi elem közt felmerült fegyelmetlen-
ségnek következménye volt. Ugyanezen ügyben Nagy Theo-
dorich is lépett fel mint biró,sőt midőn Laurentius ismét Sym-
inachus ellen fellázadt, a király, minden egyházi törvény és 
szokás ellenére Pétert , altinumi püspököt rendelte a pápai 
széknek visitatorává. Ugyané Theodorich, ki kormánya kez-
detén az egyháznak barátja volt, későbben annak üldözője 
lőn. Annak daczára, hogy Hormisdas és 1. János pápák 
megválasztatása egészen rendben folyt le, ez utóbbit mégis 
börtönbe vetette, hol meg is halt, és 526-ban IV . Felixit 
rendelte az egyház fejévé. Igaz, hogy választása méltó 
egyénre esett, mit az egyház azáltal elismert, hogy nevezet-
tet utólagos választás által a pápai széken megerősítette. 
Ezért Theodorich unokája és utódja, Athalarich, egy Cassi-
odorus által fogalmazott leiratban megdicsérte a római d e -
rűst, s későbben, ugyancsak Cassiodor fogalmazása mellett, 
rendeletet bocsátott ki a püspökválasztások alkalmával elő-
fordulni szokott rendetlenségek és vesztegetési kísérletek el-
len, mely rendelet, parancsa szerint márványba vésve, sz. 
Péter előcsarnokában felállíttatott. IV . Eelixnek halála ki-
induló pontját képezé egy rövid ideig tartó schismának, a 
mennyiben bizonyos Dioscurus a törvényes pápa, II. Boni-
fatius ellen fellázadt, Bonifatius után II. János, ezután / . 
Agapet következett, kinek Konstantinápolyban történt halá-
lát Theodat k i rá ly arra használta fel, hogy Silver ius szemé-
lyében pápát nevezzen ki. A római clerus eleinte tiltakozott, 
későbben azonban, hogy a schismát kerülje, megválasztá 
Silveriust a maga részéről is pápává, ki aztán a benne hely-
zeti bizalmat teljességgel igazolta. Azon bátorság, melylyel 
Theodora császárnéval szembeszállt, ki Vigiliust akarta pá-
pává tenni s azon apostoli erély, melylyel Belisár praetensióit 
viszszautasitotta, a vértanú koronát szerzék neki. Theodora 
fellépésével pedig ismét u j korszaka kezdődik a jogtalan be-

8 * 
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avatkozásoknak, amennyiben a keleti gótliok ariánhttii ki-
rályai helyébe a byzanti császárok léptek, kik a választás 
helybenhagyásának ,jogát' bitorolván, azt pénzszerzési for-
rásul használták, amennyiben a helybenhagyás megadásáért 
tetemes dijakat szedtek, melyeknek összege néha igen ma-
magasra rúgott. (Folyt, k.) 

Keressük hát az ördögöt!1) 
(Folytatás.) 

I I I . Es hogy állunk az ördög harmadik főjellemvo-
násával? 

a) Mily viszonyban vannak a szabadkőművesek a pá-
pával, a kath. egyházzal, egyáltalán a kereszténységgel, egy-
általán a vallással s magával az Istennel ? 

Erre a szabadkőművesek igy felelnek : 
„Ha két oly párt áll egymással szemközt, minők a csá-

szár, ki a szövetséget szereti és a pápa, aki azt kárhoztatja, 
ekkor az egész szabadkőművességnek a császár pár t jára kell 
állania." Dicsbeszéd a porosz császárra, midőn a szabadkő-
művesség fővédnökségét elfogadta. 

„Gyűlölet a pápa . . . stb. ellen, ez a valódi szabad-
kőművesség." A felsőbb fokra való felvételnél szokásos nyi-
latkozat. 

„Nem a pápaság megczáfolása, hanem annak kiirtása, 
nem kiirtása, hanem annak megbecstelenitése, nem is meg-
becstelenitése, hanem annak sárba tiprása képezi most a 
feladatot." 

„Az egyháznak sem hatalmaséin joga a látható világ-
ban." Quinet. 

„A katholikus egyháznak értéke nincs, az ártalmas ; 
az ő enyhitő eszközei mérgek, melyek tönkre teszik azt, aki 
azokat használja." 

„Azon harczban, melyet az elfajult papság az erköl-
csös emberiség világa ellen folytat, ne legyünk tétlenek." 

„Az egyház elleni harczot a szabadkőművességnek kö-
szönjük." 

„Ha mint becsületes szabadkőművesek a mi szövetsé-
vetségünkben előre akarunk haladni, ugy Strauszszal hatá-
rozottan be kell vallanunk, hogy nem vagyunk már keresz-
tények, mi szabadkőművesek vagyunk, és sem több sem 
kevesebb." 

„A szabadkőművességnek természetes feladata harczra 
kelni a barbarság (kereszténység) ellen az emberiség érde-
kében." Bluntschli nagymeszter beszéde. 

„A rend nem ismer különbséget az egyházak és vallá-
sokra nézve, hanem minden alakban csak az embert nézi." 
Carpentier 1872. 

„Egy szabad pogány vallás közelebb áll hozzánk, mint 
egy szűkkeblű kereszténység." Szabadkőmüvesi evangelium. 

„Ránk nézve a vallási kérdés sokkal fontosabb, mint a 
politikai, mert igen nehéz a szabadságot megalapítani ott, 
ahol a nagy sokaság templomba jár ." Ricciardi, Popolo d' 
I tal ia 1869. jul. 30. 

„Nekünk a legkülönbözőbb eszméink vannak Istenről, 
a szabadkőművesség 2800 módon tudja magának az Istent 
képzelni." Párisi szabadkőmüvesi gyűlés. 

') Mutatvány ,Hol az ördög?' cz.. általunk a 6. számunkban jel-
zett röpiratból. 

„Czélja a szabadkőművességnek minden vallási egye-
sületet szétrombolni s az embereket Isten s egyház nélkül 
egyesitni." 

„A szabadkőművesség minden vallásos elein tagadása." 
„A szabadkőművesség az embereket azon egy vallás-

ban egyesitse, melyet minden ember elfogad." (Ily vallás 
pedig nincs) Paderborni szövetségi ünnepély 1877. jan. 24. 

„A franczia szabadkőművesség az istentagadással szö-
vetkezett." (Vége köv.) 

A Szent-István-Társulat 
igazgató választmánya Tarkányi Béla kanonok és társulati 
alelnök ur vezetése alatt f. hó 17-én tartá ez évi első gyűlé-
sét. Az alelnök ur meleg szavakban üdvözölte a választmányt 
az újév alkalmából s visszapillantást vetve a múltra, meg-
köszönte a választmánynak irányában tanúsított jó indula-
tát és szives támogatását, kérte egyszersmind, hogy őt jó-
akaratú tanácsadásaival alelnöki tisztében ezután is támo-
gatni méltóztatnék. Ezután megnyitván az ülést, bemutatta 
Soós Mihály premontrei kanonok s keszthelyi m. kir. felsőbb 
gazdasági tanintézetnél a természettudományok tanárának 
sajtó alól kikerült s tagilletményül legközelebb kiosztandó ; 
„A keresztény álláspontja a természetben" czimü m u n k á j á t . . . 
ennek bevezetéséből előadván az indokot, mely a társulatot 
a mű kiadására birta. 

A természettudományok vívmányai hirneves tudósok 
által gyakran felhasználtatnak vallási elvek és tanok ellen 
intézett támadásokra, holott a kereszténységnek nincs oka a 
természettudományok haladásától félnie. Szerzőnek érintett 
müvében főczélja volt az ellenünk irányzott elméletek éleit 
lehetőleg eltompítani s azokat valódi értékökre leszállítani. 
Kitűzött föladatának második részét azon törekvése képezi, 
hogy a természettudományok tényleges vivmánvai s a kinyi-
latkoztatott igazságok között olyan összeegyezést hozhasson 
létre, mely megnyugtató hatású legyen azok részére is, kik-
nek lelkületében a természettudományok bizonyos kételyeket 
támasztottak s a tudomány emberei sem vonakodhassanak 
azt legalább alap gyanánt elfogadni. Azon meggyőződésben, 
hogy a kereszténység nincs és nem lehet ellenmondásban a 
természeti igazságokkal, a földi lényeket ugy igyekszik mű-
vében bemutatni, hogy bennök mindenki Isten keze müveire 
ismerjen s áldva tekintsen fel azok öröklétű alkotójára." 

A választmány örömmel fogadta alelnök jelentését s 
valóban korszerűnek tekinti oly jeles mű megjelenését, mely-
nek tudós szerzője a magyar tudományos szakirodalom terén 
már 1876-ban kiadott „Éghaj la t tan" czimü munkájával di-
cséretesen ismert nevéhez ujabb koszorút fűzött. 

Alelnök bemutatta továbbá a „Szentek életé"-nek sajtó 
alól kikerült legújabb füzetét, mely az októberi s novemberi 
hónapokat tartalmazza s jelenté egyúttal, hogy a deczemberi 
havi füzet, melylyel a nagy munka teljesen be lesz fejezve, 
február vagy márczius hónapra szintén elkészül. 

Sóos Mihály munkája s a Szentek élete október-novem-
beri füzete mint 1877. évi tagilletmények már legközelebb 
szét fognak küldetni a tagoknak. Ezen két munkával az 1877« 
tagilletményi ivszám teljesen ki van állítva, sőt 10 ívvel 
meghaladja az illetményt. 

Bejelentettek a következő u j tagok : Lollok József esz-
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tergomi kanonok ; Szántó Mihály nagyszebeni terézárvaházi 
tanitó ; Mészáros Nándor szegedi iskolai főigazgató, liudnay 
István kir. táblai biró ; Ilykovics Bazil rahói jegyző ; Szem-
necz Emil veszprémegyházmegyei növendékpap ; Bosznagl 
Imre székesfehérvár-egyházmegyei növendékpap a központi 
seminariumban ; Znamenák István nagyszombati főgyrn. ta-
ná r ; Tocsek János kamanfalvi közbirtokos. 

Néhai Pellet László fényi plébános 10 forintot hagyo-
mányozott a társulatnak. 

D.-Almás, Jalna és Kerekhegy r. k. községek szegény 
tanulói részére ingyen elemi tankönyvek szavaztattak meg. 

Ezután bemutattatott és elfogadtatott a bizottság által 
benyújtott költségvetés 1878-ra. Eszerint előirányoztatott 
bevétel : 74,394 f t . 85 kr. ; kiadás : 74,378 ft . 24 kr. — A tár -
sulat alapitványi tőkéje jelenleg : 46,305 ft . 40 kr. 

A pénztári kimutatás szerint a társulat inultévi tiszta 
bevétele tett : 81,755 ft . 25 krt, tiszta leadása : 74,634 ft. 59 krt. 

A folyó januárhavi bevétel : 4028 ft. 89 kr., a kiadás : 
3187 ft . 86 kr. 

Az ügynökségben deczember hóban eladatott : 52,058 
példány könyv, 5811 darab egyéb nyomtatvány, 1500 darab 
szentkép ; készpénzben bejött : 6478 ft. 89 kr. 

A jegyzőkönyv kitelesitésére gr. Györy László és dr. 
Ruzsicska János urak kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 25. A nép- és iskolai könyvtárak. Egy le-

irat valamennyi egyházmegyei főhatósághoz és egy körren-
delet, intézve valamennyi tanfelügyelőhöz, jelent meg a na-
pokban a ,hivatalos lapban', tárgya mindkettőnek azonos, 
t. i. a nép-, illetőleg az iskolai könyvtárak alapítása, azok 
anyagi támogatása. Az előbbiek különösen felszólittatnak, 
hogy valamely egyházmegyei alap kijelelése, vagy a tanít-
ványokra bizonyos összegek kivetése, nemkülönben a ha-
nyag iskola látogatók büntetési pénze bizonyos részének át-
engedése által az illető könyvtárakat pártolják, mi végből a 
népkönyvtárakat terjesztő központi bizottság által ajánlt 
müvek jegyzéke is a leirathoz csatoltatott ; utóbbiak, t. i. a 
tanfelügyelők a községi és állami iskolákra nézve hasonló 
rendeletet kaptak azon figyelmeztetéssel, hogy az egyházme-
gyei hatóságok szintén felszólittattak a nevezett czélt elő-
mozditani. 

Röviden a mondottakban áll lényege a leirat és a kör-
rendeletnek, levén mindkettő a köznép művelődésének elő-
mozdításával indokolva. H a a ministeri leiratot ,önmagában' 
tekintjük, az ellen senkinek sem lehf.t kifogása, amennyiben, 
mint azt a miniszteri leirat teszi, ,tiszteletteljesen' kéri az 
egyházmegyei főhatóságot, hogy a nép- és iskolai könyvtá-
rak ügyét előmozditsa ; tiszteletteljesen kérni szabad. Sőt, ha 
magát a czélt tekintjük is, abban sem találunk semmi kifo-
gásolni valót, levén a nép művelődésének előmozdítása külön-
ben is az egyházmegyei hatóságok egyik igen fontos fel-
adata, mit már azon számtalan áldozattal is bizonyitanak, 
melyeket évenkint a népnevelés oltárára hoznak, részben 
iskolák, részben más nevelő-intézetek alapitása, jutalomdij-
jak stb. osztogatása által. 

A miniszteri leiratban azonban van valami mégis, a 
miben jogosan megütközünk, mert nagy hasonlatot látunk e 

,leirat' egy pontja és azon leirat közt, melylyel a miniszté-
rium csak nem régen a ,Babonák könyve' czimü művet aján 
lotta az egyházmegyei hatóságoknak terjesztés végett. A 
minisztérium ugyanis a népkönyvtárakat terjesztő központi 
bizottság által ajánlott könyvek jegyzékét is megküldte az 
egyházmegyei hatóságoknak, természetesen nem más czél-
ból, mint hogy az ott ajánlott könyvek megvétetvén, a nép 
közt terjesztessenek. Amennyire mi itt a központi ügyeket 
ismerjük, egyetlenegy katholikus népkönyveket terjesztő bi-
zottságról sem birunk tudomással, ha tehát van ily ,köz-
ponti bizottság', az mint ilyen bizonyára katholikus körön 
kivül esik, és mint ilyen, katholikus téren nem működik, mi-
ből önkényt következik, hogy ily bizottságnak könyvjegy-
zéke nem olyan, melyet katholikus népkönyvtárak részére 
ajánlani lehetne. Méltán megütközhetünk tehát, hogy a mi-
nisztérium ily könyvjegyzéket nem csak beküldhet a katho-
likus egyházmegyei hatóságokhoz, hanem egyúttal még re-
ményét is kifejezi, hogy e czélra valamely egyházmegyei 
alap is kijelelt-etik, vagy legalább katholikus szülők meg-
adóztatnak oly könyvek megvételére, melyeknek tartalma 
hitükkel, lelkismeretükkel ellenkezik. Nekünk igazán ugy 
tűnik fel ez ily módoni,művelődés' utáni törekvés, mintha a 
katholikus hiveket arra akarnák kényszeríteni, hogy mivel 
jószántokból nem akarják a mérget bevenni, melyet a felvilá-
gosodás hivei kinálnak, vegyék be erőszakkal ; másrészt pe-
dig az a színezete van a dolognak, hogy ha már a közösisko-
lák nem gyarapodnak oly nagy számmal, mint azt liberális 
körökben óhajtanák, és ha ennek következtében a hitetlen 
liberalismus tanai nem haladhatnak oly gyorsan, meg kell 
kisórleni a czélt a népkönyvtárak által. Mi azonban meg 
vagyunk győződve, hogy a liberalismus e számitása csaló-
dáson alapszik, mert egyházmegyei főhatóságaink előmoz-
ditják ugyan a művelődést, de nem a liberalismus értelmé-
ben ; másrészt pedig figyelmeztetjük a katholikus lelkésze-
ket, hogy ott, hol hasonló könyvtárak már vagy léteznek, 
vagy alapittatni szándékoltatnak, előbb maguk szerezzenek 
tudomást valamely könyv tartalmáról, még ha azt tanfelügye-
lők ajánlanák is, mert inkább semmi könyvet ne adjunk a 
nép kezébe, mint roszat, hogy igy a romlástól megőrizzük.1) 

Reményijük is, hogy a katholikus iskoláknál létesi-
tendő könyvtárak nem lesznek a nép romlásának forrásai ; 
de mondhatjuk-e ezt a községi, az állami iskolák könyvtárai-
ról ? Fájdalom e részben semmi megnyugtatással nem birunk 
sem általában, sem különösen a miniszteri ,körrendeletben'. 
A tanfelügyelőknek megliagyatik ugyan, hogy gondoskod-
janak a népkönyvtárak gyarapitásáról, de nem figyelmeztet-
nek arra, hogy vizsgálják meg a könyv tartalmát ; de hogyan 
is várhatnánk onnan ily figyelmeztetést, hol ajánlani bátor-
kodtak a ,Babonák könyvét' ? Szegény nép, majd ,kiművel-
nek' téged, a te pénzeden szerzett könyvekkel, de ugy, hogy 
magad is, azok is meg fogják bánni, akik ,kimüveltettek'. 
Nagy szerencse még, hogy mindez ideig, hála Istennek ! a 
közös iskolák nagy kisebbségben vannak a vallásos katholi-
kus irányú iskolák mellett, ezek legalább még ellensúlyoz-
hat ják a közösiskolai könyvtárak mérgét ; de, ha mind szü-

') A ki katholikus szempontból elfogadható könyvek lajstromát 
óhajtja, valahol netalán alapítandó népkönyvtár számára, az az egri ,Irod. 
Szemlé'-ból bő s alapos tájékozást meríthet. Szerk. 
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kebbre fogják szabni a katholikus iskolák autonómiáját , és 
ha majd eljön az idő, midőn rendeletileg fog meghatároztatni 
a katholikus iskolai könyvtárak könyveinek minősége is, 
akkor kétszeresen j a j a szegény népnek és az országnak is. 
De ugy látszik, az idő jelei amellett kezdenek tanúskodni, 
hogy a fák ágai nem fognak az égbe nyúlni. 

Eger. Vota Archi- Eppi exordio növi anni. Venerabiles 
Tratres et Filii Dilectissimi ! Ets i navigandi rationem uni-
versam eorum dumtaxat arbitrio qui navium gubernanda-
rum praefecturam suscipiunt, institui adeo est necessarium, 
u t iis, qui sese navigiis conuniserunt, nonnisi de portu as-
sequendo cogitare sit opus : quia tamen communis est tam 
nauclero ipsi, quam navigantibus salutis et periculi ratio, si 
forte insperata mari tempestas ingruat, si compactae vi sae-
vientium ventorum nubes, oífusis tenebris, coelum denique 
ex oculis navigant ium eripiant, si antennarum gemitus, ru -
dentum stridor, malique nutantis horribilis aspectus, dissecti 
artemonis fissurae, ipsaque totius navalis machinae, inter 
aestuantis pelagi fiuctus et procellas iactatio, praesentissi-
mum naufragi i periculum denuncient, ac improvisae mortis 
incutiant metum, quis, obsecro, navigantium tam prodigus 
salutis propriae fuerit , qui periclitanti navi, et pro communi 
bono laboranti nauclero auxiliatrices ultro non afferat manus ? 
Communis equidem periculi timor, communisque spes anxia 
salutis, etiam inertis et pigerrimi cuiusque manus ad duris-
simos labores obeundos celeriter expedit, atque non asvetum 
remis et conto, ad t ranstra et puppim cito ferri cogit. 

Haec certe navis Ecclesia Dei est, cuius in hac Archi-
Dioecesi gubernandae clavum, mihi iinmerito praepotens 
t radidi t Deus, quae vos, Ven. Fratres una cum concredito 
fidei nostrae populo, non iam pro vellere aureo, ad Colchos, 
u t olim de Jasone, Aesonis filio, prodiderunt fabulae, sed pro 
immarcescibili vitae aeternae corona ad coelestem illám J e -
rusalem navigantes, per aestuosi maris procellas, perque 
mundi istius scyllas et charybdes periculosissimas defert, 
atque optatum, superatis iuvante Domino flucti bus, por tum 
indubie pollicetur. Quam vero haec navigatio mihi, qui nau-
cleri vices ago, simul et vobis omnibus sit periculosa, ipsi-
met scitis. Vix enim in altuni progressi velis et remis insta-
mus, quum illico minax saevientium ventorum turbo, vari-
orum nempe errorum se adversus Deum extollentium et su-
perbas impietates docentium colluvies, nutantem hue et illuc 
cymbam exagitare et in commotos fiuctus impellere incipiunt, 
adeo ut non levi naufragii metu etiam animosissimus quis-
que corripi facile posset, nisi summi illius Navarchi Christi 
Domini, hanc navem Petro, apostolorum principi, legitimis-
que eius successoribus commissam, fluctum quidem impetu 
concutiendam, non tamen umquam mergendam fore, certis-
sima promissione solaretur. Mihi itaque pro salute vestra gra-
viter laboranti, navigiumque hoc pro vir ium tenuitate diri-
genti, etsi consurgentium tempestatum discrimina magnani 
ingerunt animi perturbationem, vestram tamen ad conatus 
meos promo vendos et iuvandos fidem atque alacritatem 
elapso etiam anno intuitus, prae gaudio vix molestiarum 
tant i laboris non obliviscor. Si enim id, quod mihi iustae 
laetitiae materiam subministrat , al iquantulum commemorare 
libet, vestrum omnium, singulare ad ferendas navi huic flu-
ctuanti suppetias Studium abunde satque luculenter anno quo-

que proxime elapso contestatum, qua laude, quibus encomiis 
efferendum er i t? 

Quo nomine licet vos a me a l iquamexspectaregra t iam 
non existimo, quin potius earn ab Illo recipere malle puto, 
cuius causam egistis, cuius gloriam potissimum spectatis, 
cuius denique honorem promovistis : tamen vobis imprimis, 
qui in mapalibus dominici gregis excubias agitis, quantas 
maximas valeo, non agere haud possum gratias pro pia di-
gnatione et fida dilectione vestra, quam erga me per quinque 
iam lustra in sanctuario Domini famulantem, datis ad me 
obsequentissimis et amantissimis Uteris anno elapso exhibu-
istis, evidenter intelligens, quantum mihi possint reverentiae, 
amoris et observantiae studia dilectionis vestrae impendere, 
animarum vestrarum salutem pastorali sollicitudine cupienti. 

Agi te fratres dilectissimi, agite, et prout sacram hanc 
cymbam variis agi ta tam procellis vestra ope usque adhuc 
iuvistis ; ita eidem certissimam spem salutis aeternae post 
tot discrimina vobis afferenti, hoc quoque anno de velis et 
remis bonorum operum vestrorum, vitaeque honestae et in-
culpatae, nec non de verae doctrinae anchoris providete. L u -
ceat sic lux vestra, ut liisce variorum errorum tempestatibus 
obortis, sacra haec navis, extra quam nulla est salus, infes-
tos scopulos evitare et luce probitatis, pietatis honestatisque 
vestrae inter densas tenebras adiuta, gloriosum de proceliis 
et tot lernaeis irati maris monstris, t r iumphum agere valeat. 
Nihil enim vocationi vestrae magis convenit, quam ut ea, 
quae populo vobis commisso quotidie sectanda proponilis, 
honestae vitae exemplis in vobis ipsis contestemini et pro-
betis. Munia enim, officiaque vestra, etsi per se sint excel-
lentissima, non paru in tamen dignitatis accedit iisdem, tibi 
vos morum honestas et vitae sacerdotalis integritás, illis sus-
tinendis idoneos esse comprobaverit. Praecingite igi tur lum-
bos vestros, et exorbitantibus sensibus caducorum desideri-
orum arctos lupatos, et f rena iniicite ; fu tu rum est enim, u t 
doctrina vestra tanto acceptior evadat populo, quanto vos 
studiis v i r tu tum sese eminentiores advertet . Atque conatus 
vestros, jn-o salute fidelium vestrorum susceptos, puri tat is 
amatőr Deus eo facilius promovere dignabitur , quo clemen-
tius et benignius vos per tot s. scr ipturarum oracula ad in-
nocentiam vitae et puri ta tem cordis invitare non cessât. Si 
enim sobrie, iuste et pie, u t Apostolus monet, vixeritis, fide-
literque et diligenter fidelibus vestris invigilaveritis, iisque 
morum integritate et vitae innocentia, nec non salutari doc-
tr ina praefulseritis, dubium non est quin tandem a Summo 
Navarcho, Christo Domino vocem illam iucundissimam audi-
tur i sitis : Euge serve bone, quia in modico fuist i fidelis, 
supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui. 
Quod ut mihi, et vobis omnibus contingat, praestare digne-
tur Is, qui omnis perfectionis est auctor ; — cui honor sit 
et gloria in aevum. Datum Agriae, die festo Epiphaniae 
Domini 1878. Josephus 111. p. Archi-Appus. 

Poroszország. sziléziai kathotikusokwilc felirata. 
Protestáns hangok erről és a ,kidturharcz'-ról. Tudvalevőleg 
a nyár folytán Ballestrem gróf és 18 tag ja a porosz alsóház-
nak 158,000 aláírással ellátott feliratot nyúj to t tak be a csá-
szárhoz, melyben a ,kulturharcznak' megszüntetése kérelmez-
tetett , ő protestáns felsége azonban nem lát ta jónak, üldözött 
katholikus alattvalóinak felszólalását még csak figyelemre is 
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méltatni, hanem Falknak adta ki elintézésre, azaz, az üldöző 
elleni panaszt, nagybölcsen maga ezen üldöző által ,elintéz-
tetni' parancsolta. Az eredmény ennél fogva nem is lehetett 
más, mint hogy Falk a feliratot azon gúnyos megjegyzéssel 
küldte vissza a nevezett grófnak, hogy először kétes, váljon 
a 158,000 aláirás mind authentieus-e, másodszor : a katholi-
kusok jobban tennének, ha a helyett, hogy a koronához Ír-
nak fel, püspökeikhez fordulnának, kiknek módjuk van, a 
,törvények'-kel való rendszeres daczolást beszüntetni ; — más 
szóval : birjátok rá püspökeiteket, hogy nektek a hit eláru-
lásában példát adjanak s majd a szabadkőművesség kegyel-
méből uralkodó protestantismus is talán megszünend titeket, 
katholikusokat üldözni. 

Az egész eljárás és okoskodás oly botrányos, hogy még 
a protestáns ,Tteichsbote' is kénytelen bevallani, miszerint 
„igen furcsa látvány, midőn egy minister ,a fenálló törvény'-
ről való egyoldalú jogászi felfogásához ragaszkodik, akkor, 
midőn a keresztény népnek százezrei arról tesznek panaszt, 
hogy épen e törvények azok, melyek a kereszténységnek be-
folyását az iskolára s közéletre megsemmisítik, s épen akkor, 
midőn a keresztényellenes iránynak képviselői diadalmasan 
hangoztatják felénk, hogy a kereszténységnek végperczei kö-
zelednek." Mindezeket tekintve nevezett lap nem hiszi, hogy 
a minister még soká fogná ezt a ,kultur'-harczot folytathatni, 
mert különben, ha mindent, a mi keresztény, összetipor-
nak, „mire fognak majd — kérdi — a kormányok támasz-
kodni?" 

Szegény ,Reichsbote' igen naiv egy lélek, mely még nem 
vette észre, hogy ezek az ,államférfiak' nem is akarják, hogy 
monarchikus kormánynak legyen mire támaszkodnia. A so-
cialdemocrata, atheus köztársaságnak úttörői ők, kik még 
csak ideiglenesen fogadnak az uralkodóktól fizetést és rend-
jeleket, kiknek ugyan ,hűséget' esküdtek, de csak azon szán-
dékkal, hogy ezzel ne praeiudicáljanak azon ,szent' eskünek, 
mely által a páholy rabszolgáivá lettek . . . . Tessék a leg-
több kormányférfinak eljárását ezen szempontból nézni, vál-
jon legott nem értjük-e, miért cselekesznek igy s nem másként ; 
mert ők a páholy és nem a trón érdekében ,dolgoznak'. 

Január 16-án a marpingeni ügy került a porosz alsó-
ház elé, mely, mint előre látható volt, minthogy ott csak a 
katholikus jiariákról van szó, a számos, okadolt panaszok 
felett napi rendre tért. Megjegyzendő, hogy a felirat nem a 
dolog vallási oldalát tekinté, hanem csak azon renclöri zak-
latásoknak törvényellenes voltát tüntette fel, s ezek ellen 
kért orvoslást, melyeknek Marpingen községe a jelenések 
folytán, minden ok nélkül kitéve volt és még ma is van. Dr. 
Bachem ügyvéd remek beszédben ecseteié e törvényellenes-
ségeket, nagyrészt az e dologba eddig már befolyt törvény-
székeknek nyilatkozataival ; utána gyengén és nyomorultan, 
Friedenthal, ideigl. belügyminister s kikeresztelkedett zsidó 
beszélt, jelentvén, miszerint a kérdéses ügyre vonatkozólag 
az elővizsgálat befejeztetvén, az államügyész csalási, láza-
dási és közbékezavarási czimen emelend panaszt az ,érdek-
lettek', értsd a marpingeni katholikusok ellen. Azt hiszszük, 
hogy magának a Centrumpártnak sem az volt hite, hogy 
Falk-Friedenthal-Bismarcknak zsidóliberalis s szabadkőmű-
ves hada igazságot fog a katholikusoknak szolgáltatni ; — 
de épen ez az, amit jó volt, ismét egyszer constatálni és ez 

teljességgel sikerült is. A katholikus világ ismét egyszer 
tapasztalhatta, hogy a liberalismus csak el tudja nyomni a 
kereszténységet, gúnyolni, üldözni azt, de igazságot szolgál-
tatni neki soha. 

Missiói tudósítások. Emléksorok a norvégiai és 
lappföldi kath. missioról, mely Jézus Szive és a boldogságos 
szűz Mária védnöksége alatt áll. A római Propaganda fő-
nöke, főmagasságu Franchi bibornok és főméltóságu Jaco-
bini érsek-nuntius ur engedélye és ajánlata folytán, bátor-
kodom a magyarhoni nagyméltóságú püspöki kar, a ftdő 
papság és kath. hivek elé azon alázatos kéréssel járulni, hogy 
hitküldéri állomásunkat a távol északon filléreikkel Isten 
nevében gyámolítani méltóztassanak. Bizalmas esedezésünk 
kegyes figyelembe vétele végett bátor vagyok megjegyezni : 

1. Hogy hitküldéri állomásaink merőben a katholikus 
hivek adakozásaiból állanak fenn, minden egyéb segélyforrás 
nélkül szűkölködnek, és hogy a római propaganda a nyo-
masztó körülmények miatt nem részeltetheti a szükséges 
gyámolitásban. 

2. Nagy szükségünk van egy templomra ; szent Mihály 
tiszteletére akarunk egyet a lappok fővárosában (Hammer-
fest) építeni. Ezen város az északi szélesség 70,—45 fokán 
fekszik, és nincs messze a hires szirtoromtól, melynek neve 
Nord-Kap. Ezen pont alatt vonul a meleg s igy jégmentes 
vizfolyam (Golfstrom), mely mintegy Europa északi kapu-
ját képezi. I t t leginkább kell tisztelni sz. Mihályt, az egész 
föld őrangyalát, azért akarunk tiszteletére emelni templo-
mot. Legyen Magyarhoné a dicsőség, hogy sz. Mihály tisz-
teletére a távol északon templomot emelt, ki majd meg-
menti e hon népeit bármely, az északról jövő ellenségtől. 

3. Altengaard városban van egy alacsony, sz. József 
tiszteletére emelt templomunk ; ez gyökeres javításra szorul. 
Ezen lappföldi állomás oly jeges északon fekszik, hogy a 
hideg 9—10 hónapban át tart, azért a liitküldérek lakását is 
kell felépíteni. Megkezdettük a munkát, de bevégeznünk 
nem lehetett. Kényszerülve vagyok a katholikusok fillérei-
hez folyamodni, mert a missio-egyletek oly sanyarú álla-
potban vannak, hogy bennünket nem segíthetnek. Azért 
Istenben vetett bizalommal a katholikusok jó szivéhez for-
dulunk, tudván, hogy Isten bő adományban téríti meg 
áldozataikat. 

4. A jótevőkért minden szombaton mondatik szentmise 
s havonként egy a holtakért. Azonkívül minden hó első pén-
tekén Jézus Szivéről mondatik szentmise, azon lelkes embe-
rekért, kik a missio javára gyűjtést rendeznek. Imák végre 
a jótevőkért naponként intéztetnek az éghöz, amint azt val-
lásunk parancsolja. 

5. A mult évben meglátogatván a lappföldet, 400 egyén-
nek adtam fel a bérmálást ; tehát van remény, hogy egykor 
katholikus lesz azon ország, hol 1848 előtt még nem tisz-
teltetett szűz Mária. 

6. A kegyes adományokat kérem beküldeni az egyház-
megyei hivatalhoz, vagy pedig a bécsi apostoli Nuntiatura 
hivatalába (am Hof Nr. 4.) vagy végre Christianiába (Nor-
végia fővárosa), hol Nr. 5. Akersveien, Ved S. Olasz-Kírke, 
lakom. — Jézus Szivének áldása legyen minden jótevőink 
felett most és örökké ! Esztergom, 1878. Jézus névünnepén. 
Bemard B., Norvégia és Lappföld apostoli praefectusa. 



Nr. 329. Reverendissimo Domino Bernardo Bernard, 
apost, praefeeto Missionum in Norvégia et Lapponia. 

Novimus quam ardua sint adiuncta Missionum Catho-
ilcarum in Norvégia et Lapponia, quarum praefectura 
Rssmae Tuae Dominationi Apostolica Auetoritate commissa 
est. Quapropter praedictarum Missionum indigentiis sicut 
Nos Ipsi symbolarum nostrarum largitione subvenire haud 
moramur : ita preces, quas scopo hoc ad Ven. Clerum et 
fideles huius nostrae Archidioecesis dirigere intendis, tam 
his quam illis impensius commendamus. Datum Strigonii 
die 9-a Januarii 1878. Joannes, m. p. Card. A. Episc. 

, IRODALOM. 
— Társulati Értesitő mint „Jézus szent Szivének 

Hírnöker. Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály. 
1878. Januárhó. Tartalom: A januárhavi ima-apostolsági 
szándékhoz. — Általános szándék januárhóra. Ramière H. 
után Szülik J . — Noëmi. Angolból M. T. — A nagy bajban 
a nagy Sziv segithet. Tóth M. — A Szentháromság egylet-
ről. - P . Schauenburg Ferencz S. J . : „Jézus szeretetre leg-
méltóbb Szive" (folyt.) — Tudósítások. — Részletes jó szán-
dékok januárhóra. — Havi tudósitások a L. sz. A. ima-egy-
letéről. Kuncze L . — Az iszodőni „L. Sz. A." ima-egylet 
felkarolása és fejlődése hazánkban. Kuncze Leo. Melléklet : 
„A keresztény erényeknek és tökéletességnek gyakorlása." 
I r ta Rodriguez Alf., Jézus-társaságabeli áldozár. Fordította 
Tóth Mike, S. J . I I I . kötet. 8. iv. 

E lap megjelenik minden hónapban két iven, egyszer ; 
előfizetési ̂ ár a egy évre 1 ft, o. é. 

Epen jókor jött mai pesti leveliinkhez : Egri Nép-
könyvtár I. Téli esték ; olvasmányok a magyar nép szá-
mára ; szerk. Luga László, kiadja az egri egyhm. irod. egy-
let. Eger, 1878. 8-dr. 112 1., ára 35 kr. Tartalma: A család 
hajdan és most. (Szemügyre veszi a Nótárius.) Vasárnap. 
(Vers Szendrőtől.) Egy pogány napja. (Életkép Luga L.) 
Tanulságos mondatok. Aki igazán szeret. (Beszély Csernely-
től.) A kanári. (Vers Répássy J . ) Kapisztrán sz. János. 
(Életrajz. Debreczeni J . ) Adomák. 

Az egri kiadványokat csak jelezni kell, ajánlani nem. 
Mily égető szükséget pedig pótol e vállalat, erről épen ma, 
más rovatban szólunk. A 2. füzet april elsejére fog megje-
lenni ; az egész vállalatnak részletesb programmját pedig 
jövő számunk hozandja. 

VEGYESEK. 
= Szives kötelességünknek tart juk a mai számunk 

,Missiói tudósitások' rovatát annál is inkább t. olvasóink 
figyelmébe ajánlani, minthogy a felszólaló hitküldérnek apos-
toli működését maga Ó Eminentiája, a frngu bibornok-her-
ezegprimás is helyeslő méltánylásra érdemesnek találta. A 
netaláni adományokat az esztergomi főegyházmegyei hiva-
talhoz küldendjük be. 

— Január 9-e nevezetes nap a savoyai ház ujabb tör-
ténetében, mert azokon kivül, miket a múltkor emiitettünk, 
egy másik kath. lapban azt találjuk feljegyezve, hogy Ama-
deo, Viktor Em. fia, volt spanyol király, szintén jan. 9-kén 
vesztette el igen rövid ideig birt forradalmi trónját. Érdekes 
az is, hogy Viktor Emanuel még decz. 31-én királyi decre-
tumot irt alá, mely országos gyászt rendelt azon esetre, ha — 
meghalna a pápa ! -— Halála után még az a furcsa malheur 
esett meg rajta, hogy a kimúlásáról felvett, hivatalos jegy-
zőkönyvben azt állították róla, miszerint Firenczében szüle-
tett, holott születése helye Turin volt. Most a hivatalos, a 
felsőház elnöke, mint a királyi ház ministere által aláirt ok-

mány ott van az állami levéltárakban, honnan kivenni nem 
merik, változtatásokat tenni rajta pedig nem lehet. Ezek 
azok az emberek, kik a polgárállományi lajstromok vezeté-
sét elvették a ,tudatlan' papságtól ! 

— Egy posenmegyei, nem régen meglialálozott, Bo-
zinski nevü plébánosnak irományai közt a törvényszék egy 
magánlevelet talált, melyben bizonyos Olinski nevü pleb. 
Janiszewszki püspöknek, — ki akkor fogva volt — megbí-
zásából kéri Bozinskit, hogy valamely fiatal neomysta szá-
mára, ha van, néhány miseintentiót küldjön. Ezen levél alap-
ján már most Olinski „püspöki jogok illetéktelen gyakorla-
tában való bűnös segélynyújtás miatt" — vád alá helyez-
tetett ! ! ! 

— Az ,Unità Catt.' a következő csinos reminiscentiát 
hozza : A Porcelli-féle törvénygyűjteményben, (Palermo, 
1861.) 43. 1. a következő rendelet olvasható: „Garibaldi Jó-
zsef, a siciliai nemzeti hadseregnek főparancsnoka, a ráruhá-
zott teljhatalomnál fogva rendeli, amint következik : 

Tekintve, hogy egy szabad nép köteles mind azon szo-
kásokat eltörölni, melyek a zsarnokság kormányzása alatt 
keletkeztek : 

1) Az ,Excellenti a'-czim eltöröltetik, 
2) A kézcsókolás eltöröltetik, 

aláirva : Garibaldi. Crispi, belügyi államtitkár. 
Manap pedig az ,olasz királyság' hivatalos lapja na-

ponkint vagy féltuczat hivatalos rendeletet hoz, melyeknek 
mindegyike igy kezdődik : „ Ö Excellentiája a belügyminister„ 
— ugyanazon Crispi, ki „a zsarnokság kormányzása alatt" 
keletkezett ezen czimet suo tempore, mikor ő még nem visel-
hette azt, ,eltörölte'. 

— Ugy látszik, az olasz csőcselék nagyon is komolyan 
veszi az ő királyának a ,szabadelvű intézmények' iránti hő 
szeretetét ; mert trónrajutását több helyen éktelen botrányok-
kal ülte meg, melyek gyanús egyformasággal, mindenütt a 
katholicismusnak ismeretes előharezosai, első sorban a kath. 
lapok ellen fordultak. Velenczóben a ,Veneto Cattolico', Bo-
lognában az ,Ancora' szerkesztése és nyomdája képezték a 
csőcselék támadásainak tárgyát, mindenütt azon ürügy alatt, 
mintha e lapok, a király halálával szemben tanusitott maga-
tartása által, „sértették volna a közérzületet", ámbár mindkét 
esetben helybeli liberális lapok egyenes nyilatkozataiból ki-
tűnik, hogy az ürügy hazug. Hogy e botrányok nem minden 
fensőbb intés nélkül hajtattak végre, mutatja a bolognai eset, 
hol a csőcselék nem csak a nevezett lap ellen tüntetett, ha-
nem a lapunk olvasói előtt is ismeretes jeles katholikus ve-
zérférfi, Acquaderni tudornak, a katholikus olvasókörnek, 
végre pedig magának a bibornok-érseknek, Parrocchi ő em-
jának házát is ostrom alá vette. Főleg a bibornok, ki a be-
csületes elemek közt roppant tekintélynek örvend s ki szé-
lesmérvü irodalmi tevékenységéről hires, — ő az, ki már 
régen szálkát képez a forradalmi kormány szemében, s van-
nak, akik azt hiszik, hogy a kormány ekként ürügyet akar 
szerezni a bibornok száműzésére. — Különben nem a katho-
likusok voltak azok, kik Viktor Emanuel halálakor monar-
chia-ellenesen tüntettek, hanem igenis a republikánusok, kik 
a római Nagy Oriens által adott ,engedély' daczára is több 
helyütt tiltakoztak a hivatalos gyászistenitiszteletek ellen, 
ugy hogy hatóságilag rája kellett több városi tanácsra pa-
rancsolni, miszerint „honfi fájdalmának megfelelő, hivatalos 
kifejezést adjon". Jeles dolog az is, hogy a bolognai tünte-
tetők egy lélekzettel: , Le a papokkal /' és: ,Requiemet aka-
runk a királyért /' orditották ; mig a város tanácsa, hallomás 
szerint, azt határozta, hogy nem tartat Requiemet, „per 
non dare da mangiare ai preti"- — „nehogy a papoknak ke-
resetük legyen ! " . . . . 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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tudósitások : Pest. A sz. szék tiltakozása. Esztergom. Archi-Praesul ex occasione vertentis anni Clerum salutat. » # » Né-
hány szó a veszprémi növendékpapság Pázmány-köre ügyének alkalmából. Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés 

előtt. — Irodalom. — Vegyesek. 

A nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

B) Sz. Lukács elbeszélései a nyelvadományról. 

Szent Lukács az Ap. Csel. (2, 1 —13.) valóban 
klassikus érvet szolgáltat az idegen nyelvek mellett. 
Pünkösd ünnepének s az egyház alapításának tör-
ténetét sz. Lukács ilyképen adja elő : „Mikor elér-
keztek a pünköst napjai, mindnyájan egy akarattal 
ugyanazon helyen valának. Es lön hirtelen az égből 
mint egy sebesen jövő szélnek zúgása és betölté az 
egész házat, ahol ülnek vala. És eloszlott nyelvek 
jelenének meg nekik mint a tűzláng, mely leszálla 
mindenikre közőlük. Es betelének mindnyájan sz. 
Lélekkel, és kezdének szólani különböző nyelveken, 
mint a Szentlélek ad vala szólaniok. Valának pedig 
Jeruzsálemben lakó zsidók, istenfélő férfiak, min-
denféle nemzetből, mely az ég alatt vagyon. A mint 
pedig e szózat lön, sokaság gyiilekezék egybe és 
megháborodék eiinejében, mert kiki saját nyelvén 
hallja vala őket szólani. Álmélkodának pedig mind-
nyájan és csodálkozának mondván: ,Ime mindnyá-
jan ezek, kik szólanak nemde galileaiak?' Miképen 
hallottuk tehát mi saját nyelvünket, melyben szület-
tünk? Partusok, medusok és elamiták, és a kik lak-
ják Mezopotámiát, Júdeát és Kappadocziát, Pontust 
és Ázsiát, Frigiát és Pamfiliát, Egyiptomot és Libia 
részeit, mely Cirene körül van és a római jövevé-
nyek, a zsidók és a megtértek, a krétaiak és ara-
biaiak hallottuk őket szólani a mi nyelveinken 
Istennek nagy dolgait." 

A szentirás ezen napnál világosabb szavaihoz 
nem kívánunk senkinek egyebet előítéletektől ment 
szándéknál s ama lelki nyugalmat, melyre az exege-
tának szüksége van.1) Ha csakis ezekkel felfegyver-

!) Ranolder id. h. 13. 1. 

kezve figyelmesen átolvassa sz. Lukács elbeszélését, 
be kell ismernie, hogy itt a nyelvadományról van 
szó, s hogy a nyelvadomány lényegéhez idegen 
nyelvek tartoztak. Az apostolok ugyanis, a mint 
megkapták a Szentlelket, a Jeruzsálemben össze-
gyűlt nemzetségeket ezek saját nyelvén szóliták meg. 
A jelenlévők „álmélkodának és csodálkozának egy-
más között" és pedig azért, mert „hallották őket 
szólani saját nyelveiken". Hogy a nyelvadományi 
csodát feltüntesse, a szent iró névszerint számlálja elő 
az összegyűlt nëmSieteket, és igy elbeszélésében bi-
zonyságot tesznek a minden nyelvek népei a nyelv-
csoda fényéről és nagyságáról. Maguk a szövegben 
előforduló kifejezések szintén bizonyítják az idegen 
nyelveket, úgymint : „Kezdének szólani különböző 
nyelveken" (4. v.) ; „mert kiki saját nyelvén hallja 
vala őket szólani" (6. v.); „hallottuk tehát mi, kiki 
saját nyelvünket, melyben születtünk" (8. v.) ; „hal-
lottuk őket szólani saját nyelveinken." (11. v.) Mind-
ezek erőszak nélkül máskép nem magyarázhatók, 
mint hogy az apostolok többféle idegen nyelveket 
beszéltek, s azok ismeretét a Szentlélektől kapták. 
Ezen értelmezés mellett bizonyít a szentatyák egy-
hangú tanítása s maga az egyház is, midőn pünköst-
kor énekel : 

Impleta gaudent viscera — Aflata sancto Spiritu 
Voces que diversas sonant — Fantur Dei magnalia 
Notique cunctis gentibus, — Graecis, Latinis, Barbaris 
Simulque demirantibus — Linguis loquuntur omnium. 2) 

s más helyen ugyanakkor: „Spiritus sanctus proce-
dens a throno, apostolorum pectora invisibiliter 
penetravit novo sanctificationis signo ut in ore 
eorum omnium genera nascerentur linguarum. "3) 

A szentatyák után indulva az ujabbkori értel-
mezők legnagyobb része is igy magyarázza sz. Lu-
kács ezen elbeszélését, s még azok is, kik az általunk 

2) Hymn, ad Mat. Dom. Pentec. — 3) Respons. lect. I I . 
fer. I I . infr. Oct. Pent . 
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elősorolt vélemények valamelyikét tartják, beisme-
rik, hogy sz. Lukács szavai más értelemben, mint az 
idegen nyelvekről nem vehetők. Sokan azonban kö-
zölök, nehogy kényszerüljenek következetlenségöket 
beismerni, ráfogják a szentiróra, hogy nem hiven 
közli a történteket s azokat saját képzelete szerint 
nagyitja.4) Ily kritika, vagy inkább minden kritiká-
nak megrontása nem is érdemli meg, hogy vele 
többet foglalkozzunk. Utalunk e tekintetben Maier-
re,5) ki röviden, de ügyesen utasitja vissza a szent 
iró ellen intézett merényletet. 

Az Apostolok Cselekedeteiben a pogány Korne-
lius megtérése és megkereszteltetése alkalmából tör-o ö 
ténik másodszor emlités a nyelvadományról. Kor-
nelius ugyanis házi népével együtt megkeresztel-
tetvén, rájuk szállott a Szentlélek és mindnyájankü-
lönféle nyelveken kezdének szólani s Istent magasz-
talni. „Es álmélkodának", mondja a szentiró, „a kö-
riilmetélésből való hivek, kik Péterrel jöttek vala, 
hogy a pogányokra is kiöntetett a Szentlélek ma-
lasztja; mert haliák őket (különféle) nyélveken szó-
lani és az Istent magasztalni." 6) Ezen eseménynek 
külső körülményei is hasonlók azokhoz, miket szent 
Lukács pünköst ünnepéről közöl, és a nyelvadományt 
itt is ugyanazon kifejezésekkel jelöli, mint amott. 

Ugyancsak ily értelemben beszél sz. Lukács a 
nyelvadományról, előadván János efezusi tanítvá-
nyainak megkereszteltetését és bérmáltatását sz. Pál 
által. „És midőn Pál rájok tette kezeit, rájok szállá 
a Szentlélek és (uj) nyelveken szólanak és jövendő-
iének." 7) 

Hátra marad még tárgyunk látnoki lielye, Krisz-
tus Urunk jövendőlése. Megígéri ugyanis Krisztus 
Urunk sz. Márknál, hogy azok bitét, kik ö benne 
hinni fognak,8) különféle jelek követendik, s többi 
között „uj nyelveken szólni" fognak. Az ujnyelvek a 
hívőknek rendkívüli jelül fognak szolgálni, hogy az ö 
hitök igaz. S melyek azok az uj nyelvek, olyanok talán, 
melyek előbb nem is léteztek ? Nem ; a nyelvek nem 
absolute lesznek ujak, hanem relative, t. i. a hívőkre 
nézve. Ok a nyelvadomány segítségével oly idegen 
nyelveken fognak beszélni, melyeket előbb nem tud-
tak, s melyek ismeretét természetfölötti módon most 
veszik a Szentlélektől. Minden más magyarázata e 

*) Schulz id. h. 39, 58. k. 1. — 5) Einleitung in die 
Schriften des neuen Testamentes. Freiburg in Br. 1852. 
193. k. 1. — 6) Ap. Csel. 10, 44—46. V. ö. u. o. 2, 1 — 11. 
7) Ap. Csel. 19, 6. 8) „A csodák adománya, mely itt kö-
vetkezik, nincs megígérve minden hívőnek, hanem csak né-
melyeknek, majd többnek, majd kevesebbnek, mint az U r 
azt országának alapítására és terjedésére nézve szükséges-
nek látja." (A magyar fordítás jegyzete.) 

helynek téves és hibás s ellenkezik Krisztus Urunk 
szándékával ; következésképen nem lehet szó oly 
nyelvekről, miket a hivők saját szorgalmukból ta-
nulandnak,9) mert ez semmiféle csoda, semmi rend-
kivüli hitet bizonyító jel nem lett volna. S nem is 
lehet mondani, hogy az Ur csak különös beszédmó-
dot, rendkívüli fényes ékesszólást igér hite követői-
nek,10) mert ez sem csoda, mely bizonyító erővel bírna. 
Csak egyetlen egy lehet valódi értelme, hogy t. i. 
Krisztus hivei csodás természetfölötti módon a 
Szentlélektől kapják az idegen nyelvek ismeretét, mint 
ezt az apostolok pünköst ünnepén valóban is meg-
kapták ; mint Kornelius és a vele megkereszteltet-
tek valóban idegen, nekik előbb ismeretlen nyelveken 
hirdették Isten dicsőségét, és az efezusi, sz. Pál által 
a kereszténységben megerősített tanítványok, idegen 
nyelveken magasztalák Istent, idegen nyelveken be-
széltek a korinthi egyháznak egyes hivei, azok, ki-
ket a Szentlélek maga választott ki, és megajándé-
kozott az idegen nyelvek adományával. 

(Folytatjuk.) Dr. Csernoch János. 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

Mily módon történtek a keleti gótli uralom bukása óta 
a pápaválasztások, arra nézve a Liber diurnus elégséges fel-
világosítással szolgál. Eszerint törvényes szokás volt, hogy 
mihelyt a pápa meghalt, az apostoli szék joghatóságának 
ideiglenes három képviselője, mint, fentebb l á t tuk : az Archi-
presbyter, Archidiaconus és a jegyzők Primiceriusa erről a 
Ravennában székelő császári helytartóhoz jelentést tettek. 
Ezután, amint I I I . Bonifatius még 606-ban elrendelte, — 
egyúttal pedig az 502-i, fentebb emiitett, római zsinatnak 
tiltakozását ismételvén, — három napig kellett várni, mely 
idő alatt a megholtérti engesztelő isteni tiszteletek tar tat tak 
és a választók ima és ajtatos gyakorlatok által a választás 
magasztos tényére készültek. Három nap letelte után a pap-
ság, a városi hatóságok, a tekintélyesebb polgárok, a kato-
nák és a nép, mint a Lib. dium. — cap. 2. tit. 2. p. 38. — 
mondja : „a parvo usque ad magnum" gyülekeztek össze, ma-
gától értethetvén, hogy nem mindnyájan választókképen, ha-
nem avégből, hogy a nép hangoztatván óhajait s kérelmeit, 
a voltaképen választóképesek a papság közül azokat lehető-
ség szerint tekintetbe vegyék, mely alkalommal a világiak 
tekintélyesbjei tanácskozó votummal birtak. Ilyformán a 
választás megejtése után könnyen történhetett, hogy az azt 
helyeslő üdvkiáltásokban a nők és gyermekek hangjai is hal-
latszottak, miután ,a parvo usque ad magnum' mindnyájan 
ott voltak. A választás többnyire egyhangúlag a római egy-
ház valamely presbyterére vagy diaconusára esett, ki aztán 
ünnepélyes menetben a Lateránba vonulván, ott a lábcsók 
szertartása mellett beiktattatott. A választók által alájegy-
zett választási okmány a lateráni levéltárba tétetett le, egy-
úttal pedig küldöttségek menesztettek Konstantinápolyba és 

9) Kuinoel Com. hist. 2. köt. 199. L — " ) u. o. 200. 1. 
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Ravennába, melyeknek feladatuk volt, a választásról szóló 
hivatalos jelentésnek átnyújtása mellett, annak helybenha-
gyását szorgalmazni. Ezek mellett a széküresedés alatt a 
szentszéket képviselt három főméltóság egyéb befolyásos 
személyiségekhez is irtak, különösen Ravenna városa érseke 
és városi tanácsához, valamint az ugyanottani római Apo-
crysiariushoz, hogy a helybenhagyás mielőbbi kieszközlésére 
közreműködjenek. A küldöttségeket rendesen püspökök ve-
zérlék, tagjaikat előkelő világi, tanácsbeli és katonai szemé-
lyiségek képezék. 

A helybenhagyás, illetőleg megerősítés Rómába érke-
zése után a megválasztott felszenteltetett. Ünnepélyes menet-
ben sz. Péter sekrestyéjéből az apostolok fejedelmének Con-
fessiójához vezettetett, hol hitvallomást tett. Ekkor a mise 
kezdő imái mondattak el, melyek után a portusi és albanoi 
püspökök a felszentelendőt az ostiai püspök elé vezették, ki 
emelvényen ülve, a felszentelést régi szokás- s ebből követ-
kezett kiváltságnál fogva végezte. A megválasztott feletti 
első imát az albanoi püspök mondta el, a másodikat a por-
tusi, mire a szerpapok az evangeliumos könyvet tevék fejére, 
és az ostiai püspök a consecrationalis actust végezte. Hogy 
ebbeli jogát Dénes pápától (259—269) nyerte, mint sz. Lő-
rincz vértanú aktáiban mondatik, épen a forrás hiteles voltát 
tekintve, nem vehető bizonyosnak.Yalósziuűbb, hogy az ostiai 
püspök eme diszes kiváltságot, Péter utódját felszentelhetni, 
mely miatt, ámbár nem metropolita, mégis a palliummal di-
szittetett fel, annak köszöni, hogy megyéje az ősi időben leg-
közelebb feküdt Rómához, mert a fidenaei, subaugustai és 
tusculumi püspökségek későbben keletkeztek. E magyarázat 
mellett tanúskodnak sz. Ágostonnak eme szavai is : -— Bre-
vicul. Collat. c. Donát, dies 3. cap. 6. Opp. ed. Migne tom. 
I X . p. 640 ; — „Cum aliud habeat Ecclesiae consuetudo, 
ut non Numidiae sed propinquiores episcopi episcopum Car-
thas-inis ordinent. Sicut nec Romanae Ecclesiae ordinat ali-o 
quis episeopus metropolitanus, sed de proximo, Ostiensis epi-
scopus. Ha a nevezett három püspöki széknek egyike üres, 
vagy birtokosa kiközösitve volt, — mint például a portusi 
püspök III. Bencze felszenteltetésekor, — akkor helyébe egy 
másik püspök lépett. Az ostiai a consecratiót, Markus pápá-
tól 356-ben nyert engedélynél fogva az érseki palliummal 
feldiszittetve végezte, maga az u j pápa pedig a főhatóságnak 
ezen jelvényét az Archidiaconus kezeiből vette. Azután a 
pápai trónra lépvén, a ,Gloria in Excelsis Deo'-tól folytatá a 
misét és még ugyanaz nap — megkülönböztetésül más püs-
pököktől — minden egyházi rendet adhatott fel. Legfőbb 
főpapi működésének egyik legelső ténykedése abban állott, 
hogy u. n. zsinati körlevelet intézett püspöktársaihoz, mely-
ben azonban már nem személyes hitvallomást tett, hanem 
mint a hitnek legfőbb őre és hirdetője oktatólag s irányadó-
lag szólott az egyházhoz. 

A görög császároknak a római szentszékhezi viszonyai 
idővel tetemes változásokon mentek keresztül. Már Heraclius 
639-ben az idevonatkozó ügyek elintézését egészen a raven-
nai helytartóra bizta, mely állapot IV . Pogonatus Konstan-
tin trónralépteig tartott . A választások 555 óta mindig a 
legszebb egyetértésben folytak le, ugy, hogy a császároknak 
soha sem volt alkalmuk közbelépni vagy a megerősítést meg-
tagadni : ennélfogva a nevezett császár, miután már 678-ban, 

Agatho pápa sürgetésére a helybenhagyási dijakat elengedte, 
és 682-ben a helytartók iizelmeinek azáltal vette elejét, hogy 
a szentszék ügyeit joghatóságuk alól ismét kivonta, 684-ben, 
II. liencze pápához intézett átiratában végképen lemondott 
azon megerősítési jogról, melyet császárelődei, Justinián óta 
bitoroltak. Azóta a választás bejelentetett ugyan Konstanti-
nápolyban, de a felszenteltetés legott ejtetett meg, mert on-
nan már nem kellett választ, annál kevésbbé megerősítést 
várni. 685 azon nevezetes esztendő az egyház történetében, 
melyben, hoszu megszakítás után ismét egyszer teljesen sza-
badon s függetlenül történt a pápaválasztás, mely V. Jánosra 
esett. Utódjai, Konon és I. Sergius választásánál a Honorius-
féle elv alkalmaztatott : t. i. miután két párt lévén, szintany-
nyi jelölttel, egyik sem akart a másik javára engedni, mind-
kettő elejtetett és egy harmadik, Konon, választatott meg. 
Ennek halála után az eset ismétlődött. Az egyik párt a római 
egyház archipresbyterét, a másik az archidiaconust kívánta 
pápául. Hosszabb tárgyalások után mindkettő elmellőztet-
vén, 1. Sergius választatott meg. Az archipresbyter aláve-
tette magát, de Paschalis archidiaconus nem, ki inkább 
Platyn János, ravennai császári helytartó segítségével a tör-
vényes pápát elűzni iparkodott, azonban eredménytelenül, 
legalább saját magára nézve, mert Platyn felhasználta az 
alkalmat, és Sergiust 100 font arany lefizetésére kény szer ité, 
miben némelyek annak bizonyitékát akarják látni, hogy 
II. Justinián óta a császári megerősítés ismét szokásba jöt t , 
s e száz font arany a megerősítési dij volt. Azonban helyte-
lenül, mert Platyn cselekedete nem volt egyéb közönséges 
zsarolásnál, ellenkezőleg épen I I . Justinián volt az, ki I V . 
Konstantin s a többi császároknak minden idevonatkozó nyi-
latkozványait egész terjedelmükben ismételte, helybenhagyta 
és megerősítette. (Folyt, köv ) 

Keressük hát az ördögöt ! ') 
(Vége.) 

b) Mint gondolkoznak a szabadkőművesek az erkölcsi 
s társadalmi rendről? 

Hadd feleljenek ők. 
„A szabadkőműves nőknek jelszavai : Éva és Babel." 
„A királyok önzők, zsarnokok, hóditók." Fichte. 
„A királyok hatalmukat csak a polgároknak köszönik, 

tehát polgárok." 
„A fejedelem és nemesek csak természetellenes kima-

gasodások." 
„Tudjuk, hogy egyes magasfokuaknál oly elvek forog-

nak szóban, melyek nyilvános megbeszélését a kormányok 
soha sem engednék meg." 

„És igy történt, hogy a fejedelmek azon titkos terve-
ket, melyek épen ellenök voltak irányozva pártfogás alá vet-
ték." (Louis Blanc ; franczia forradalom tört.) 

„Csak Németországnak újjáalakítása (1866) fog az 
egyed-uralmi hagyomány fölött győzni." 

„Czélja a szabadkőművességnek minden politikai és 
társadalmi egyesületet ledönteni és az emberiséget vagyon-
és állapot-különbség nélkül egyesíteni." Lessing. 

„Az igazságtalanság mi lehet más, mint az emberek 
esetleges Ítélete, mely mindenütt másféle." 

') Mutatvány ,Hol az ördög?' cz., általunk a 6. számunkban jel-
zett röpiratból. 

9* 
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„Ha a központ rosz, akkor az egész szervezet rosz, azért 
a jó erőket lassankint roszabbakkal kell pótolni." 

„A rendnek az a taktikája, hogy minden testületbe be-
tolakodjék és melyek a rend czéljaival ellentétben állanak, 
azokat ily félrevezetés által szétrombolja." 

„Esküszöm, bogy a királyokat utálom." Szabadkőmü-
müvesi eskü. Freyburg 1861. 

„Az előjog jogtalanság." (7. m. Z. 1873. 251. 1.) 
„A nőknek feladata mindenütt a népet a papok és ki-

rályok ellen ingerelni." 
„A király és hadsereg gyűlölete a valódi szabadkőmű-

vesség." Vallomás a felsőbb fokba való felvételnél. 
„Minden forradalom jogos." (Trentóvszky.) 
„Mig egy uralkodó jogával él, sérelmet követ el, melyért 

az emberiség boszut kiván." Bécsi szabadkőmüvesi napló 
I I . füzet. 

„A népek közti forrongás a páholynak müve ; a telje-
sedés ideje közel van, de a teljesedés rombolás." 

„A socialismus szükséges, sőt az egész világra nézve 
szükséggé vált." A lengyel socialis testvérek az 1867. sept. 
16-án Newyorkhan alapitott világköztársasághoz. 

„Minden társadalmi és állami fejlődésnek végczélja a 
szabad munkás-szövetség és egy az egész emberiséget átka-
roló köztársasági gula." 

„A szabadkőmüvesi páholyok a szabadelvű — socialis 
pártnak élén állanak." 

„A szabadkőmüvesi rend nem ismer különbséget a ha-
zára nézve." Carpentier 1872. 

„Azon erős meggyőződést szereztem, hogy a franczia 
forradalom, a király-gyilkosság minden izgatottságaival 
együtt , összeköttetések, eskük által előre el volt készitve a 
szabadkőművességben." I laugvitz 1822 a Veronában egybe-
gyűlt fejedelmek előtt. 

„A szabadkőművesség szerint az éjek legszebbike, az 
1789-diki év augusztus 4-ének éjjele." Georg Washington 
páholya. 

Azok kedvéért, akik nem látnak, szükségesnek tartók 
némieket a most idézett dolgokból szemeik elé tárni, hogy 
azokat még jobban lássák. 

Azon idézet, mely azt mondja, hogy az igazságtalanság 
csak esetleges Ítélete az embereknek, ennyit akar mondani, 
hogy a lopás, csalás, rablás, gyilkolás csak annak szemében 
bün, aki annak tar t ja , tehát lehet erény is, mihelyt valaki 
mindezt üdvös és szép dolognak tar t ja . 

Egy másik idézet azt mondja, hogy minden forradalom 
jogos. Ez annyit tesz, hogy joga van bárkinek a létező ren-
det feldúlni. 

Például az a rendje, hogy a gyermek tisztelje szüleit; 
de jogában áll neki e rendet felbontani s atyját becstelenitni, 
bántalmazni, sőt megölni. 

Más idézetek a köztársaságot a szabadkőművesség mun-
kájának nevezik. Ez nyiltan annyit ad tudtodra, olvasó, 
hogy mikor a köztársaságot pártolod, a szabadkőművessé-
get pártolod. 

Egy másik idézet nem ismer különbséget a hazára 
nézve a szabadkőművességben. Ezen idézet annyit jelent, 
hogy a szabadkőművesnek meg kell tagadnia hazáját, tehát 
aki szabadkőműves, az nem hazafi ! 

c) És mint kivánják a szabadkőművesek a család s 
egyén boldogságát előmozditani ? 

Hall juk őket. 
„Az emberek szenvedélyei nekünk ösztönül szolgálnak, 

a melyeknek segélyével mi őket anélkül, hogy észrevennék, 
játékszerül használjuk, s igy észrevétlenül arra kény szeri t jük, 
hogy közösen velünk működjenek." 

„A fődolog a férjet elválasztani családjától s erkölcsi 
érzetét eltompitni." Clavel. 

„A szenvedélyt fékezni annyit jelentene mint az álla-
mot megsemmisitni akarni ; az mellékes dolog, hogy roszak 
az emberek, csak felvilágosodottak legyenek." 

„A szabadkőművességnek eszméje a humanitás elis-
merése, mely a természetben az érzéki életet sem becsüli 
kevésre." 

„Azok, akik titkos társulatunknak nem engedelmesked-
nek, kegyelem nélkül meggyilkoltatnak." (30. czikk.) 

„Észak- és Dél-Oroszország a tőrrel való munkára 
egyesültek." Novikow. 

„Esküszöm, hogy a szabadkőművesség elárulóit és ül-
dözőit minden rendelkezésre álló eszközökkel kiirtom." Sza-
badkőmüvesi eskü. Freyburgban 1864. 

I t t különösen kiemelendőnek tartom a vakok kedveért 
azon idézetet, mely a szenvedélyt oly nagy tiszteletben tar t ja , 
hogy annak fékezését állam veszély esnek nevezi s az érzéki 
gyönyöröknek helyt követel. 

Ennélfogva nem szabad a tolvajt lopási szenvedélyében 
meggátolni s tisztelni kell azon kört, mely a gyermeket fa j -
talanságra tanitja. Ennélfogva a dologkerülők játékbarlang-
jai az államra nézve üdvös intézetek s az erkölcstelen helyek 
a becsületes állampolgár templomai, Sodorna pedig szentély ! 

íme ! hű képét lát juk az ördögnek a szabadkőmű-
vességben. 

De azt mondja valaki talán : ez mégsem lehetséges, ez 
borzasztó volna! 

Atyámfia! kivánsz tényeket? 
Ám beszéljenek maguk a szabadkőművesek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 29. A szentszék tiltakozása. Viktor Em. 

halálával, mint azt egyik levelünkben felemlitettiik, a libe-
rális tábor azon reménynek adta át magát, hogy a megtért 
király iránt a szentszék részéről tanúsított kegyesség elő-
jelét képezi az olasz ,királysággal' való kiengesztelődésnek. 
E liberális reménykedéssel szemben, mi már akkor azon 
biztos nézetünknek adtunk kifejezést, hogy a kiengesztelő-
désből nem lesz semmi, mert nem lehet. Nem sokáig kellett 
várnunk, hogy az események a liberális reménykedést meg-
czáfolják és a mi nézetünket igazolják. Ugyanazon lap, a 
,Pester Lloyd', mely első volt hazai lapjaink közt ama vér-
mes remény kifejezésében, má már önmaga is kénytelen con-
statálni, hogy a szentszék, nuntiusai által, az európai udva-
roknál tiltakozott I . Umbertónak, mint olasz királynak trón-
ralépte ellen, illetőleg felhivta az európai udvarokat, hogy 
I. Umbertót Olaszország királyának ne ismerjék el, ami 
első sorban mindenesetre azt jelenti, hogy a szentszék az 
úgynevezett királysággal, amennyiben az a pápai államokra 
vonatkozik, nem engesztelődött ki. 
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A ,Pester Lloyd' reménykedése evvel tehát meg van 
semmisítve ; de mit törődik ő ily csekélységgel ? miért nem 
keresne ő vigasztalódást csalódásában ? ha egyik reménye 
nem teljesült, ő vigasztalja magát egy másikkal, mely már 
előbb teljesülhet. A szentszék tiltakozására nézve ugyanis ő 
azon nézetben van, hogy annak nem lesz semmi eredménye, 
„ha valakinek, úgymond, kedve van ilyen mulatsághoz, azt 
nem lehet tőle megtagadni." íme a ,Lloyd' vigasztalódása, 
és azt véljük, hogy ha reménykedése nem absolut bizonyos 
is, de nem is valószínűtlen. Amint napjainkban a jog tiszte-
lete (?) a kormányoknál minden irányban, de főleg ott, hol az 
egyház forog kérdésben, uralkodik, egyáltalában nem tar t -
juk lehetetlennek, hogy a szenvedett csalódásért a liberális 
kormányok részéről csakugyan fog a ,Lloyd' óhajtott módon 
vigasztalódásban részesülni — a feladott jog árán. 

Midőn azonban e nem lehetetlen eset bekövetkezheté-
sét megengedjük, nem tehetjük, hogy e lehetőségből kiin-
dulva, ahhoz egy kis észrevételt ne fűzzünk. A legitimitás 
elve a szabadelvüség uralma alatt ugyan sok tekintetben 
megsértetett, de még odáig nem jutot tunk egészen, hogy fe-
lette napirendre lehetne térni, ellenkezőleg a legitimitás 
alapján látjuk a trónon ülni csaknem az összes európai feje-
delmeket, gyakorolni jogaikat. A kormányok, melyek a feje-
delmeket körülveszik, mint a legitim fejedelmek által meg-
bizott koronatanácsosok, kötelesek a fejedelmi jogokat, me-
lyek mint jogok mindenütt egyenlők, védelmezni, kötelesek a 
legitimitás mellett síkra szállani. A szentszék tiltakozásának 
alkalmából e szempontok megfontolása nem felesleges. Nem 
felesleges azért, mert oly kormány, mely fejedelmének a sz. 
szék tiltakozásának figyelembe nem vételét ajánlaná, sa-
ját fejedelme részéről sem érdemelne bizalmat. A felmerült 
eset, a szentszék tiltakozása, kellőleg tájékozhatja a fejedel-
meket, ha eddig tájékozva nem volnának, afelől, mily érzel-
műek azon férfiak, kik mint tanácsosaik szerepelnek. A til-
takozás visszautasításának ajánlása meggyőzheti a fejedel-
meket, hogy bizalmi férfiai bizalmokra nem méltók. Vagy 
mily bizalmat érdemel legitim fejedelem részéről oly kor-
mány, mely egy másik legitim fejedelemnek, saját jogai ér-
dekében intézett tiltakozását visszautasittatni ajánlja ? Biz-
tos lehet-e a fejedelem, hogy az ily kormány az ő legitim 
jogait védelmezni fogná a megtámadtatások ellen ? Vagy 
nem kell-e attól tartania, hogy ily kormány, mely a fejedel-
met nyiltan felszólitja, egy másik legitim fejedelem tiltako-
zását figyelembe nem venni, hogy mondjuk az ily kormány 
titokban, mindenféle cselszövények felhasználásával arra nem 
törekszik, hogy saját fejedelmének legitim jogalapjait aláássa? 
A sz. szék, mint e kérdésekből kitűnik, tiltakozásával nem 
csak saját jogainak védelmére kel, hanem egyúttal nagy 
szolgálatot tett a fejedelmeknek is, hogy ha akarnak látni 
láthassanak is, mert az alkalom meg van adva. 

A sz. szék tiltakozásának visszautasítása, illetőleg a 
kormányok ajánlata, hogy a fejedelmek a szentszék tiltako-
zását visszautasítsák, még más tekintetben is figyelemre-
méltó. A pápa nemcsak legitim fejedelme a pápai államok-
nak, hanem az egyház feje is, és igy nemcsak mint világi 
fejedelem, hanem mint a keresztény alapon álló jog és er-
kölcs őre is tiltakozik az erőszakos jogbitorlás ellen. Azok, 
kik keresztény alapon állanak, kik óhajtják, hogy a népben 

is gyökeret verjen a ker. jog és erkölcs iránti tisztelet, a 
szentszék tiltakozását bizonyára örömmel üdvözlik, mint a 
társadalmi jogrend fentartására, a forradalmi felforgatások 
megakadályozására intézett törekvést ; ellenben mindazok, 
kik a szentszék tiltakozásának pártfogását ellenzik, tetteik-
kel bizonyítják, hogy ők a pápának mint az egyház fejének, 
mint a jog és erkölcs őrének ellenségei ; bebizonyítják, hogy 
ők a keresztény jog és erkölcs iránti tiszteletet a népben nem 
csak megerősíteni nem, hanem inkább megingatni akarják, 
szóval bebizonyitják, hogy ők a forradalmak, a királyi tró-
nok felforgatóinak, a communistáknak barátai. Nem tehe-
tünk róla, de ki kell mondanunk, hogy mindazon kormá-
nyok, melyek a szentszék tiltakozása ügyében elutasító aján-
latot tesznek fejedelmüknek, ez utóbbi categoriába tartoz-
nak. Ohajtandó-e a fejedelmekre, hogy mind saját, mind 
országuk érdekében ily tanácsosok által vétessék magukat 
körül? Ezt, ugy hiszszük, felesleges fejtegetni, annyi azon-
ban kétségtelen, hogy az egyház még a tiltakozás vissza-
utasítása esetében is bizonyosan fenn fog maradni, és hogy a 
visszautasítást egykor maguk a visszautasitók fogják keser-
vesen megbánni. j 

Esztergom. Arclii-Praesul ex occasione vertentis anni 
Clernni salutat. Venerabiles Fratres et Filii in Christo Di-

lectissimi ! „Gratia Vobis et pax a Deo Pât re nostro, et Do-
mino Jesu Christo." I i is verbis S. Paulus Ap. salutavit Ro-
manos 1) in Epistola ad eosdem missa, his verbis in renascen-
tis anni primordiis Vos alloquor, VV. F F . et F F . in Christo 
Dilectissimi ! quia Apostolica haec salutatio omnia illa bona, 
dona, ac bénéficia in se complectitiir, quae ad aeternam non 
minus, quam temporalem nostram felicitatem ac salutem con-
ducunt. Haec igitur bona ac dona ut Deus Optimus imper-
tiri Vobis dignetur, etiam atque etiam precor ac opto. 

Verumtamen semper quidem, sed vertente imprimis 
anno, prae oculis habeamus, quae sit vocatio, quae destinatio 
nostra. Segregatis nimirum nobis in opus ministerii 2) et di-
spensations mysteriorum Dei 3), gravissima incumbit obli-
gatio, a cuius implemento salus suspenditur nostra, toto corde 
serviendi Deo in sanguine Agni immaculati, quem quotidie 
ofierimus in Altari pro nostris et populi delictis, nosque ip-
sos sanctifieandi ad emundationem carnis per Spiritum sanc-
tum, et „emundandi conscientiam nostram ab operibus mor-
tuis ad serviendum Deo viventi." 4) Sic habituri fructum 
quidem in sanctificationem, finem vero vitam aeternam.5) 
Hic nempe est finis vocationis nostrae, ut in tenqjlo Dei 
„serviamus illi in sanctitate et justitia eoram ipso omnibus 
diebus nostris" 6) et ei placeamus, „qui idoneos nos fecit Mi-
nistros novi testamenti" 7). Quive nobis per S. Apostolum 
suum inculcat „ut abnegantes omnem impietatem et saecu-
laria desideria, sobrie juste et pie vivamus in hoc saeculo" 8) 
nemini dantes ullam offensionem in verbo aut facto, ut non 
vituperetur ministerium nostrum, sed in omnibus exhibea-
mus nos sicut Dei ministros in multa patientia, in laboribus, 
in vigiliis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in Spi-
ritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in vir-
tute. 9) Sciat ergo unusquisque nostrum, quomodo illum opor-

!) 1, 7. — 2) Cf. Act, 13, 2. — 3) 1. Cor. 4, 1. — *) Cf. Hebr. 9,14. 
- s) Bom. 6, 22. - 6) Luc. 1, 75. - 7) 2. Cor. 3, 6. - «) Tit. 2, 12. — 
9) 2. Cor. 6, 3 sq. 
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teat conversari in domo Dei, quae est Ecclesia Dei vivi, co-
lumna et firmamentum veritatis.1 0) Unusquisque plaeeat, 
proximo suo in bonum ad aedificationem. u ) Quam potesta-
tem dedit nobis Deus, illam utique in aedificationem dedit, 
et non in destructionem, nempe fidelium.12) Exemplum ergo 
simus fidelium in caritate, in fide, in integritate.13) Dei adiu-
tores sumus, Dei agricultura, Dei aedificatio,14) omnia ergo 
ad aedificationem fiant in nobis. 15) Sal terrae appellati su-
mus, 16) si ergo nos, per quos condiendi quodammodo sunt 
populi, saeculi huius levitatibus communicantes infatuati 
fuerimus, qui erunt homines, per quos fatuitas mundi salie-
tur, cum nos elegerit Dominus, per quos caeterorum insipi-
entia condiatur.1T) Sicut ergo ad eloquia nostra fidelium de-
bemus erigere corda, sic ad exemplum nostrum eorum de-
bemus dirigere mores. Si autem Sacerdos, qui est factus 
fonna gregis 18) per abrupta graditur, quidni ad praecipitium 
grex sequatur? 19) „Contemplantes itaque, ne quis desit gra-
tiae Dei",20) quam accepit unusquisque nostrum a Deo per 
susceptionem sacrorum ordinum, 21) digne ambulemus voca-
tione, qua vocati sumus, ut iam non ambulemus, sicut et 
gentes huius saeculi ambulant in vanitate sensus sui, 22) ma-
gis autem satagamus, ut per bona opera certain faciamus vo-
cationem nostram.2 3) Agnoscamus vocationis huius dignita-
tem, et ad tanti ministerii gradum assumpti, nolimus in ve-
terem vilitatem degeneri conversatione redire. 

Strigonii, die 8-a Januar i i , 1878. 
Joannes Card. Simor in. p. Arc h i e pi sc op us. 
-ï * » Néhány szó a veszprémi növendékpapság Páz-

mány-köre ügyének alkalmából. Növendékpapjaink kiképez-
tetése iránt már állásomnál fogva is érdekelve lévén, magá-
tól érthetőleg érdekel minden ez ügyben szőnyegre hozott 
dolog és mozzanat is. 

Ily érdekeltséggel olvastam a , Religio' folyó évi 4-dik 
számában megjelent ama gyengéd figyelmeztetéseket is, me-
lyeket hg ur dr. Miiller Ernőnek, a veszprémi növendékpap-
ság Pázmány-köre által magyarított „Kath. Erkölcstana" 
megjelenésének alkalmából a legjobb szándék- és teljes ob-
jectivitással tett. 

hg urnák helyes és megszívlelendő észrevételeit, mint 
tárgyavatottságon alapulókat teljesen magaméivá tettem? 
annál is inkább, mert azok nem csak az én ez ügybeni meg-
győződésemet és nézeteimet, de tudomásom szerint még szá-
mos egyebekét is hiven tolmácsolják. És azért feltűnt a 
, Magyar Korona' f. é. 18-ik számában közölt ama czikk, 
melyben Pápai ur hg ur czikke ellen a veszprémi Pázmány-
kör érdekében oly nagy tiizzel replikái. — Elismerés Pápai 
ur buzgalmának, melylyel pro domesticis suis lándzsát törni 
sietett, csakhogy egyúttal azt mondó is vagyok, hogy kár 
egy közérdekű ügyben tárgyilagosan tett jóakaratú figyel-
meztetést félremagyarázni, és az ellen az első felhevülés be-
folyása alatt épen epés kifejezésekre is ragadtatni magát. 

Én hg urnák czikkét figyelmesen olvastam át és sem-
mikép sem birtam belőle kihozni azt, amit Pápai ur hg ur 
czikkéről állit, hogy t. i. hg ur „támadása" (?) egyenesen a 

">) 1. Tim. 3, 15. — >') Rom. 15, 2. — I2) Cf. 2. Cor. 13, 10. — 
13) 1. Tim. 4, 12. — ") 1. Cor. 3, 9. — , 5j ib. 14, 26. — ">) Matth. 5. — 
•') Cf. S. August, de serm. Dom. — ») Cf. 1. S. Petr. 5, 3. — >9) S. Greg. 
Regul. Past. p. I. c. 2. - ") Hebr. 12, 15. — 21) Cf. 2. Tim. 1 ,6 .— 
") Ephes. 4, 1,17. - ") 2. Petr. 1, 10. 

veszprémi Pázmány-kör ellen van irányozva. Már a priori, 
mielőtt hg ur czikkét ily szempontból még csak olvastam 
volna, — gyanúsnak tűnt fel Pápai ur ezen enunciatiója ; 
mert nem tudtam phsychologice megmagyarázni magamnak 
azt, hogy hg ur a veszprémi hittanulók szerény önképző kö-
rével szemközt villogtassa haragjának villámait, azt külö-
nös „támadás" tárgyául választotta volna. 

És csakugyan, Pápai ur ezen enunciatiójának helyes-
sége iránti kétkedésem hg ur czikkének ismételt átolvasása 
után annyiban megszűnt, hogy elébb érintett gyanúmat iga-
zoltnak találtam. 

Amit ugyanis hg ur czikke végén, annak conclusiója 
gyanánt kimond, hogy t. i. a veszprémi Pázmány-kör fordí-
tása csak alkalmul szolgált általános, hittanulóink önképző 
köreit illető észrevételeire, vagyis, hogy csak post hoc és 
korántsem propter hoc tette észrevételeit — mondom — 
hg ur czikkének ezen conclusiójával a praemissák logice tel-
jesen összefüggnek : ugy, hogy, midőn Pápai ur hg urnák jó 
szándékú észrevételeit csak a veszprémi Pázmány-körre vo-
natkoztatva magyarázza és azokban a Pázmány-kör elleni 
„támadást" lát, nem tett egyebet, mint hajánál fogva erőszak-
kal húzta elő hg ur czikkéből a casus belli-t, amely azonban, 
reméljük, nem leend kéj^es hg urat túlságosan nyugtalaní-
tani vagy épen félelembe ejteni. 

Nem áll ugyanis, — miként ezt Pápai ur irja, — hogy 
hg ur egyedül csak a latin theologiai tankönyvek forditása 
ellen kel ki ; mert tessék csak még egyszer hg ur czikkét, de 
figyelmesen és higgadtan átolvasni és látni fogja, hogy az 
egész czikkben e szavak „latin hittani tankönyvek" egyszer 
sem fordulnak elő és igy Pápai urnák egész okoskodása, mely 
az imént jelzett hamis föltevésen alapszik, s melyben kimu-
tatni igyekszik, hogy hg ur czikkében ,csakis' a veszprémi 
Pázmány-kört érthette, szintén megdől ; hg ur czikkét ép 
ugy magyarázhatná magára a budapesti központi növendék-
papság egyházirodalmi iskolája, annál is inkább, mert tud-
tommal ez szintén fordított már latin hittani munkákat. 

H a Pápai ur az első felhevülés lecsillapulása után egé-
szen higgadtan reflectált volna arra, amit hg ur mond, lehe-
tetlen, hogy igazat ne adott volna neki, sőt hogy köszönettel 
ne fogadta volna növendékpapságunk észszerű művelődését 
czélzó, jóakaratú fólszólalását. En legalább eddigelé egy se-
minariumi előljáró- vagy más illetékes, tárgyavatott egyén-
nel sem beszéltem, aki növendékpapjaink szerteszét az ország 
majd minden papnöveldéjében létező irodalmi iskolái műkö-
déséről nem ugy nyilatkozott volna, hogy annak haszna sem-
mikép sincs arányban azon károkkal, melyek abból növen-
dékpapjainkra háramlanak. 

Szép, nagyon szép, ha növendékpapjaink arról tesznek 
tanúságot, hogy dolgoznak, fáradnak ; mert hisz ez egyik 
életfeladatuk. Mindazonáltal omnia tempus habent. Épen hi-
vatásuk érdekében kell, hogy növendékpapjaink tanulmányi 
idejöket lelkismeretesen tanulásra forditsák, és ne harácsol-
ják el azt oly dolgokra, melyek későbbi idejöknek vannak 
fentartva, s melyeknek szellemi haszna — mint már mon-
dám — vajmi csekély azon kárhoz viszonyitva, mely reájok 
a sokszor vaskos müvek magyaritása folytán okvetlenül el-
hanyagolt hittudományokból háramlanak. 

Akinek alkalma van vagy volt növendékpapjaink, egy-
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házirodalmi iskoláinak kiadványaival járó fáradságok- és a 
hittudományoktól való elvonatásokról magának tapasztalást 
szerezni, az igazat fog adni, kell hogy adjon hg urnák, és 
vele együtt azt kivánni, hogy ezen iskolák működése, nö-
vendékpapjaink hittudományi kiképeztetése érdekében sze-
rényebb korlátok közé szoritassék vagy más, sokkal practi-
cusabb hasznú foglalkozással, -— milyen p. o. egy e napokban 
szintén a ,Rel.' hasábjain megjelent, igen helyes felszólalás 
szerint a szónoklatban való gyakorlás is volna — váltassék fel. 

Jól mondja e felszólalás, miszerint egészen más az idő 
most, mint volt akkor, mikor a 30-as években az első ön-
képző iskola megalakult a budapesti központi papnöveldé-
ben. Akkor ezen iskolák a magyar nyelv művelődésében 
nevezetes tényezőkként szerepeltek és szerepelhettek, és a 
növendékpapoknak a magyar nyelvben való, indicált, mélyebb 
kiképzésére csakugyan a legüdvösebb befolyással birtak is. 

Most azonban, midőn nyelvünkben való kikéjieztetésre 
fiatalainknak a gymnasiumokban elég bő terrenum nyilik, 
s midőn nyelvünk géniusza a magyar akadémia palotájában 
őrködik termékenyitőleg a nemzet kincse felett, — ért jük 
szótári és nyelvtani tekintetben — most mondom, növendék-
papjaink sokkal nagyobb hasznot tesznek az egyháznak és 
a hazának az által, ha mint alapos theologusok iparkodnak 
a papnöveldéből a lelkészeti pályára kikerülni, ahol annyi 
tévely és elfogultság, oly erkölcsi pusztulás reparálása vá-
rakozik rájok. 

Ne hozza tehát Pápai ur hg urnák, magasabb szempon-
tokból tett közérdekű figyelmeztetését, kicsinyes, privát ér-
dekekkel összeköttetésbe, s ne akarja a fiatalságnak, iro-
dalmi kisérletei folytán úgyis könnyen az elbizakodottságfólé 
gravitáló öntudatát, tömjénezése által még fokozni ott, hol a 
hittudományok kárával történő irodaimári működésök in-
kább megszorításra, mintsem pártfogolásra érdemes. 

Különben dato non concesso, hogy hg ur figyelmezte-
tései csakis a veszprémi Pázmány-körnek szólanának, — kér-
dem Pápai urat, váljon, valamint növendékpapjaink önképző 
körei egyáltalán : ugy a veszprémi Pázmány-kör különösen, 
nyujthatnak-e — elegendő garantiát arra nézve, hogy egy 
„Kath. Erkölcstan"-nak latinból magyarra való fordításá-
nál ne támadjanak a fordítás correctségére nézve a priori 
is kételyeink, eltekintve attól, hogy e kételyek in concreto 
is bebizonyíthatók ? Váljon egy hittani munkának helyes, 
correct lefordítására nem kivántatik-e mélyebb és terjedel-
mesebb theologiai képzettség, mint amennyi a hittanulók-
ban lenni szokott ? Ezt, ugy hiszem, Pápai ur csak megengedi ? 

Azután kár is volt Pápai urnák a veszprémi Pázmány-
kör legújabb kiadványa alkalmából azon kör forditási abso-
lut képességéről és correctségéről olyannyira kihivó hangon 
beszélnie; mert hiszen épen ezen veszprémi Pázmány-kör 
1874-ik évi kiadványában, Robitsch egyháztörténetében 
több, nem épen jelentéktelen hibán kivül, melyek tudtunk-
kal annak idején az emiitett Pázmánykörrel közvetve közöl-
tettek is — azon error calami-t (?) is elkövette, hogy az em-
iitett kiadvány 134-ik lapján: „Die Aftersynode an der 
Eiche" (Synodus ad Quercum 403-°) igy fordította „Eiche-
ben tartott zugzsinat". 

Ennyit tartottam szükségesnek a közügy érdekében 
Pápai ur czikkének érdemleges részére megjegyezni. cs. 

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt. 
Mióta a marpingeni jelenéseknek első hire támadni kezdett, 
a ,Religio1 mindig azon volt, hogy mi se kerülje el figyel-
mét, mi ezen ép' oly érdekes, sőt talán fontosaknak is mond-
ható mozzanatokra vonatkozott. Ennek következményéül e 
lapok t. olvasói tökéletesen tájékoztatvák minden iránt, a m i 
e megjelenések alkalmából és következtében történt s ez fel-
menthette e lapot azon kötelesség alól is, hogy a Centrum-
pártnak legújabban az alsóház elé hozott határozati javas-
latát egész kiterjedésében közölje, mert az egyebet sem tar-
talmazott, mint a Marpingenben történteknek időrendi elő-
soralását, miket a ,Rel.' t. olvasói az egyes részletekből ugy, 
amint azokat e lap időközönkint hozta, amugyis ismertek. 
Azonban másként áll a dolog azon tárgyalásokkal, melyek-
nek e határozati javaslat a nevezett alsóházban alkalmul 
szolgált, főleg azon jeles beszéddel, melylyel dr. Bachem, 
kölni ügyvéd, azt a Centrum nevében okadatolta. E beszéd 
nem csak felhozza mind azt, ami történt, hanem a jogász 
szempontjából mérlegeli is, s azért kettős okból érdekes s 
méltó arra, hogy mint korunk történetéhez tartozó egyik 
fontos okmányt egész terjedelmében közöljük, folytatásul 
hozzá csatolván a jan. 16-i ülésnek rövid ecsetelését is, kü-
lönösen Fricdenthal minister és Windthorstnak beszédei miatt, 
melyek a fenforgó ügy természete szerint hasonlólag teljes 
figyelmet érdemelnek. 

Dr. Bachem ügyvéd s országgy. képviselőnek beszéde 
következőképen hangzott : Uraim ! Nem kérünk önöktől Íté-
letet oly eseményeknek mivolta avagy valódisága felett, me-
lyek a természetfelettiek köréhez tartoznak. (Nevetés a bal-
oldalon.) Annál kevésbbé követeljük, hogy ilyetén esemé-
nyeket vagy mozzanatokat elismerjenek ; amit kérünk, — s 
a mit az ország képviselő testületétől kérnünk jogunk van, 
— az, hogy a törvényes jogrend alapján és a természetes 
méltányosság s erkölcsi érzület sugallata szerint, mely egy-
aránt kötelez mindenkit, bárminő legyen is vallási meggyő-
ződése, hogy, mondom, velünk együtt vegyenek szemügyre 
oly tényeket, melyek magokban véve nem csak bebizonyít-
hatók, hanem birói Ítéletek által már be is bizonyitvák s 
hogy e magas háznak tekintélyét latba vessék avégből, hogy 
megszüntettessék azon súlyos jogsérelem, melynek egy de-
rék község áldozatul esett; —• azt kérjük önöktől, hogy ve-
lünk együtt jogorvoslatot követeljenek durva, az illető köz-
séget mélyen megkárositó rendszabályok ellen, valamint oly 
hivatalnokok rendreutasitását, kik közül egyik, Woydt pol-
gármester, a legnemtelenebb és legaljasabb indokokból" 

(Nagy nyugtalanság ; elnök félbeszakítja szólót, ki ek-
ként folytatja :) 

„Nem használtam volna e kifejezést, uraim, ha erre fel 
nem jogosítana a saarbrückeni fegyelmi tvszéknek két rend-
beli nyilatkozata, melyeket legott felolvasandok, s csak azért, 
mert az emiitett törvényszék ítéleteinek hivatalos okadato-
lása előttem fekszik, használhattam e kifejezést. Kérem te-
hát, hogy velünk együtt oly hivatalnokoknak rendreutasitá-
sát követeljék, kik közül különösen egy, a fentebb jelzett 
indokokból a gondozására bizott községet nem csak sokféle-
képen zaklatta, hanem súlyosan meg is kárositotta. Ekként 
fogva fel a dolgot, hogy ugyanis határozati javaslatunk 
egyedül bizonyos rendőri, Marpingen községe ellenében fo-
ganatositott rendszabályokra vonatkozik, az állitott jele-
nések, melyek az egész ügynek kiinduló pontját képezik, 
mint ilyenek, határozati javaslatunk alkalmával tekintetbe 
sem jönnek. Azonban, engedjék meg uraim, hogy legalább 
néhány szóval jelezzem, minő a katholikus embernek ily 
dolgokkal szembeni álláspontja s magatartása ; azt hiszem, 
miszerint ennek tisztába hozatala csak arra szolgálhat, hogy 
a tárgyalásaktól, lehetőség szerint, távol maradjon minden, 
mi a dologhoz nem tartozik. Természetfeletti események, 
csodáknak lehetőségét a katholikus ember, magától érthető-
leg, csak ugy engedi meg, mint minden hivő keresztény ; 
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tagadni ezt, annyit tenni, mint közvetve a mindenható Isten-
nek létét tagadni, ezt pedig, a szentirás szerint, csak az esz-
telen teszi." (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= A t. közönséghez az „Egri Népkönyvtár" ügyében. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egyletnek nem kerülhette el 
figyelmét a jó irányú népiratok fontossága és azon üdvös be-
folyás, melyet azok a nép fokozatos felvilágosítására, mive-
lődésére, vallásos és hazafiúi érzelmeinek ápolására gyako-
rolnak. Azért egyik kiválóbb gondjai közé számitja oda mű-
ködni, hogy a nálunk még eddig kellően fel nem karolt nép-
irodalom emeltessék, s magyar népünknek kezébe oly olvas-
mányok adassanak, melyek az ő természetének és felfogásá-
nak megfelelnek, ellensúlyozzák a reá kártékony befolyáso-
kat, őt az annyira szükséges valláserkölcsi elvekben megerő-
sítik, de egyúttal minden más, tevékenységi körébe eső, 
gondolkozása és hivatása tárgyát képező dolgokban felvi-
lágosítják. 

Ezeknek átérzése s annak szükségessége, hogy a kelet-
kezőben levő nép- és iskolai könyvtárak megfelelő könyvek-
kel elláttassanak, vezette az egyletet azon elhatározásra, 
hogy ,Egri Népkönyvtár' czime alatt füzetes, népirodalmi 
vállalatot indítson meg s annak pártolására a népirodalmi 
hasznos könyvek szükségességét átérző közönséget, a ma-
gyar népet felhívja. 

A megindítandó ,Egri Népkönyvtár' tartalma változa-
tos lesz, a nép szükségeihez mért, hasznos, mulattató és ta-
nulságos : szem előtt tartván a fontosb napi kérdéseket is, 
melyeknek helyes megfejtése nevezetes befolyással lehet a 
nép üdvös tájékoztatására. 

Az ,Egri Népkönyvtár' 1878-ik évtől kezdve fog meg-
jelenni, évenkint 20 ivnyi terjedelemben, 4 fűzetben ugy, 
hogy negyedévenkint fog egy-egy füzet kiadatni 4—6 ivnyi 
tartalommal. — Előfizetési ár egy évre csak 1 ft. A füzetek 
egyenkint is megszerezhetők lesznek, a borítékon kinyoma-
tandó áron. A többet megrendelők és gyűjtők minden öt 
példány után egy ingyen példányt kapnak. 

A vállalatnak ezen olcsóságánál fogva is hiszszük, 
hogy a t. közönség e közhasznú vállalatot pártolásban fogja 
részesiteni. Az,Egri Népkönyvtár'szerkesztésére Luga László, 
az egri egyházmegyei irodalmi egylet választmányi tagja, az 
,Egri Népújság' és ,Irodalmi Szemle' kiadó-szerkesztője ké-
retett fel, kinek a népirodalmi téren kifejtett munkássága 
megindítandó vállalatunknak csak ajánlására szolgálhat. 

Az ,Egri Népkönyvtár' ugy szellemi, mint anyagi ve-
zetésével a szerkesztő bízatott meg, miértis a füzetekbe szánt 
kéziratok, az előfizetési pénzek és megrendelések hozzá lesz-
nek küldendők. 

Végül megjegyezzük, hogy bárhonnan jött, elfogadott 
és nyomtatásban megjelent dolgozatok dijaztatni fognak, mi-
ről a szerkesztő szolgálhat közelebbi felvilágosítással. Eger-
ben, 1877. decz. elején. Az egri egyhm. irodalmi egylet. 

A ,Népújság' szerkesztősége által 1873-ik évben meg-
indított Népkönyvtár füzetei még folyvást kaphatók Egerben, 
a nevezett szerkesztőségnél. I . Téli olvasmányok. 30 kr., I I . 
Élet és történet. 20 kr., I I I . A nagyvilág csodái. 20 kr., IV. 
Vegyes olvasmányok. 30 kr. 

Minden füzet külön is megszerezhető, vagy mind a 
négy 1 írtért. Mind a négy füzet önálló egészet képez. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai káptalan egy kanonokát, nagys. és főt. 

Molnár János urat, e hó elsején este fél 8 órakor három su-
hancz kirabolta. A ̂ megejtett nyomozás folytán sikerült ki-
tudni, mint a ,M. A.' irja, hogy Kalocsa körül egy faluban 
ócska ruhát vettek egy ilyennel kereskedőnél s Pest felé vet • 

ték utjokat. A fuvarosnak, aki őket a vasúthoz vitte, azt 
mondták, hogy egyikök volt pesti közúti kocsis, a másik 
grófi lovász, s mindhárman tartalékos katonák. 

— A képviselőház pénzügyi bizottsága f. hó 22-én tar-
tott ülésében Zsedényi bemutatta Dapsy Lászlónak a mária-
nostrai fegyintézet ügyében hozzá intézett levelét, mely az 
igazságügyminister által ez ügyre vonatkozólag egyoldalú 
értesítés után előadottakat valótlanoknak állitja. A bizott-
ság meghallgatván a levél tartalmát, miután nem hivatása 
ez ügyben bíráskodni, a napirendre tért át. Hogy egy rágal-
mazáson fogott ,iró' valamely országgyűlési bizottsággal 
,levelezhessen', levelében egy ministernek hivatalos állításait 
valótlanoknak bélyegezhesse, az is csak a kálvinisták Ká-
naánjában képzelhető. Hetvenkedése azonban, Zsedényi et 
consortes minden jóakarata mellett sem menthette meg e de-
rék uri embert ; mert a hivatalos lap f. hó 23-i számában 
oly nyilatkozatot hozott, mely őt kellőleg jellemzi. Térszüke 
miatt, fájdalom, csak legközelebbi számaink egyikében hoz-
hatjuk e hivatalos czikket, de hozzuk, mert az uralkodó kál-
vinismusra nézve nagyon is jellemző. 

— A nógrádmegyei nagyoroszi-i ,Olvasó-N épkör' folyó 
hó 20-án tartott közgyűlésében a ,Magyar Aliam' tulajdonos 
főszerkesztőjét, Lonkay Antal lovag urat, tiszteletbeli tagjául 
választotta meg. 

— Nt. Járzsembszky József, csikcsatószegi segédlelkész 
a ,M. A.' f. é. jul. 6-i számában „A liberális rendszer, képvi-
selve Al-Csíkban egy tul-liberalis szolgabíró személyében" 
czikket közölt, melyben Becze József cs. sz. mártoni szolga-
bíró jellemét és működését olyképen ecsetelte, hogy az jó-
nak látta sajtópert indítani ellene, melynek esküdtszéki tár-
gyalása f. hó 25-én volt, s melyben a vádlott segédlelkész 
ur, ki állításait teljesen igazolni képes, felmentetett. Védője dr. 
Hortoványi József ügyvéd volt, Lonkay Antal ő ngának veje. 

— Umberto király atyja halálának alkalmából 50,000 
lírát küldött a római bibornok-helynökhez, a szegények közti 
elosztás végett. A bibornok ez összegnek kiosztását Róma 
városa 45 plébánosára bizta. — Mily ,ügyes' a mai journa-
listica, mutatja azon körülmény, hogy azon napon, melyen 
Umberto az alkotmányos esküt letette, már 12 órakor délben 
jelent meg több római lapnak rendkívüli melléklete, mely-
ben az egész szertartásnak lefolyása, ,a királynak férfias 
hangja' — ,a királynénak könyei' — ,a képviselőháznak meg-
hatottsága' sat. a legnagyobb részletességgel le voltak írva, 
annak daczára, hogy a kérdéses eskületétel csak három óra-
kor történt ! — Parma és Piacenza városaiban hasonló bot-
rányok történtek, mint Velencze- és Bolognában. Különben 
valóban undorító az a humbug, melylyel Vikt. E. ,emléke' 
egész Európa szabadkőművesei és zsidói által ,ünnepeltetik', 
kik voltaképen csak a tolvajlást ünneplik benne és a min-
denképeni lelkismeretlenséget. Az ember alig hisz szemeinek 
midőn azt olvassa, hogy egy király, ki egyetlenegy szerző-
dést sem tartott meg életében, ki hat törvényes fejedelmet 
űzött el, kinek kormányzata a gyávaság és jellemtelenség 
folytonos lánczolata, kinek magánélete tisztességes emberek 
közt szóba sem hozható s ki mindössze 36 milliónyi adósságot 
hagyott hátra, — hogy ily ember mint loyalis fejedelem, 
páter patriae s ,erényes honpolgár' ünnepeltetik, mert — «a 
forradalmat szolgálta s annak parancsára a pápát rabolta ki ! 

— Marpingenben azon öt férfiú, kik azt állítják, hogy 
1876-i jul. hóban szintén látták a sokat emlegetett jelenést, 
f. hó 14-en az odavaló kerületi orvos által hallgattattak ki. 
Az orvos azt kérdezte tőlök, váljon nem tartoznak-e Mária-
szive-társulatához ? olvasnak-e vallási könyveket ? éjjel ál-
modnak-e sokat? álomban láttak-e valaha lovat (sic!), nem 
volt-e szüleik közt elmebeteg vagy epileptikus ? sat. sat. szó-
val, az orvos ur keresztül ment mindazon mozzanatokon, me-
lyekből a prot. exegesis a csodát ,értelmezni' szokta. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, felír. 2. 10. I. Félév, 1878. 
Tartalom : A lelkipásztorság köréből. — Isten Ítéletei. — A pápai széknek megüresedése és betöltése. — Egyházi tudó-
sítások : Pest. A szellemiség és az érzékiség kereszténysége. Budapest. A mária-nostrai ügyben. Szepesmegye. Vota Episcopi. 

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság köréből. 
I. Vérző szívvel, égető kételyek közt, levert ke-

dély-hangulatban állok ir-támom előtt. Mondhatnám : 
ezer czíkket írtam már ama nagy kérdések fölött, 
melyek korszakunkra a Damocles kardja fényét és 
veszélyét lövelik, de el nem csüggedtem. A nép em-
berének, vagy jobban mondva, atyjának minden vi-
szontagságok közt feninarad azon lelki vigasza, mely 
öt a nagy világtól félreeső magányában megőrzi, 
hogy a kétes áramlat által el ne sodortassák. A papi 
kötelmek hű teljesítésében valóságos égi kincsek 
vannak elrejtve a lelkipásztor számára. Most mind-
azáltal annyira borúsnak látom magam előtt a jobb 
jövőre való kilátást, hogy minden pillanatban a „per-
ditio ex te, Israel" hangzik rémesen fülembe, meg-
rendülvén ezáltal gondolataimnak békés menete s 
összefüggése. Érzem ugyan magamban azt az apos-
toli bátorságot, mely Páris érsekét békitö angyal-
ként a torlaszok magaslatára vitte, hogy áldozatul 
essék ; érzem az őrt álló katona lelkismeretét, kit 
csak saját szakaszvezetöje válthat föl az elnyelő viz-
árral szemközt, habár maga a fejedelem szólitja is 
el űrállomásáról tulajdon felelősségére : mégis ösz-
szeszorul a sziv bennem, ha a nagy ziláltságot látom, 
mely sorainkban pusztító vész gyanánt kiterjeszke-
dik egyrészt az álszabadelviiség dédelgetése, más-
részt ama kárhozatos könnyelműség által, mely if-
jabb nemzedékünk egyházi szellemét mindig alább 
ássa, fogyasztja és végre egész lényegéből kifosztja. 

A legközelebbi napokban egy állitólagosan fő-
pásztori ajánlás mellett megjelent, nyilvános aján-
latot szellőztettek a lapok, melyben, a szöveg szerint, 
több szabadelviiség kívántatik napi kérdéseink s 
kath. egyházi ügyeink kezelésére, mint azt eddig a 
bevallottan kath. szellemű lapok tanusiták; máskü-

lönben — mint mondatik — saját közérdekeink ká-
rát fogjuk vallani. Merő mystificatio ! A másik hír-
lapi jelenet, mely közmegütközést támasztott, szint 
ugy figyelemreméltó. Egy újdonsült társulat lapjá-
ban ugyanazon szám hozza egy pápai praelatus ala-
pitó-tagságát, melyben a kitűzött zászlóra ez is van 
irva : „Pap és gonoszság, pap és árulás — Pap 
és minden rosz — egy, — Ott van az ármány, ott 
van a pokol, — A kárhozat, hova a férfiszoknya 
megy" stb. (L. ,M. Állam' 1878, 1. sz.) — Hosszan 
eltűnődnek a jobbak rajta, váljon azt a tömérdek 
pénzt, melyet a katli. papságtól a vérszopó- libe-
ralismus évenkint kicsikar, nem kellene-e az egyház 
üdvhozó szellemében nemesebb czélokra fordítani ? 
Ha még most sem látunk át a szitán, Isten legyen 
nekünk irgalmas és kegyelmes ! 

Látom itt egyszerűen a nyilvános rosz példák 
hatása alá szorult egyik pályatársunk ostromálla-
potát, melynek tíz évtől, erélyes kitartásánál fogva, 
ha nem is épen áldozata, de mindenesetre vértanuja, 
vagy legalább hitvallója. — Kit érdekelhet egy sze-
gény falusi pap életrendje? hiszen mi sem közönsé-
gesebb, mint a papok fitymáló ócsárlása. A művel-
tebb családok annyira elidegenedtek a kath. hitélet-
től, hogy még az orthodox zsidókkal sem lehet azok 
tagjait párhuzamba tenni. Ily körökben, mint a min-
dennapi tapasztalás mutatja, csakis szabadelvű, ami 
egyértelmű az árulással, papoknak van bejárásuk. 
„Omnia probate" mondja az apostol. Mindent meg-
próbáltunk. Semmi áldozattól vissza nem riadván, 
közössé tettük a felebaráti szeretet kincstárát ; de 
végre is arra kellett fölébrednünk minden reggel, 
hogy anyanyelv nem ismer más rokontárgyat, mint 
magát az anyagot minden magasabb köteléke nél-
kül a vallás, erkölcs szerető emlékezet, hála, szána-
lom vagy keresztény türelemnek. Sőt még a külső-
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leg észlelhető rokonszenv sem egyéb puszta phrázis-
nál, mely az éldelet illatjával csakhamar elpárolog. 
Ily emberek közt hogy érezheti magát az Isten szive 
szerint investiált pap ? Nincs más mód, hogy önér-
zetünket, s lelkismeretünk nyugalmát megmentsük, 
mint a megkezdett útról visszavonulni az egyedüli 
békés födél alá, hol mindenkinek szabad bejárása 
van, biztositott szivesen látása magyar vendégszere-
tettel fűszerezve, s tágas ismeretek, sokoldalú tudo-
mányos készültség s ami fő, egy nagyobbszerii könyv-
tár által ékesen födözve. 

Itt a bökkenő. Ez nem falura való. I t t az ultra-
montánisinus hók üzletet tar t fenn. Ezt ellenőrizni 
a liberális szabadkőművességnek elodázhatlan fel-
adata. Igy alakult meg erőszakolt rémlátások ut ján 
a zugpáholy, csúfolt néven kaszinó, paraszt elneve-
zés szerint lebuj. Azóta kezd mozogni minden erő-
mütani kerék, melynek hivatása, a társadalmi föl-
oszlást lehetőleg elösegiteni vagy az erkölcsi ellen-
erőt bénitani. .. l iât miről szólt ma a prégyikáczió ? 
Micsoda hétfájdalmu boszorkányt hirdetett a pap ? 
Hány fekete misére szóló előfizetést adott ki a jövő 
hétre ? Kiről álmodott Boris asszony, ki fog legelő-
ször meghalni ebben az esztendőben ? hányan nevet-
tek a szüzek közül az éjféli misén ? Bizonyosan egy 
sem. Tizennyolcz liter bort azon legényeknek, kik 
mindezt bebizonyítják." A tizennyolcz litert meg is 
i t ták az illetők s ugy ordítottak végig a falun ki-
világos kiviradtig. 

Mig ily ártat lan mulatságok napirenden van-
nak, a lelkipásztor, — mint hihető — a bekövetke-
zendő vasárnapi hitelemzésre készül, hogy az ifjú-
ság szivét a hit és erény virágaival koszorúzza föl. 
Vannak, kik a karban össze is röhögnek, midőn az 
urak lebuját és a gyönyörű templomot összehason-
l i t ják; de a többség becsülettel végig hallgatja a ta-
nítást, És a szüzek a szentély rácsozata előtt ? Ó ők 
mégis fölérik észszel, hogy az öröklámpa fénye bi-
zonyosan kialszik az oltár fölött, ha kifogy benne az 
olaj. Es ez a lámpa oly borzasztó világosság nélkül, 
mint egy koponya szemüregekkel Igy men-
nek haza szép csendesen, kendőbe burkolt imaköny-
veikkel ; s j a j annak, aki ezen rejtett kincs jelképét 
hónaljuk alól durván kirántaná és az utczán szét-
szórná, vagy a korcsma előtt t rágár tréfa tárgyává 
aljasitaná. 

A fiatal templomatya arczán bufelhök mutat-
koznak. Beteg-e, vagy valami benső baj ? Az egész 
család olyan szomorú. Mi tör tént? A templomatya 
az egész plebániaközségnek régtől fogva mint egy 

elsöszülötti jogával birván, igazi senior. József gazda 
még csak negyven éves, ugyan mi bánthatja ? Még 
csak pár hét előtt is mily vidám jókedvvel kóstol-
tat ta meg lelkiatyjával ugy is mint közvetlen főnö-
kével csak ugy szomszédosán az u j borocskát, s ime ! 
most leüti a fejét, ha vele találkozik; miért? mái-
két ünnepnap nem ült a maga templomi székében, 
(a gyermekek észre is vették) sőt ami legrettenete-
sebb, beadta lemondását— minden legkisebb ok nél-
kül saját hátrányára. „A pap jobb keze", mondogat-
ták többször a hivek. Ugy is volt. Tehát mi történt 
ezen erős emberrel ? — Egyszer látták ötet este a 
lebujból józanan, de tántorgó léptekkel haza felé 
menni. Azóta sem nem él, sem nem hal, csak azt 
mondja, hogy ő volt az utolsó templomatya. 

Ilyen a földalatti harcz az igazság, béke s ke-
resztény szeretet ellen. Hajdan az utczán nyilváno-
san ujonczozták a katonákat, vagyis verbuváltak. 
Gyöngyösi diák koromban én is viseltem egy óráig 
a csákót, mig gyengeségem miatt útnak eresztettek. 
De arról is van történelmi tudomásunk, hogy kö-
téllel is verbuváltak. Most egy nagynevű és világ-
hirii társulat, rend, vagy szerzet, (ki tudja, mi?) fe-
nyegetéssel, intimidatióval vesztegetéssel fogja meg 
az embereket, mig a kapzsiakat — természetesen 
pe-cu-ni-ával. Egy öreg szerzetes atya segitett gyón-
tatni a húsvéti időszakban, s quo fato? egy erdőke-
rülőnek igen helytelen kérdést talált adni, melylyel 
a durva ember egyenesen a korcsmába ment. Bez-
zeg ! lett nyerités az állás alatt. Ezt csak azért hoz-
tam föl, hogy megjelöljem, miszerint ily véletlen 
hiba nem egyszer borzasztó pusztitást visz véghez a 
félmiivelt tömegben s évek múlva sem lehet az er-
kölcsi sebet behegeszteni. A következő eset is, mely-
ből kitűnik, mikép bántak a szabadkőműves gondol-
kozású urak a szegény emberrel, ha nincs inyökre, 
figyelmet érdemel. Épen az urilak átellenében volt 
a lelkész beteglátogatóban. Kijövet az utczán igv 
fogadja a földbirtokos lelkiatyai barát já t : „No arra 
a vén gazemberre csakugyan kár volna aparafin is," 
(közönséges kocsikenőcs.) A megsértett pap igy fe-
lelt : „Engedelmet kérek, más uton nem mehetek 
haza felé." Azért is ők szokás szerint beváratják azon 
végső időpontot, mikor már a beteg azt sem tudja, 
a földön van-e, vagy a föld alatt. Különben el lehet 
mondani, hogy a pogány durvaság alig grassált ter-
mékenyebb hatással a vallásilag megszentelt intéz-
ményeket illetőleg valaha, mint épen korunkban, 
melynek sem kegyeletében, sem törvényhozásában, 
sem gyakorlati példájában nincs menedék a nem-
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zeteket megörökítő s megdicsőítő keresztény erkölcsök szá-
mára, s csak hagyják igy tovább veszni a népet, hagyják 
támogatás nélkül, tunya közönynyel vagy épen tevékeny 
kárörömmel vesződni az egyházat, majd meglátják követ-
kezményeit, mert a vihar egyre gyorsabban közeledik s vil-
lámai ép azokat fogják érni, kik ma még nagyuriasan nevet-
nek vagy nyújtózkodnak ! . . . 

I s t e n Í t é l e t e i . 
Judicia tua abyssus multa. 

Róma, január végén. Az ős Róma e napokban oly nagy 
tauulságu eseménynek volt szemlelője, melyhez hasonlóra 
nem emlékezik, a mint erről a S. P . Q. R. nevében Ruspoli, 
a helyettes polgáraagy is nagyhangú rodomontjaiban ekként 
tanúskodik: „ Romani ! La nostra citta nella sua storia, che 
fii quella del mondo, non ebbe mai per volgere di secoli piu 
giusta ragione di piangere (?) Sette anni or sono noi sa-
lutammo Vittorio Emanuele trionfatore (!) e vindice (?) ; do-
mani egli avra tomba nelpiú degno dei nostri eterni monumen-
t i . . . Rómaiak ! Városunk történelmében, mely egyszersmind 
a világnak történelme vala, a századok folytán soha nem volt 
igazabb okunk a g y á s z r a . . . . Hét éve most mult, hogy Vik-
tor Emánuelt mint győzőt, mint igazságszolgáltatót üdvö-
zöltük, és imf őt holnap eltemetjük amaz örök időkre szólló 
emléképületek egyikébe, mely hozzá a legméltóbb." 

Ezek a jó urak Viktor Emanuel véletlen kimultában, 
melyet Crispi belügyminister immensa ed inattesa sciagura, 
mérhetetlen és váratlan szerencsétlenségnek nevez, melyet 
I. Humbert az olaszokhoz intézett szózatában a szerencsét-
lenségek legnagyobbikának mond, mely őket oly véletlenül 
érte, — azzal vigasztalódnak, hogy nem csak Olaszország, de 
még a külföld is eljött a temetésre, „Városunk falain belül 
megszámlálhatlan sokaság találkozott Olaszhon minden tá-
jékáról . . . . Fejedelmi személyek és egész Európának képvi-
selői leendnek jelen e temetésen", — mondja Ruspoli fentebbi 
felhívásában — és nem látják a zűrzavarban, nem hallják a 
tolongás zajában, hogy itt Isten világos Ítéletével állnak 
szemközt. 

Ámde, ha ezeknek hályog van szemükön, ha nem akar-
ják hallani és megérteni ama boldogtalan király megdöb-
bentő végnapjainak történetét ; lesz idő, midőn a történelem 
az elfogulatlanok előtt ugy fog szólani e nagy jelenség felül, 
mint ahogy Debora ihlett dala szólott Sisára haláláról : „Au-
dite reges, auribus percipite principes . . . Ubi coliisi sunt 
currus, et hostium suffocatus est exercitus, ibi narrentur 
iustitiae Domini, et dementia in fortes Israel" . . . ( Jud . 5. 
Cap.) és a hivő lélek rettegve fogja imádni Isten Ítéletét. 

A jReligio'-nak erről nem akartam piaczi hirtelen hí-
rekkel szolgálni, hanem bevárandónak véltem az időt, mi-
dőn az Ítéletek egy kissé meghiggadnak, midőn az esemé-
nyek, melyeknek csak részben voltam szemtanuja, megtisz-
tulnak. Most sem mérhetek ugyan t. olvasóimnak tiszta bort, 
de már eddig is meríthetnek belőle tanulságot, megérthetik 
már igy is, amit a 74-ik zsoltár énekel : Quia calix in manu 
Domini vini meri plenus misto. E t inclinavit ex hoc in hoc, 
verumtamen faex eius non est exinanita : bibent omnes pec-
catores terrae „Judicia tua abyssus multa" — igy kiált fel 
Dávid király, ós ezt kell nekünk is mondanunk manap. — 

Viktor Emanuel csak egy pár napra jöt t Rómába, hogy át-
esvén az újévi üdvkivánatok unalmán és a diplomatiai ebédek 
feszelgésén, melyeken egy vallomása szerint : je m'y ennuye 
diablement : halálig unatkozott mindig, ismét Turinba men-
jen ; de ime alig jelzé a tisztelgő törvényhozó testületnek, 
hogy vészjelek közelegnek Olaszhon felé, alig hogy alájegyzé 
ama rendeleteket, melyeket a Depretis-Crispi ministerium 
szükségesnek vélt a pápának kilátásban levő halála esetében 
ugy a Vatikánba lépés mint a Conclaoéra vonatkozólag ér-
vénybe venni, — január 5-kére viradó éjjel nem tud aludni, 
felrántja — mint mondják — az ablakot, és ugy könnyedén 
öltözve kikönyököl és a félhomályban elméláz. Mily gondo-
latok rajzottak előtte ? . . . Minden inkább, csak az nem, hogy 
a közel halál őt immár eljegyezte . . . Egy hideg légáramlat 
csapja meg, egy borzongás, és ez a halál angyalának volt ille-
tése ; hirtelen roszul l e sz . . . és nincs tudomány, nincs orvos-
szer, mely a láz rohamát feltartaná, — négy nap múlva ment-
hetetlenül elvesz. 

Minket azonban, nemde t. olvasóm mindenek felett az 
érdekel, ha váljon és miként végezte gyónását ? ha váljon fel-
lőn-e oldozva a censurák alul, melyek szegény lelkére nehe-
zedtek ! Nekem is ez volt legelső és legszorongóbb kérdé-
sem, mert éreznünk kell, ha nem vagyunk is jó papok, mi-
szerint . . . tantum animas relinque mihi, cetera tolle tibi. 

De erre én választ minden szorgos utánjárásom daczára 
sem birtam szerezni, annyit beszéltek, annyit összeírtak erről, 
hogy a sok ellenmondó beszéd után, fájdalom, csak az az egy 
bizonyos, hogy a valódi megtérés jelei politikai tekintetekből 
lönnek megakadályozva, hogy ugyan a végóra szorongásában 
a szentség formái hirtelen ki lőnnek szolgáltatva, és hogy 
szegény király, a kit utóda Humbert, az olasz szabadság 
első bajnokának nevez ,Soldato delV Independenza nazionale', 
kinek ravatala felett ama nagy hangzatu szavak irvák 
„Padre dellapadria", csak azért volt körülvéve a nagy haza-
fiak, a szabadsághősök által, hogy ne teljesíthesse érvényesen 
a szentségek felvételét. Megengedték ugyan neki, tekintve 
Olaszhon hitérzelmét a külszint, de mindent megtettek, hogy 
ama szegény lélek elveszszen iszonyú zsarnokság ! 

Az egész egy nagy mysteriumba van burkolva, és ha 
van reményünk, hogy Viktor Em. valóban megtért, azt csak 
Isten irgalma kiváló csodájának tulajdonítjuk, s annak, hogy 
Jézus kegyelme által életében, minden ballépése daczára 
megtartotta hitét és halálában nem tört meg reményében. A 
többire nézve iam iudicatus est. 

Ha valahol látható a világtörténelem három tényezője, 
tudniillik az Isten hatalma és bölcseségében, qui attingit a 
fine usque ad fmem fortiter, et disponit omnia suaviter, ki 
kegyelmével vonz és nem kényszerit, ki büntetve irgalmaz ; 
— továbbá a sátán, az emberi nem ellenségének ármánya, és 
végül az ember gyarlósága, ki a kettő között, fennen hi r -
detett szabadságának nyomoruságával, szánalmasan hol ide, 
hol amoda hajlik mint a delej inga : azt akkor leginkább 
felismerheted egy haldokló ágyánál. 

Ott a haldoklónál látod Isten irgalmát, mely annyi 
hathatós kegyelem eltékozlása után sem merült ki, és most 
az utolsó órában már nem kopogtat, de a halál félelme által 
mennydörög. — Ott az ördög gonoszságát, ki jól tudván, 
hogy kevés az idő, mindent koczkára vett, hogy prédáját 
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megnyerhesse ; olt a szegény embert, kinek nyomorúsága se-
hol sem mélyebb, mint a halálos ágyon. 

Igy láthattad ezt szegény Viktor Emanuel ágyánál. 
Imádnod kell ott először az Isten véghetetlen irgalmát ! 

Mit nem tett ama szegény fejedelem magán életében és poli-
t ikai pályáján, Isten és az egyház ellen? Hány lélek vesz-
hetett el miatta ? hányszor volt intve, kérve csak I X . Pius 
által is? 1868-ban hasonló betegségben mit nem igért Corsi 
bibornok által a pápának ? felgyógyul, utána kevésre elfog-
lalja Rómát, a Vatikánra szoritja a pápát, körülirja lelki 
hatalmát, bilincset vet az egyházra, és Corsi, pisai bibornok-
érsek, midőn a király ünnepélyes Ígéretének eme magyará-
zatát látja, szívfájdalmában néhány nappal a pápa kérdő 
levelének vétele után meghal, és igy fűzhetném tovább az 
eseményeket : és ime mindezek daczára — csodáljatok egek ! 
ámuljon el a föld ! — Isten irgalma ki nem fárad... szolgál-
jon ez magyarázatul az U r amaz igéihez, melyet Péternek 
mondott : „ Nem hétszer, de hetvenhétszer kell megbocsátani a 
bűnbánónak vétségét— Igen, a megbocsátás Istene ott Ró-
mában, a pápák bitorlott palotájában nyúj t ja neki béke 
jobbját. Bespice ne desperes, recogita ne praesumas ! 

(Folyt, köv.) 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

IV . Konstantin császárnak lemondása azon illetéktelen 
befolyásról, melyet elődei eddig a pápaválasztásra gyakorol-
tak, eszét és szivét egyaránt kedvező szinben tüntetik fel, 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a görög császároknak e 
tekintetbeni hatalma máskülönben sem tartott volna már 
soká, épugy, amint politikai hatalmuk Olaszországban is a 
nyolczadik század kezdetén megszűnt. A helyökbe lépett 
Longobárdok nem avatkoztak a pápai szék betöltésének kér-
désébe, sőt tudjuk, hogy az ő uralmuk mellett keletkezett az 
egyházi állam s lett a pápa annak független, souverain feje-
delmévé. Igy tölök a pápaválasztás szabad lett volna ugyan 
és független, ha magában Rómában nem hatalmaskodtak, 
nem fajultak volna el a pártok, mi azt okozá, hogy a pápa-
választások nem ritkán a leghevesebb súrlódásokra szolgál-
tat tak ismét alkalmat, valamint ama másik visszaélés is újból 
feléledni s gyakoroltatni szokott, hogy az uralkodó pápának 
még életében már a leendő választás körüli alkudozások és 
fondorlatok indíttattak meg s folytattattak, mint gondol-
hatni, nem mindig tisztességes módon, nem is említve, hogy 
maga a dolog is tilos és egyházi törvények által már több 
izben s keményen kárhoztatva volt. 

Ilyféle dolgok történtek nevezetesen, midőn I . Pál pápa 
haldoklott. Egy párt, melynek élén Toto, Nepi városából való 
nemes állott, a vidék foldmivelőire támaszkodva, nagy za-
varokat okozott oly czélból, hogy Toto öcscsét, Konstantint 
helyezze a pápai trónra. E zavarok közepette meghalt Pál 
a város falain kivüli sz. Pál temploma mellett s Konstantin 
párt ja , mig a törvényes rend emberei sz. Péterben gyülekez-
tek, a Lateránt foglalta el, hol Konstantin elhamarkodva 
diaconussá szenteltetvén a praenestei, albanoi és portusi püs-
pökök által consecráltatott és pápává kiáltatott ki. E tör-
vényellenes állapot egy egész évig tartott , mignem végre még-
is a törvényes választást megejteni lehetett, mely I I I . ( IV.) 
Istvánra esett. — E pápát azért jelzük kettős számmal, mert 

voltaképen negyedik Istvánnak kellene lennie, amennyiben 
I. Zachariás után (741—752) is egy István nevü pap vá-
lasztatott pápává, kinek voltaképen a II- iknak kellene lenni, 
de aki, minthogy megválasztatása után harmadnapon meg-
halt, az egyházi évkönyvben nem szokott számíttatni s az 
utána megválasztott, ki szintén az István nevet viselte, 
(752—75 7) mint I I . István fordul elé. Innen van, hogy az e 
néven uralkodott pápák nem ritkán kettős számmal jeleztet-
nek. Ezen I I I . István tehát, (768—772^) uralkodásának má-
sodik évében zsinatot tartott a Lateránban, melyben a tör-
téntek miatt számos u j törvények hozatala és a régiek ujo-
lagos megerősítése által a pápaválasztást szabályozni ipar-
kodott. E törvények többi közt azt rendelték, hogy a pápa 
csak a bíbornoki kar 35 tagja közül legyen választható. Aki 
e karba erőszakkal betolakodik, kiközösítve legyen, hasonló-
lag mint mindenki, aki fegyveresen jön a választás helyére, 
vagy aki a választás tartama alatt fegyveres népet hoz be a 
városba, vagy aki végre a törvényes választás ellen kifogá-
sokat tesz. 

I I I . Istvánnak ezen törvénye Nagy Károly uralkodá-
sának első évében hozatott, ennélfogva nem igen soká állott 
volna fenn, ha igaz lenne, hogy utódja, I . Adorján (772 — 
795) azt a jogot ruházta volna a frank királyokra, hogy a pá-
pát ők nevezzék ki. Ma már tisztában vagyunk az iránt, 
hogy ezen állitás későbbi koholmány, s hogy épen a karo-
lingi háznak uralkodása alatt a pápák egészen a kánonok 
szabványai értelmében választattak meg, ha mindjárt nem 
mondhatjuk is, hogy a hatalmas és a szentszék iránt gyak-
ran jóakaratú, első királyoknak e házból mi befolyásuk sem 
lett volna a választásra. Elég példát találunk e korban, hogy 
a pápák minden császári befolyás és hozzájárulás nélkül vá-
lasztattak meg és consecráltattak, másrészt — anélkül hogy 
a frank irók ebbeli túlzásainak kellőnél több hitelt adnánk, 
mégis tagadhatatlan, hogy egyes esetekben, a császárok be-
folyása, ha mindjárt nem is az egyház kárára, de érezhető 
lehetett. De ettől odáig, hogy a császár ,kinevezte' volna a 
pápát, még igen nagy ut van s az emberek, tehát a hatalma-
sak akkor is csak olyanok voltak mint ma : egyesek igazsá-
gosak és méltányosak, mások követelők, erőszakoskodók, 
bitorlók. Hogy jámbor Lajos a pápaválasztás teljes függet-
lenségét elismerte, nem akadályozhatta fiát, Lothart abban, 
hogy ellenkezőleg ne cselekedjék s ekként a byzanti császá-
rok példáját utánozza, de az ilyen tulkapásokban a dolgok 
rendes állapotát csak az láthatja, ki az egyháznak az állam 
általi elnyomatását tar t ja annak. Különben is az akkori idők 
egyházpolitikai eszméi még nem voltak a római jogelvek 
helytelen felfogása és még helytelenebb alkalmazása által 
annyira minden józanságból kivetkeztetve, mint manap. 
Egyház és állam kölcsönös függetlenségük öntudatában ál-
lottak ugyan egymás mellett, de nem egymással szemben, 
mert jól tudták mindketten, hogy kötelesek, kölcsönös egyet-
értésben és egymást támogatva eszközölni tagjaiknak földi 
és örökkévaló jóllétét. H a merültek is fel itt-ott nehézségek 
és surlodások, a kölcsönös méltányosság s a mindkét félben 
honoló igazságossági érzék csakhamar szolgáltathatták az 
eszközöket, az utat és módot azoknak kiegyenlítésére. Érde-
kes, mint fogja fel e kérdést Florus, a lyoni székesegyházi 
iskolának mestere, „De electione episcoporum" czimü könyvé-
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ben — Agobardi opp., ed. Baluze, torn. I I . pg. 254 sq. — 
hol, a püspökválasztásból indulva ki, többi közt ezeket 
mondja : „Mindnyájan, a kik Isten anyaszentegyházában 
papi hivatalt viselnek, tudják, mit rendel az isteni törvény 
és az apostoli hagyomány nyomán a szent kánonok tekinté-
lye és az egyházi szokás : t. i. azt, hogy a pásztornak halála 
és a püspöki széknek megüresedése után, az foglalja el, a 
maga rendes ut ján a megholtnak helyét, ki az illető egyház 
papsága közül való lévén, ugyané papságnak és az egész 
nyájnak egyértelmű határozata által megválasztatott, s tör-
vényes számmal levő püspök-társai által felszenteltetett. 
Aztán tudja is mindenki, hogy amit az egyház ily képen 
szent rendben és törvényes gyakorlatban tesz és tart, Isten 
Ítéletén és rendeletén alapszik. Ha pedig későbben némely 
birodalomban az a szokás támadt, hogy valaki a világi feje-
delemnek beleegyezése mellett szenteltetett fel püspökké, 
ugy abban, a béke és a világi hatalommal való egyetértés-
nek szempontjából a testvéries egymás mellett lét legtelje-
sebb mértékét lát juk ugyan, de korántsem a szent Ordinatio 
érvényes és hatályos voltának betetőzését, teljessé tételét, 
mely ordinatióban csak az részesülhet, kit Istennek küldése 
és az (elárvult) egyháznyájnak óhaja arra rendel ; mert a 
püspöki méltóság nem világi hivatal, hanem a Szentlélek-
nek adománya" „A római egyházban" — folytatja alább 
— „azonban azt lát juk, hogy a püspökök, egész mai napig, 
anélkül hogy bármely fejedelemhez csak kérdés is intéztet-
nék, egyedül Isten rendelete és a hivek választása alapján 
törvényesen szenteltetnek fel, pedig nincs oly oktalan ember, 
a ki azt hinné, hogy ott az isteni szent malaszt csekélyebb 
mértékben működik, mert — a világi hatalom mi befolyást 
sem gyakorol az egészre" . . . . 

Világosabban és szabatosban ma sem mondhatnók ezt, 
pedig Florus 860-ban halt meg, olykor, midőn I . Lothár 
már uralkodott, ki tudvalevőleg az első frank fejedelem, ki 
kedvet mutatott, a pápaválasztásra oly befolyást gyakorolni, 
mely az egyházra nézve nem volt kedvező. Mert ha az e 
korba eső pápaválasztásokat szemügyre veszszük, azt lát juk, 
hogy Nagy Károly mint császár nem volt szemtanuja a pá-
pai szék megüresedésének ; mert aki őt megkoronázta, I I I . 
Leo, utána halt meg, 816-ban. Ennek utódja, I V . (V.) Ist-
ván, kit a római egyház, mint érdemes diaconusát már régen 
ismert, a legkisebb nehézség és a világi hatalomnak min-
den hozzájárulása nélkül, tiz nap alatt választatott meg s 
legott küldöttséget menesztett jámbor Lajoshoz, mely által 
illőleg megtisztelvén a császárnak magas állását és tekin-
télyét, pápává megválasztatását tudatta vele, és mielőbbi ta-
lálkozást kért. Ez nem sokára meg is történt, Rheimsben, s 
pedig kettős czélból : hogy Lajos megkoronáztassék, s hogy 
a pápa egyéb, az egyházat igen érdeklő kérdések, tüzetesen 
a Pipin és Nagy Károly által a római egyház javára kiállí-
tott okmányok újbóli megerősitése iránt értekezzék a csá-
szárral. A pápa czélját tökéletesen elérte, azonban nem so-
kára, 817-ben, meghalt. Utána époly gyorsan s minden ille-
téktelen beavatkozás nélkül 1. Paschalis (817—824) válasz-
tatott pápává. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 1. A szellemiség és az érzékiség keresz-

ténysége. Alig képzelhetjük, hogy valaki megfejthetné, mi 

legyen tulajdonképen, minek feleljen meg levelünk czime ,A 
szellemiség és érzékiség kereszténysége', és meg vagyunk 
győződve, hogy a megfejtést mindenki meglepetéssel fogja 
olvasni ; nem mást jelent ugyanis ama felirat, mint a protes-
tantismust és a katholicismust, még pedig ugy, hogy a szel-
lemiség kereszténysége alatt a protestantismus, az érzékiség 
kereszténysége alatt a katholicismus értendő ; — igy olvas-
tuk ezt megfejtve a ,Pr. E. s I. L.'-ban. 

Legkevésbé sincsen szándékunk jelenleg fejtegetni, 
mennyiben helyes a ,P. E. s I. L.' elnevezése, ámbár nagyon 
könnyen lehetne, a protestantismusra nézve, mind eredetét, 
mind fejlődését illetőleg kimutatni, hogy épen ő az érzéki-
ség kereszténysége, ha ugyan kereszténység és érzékiség egy-
más mellett megférhetnének ; ezt mondjuk, jelenleg mellőzzük, 
mert ennél fontosabb egy másik nyilatkozat, melyet a ,Prot. 
E. s I. L.' ugyanott tett, és melylyel jelenleg foglalkozni 
szándékozunk. A ,Pr. E. s I. Z. '-nak ama czikke ugyanis, 
mely a katholicismust az érzékiség, a protestantismust a szel-
lemiség vallásának elnevezi, egyenesen harczra hivja fel a 
protestantismust a katholicismus ellen. „Ha valaha — úgy-
mond a czikk -— ugy kétségkivül a jelenben e harczot min-
den ponton, hol a lelkismeret szabadsága, a szabad vizsgá-
lódás és a fáradhatatlan tudomány igazságteljes vivmányai 
megsértetnek, folytatnunk kellene, mert, mint a reformatio 
gyermekei arra vagyunk hivatva, hogy az emberiséget az ó-
és középkori nézetek békóiból a vallás terén tökéletesen ki-
oldozzuk" ; és ismét „a protestantismusnak, mint a szelle-
miség kereszténységének, a római katholicismus, mint az ér-
zékiség kereszténysége ellen, mindaddig harczolnia kell, mig 
teljes győzelmet ki nem vivott." 

Tehát harcz a katholicismus ellen, igen, ,harcz' a jel-
szó a ,P. E. s I. L.' hasábjain és hogy e jelszó nem fog üres 
szó maradni, hanem hogy az át fog menni az életbe, arra el 
lehetünk készülve. Epen ez az, minek mi fontosságot tula j -
donítunk. A protestantismus története már megtanított ben-
nünket arra, hogy mit értsünk alatta, midőn ő harczot üzen 
a katholicismusnak. Midőn ezelőtt háromszáz évvel a pro-
testantismus Luther személyében mint a ,szellemiség' keresz-
ténysége Bóra Katalinnal fellépett, az érzékiség vallása, a 
katholicismus ellen, nyomait mindenütt pusztítás, falvak és 
városok romjai, a katholikusok véres üldözése, a lelkismeret 
és polgári szabadság elnyomása követték ; tudjuk, hogy a 
protestáns szabadság áldásai békókat hoztak a katholiku-
sokra és azokra is, kik másképen akartak reformálni, mint a 
főreformator (?) Luther . Amit ma Bismarck Poroszország-
ban tesz a katholikusokkal, hasonló erőszak és még égbe-
kiáltóbb bűnök követtettek el a katholikusokon a,reformatio* 
gyermek-éveiben. Ilyen természetű és nemcsak a papiroson 
vivott harcz volt az, melyet a protestantismus üzent három-
száz évvel ezelőtt a katholicismusnak. 

Az ősök dicsőségét (?) az unokák, ugy látszik, nagyon 
megirigyelték, ma ismét harczot üzennek, harczra tüzelnek 
a katholicismus ellen, mint háromszáz év előtt, és váljon, ha 
e harcz kitör, más természetű lesz-e, más eszközökkel fog-e 
vivatni, mint Lutheré? Meg fog-e a protestantismus elé-
gedni avval, hogy e harcz csak szellemi, becsületes fegyve-
rekkel vivassék ? napjaink eseményei a protestantismus clas-
cicus hazájában nem arról tanuskodnak-e, hogy a protestai!-
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tismus harcza a katholicismus ellen a legbrutálisabb erőszak 
alkalmazásában áll? Ki fogja tehát önmagát meggyőzhetni 
arról, hogy a protestantismus természetében rejlő, élettörté-
netében folyton nyilatkozó e harczi modor nálunk nem fogna 
alkalmaztatni ? Az olyan ,szellemiségi' kereszténységtől, minő 
a protestantismus, semmi mást nem lehet várni, lia egyszer 
liarczot üzen, minthogy a szellemi fegyver helyett anyagi 
fegyverrel szerzi meg magának az igazságot (?) még a 19-ik 
században is. 

A protestantismus által a katholicismus ellen megindí-
tandó e harczról szólva, mindenki be fogja látni, hogy na-
gyon közel eső volna beszélni azon eredményről, melyet e 
harcz végleg felmutatna, nagyon közel eső volna kimutatni 
mily hasznot hozna az a nemzetre, melyre nézve pedig a 
túloldalon szakadatlanul az állíttatik, hogy a protestantis-
mus a magyar nemzetiség védbástyája, ez alkalommal azon-
ban még lemondunk e reánk nézve nagyonis kedvező előny-
ről, nem teszünk reflexiókat, nem vonunk le semmi követ-
keztetést, bevárjuk a bevárandókat, ma elegendőnek tar t juk 
constatálni és olvasóink figyelmét felhívni, hogy a protes-
tantismus nyíltan harczra hívja fel feleit ellenünk ; elegen-
dőnek tar t juk constatálni, hogy ha a harcz kitör, ennek nem 
a katholikusok, hanem a protestánsok lesznek okai. Isten 
óvjon bennünket e harcztól, de ha ránk erőszakolják, akkor 
férfiasan fogunk vele szembe állani, nem óhajt juk, elő nem 
mozditjuk, de nem is félünk tőle. ^ 

Budapest. A mária-nostrai ügyben a hivatalos lap 
által e napokban hozott, s általunk mult számunkban emii-
tett nyilatkozat, szó szerint igy hangzik : 

„Budapest, 1878. január 23. Azon a mária-nostrai or-
szágos fegyintézet igazgatósága ellen a nyilvánosság terén 
emelt vádak, melyek Dapsy László tanár ur tollából a , Kel. 
Népének' mult évi 311-ik számában megjelentek és ugyan-
csak a nevezett urnák a képviselőház pénzügyi bizottságá-
hoz intézett egy ujabb beadványa indokolni fogják a követ-
kező nyilatkozatot. 

Az emiitett vádak abban összpontosulnak, hogy a fe-
gyenczek Mária-Nostrán tulenyhe bánásmódban részesülnek, 
s hogy ezért ott nincs meg a kellő fegyelem ; — továbbá, 
hogy a fegyenczek vallási tekintetben fanatizáltatnak, nem-
zetiségi tekintetben pedig germanizáltatnak ; — végre, hogy 
a fegyházat kezelő női szerzet helyzetét anyagi érdekekből 
az államkincstár kárára kizsákmányolja. 

A korábbi folytonos tapasztalatokon kivül egy épen az 
emiitett vádak következtében eszközölt ujabb vizsgálat is 
kideritette, hogy ezen állitások alaptalanok. 

Ugyanis a fegyenczek felügyeletére és a velük való 
bánásmódra nézve Mária-Nostrán ugyanazon szabályok 
irányadók, melyek a férfi fegyintézetekben is egyaránt al-
kalmaztatnak. Ezeknek foganatosítása a minisztérium részé-
ről folyvást ellenőriztetik, s igazolhatlan mulasztások vagy 
épen oly mérvű visszaélések, minőket az idézett hírlapi czikk 
ecsetel, egyáltalán nem tapasztaltattak, de nem is fordulhat-
nak elő, mert ily visszaélések felismerhetlen következmé-
nyekkel járnak, melyeknek Mária-Nostrán nyoma nincs. A 
fegyházi szigor i t t t még annyival nagyobb a férfi fegyinté-
zetekénél, hogy a társas fogsági rendszer mellett oly annyira 
nyomasztó beszélési tilalom a munkaidő egész folyamában, 

tehát csekély félbeszakítással egész napon át fentartatik, ami 
oly mérvben mint itt, a zajos kézimunkákat tömegesen telje-
sítő férfifegyenczeknél a legnagyobb felügyelet mellet sem 
vihető ki. A kedvezmények, melyekben a fegyencz jó vise-
letének jutalmául vagy munkaösztönének fokozása végett 
részesülhet, szabályrendeletileg vannak meghatározva, ilye-
nekben igenis, de másnemüekben Mária-Nostrán sem része-
sülnek a fegyenczek. 

A tulenyhe bánásmód következményeként állitja az 
idézett hirlapi czikk, hogy Mária-Nostrán nagy a visszaesők 
száma, mert a kiszabadultak oda visszakívánkoznak. Ezen 
állítással szemben adatokkal igazolható, hogy aránylag Má-
ria-Nostrán sem nagyobb a visszaesők száma, mint más fegy-
intézetekben, — ha pedig állana az, hogy az enyhe bánás-
mód vezérli vissza a fegyenczeket, ugy a visszaesők közt a 
legkülönbözőbb büntettek miatt elitéitetteknek vegyes arány-
ban kellene előfordulniok, pedig a jelenleg Mária-Nostrán 
letartóztatott 28, úgynevezett fegyházi visszaeső között 24 
oly szokásos tolvaj találkozik, ki már mielőtt csak egy-
szer is fegyintézetbe került volna, többszörösen, némelyik 
14-szer is volt tolvajságért fenyitve. Elég érthetően igazolja 
tehát e körülmény, hogy a mária-nostrai fegyházba nem a 
szabályellenes enyhe bánásmód, hanem a némely egyénnél 
második természetté vált s azért majdnem kiirthatlan bűnö-
zési hajlam vezérel vissza némely fegyenczet. 

Fegyelmi vétséget, mint mindenütt, ugy itt is követ-
nek el a fegyenczek, de fegyelmetlenségről csak akkor lehet 
szó, ha gyakoriak a felügyelők irányában tanúsított ellen-
szegülési esetek. E részben pedig azt lehet tapasztalni a má-
ria-nostrai fegyházban vezetett fegyelmi jegyzőkönyvből, 
hogy az 1876-ik évben 23 oly fegyelmi eset közül, mely a 
megintésnél komolyabb fenyitéket igényelt, csak két oly eset 
fordult elő, melyben a fegyencz ellenszegülést tanúsított, a 
mult év november 20-áig pedig csak egyetlen egy ily eset 
adta magát elő. 

Ezekből önkényt következik, hogy a fegyelmetlensé g 
miatt emelt vád ép oly alaptalan, vagy téves értesülésen 
alapult, mint az előbbi, mely a tulenyhe bánásmódra vo-
natkozik. 

Az, hogy a fegyenczek Mária-Nostrán vallásilag fana-
tizáltatnának, az idézett hirlapi czikknek puszta feltételezése, 
— de ily üzelmek sem nem észleltettek, sem pedig meg nem 
türetnének. 

A germanizálás vádja ellenében pedig positiv czáfola-
tot képez azon szép eredmény, melyet épen a magyarajku fe-
gyenczek osztálya felmutatni képes. 

Nem kevésbbé alaptalan végre azon vád, mintha a 
fegyintézetet kezelő női szerzet helyzetét anyagi érdekekből 
az államkincstár kárára kizsákmányolhatná. Ezt nem teheti 
már a vele kötött szerződésnél fogva sem, melynek létrejöt-
tekor csakis a kölcsönös méltányosság irányelve tartatott 
szem előtt, az ebből származott eredmény pedig az, hogy 
mig pontos számítás szerint a mária-nostrai fegyházban egy 
fegyencz évenkint 142 ft. 68 V2 krba kerül, addig a legolcsóbb 
férfi fegyintézetben ugyancsak egy fegyencz évi tartása 159 ft. 
87 krnyi, — a legdrágábbakban pedig 189 ft. 79 krnyi ki-
adást okoz az államkincstárnak(L. Religio' 1877, I I , 324 
és 1878, I, 40 és 72. 1.) 



79 

Szepesmegye. Vota Episcopi. Venerabiles Fratres ac 
Filii in Christo Dilectissimi ! Tristissima vivimus tempóra, 
quibus inimiei crucis Christi nefariis inter se societatibus 
coniuncti, pravis cuiusque generis artibus, ubiqne ferme ter-
rarum teterrimum sane bellum contra rem catholicam uni-
versam gerunt. Tempora vivimus, quibus foris pugnae, intus 
timorés, — quibus Deus humánum genus ob universalem 
prope impietatem, pacis, rerum optimae, subtractione iam 
punire incipit. „Non" enim „est pax impiis, dicit Dominus 
Deus".1) Quid igitur in exordio, qui paucos ante dies nobis 
illuxit, anni, Yobis V.V. F .F . ac F .F . in Christo Dilectissimi ! 
precer? Vobis, qui commissum mihi gregem, quem acquisi-
vit sanguine suo Dominus, mecum una et pascitis et conser-
vatis. Precor Vobis, mihi et fidelibus Vestris hoc, quod san-
ctus C y pria n us in hoc mundo utilissimum et optimum esse 
perhibet : pacem, pacem cum Deo, pacem cum proximo, pa-
cem in vobisinet ipsis. „Tanta est enim virtus pacis", loquor 
ad Vos cum S. Augustino, „quod in eius dignitate Apostolus 
omnes suas epistolas scribebat, dicens : P a x vobis et gratia 
a Domino Deo nostro ! Hanc autem salutandi formam nobis 
primitus donavit Christus dicens, P a x vobis ! Hanc pro tes-
tamento Christus Apostolis reliquit tamquam summum bo-
num, sine quo nullus vivere debet. Sic etiam Pater coelestis 
elementa, et planetas, caeteraque invisibilia ordinavit, ut 
vincula pacis simul complecterentur, sic etiam gloriosos an-
gelorum exercitus ordinavit, ut post inalorum descensum, 
nulla esset inter eos discordia, sed pax plena atque perfecta. 
Haec est illa gloriosa pax quae fructus malarum cogitatio-
num eiectat (idest, quae malas, impurasque cogitationes 
aufert), fluctuantem mentem illaesam reservat, conscientiam 
purgat. Qui pacem cordis, oris, et operis non habet, Christi-
anus dici non debet. Qui in hac non sperat, vitam et pedem 
in lubrico ponit, navim in tempestate collocat, in praecipitio 
se illaqueat, in arena seminat. Haec ilia est perfecta pax, 
quae mentem a vitiis purgat, vermem conscientiae rodit. O 
pax, Dei aedificium, te non possunt destruere Principum ful-
mina, insultus daemonum te in nidlo laedere póssunt. Tu 
pauperem divitem facis, et divitem mendicantem perducis, 
tu contenta in cunctis, tu ditior universis, tu homines Dei 
facis filios. O pax, sine te non regunt Reges, sine te non va-
lent régna. Numquid sine te ieiunia, orationes, eleemosynae, 
caeteraque bona nobis prodesse possunt? Absit o Christiane, 
in cunctis pacem habeto. Nam si fratr i irasceris, si proxi-
mum odis, tibi contradicis in oratione Dominica, clamas 
enim : „dimitte nobis débita nostra, sicut nos dimittimus de-
debitoribus nostris", si pacem non diligis, si proximum odis, 
qua fronte tibi petis dimitti, qui proximo rancorem non di-
mittis ? Si Cain liabuisset pacem in corde, non irruisset in 
fratrem suum : si Absolon pacem habuisset in ore, non im-
pugnasset patrem. Si proditor Judas in opere pacem habu-
isset, non fugisset ad laqueum. O quam bonum, o quam iu-
cundum, o quam divinum est fratres habitare in unum, ut 
unum sit cor, una voluntas, una omnium anima, et forma 
una vivendi. Nam diabolus intrare non potest domum aut 
mentem, in qua pax dominatur : tanta est enim eminentia 
istius virtutis, quod de ea propheta prius minaretur, quam 
ostenderat, quid esset, vei quid utilitatis haberet, et quam 

1) Is. 48 et 57. 

grandem admirationem praeposuit, cum dixit : ecce. O quam 
mirabilem utilitatem praedicavit, cum subiunxit: quam bo-
num et quam iucundum. Sed scire debetis, quod quaedam 
sunt bona, quae non sunt iucunda ; quaedam iucunda, quae 
non sunt bona. O Christiane vix poteris in praesenti inve-
nire unum quod sit et bonum et iucundum. Cupis autem 
illud unum invenire ? Perquire pacem, et complectere earn. 
Haec est enim sola virtus, quae bonum habet et iucundum. 
Haec est illa bonitas quae nos habitare facit unius moris in 
domo, ut simul vivere, simulque mori semper optemus. O 
pax, tu mentis serenitas, animi tranquillitas, cordis simpli-
citas, amoris vinculum, charitatis consortium. Haec simul-
tates tollit, bella compescit, iras comprimit, superbos calcat, 
humiles amat, discordos sedat, inimicos concordat, cunctis 
placet. O pax, tu extolli nescis, ignoras inflari, quid ira, iur-
gia, rixa sint, nescis. Beatus, qui te habet, maledictus, qui 
te odit, et qui te impedit, et frangit inter homines. O pax, 
qui te habet, teneat ; ne te perdat, qui te habet, te requirat, 
qui te perdit, te requirat, si filius Dei esse praeoptat, — te 
zelo ardenti, te desiderio quaerat inflammato. O pax, tu taie 
bonum in rebus creatis, tam mirificum, tarn gloriosum, quo 
nil dulcius solet audiri, nil delectabilius concupisci, nil ut i-
lius, nil pretiosius possideri. Spiritus enim humánus sicut 
nunquam vivificat membra, nisi fuerint unita, sic Spiritus 
Sanctus nunquam nos vivificat, nisi in pace uniti fuerimus." 

Cum itaque pax cum Deo, pax cum proximo et pax in 
seipso sit omnium optima, tamquam unica et vera sémita ad 
vitae supernae praemia sive ad consequendam aliquando pa-
cem illam, quae exsuperat omnem sensum 2) nihil ea melius 
quod novo hoc, quem paucos ante dies occepimus anno, Vo-
bis, et fideli populo precarer, usquam habui. Deus pacis et 
dilectionis sit nobiscum ! Seepusii Festo Epiphaniae die 6. 
Januari i 1878. Georgias m. p. eppus. 

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés elüti. 
(Folyt.) „Azonban az itt szóba jöhető, concret esetekre vo-
natkozólag, a katholikus hivő ma még mindig indulhat sa-
já t egyéni józan Ítélete szerint. A trienti zsinat azt rendeli, 
hogy ily esetekben a püspök — s pedig a tudomány nyúj-
tot ta minden segédeszközök felhasználása mellett — köteles, 
a csodás eseményeket megvizsgálni, s aztán akként járni el, 
a mint az igazság és a jámbor hit szerint eljárhatni vél. De 
az ilyen püspöki itélet még korántsem dogmatikai határozat, 
uraim ! ( , Igen helyes !' a Centrumban.) Jegyezzék meg, uraim : 
a püspöki hatóság ily dolgok körüli ítélete még korántsem 
bir dogmatikai határozatnak érvényével s nem kötelezi a 
lelkismeretet, hogy azt feltétlenül magáévá tegye. De még 
tovább is megyek: a püspök felett az összegyház ál l ; és lia 
ily dolgokat akár a legmagasabb egyházi tekintély vizsgált 
is meg, s ítéletet mondott felettök, — még ezen itélet sem 
bir valamely liitágazati határozatnak érvényével. Erre nézve 
dr. Simar, bonni hittanárra hivatkozom, ki arra nézve, minő 
állást szokott az egyház ily esetekben elfoglalni, egyik elő-
adásában a következő, mindenki előtt, aki megérteni akarja, 
igen könnyen megérthető tételeket állította fel :" 

„„Ha ilyen csodák vagy megjelenések még a legtelje-
sebb evidentiáig is lennének bizonyosak, az egyház még sem 
fogja azokat valaha Credo-jába felvenni. Tizennyolcz szá-

2) Cor. 2. 9. 
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zad óta számtalan csoda történt az egyházban, anélkül hogy 
ezek közül kátéinkban csak egyetlenegy is emlittetnék mint 
hitczikkely. Az egyház soha sem fogja hiveitől mint teljesi-
tendő kötelességet vagy az örök üdvösségnek egyik feltéte-
leket követelni, hogy e csodákat higyjék. Ha egyes esetek-
ben az ily csodákról kiadott, leiró jelentéseket helyben-
hagyta is, ezzel csak annyit akart köztudomásra hozni, hogy 
az illető iratokban mi sem adatik elő, mi a hittel vagy a 
jó erkölcsökkel ellenkeznék."" (Helyeslés a Centrumban.) 

„Ez, uraim, egy, a bonni egyetemen működő, correct 
irányú hittanárnak álláspontja, ki az iránt világosítja fel 
önöket, minő az egyháznak az ilyenekkel szembeni magatar-
tása, s ez az, mi minden katliolikusnak mint vallásának egyik 
tantétele hirdettetik. Tüzetesen Marpingenre nézve, a dolog 
ott következőkéjien áll : ott, mint önök tudják, nincs püs-
pöki hatóság ; a trieri püspök meghalt, s a májusi törvények 
következtében lehetetlen, uj püspököt állítani a megye élére. 
(Ellenmondás balról.) Ez tény uraim, melyet okos ember nem 
tagadhat. "(Helyeslés a Centrumban ; ellenmondás a baloldalon.) 

„A trieri megyében tehát ilyféle, a püspök által meg-
ejtendő vizsgálat jelenleg lehetetlen ; a kérdés tehát, — az 
állitólagos (,behauptet', állított) jelenéseket illetőleg — ránk 
és minden katholikusra nézve még mindig nyitott és ilyenül 
tekintetett és tárgyaltatott a józan és lelkismeretes katho-
likus publicisták által is. (Nyugtalanság.) Ezért, határozati 
javaslatunknak általam előadandó okadatolásában ez állitó-
lagos jelenésektől merőben eltekintek." ( N a g y derültség bal-
felöl ; miért ? — azt józan, nem liberális ember nem érti.) 
„Önök, ha ugy tetszik, nem tiltom meg önöknek, vegyék e 
dolgot ugy, mintha a marpingeni jelenések csupán csak az 
illetőknek érzéki csalódásán alapulnának ; — (nagy derült-
ség ;) hogy ezek ilyféle csalódásnak lettek volna áldozataivá, 
sőt ha tetszik, tegyék fel, hogy csalás van a dologban. — 
(,Nagyon is igy van!' kiáltások balfelől;) — Látják, uraim, 
hogy annyi engedményt teszek önöknek, amennyit csak lehet, 
azon álláspontra helyezkedem, melyről tudom, hogy önök 
előtt a legkedvesebb ; de aztán engedjék is meg, hogy ezen 
szempontból, mely az önöké, vonjam a magam következteté-
seit : — ha tehát, mint önök feltenni látszanak, a marpingeni 
állitólagos jelenések körül az illetők által elkövetett csalás 
működött, talán a három gyermek, ezeknek szülei, vagy a 
helyi plébános részéről, -— még akkor is jogunk lenne, a 
szándékba vett határozati javaslatot indítványoznunk, mert 
az jogosultvoltából még ezen esetben sem vesztene semmit. 
(, lg en helyes !' a Centrumban.) Ezt kell önök előtt bebizo-
nyítanom uraim, és ezért állok e helyen ; ezért hoztuk az 
egész dolgot az ország képviselő testülete elé, mely nem az a 
hely, hol csodás jelenések felett vitatkozni kellene. (,Igen 
helyes !' a Centrumban.) Engedjék meg tehát, hogy oly szem-
pontból okadatoljam határozati javaslatunkat, mely az or-
szág képviselő testületéhez méltó, s mely annak illetékessé-
get teljesen szem előtt tart ja." 

„Azt hiszem, önök csak helyeselhetik eljárásomat, ha 
előlegesen is mindazt eltávolítottam, ami nem tartozik a do-
loghoz. A trieri közigazgatási s a marpingeni helyi hatósá-
gok eljárásaikban azon feltevésből indulnak ki, melyből önök 
is kiindulnak : abból t. i., hogy Marpingenben csalárd, bün-
tető-törvényileg megfenyitendő szédelgés űzetett. Ezen apri-
oristicus feltevését a közigazgatási hatóságnak a legott, nagy-
szerű terjedelmességgel s nem ritkán nagyon is gyanús esz-
közök segitségül hivása mellett megindított vizsgálat, mely 
már most másfél év óta foly, mindeddig beigazolni nem tudta. 
Ellenkezőleg, amint a dolgok ma állanak : mindaz, ami ed-
dig kiderittetett, ezen feltevés ell n szól, s pedig mind azok 
nézete szerint, kik a viszonyokat és a személyeket közelebb-
ről ismerik ; ellene szól a helyi plébánosnak személyisége és 
jelleme is, ki nyugodt, józan, talpig becsületes és tiszteletre 

méltó egyéniségnek ismeretes. Ellene szól (t. i. a hatóságnak 
irányzatos feltevése ellen) azon magatartás, — s ez oly 
pont, melyre szintén jó lesz, már előlegesen is önök ügyei-
mét forditani, — ellene szól mondom azon magatartás is, 
melyet a rajnavidéki katholikus papság bizonyos kárhozta-
tandó és megvetésre méltó üzelmekkel szemben elfoglalt, 
melyek, vonatkozással a marpingeni mozzanatokra, legújab-
ban más helyeken megindittattak s melyeket önök uraim, 
épen az önök lapjaikból ismerhetnek legjobban, melyek nagy 
gondot forditottak arra, hogy épen ezen gyanús üzelmek 
közül egy se kerülje el figyelmüket, holott másfelől nem tar-
tották szükségesnek arra nézve világositani fel önöket, mi 
határozati javaslatunknak tényleges hátterét képezi ; mert 
amennyiben én a dolog iránt tájékozást szerezhettem, egyet-
len egy (liberális) lap sem hozta határozati javaslatunkat és 
annak okadatolását, mi bizonyára a legkedvezőbb bizonyít-
vány, melyet a sajtónak ezen része, oly taktika által, melyet 
ugyan minden tekintetben illoyalisnak kell mondanom, egye-
dül csak tényekre szorítkozó javaslatunknak kiállithatott. Az 
önök lapjaik tehát hoszadalmas tudósításokat hoztak egyes 
törvényszéki tárgyalásokról, melyek bizonyos szédelg-ések 
ügyében néhány rajnavidéki törvényszék előtt lefolytak. 
Ilyen eset négy fordult elő, melyeket röviden már csak azért 
is emlitenem kell, hogy fentebbi tételemet bizonyitsam be, 
miszerint a papságnak az ilyenekkel szemben követett ma-
gatartása kizárja azon előleges feltevést, melyből önök in-
dulnak, sőt jogosulatlannak tünteti fel azt," 

(I t t szónok a merzbachi, polchi és berschweleri esete-
ket idézi, melyek közül néhányat a ,llel.' is emiitett 1877, II . 
200 és 240. 1., melyekben a katholikus papságnak hozzájá-
rulása mellett a szédelgés csakhamar kiderittetett és beszün-
tettetett.) (Folyt. k.) 

VEGYESEK. 
— 0 eminentiája a bibornok-herczegprimís legújabban 

a selmeczi apáczák házára 1175 ftot, az esztergomi jótékony 
nőegyletnek 100 ftot, a nagyszombati kepezdenek 400 ítot, 
az unyi iskolára 100 ftot, szegényeknek 250 ftot, a lábatlani 
iskolára 100 ftot, a babini templomra 100 ftot, az imelyi 
kath. iskolára 150 ftot, a megyebeli kevésbbé ellátott káplá-
nok felsegélésére 5000 ftot adományozott. 

— A badeni kamarában jan. 25-én feltűnő, sőt mond-
hatni kinos jelenet fordult elő. Napirenden volt a katholikus 
képviselőknek indítványa, miszerint a kormány a katholikus 
papoknak államvizsgájára vonatkozó törvény körül oly mó-
dosításokat hozzon javaslatba, melyeket a freiburgi püspöki 
szék is elfogadhasson, mely tudvalevőleg, a megyebeli pa-
poknak megtiltotta, e vizsgát letenni vagy magokat felmen-
tetni alóla ; mert az egész semmi egyéb kivételes, gyűlöletes, 
csakis a kath. papok ellen, illetéktelenül s egyoldalulag ho 
zott, vexatorius rendszabálynál, és az állam senkitől oly vizs-
gát nem követel, mint épen a kath. papoktól. Hogy a liberá-
lis többség a katholikus pártnak indítványát elvesse, az 
nem lepett meg senkit, de kinos benyomást tett dr. Hans-
jakob, kath. plébánosnak egy nyilatkozata, mely szerint 
„a püspöki széknek engednie kell, a papságnak, a hivő nép-
nek és az egyházi békének érdekében," mely nyilatkozat 
folytán egy liberális képviselő, Kiefer, legott kijelenté, hogy 
„ha a püspöki szék, ezen nyilatkozata miatt, dr. Hansjakob 
ellen csak a legcsekélyebb zaklató rendszabályt is foganato-
sítja, a katholikus papoknak a képviselő testületbőli kizára-
tását fogja inditványozni." Aki dr. Hansjakob irodalmi mű-
ködését és excentricitásait ismeri, azt ilyen nyilatkozat nem 
lephette meg, főleg legújabb munkája után nem, melyben 
olaszországi útját leirja. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Két gyakorlati eset 
a k á n o n i ó r á k a t i l l e t ő l e g . 1 ) 

( Dr. Müller Ernő nyomán ) 
Hofbauer Kelemen Mária, az Isten e tiszteletre 

méltó szolgájának boldoggá avattatási pere alkalmá-
val a „Novissima positio super virtutibus, Romae 
1875." czimü iratban az utolsó ellenvetések és ké-
telyek közt, melyeket a promotor fidei az Ur emii-
tett szolgája erényeinek hősiessége ellen felhozott, 
ama kétely is kimondatik, váljon elvégezte-e ö na-
ponkint a kánoni órákat, minthogy a lelkipásztori 
teendőkkel annyira el volt halmozva, hogy e fontos 
kötelességének teljesítésére aligha maradt ideje. Ugy 
látszik azonban, hogy a promotor fidei maga sem 
fektetett valami nagy súlyt ez általa felhozott ké-
telyre, mert megjegyezte, hogy ezt azért hozta fel, 
„ne quid desiderari queat ad spicilegium severioris 
censionis." E kételyt eloszlatni nem nagy fáradsá-
gába került a propugnator causae-nak. Oly férfiúról, 
minő Hofbauer atya volt, ki minden erényben cso-
dálatra méltó módon kitűnt, ki az Isten és az egy-
ház parancsait a legszigorúbban és leghivebben tel-
jesité, aki egészen az Istennek élt és az ima embere 
volt, — ily emberről, mondom, előre is fel kell ten-
nünk, hogy a kánoni órákat illető fontos kötelezett-
ségét is a legnagyobb lelkismeretességgel teljesité, 
— fel kell tennünk még akkor is, ha erre közvetlen 
tanuk és bizonyítékok nem is volnának. Mindazál-
tal a propugnator causae közvetlen bizonyítékokat 
is tudott felhozni a megesketett tanuk számtalan 
nyilatkozataiból, s a többek közt felhozta egy hölgy-
nek, R—y Benediktának közleményét, aki elbeszélte, 
hogy Hofbauer atya, ha olyankor ment hozzá, mi-

y) A ,Religio' f. é. 2. és 3. számában közölt „A kánoni 
órák" cz. czikk kiegészítéséül. 

dön a breviáriumot imádkozta, mindig a legnagyobb 
szivélyességgel fogadta s igy szólt : „Ha van kegyed-
nek ideje várakozni, akkor folytatom a breviárium 
elmondását, de ha nincs ideje, azonnal félbeszakí-
tom." De hogy az Ur e tiszteletreméltó szolgája a 
lelkek szolgálatában való szakadatlan működése da-
czára is mindig talált elég időt az officium buzgó 
elvégzésére, ezt a propugnator causae a sok tanú ál-
tal megerősített ama tényből bizonyította be, hogy 
Hofbauer atya az időt rendkívüli bölcseséggel és 
lelkismeretességgel használta föl, soha tétlen nem 
volt. (ne momentum quidem temporis in otio trans-
igebat), már 3 órakor fenvolt stb. — Az e sorok-
ban felmerült gondolatokat — a breviárium meg-
szakítását, s az ezen ima elmondására vonatkozó kö-
telezettségnek a lelkipásztori kötelmekkel való ösz-
szetalálkozását — két gyakorlati eset kidolgozására 
használjuk fel. 

I. Eset. Piacidus, ha látogatók jönek hozzá, fél-
beszakítja a breviáriumot még a zsoltár közepén is, 
anélkül, hogy később az előbb elmondott imákat is-
mételné. Néha, a három nocturnust egymástól elvá-
lasztva, hosszabb időre megszakítja, hogy más vala-
mivel foglalkozzék. Egy este, épen midőn a matuti-
num harmadik nocturnusának zsoltárait a Pater 
noster-rel befejezte, nehéz beteghez hívják ; elsiet, 
hogy a beteget a haldoklók szentségeiben részesítse, 
és csak másnap reggel fejezi be a matutinumot, és 
pedig eme szavakkal kezdve : A vineulis peccatorum 
etc. Lectio s. evangelii etc., anélkül, hogy az előb-
bieket ismételné. Kérdés, váljon ily eljárás mellett 
nem vét-e a kánoni órákra vonatkozó kötelezett-
ség ellen ? 

Felelet. Szabály, hogy minden kánoni óra meg-
szakítás nélkül mondassák el, mert minden óra egy 
szerves és összefüggő egészet kepez. E szabály azon-
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ban csak bocsánatos bün terlie alatt kötelez, és any-
nyi kivételt enged meg, a hány észszerű ok van a 
breviárium megszakitására. Ily okok : az igazságos-
ság és felebaráti szeretet, pl. ha beteghez hivatta-
tunk, ha oly valakinek gyónását kell kihallgatnunk, 
aki nem várakozhatik, vagy nem örömest várako-
zik ; az elöljáró parancsának teljesítése ; az áhitat 
szempontja, pl. ha valaki valamit följegyezni vagy 
tenni akar, hogy a szórakozást s az attól való félel-
met, hogy elfeledi, elodázza (csakhogy ennek nem 
szabad gyakran történni) ; s ugyanezen okból meg 
van engedve a recitálás közben rövid imákat vagy 
jámbor fohászokat elmondani ; továbbá az udvarias-
ság szempontja a látogatásoknál; minden oly fog-
lalkozás saját vagy mások érdekében, amely nem 
egy könnyen halasztható el. Ezekből világos, hogy 
Piacidus nem vétkezett, midőn a látogatás miatt, a 
melyet elfogadott, és még kevésbbé, midőn a beteg-
nek a haldoklók szentségeivel való ellátása miatt az 
officiumot félbeszakította ; sőt az utóbbi esetben félbe 
is kellett szakitnia, kivéve, ha a késedelem nem jár t 
veszélylyel, amit sohasem lehet biztosan tudni ; az 
előbbi esetben azonban jövőre Hofbauer atya példája 
szerint megkérdezheti a látogatótól, váljon várhat-e, 
lia t. i. ezt az udvariasság megsértése nélkül teheti. 

A nocturnusok egymástól elválaszthatók, mint 
ez egykor az egyházban is gyakorlatban volt, ameny-
nyiben azokat az éj különböző óráiban imádkozták 
el. Különös ok nélkül három óráig, jogos ok beáll-
tával pedig hosszabb időre is félbeszaki thatók. (Sz. 
Alf. Lib. V. n. 167.) Ebből folyik a szóban forgó 
esetre adandó válasz. — Ha valamely óra megsza-
kittatik, azt nem kell szükségkép egészen ismételni, 
ha mindjárt ok nélkül történt is a megszakítás ; mert 
az egyes zsoltárok, leczkék, hymnusok befejezett ér-
teménynyel bírnak, és ama szándék által, hogy a 
megkezdettet befejezzük, eléggé egybe lesznek kap-
csolva. Söt magában véve még akkor sem kell ismé-
telni, ha a megszakitás a zsoltár közben történt, mert 
az egyes versek is befejezett érteménynyel bírnak. 
(Sz. Alf. Lib. V. n. 168.) Fölvett esetünkben tehát 
Piacidus, ki imáját ott folytatta, ahol félben hagyta, 
a nélkül, hogy valamit ismételt volna, általában nem 
vétkezett. Egyébiránt aligha fog oly pap találkozni, 
aki valamely zsoltár, leczke, vagy hymnus hosszabb 
megszakítása után a már elmondott részeket az egy-
ségesítés szempontjából ne ismételné. Csak az a kér-
dés, váljon Piacidus nem vétkezett-e a hosszú meg-
szakítás által, amennyiben az este megkezdett 3. 
nocturnust csak másnap és pedig eme szavakkal : A 

vinculis peccatorum etc. folytatta és fejezte be ? A 
válasz attól függ, váljon volt-e erre józan, igazságos 
oka, vagy nem? Első esetben nem vétkezett, utóbbi 
esetben pedig vétkezett ugyan, de csak bocsánato-
sán. Sz. Alfonz (Lib. V. n. 167.) megjegyzi : dióunt, 
posse eum, qui hodie iucoepit matutinum, illudcom-
plere in crastino die sine peccato gravi, etsi diffé-
rât sine causa. La Croix, aki ugyanigy nyilatkozik, 
e naiv megyjegyzést teszi hozzá : hoc tarnen non fa-
cile practicarem. Es bizonyára sokan fognak igy gon-
dolkodni. S ha valaki már a 3. nocturnus leczkéihez 
jutott, bizonyára lesz még ideje, a hátralevő részt 
is elvégezni, hogy igy a TeDeum laudamus es Pater 
noster-ral az egész matutinumotméltókép befejezze. 

(Vége köy.) 

I s t e n Í t é l e t e i . 
(Folytatás s vége.) 

Az ,Osservatore Romano' január 11-iki számának teljes 
hitelű nyilatkozata szerint a kifosztott, a szivfenékig kese-
rített I X . Pius, alig hogy megtudta a király '^betegségét, 
azonnal hozzá küldé msgr Marinellit, nem udvarias kérde-
zősködés végett, s nem azért, hogy visszanyerje a vámon, 
amit vesztett a réven ; mert hisz azt jól tudta, hogy V. E., 
ha életében nem birt a forradalmi áramlattal, haldokló ke-
zével bizonynyal nem fogja azt megállítani, hanem főleg és 
egyedül ugyancsak ennek, Viktor Emanuelnek, lelke üdvös-
ségének biztositása végett: „non solo per informarsi dello 
stato délia malattia, ma altresiper oecuparsi deli' anima délV 
infermo, affinclie, chiamato a comparire avanti Dio, fosse 
fatto degno délia sua miserieordia," azaz nem egyedül azért, 
hogy a betegség mibenlétéről tudomást szerezzen, hanem 
azért, hogy a betegnek lelkét vegye gondozása alá, avégből, 
hogy az, lia netán az Isten Ítélőszéke elé szólittatnék, irga-
lomra találtassék méltónak. íme es a pápa boszuja ! 

Hanem ahol az Isten irgalmának napsugara felsütött, 
ott jelenik meg azonnal a sátán gonoszságának árnyéka is ; 
igy volt Cavourral, kihez egy nem jellemezhető servita pá-
tert vezettek be, de a kinek ténykedése, Cavour testvérének 
nyilatkozata, és a római Curia vizsgája szerint nem volt 
egyéb, mint puszta formalitás : igy volt, Fantival, ki halála 
előtt megőrült, igy Ratassival, kihez neje egy jámbor kapu-
czinust — a háznak régi barátját — küldötte, kit azonban 
minden esdeklés, minden utánjárás daczára sem bocsátottak 
be kedves, szabadkőműves barátjai ; igy olvashatod a sátán 
befolyását Asproni apostata pap és olasz képviselő végira-
tában, igy Ferrari, a framasson bölcsész, végvallomásaiban, 
igy láthatod számtalan egyéb példában, mely rettegéssel 
tölt el, és iszonyattal kell igazolnod szent Péter ama monda-
tát, hogy ama gonosz lélek, kivált napjainkban, mint as or-
dító oroszlány jár körül, keresvén, kit nyeljen el. Ordító, mert 
a solidarismus tanaival harsogja be a világot ; kegyetlen 
oroszlány, mert azok által teljesiti bűnös művét, kik a be-
teg jótévő barátjainak hazudják magokat, mig valóban 
iszonyú hóhérok. Servi satanae peiores sunt magistro. 

Ez volt sorsa Viktor Emanuelnek is. A gonoss lélek 
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ármányát itt is felismerheted. A pápa küldötte udvarias mó-
don vissza lőn utasítva. L ' Ecclesiastico non venne introdotto. 
mondja az ,Osservatore Romano' — Es kik tevék azt ? És 
miért tevék ezt? 

Kik ? A király ministerei, az udvar belső barátjai, sőt 
mondják, hogy még egy közelebb eső férfiú is ; annyi bizo-
nyos, hogy a kinél a rendelkezés, annál van a felelősség, s 
mindenki azt mondja, hogy ha Amadeo idején megérkezik, 
bizonyára máskép történt volna minden. 

De hát mért tevék azt ? Mivel féltek, hogy a király 
visszavonja ballépéseit és jóvá teszi hibáját ; bölcsen tud-
ták, hogy a keresztény morál józan tana szerint: „Non re-
mittitur peccatum, nisi restituatur ab latum." A restitutióról 
pedig ők hallani sem akarnak : innét elhatározták, hogy a 
királynak nem szabad gyónást tennie. 

Igen, de mit ártott volna nekik Y. E . visszavonó nyi-
latkozata? Ok biztositva voltak, hogy az ugy sem fog életbe 
léptetni, tudták nagyon jól, Humbert mily elveket táplál a 
szentszék iránt ; tudták, hogy a savoyai ház, lia lemond Ró-
máról, helyt kell, hogy engedjen a respublikának, és valószí-
nűleg le kell mondania a sard királyságról is ; ismét jól tud-
ták, hogy a dynastia jószántából vissza nem fog lépni ; mért 
akadályozták tehát azon puszta vallomását Viktor Emanuel-
nek? Azon egy-két szót, melyen lelke üdve fügyöt t? 

Mivel azt kivánta az olasz forradalom szelleme, misze-
rint, a kit felemelt, kitartó maradjon mind halálig. A többire 
nézve „(Juid ad nos, tu videris" ... 

De hiszen halálig is volt rabjok, mert V. E . maga mondá 
egykor — amint köznyelven forog : — íme ott a Vatikán-
ban lakik az önkénytes rab, itt pedig a Quirinálban a kény-
szeritett „Là dimora il priggioniere volontario qui il for-
zato", miért nem engedték meg tehát legalább utolsó óráiban, 
hogy mint privat ember jobb meggyőződését érvényesíthesse ? 

Mivel neki áldozatnak kellett lennie, ezt kivánták „a 
status érdekei, le ragioni dello s ta to.u A hivatalos ,Gazzetta 
Ufficiale' sorai közt olvashatjuk ezt, mely ekként adja tud-
tul január 10-én a király halálát : „II re V. E . móri corne un 
eroe... Questa la colpiva nel vigore della sua ferrea tempra 
e nel apoyeo della sua grandezza ; ma il Re sentiva clie la 
grande missione che aveva prefissa alia propria vita, V indi-
pendenza el' uniià dell' Italia, era gloriosamente compiuta... 
il Re conservava inalterata la sua calma, che manifestavasi 
anche in una meravigliosa serenitádel volto." Viktor Ema-
nuel király ugy halt meg, mint egy h ő s . . . bár a halál őt 
edzett vastermészetének teljes erejében és nagyságának ma-
gaslatán találta ; azonban a király átérné, hogy azon nagy 
Küídetes, melyet élete elé szabott, s mely nem volt más, mint 
Olaszhon függetlensége és egysége, dicsőségesen be lön töltve... 
és a király változatlanul megtartá nyugalmát, mely arczá-
nak csodálatos derültségében is nyilatkozott."1) — Kell még 
több ? . . . ám lássuk, mit mond felőle az olasz szabadkőműves-
ség: A Nagy Oriens fiorenczi páholyában, melynek czime a 

') Megjegyzendő, hogy ezt a hivatalos lap mondja, miből tehát 
korántsem következik, hogy mindez igaz is legyen. A mi tüzetesen az 
,arcz derültségét- illeti, meguizliató lapokban azon állítást olvastuk, hogy 
a kimuitnak arcza a rosz bebalzsamoztatas, de talán más okoknál fogva 
is annyira feldagadt, eltorzult, sőt egészen el is feketedett, egészteste 
pedig oly hirtelen indult rothadásnak, hogy helyette egy viaszból készült 
arezuzai ellátott bátot tettek a koporsóba és mutattak a népnek. Szerk. 

„Tudomány és a munka" m. hó 15-én a ,Nazione' 18-diki 
száma szerint igy szólt F. Curzio Viktor Emanuel haláláról : 
„Fratelli ! il rè V. E . uno dei primi autori della nostra grande 
redenzione, colui che abbatté il potere temporale dei Papi, vevő 
prodigio deli epoca, n o n e p i ù ; ei mon quai visse incolume 
senza macchia." A szabadkőműves tudja, miért dicséri. 

íme fekete frakkban, salonöltözetben, mepliistói mo-
solylyal és hibátlan udvariassággal láthatod itt a sátánt, 
csupa részvét valamennyi, alig győzik selyem zsebkendőik-
kel a könyeket, vigaszt csupán abban látnak, hogy a hálás 
haza carrarai tiszta márványból fog oszlopot emelni a sze-
gény haldokló emlékének. 

Viktor Emanuel a megtört királyban pedig ott lá-
tod végül a kétségbeeső bűnöst, ott küzd fájdalmainak hullá-
main, fuldokló lélegzete a halálra inti, mögötte egy vigasz 
nélkül való mult, előtte az örök lét jó vagy balsorsának 
iszonyú kérdése, alatta a s i r . . . körötte eme kedves jó bará-
tok, kikhez Jób szavával ekként szólhatott volna : „Usque 
quo affligitis animam meam, et atteritis me sermonibus . . . 
Ecce clamabo vim patiens, et nemo audiet, vociferabor, et non 
est qui iudicet. Semitam meam circumsepsit, et transire non 
possum, et in calle mea tenebras posuit. Spoliavit me gloria 
mea, et abstulit coronam de capite meo. Destruxit me undi-
que, et pe r eo . . . Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos 
amici mei !" . . . 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

Már I. Paschalis megválasztatása szolgálhatna bizonyí-
tékul arra nézve, hogy elődje, IV. István, nem bocsáthatta 
ki azt a rendeletet, mely a tévesen neki tulajdonított, ,Quia 
sanda' kezdetű kánonban — c. 28. D. 63. — foglaltatik, mely 
szerint a pápát csak a császár képviselőinek jelenlétében lett 
volna szabad felszentelni. Ezen kánon nem absolute hamis, 
csakhogy nem IV. Istvántól származik, hanem legfelebb a 
9. században keletkezett. Jobban felel meg azon idők körül-
ményeinek ugyanezen, a 63. Distinctiónak 30. kánonja, mely-
nek I . §-a igy szól : „Quando divina vocatione huius sacra-
tÍ8simae sedis Pontifex de hoc mundo migraverit, nullus ex 
regno nostro, aut Francus, aut Longobardus, aut de qualibet 
gente homo sub nostra potestate constitutus, licentiam ha-
beat contra Romanos aut publice, aut privatim veniendi, aut 
electionem faciendi, nullusque in civitatibus aut in territo-
riis ad Ecclesiae beati Petr i Apli potestatem pertinentibus 
aliquod malum propter hoc facere praesumat ; sed liceat Ro-
manis cum omni veneratione, et sine qualibet perturbatione 
honorificam suo Pontifici exhibere sepulturam, et eum quem 
divina inspiratione et beati Petr i iutercessione omnes Ro-
mani uno consilio atque concordia, sine qualibet promissione, 
ad Pontificatus ordinem elegerint, sine aliqua ambiguitate 
vel contradictione more canonico consecrare, et dum conse-
cratus fuerit, legati ad nos vel ad nostros successores Reges 
Francorum dirigantur, qui inter nos et ilium amicitiam et 
charitatem ac pacem socient." — Ezen okmányt, részint mert 
a pápaválasztás szabadságának kedvez, részint más okokból 
sokan hajlandók hamisítványnak tekinteni, felhozott okaik 
azonban nem győzik be azt, s lia alább látandjuk, mint mái-
fentebb emiitettük, hogy Lothar császár másként cselekedett, 

11* 
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ugy ebből korántsem következik, hogy atyja, Lajos, akként 
nem gondolkodhatott, amint azt az emiitett ,Ego Ludovicus' 
kánonnak „Quando divina" kezdetű §-a mondja, mely ekként 
azt bizonyitja, hogy ezen császár alatt, azaz Lajos korában 
a pápaválasztások egészen függetlenül mehettek végbe. 

De kövessük tovább a dolgok folyamát. Ugy látszik, 
hogy I . Paskálnak halála után ismét illetéktelen kezek avat-
koztak a pápaválasztás ügyébe és némi zavarokat okoztak 
Rómában, melyek azonban, szerencsére, már negyednapra 
csillapittattak le, midőn is „vincente nobilium parte", mint 
Einhard idevonatkozókig mondja, S. Sabina archipresbytere 
mint II. Jenő (824—827) emeltetett a pápai trónra. Ez, régi 
szokás szerint, megválasztatását külön küldöttség által tu-
dat ta a császárral, ki viszont, Lothar fia személyes veze-
tése alatt, nem kevésbbé fényes küldöttséget menesztett a 
szentvárosba, az u j pápának üdvözlésére s fiának adott azon 
különös megbízással, hogy a pápával oly rendszabályok ho-
zatala felett tanácskozzék, illetőleg azzal egyetértve olya-
noknak hozatalát foganatosítsa, melyek által jövőben hasonló 
rendetlenségeknek eleje vétessék. A legszívélyesebb egyetér-
tésben folytatott ebbeli tárgyalásoknak eredménye azon ,Con-
stitutif)' lőn, melyet Pertznél olvasunk — Monum. Gerin. 
bist., Tom. I I I . , pg. 240 — s mely egyebek közt ekként is 
rendelkezik : „ . . . Volumus ut in electione Pontificis nullus 
praesumat venire, neque liber, neque servus, qui aliquod im-
pedimentum faciat, (quam) illi solummodo Ilomani, quibus 
antiquitus fuit consuetudo, (más olvasás szerint : facultas) 
concessa per Constitutionen! sanctorum patrum, eligendi pon-
tificem. Quod si quis contra hanc iussionem nostram facere 
jn'aesumpserit, exilio t radatur" . . . Ennyit az emiitett Con-
stitutióból, mely, mint lát juk, egészen az ,Ego Ludovicus'-
féle kánonnak szellemében van tartva. Annál csodálatosabb, 
hogy vannak jogtörténészek, kik azt állítják, hogy ugyan-
akkor Jenő pápa, de a római nép is, eskü alatt Ígérték volna 
Lothárnak, hogy jövőben a megválasztandó pápának fel-
szenteltetése addig fog elhalasztatni, mignem a császári kö-
vetek Rómába megérkeztek. I ly Ígéretnek, ha valóban téte-
tett volna, magában a fentidézett Constitutióban leendett 
helye, ott pedig egy szót sem találunk róla, ugy hogy alig 
tévedünk, midőn azt mondjuk, miszerint az esküről szóló 
egész mese egyes frank Íróknak azon törekvéseire vezetendő 
vissza, Lothárnak későbbi hatalmaskodásait „a történelem-
ből meritett adatokkal" okadatolni s mentegetni, aminthogy 
tudjuk, hogy a legönkénykedőbb fejedelmek mindenha talál-
tak „udvari" történészeket és jogtudósokat, még pedig nem 
is igen ritkán a papság soraiban is. 

I I . Jenő után Valentinus következett, ki egyértelmü-
leg, a császár minden hozzájárulása nélkül megválasztatva, 
már 40 nap múlva meghalt ; utána époly egyértelműséggel 
I V . Gergely, előbb sz. Márk czimének presbytere választa-
tott meg, minden vonakodása és ellenzése daczára. De épen 
ezen ellenkezése, mely annyira ment, hogy a pápajelölt több 
napig elrejtőzött, s végre megtalálva, mintegy erőszakkal 
vitetett a Lateránba, ez okozhatta, hogy I. Lajos császár 
már felszenteltetése előtt is, nem hivatalos utou tudta meg, 
ki van pápának kiszemelve s hogy ennélfogva követsége 
Rómába érhetett, még mielőtt Gergely fel lett volna szen-
telve, anélkül, hogy ezen korai megjelenésből azt kellene kö-

vetkeztetnünk, hogy jámbor Lajos élte végnapjaiban meg-
változtatta volna a pápaválasztás függetlensége körül eddig 
vallott nézeteit, s most oly jogokat akart volna bitorolni, 
melyeket egész életén át nem követelt. 

Másként gondolkozott erőszakos indulatú fia, Lothar 
császár, kinek IV. Gergely utódjának, II. Sergiusnalc(844— 
847) választása alkalmával előfordult rendetlenségek ürü-
gyet szolgáltattak rá, hogy fegyveres kézzel avatkozzék a 
római dolgokba. Annak daczára ugyanis, hogy I I . Sergius 
egészen a kánonok rendelkezései szerint és békében megvá-
lasztatott volna, egy János nevű szerpap fellázadt ellene és 
rövid időre a Lateránt is ejté birtokába ; csakhamar azon-
ban elűzetvén, a törvényes pápa beiktattatott és sz. Péter 
templomában fel is szenteltetett. E rövid viszálykodást fel-
használta Lothar, hogy fiát, Lajost és nagybátyját, Drogot 
metzi püspököt, hadsereg élén Rómába küldje, azon követe-
léssel, hogy ezentúl a pápa csak a császárnak jóváhagyása 
mellett és követeinek jelenlétében szenteltessék fel. Ezen fel-
lépes, melynek a város előtt tanyázó hadsereg nyomatékot 
adott, meglehetős félelembe ejtette a rómaiakat, mely akkor 
mutatkozott, mikor I I . Sergius halála után u j pápát kellett 
volna választani. Szerettek volna a császár követelésének 
eleget tenni, beszéli Anastas. Bibi. in vita Leon. IV. , más-
részt azonban attól féltek, hogy a délfelől egyre előnyomuló 
sarazenok hatalmukba ejtendik a fejetlen várost. I ly kinos 
helyzetben végre arra liatározák el magokat, hogy, elte-
kintve Lothar jogtalan követeléseitől, mennél hamarabb vá-
lasztanak pápát, melv választás IV. Leóra esett. (847—855.) 
E pápa, az u. n. Leo-féle városrésznek alapitója, későbben 
Lothar császárral, fiának, Lajosnak hozzájárulása mellett u j 
egyezményt kötött a pápaválasztást illetőleg, melynek szel-
lemét can. 31. D. 63 (Palea) eléggé jellemzi, midőn ekként 
hangzik : „Inter nos, [Leon. IV.] et vos [Loth, et Ludov.] 
pacti serie statutum est, et confirmatum, quod electio et con-
secratio futur i Romani Pontificis non nisi iuste et canonice 
fieri debeat. (Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, február 5. As elemi iskolai tanítók és a hittan. 

Egyik fővárosi lap azon közleményt hozza, hogy a pécsi 
egyházmegye katholikus tanitói emlékiratot dolgoztak ki, a 
római kath. clerus (?) által kidolgozott tanterv ellen, mely-
ben a hitoktatás követelt , túlzásai ' miatt felszólalnak. A tiszt, 
tanitó urak indokai a következők lennének, hogy „nekik erős 
meggyőződésük, miszerint a hittani tananyagnak oly mérvű 
kibővitése, mint az a tantervben található, az if júság szel-
lemi és testi fejlődésére káros befolyású egyrészt, másrészt 
meg az ifjúságot vallásosabbá nem teszi, mivel szelleme meg-
nem emészthetvén a sokat, csak közönyösséget és végre gyű-
löletet szül a gyermekben a tárgy iránt", miértis a hittani 
tananyag reducálását kérik, „mert azt ugy, amint a tanterv-
ben van, paedagogia és didaktika ellenesnek találják." 

A fentidézettek megfontolva, megvalljuk, hogy a 
tisztelt tanitó urak reputatiója érdekében jobban szerettük 
volna, ha, mint mondatik, az ő ,emlékiratuk' létre sem jön, 
mert ez szerintünk sem a t. tanitó urak szerénysége, sem 
pedig annak megfontolása mellett nem tanúskodik, hogy 
voltaképen tudnák, mit cselekedtek. IIa ugyanis a t. tanitó 
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urak szerénységük öntudatában lettek volna, lia egy kissé, 
esak egy kissé, mondjuk, megfontolták volna lépésüket, meg 
vagyunk győződve, hogy 111a nem lehetne beszélni az ő ,em-
lékiratokról'. A szerénység ugyanis, melyet állásuk hoz ma-
gával, meggyőzhette volna őket arról, hogy ámbár hivatá-
suk, tanitani a gyermekeket az iskolában, de nem hivatásuk 
leezkét adni a, püspököknek, kiknek, mint tudjuk, müvét ké-
pezi a katholikus iskolák részére kidolgozott tanterv ; a mi 
pedig a megfontolást illeti, meggondolhatták volna t. tanitó 
urak, hogy valamint az egész tanterv, ugy nevezetesen a hit-
tani anyag meghatározására vonatkozó részlet is, néni vala-
mi terv és érett megfontolás nélküli anyag-összehalmo-
zás, hanem a komoly megfontolásnak, a gyermek szellemi 
és testi képessége számbavételének eredménye, azt pedig ta-
hin csak meg fogják engednie a tisztelt tanitó urak, hogy a 
püspökök valószinüleg birnak legalább is annyi képesség-
gel mint a tanitó urak; hogy megítélhessék, mire képesek 
és mire nem a gyermekek a hittanulásnál. Nagyon szép do-
log a t. tanitó uraktól, hogy annyira szivükön viselik a 
gyermekek vallásosságát, hogy félnek, nehogy a tanterv 
szerint előadott tananyag következtében a gyermekben 
gyűlölet támadjon a tárgy iránt, hanem, ós ezt ismét jó lett 
volna megfontolni, hogy a püspökök bizonyára nem kevésbé 
viselik szivükön a gyermekek vallásosságát, mint a tisztelt 
tanitó urak ; ha tehát mégis igy határoztak a püspökök a 
tananyag iránt, amint határoztak, ugy az annak bizonyí-
téka, hogy e mellett nem csak nem féltik a gyermekek 
vallásosságát, hanem ellenkezőleg meg vannak győződve^ 
hogy épen e tananyag megtartása mellett biztosithatják a 
gyermekek vallásosságát. Csak egy szükséges e ezél eléré-
sére, az t. i., hogy a t. tanitó urak lelkismeretesen feleljenek 
meg azon kötelességeiknek, melyeket a tanterv a hit tanra vo-' 
natkozólag reájuk szab és hogy ők maguk is azon tan szerint 
éljenek, melyet a gyermekekkel ismételnek ; lia ezt teszik, majd 
meglátják, hogy minden paedagogiai és didaktikai kifogá-
saik mellett is legszebb, nemcsak elméleti, hanem gyakorlati 
eredményt is képesek lesznek, Isten segítségével, felmutatni. 

Szerettük volna a mondott okokból, mint emiitők, lia 
a t. tanitó urak emlékiratukkal elmaradtak volna ; de szeret-
tük volna azt más okból is. A t. tanitó urak ugyanis katho-
likusok, mint ilyeneknek sokkal természetesebb más teendő-
jük volna, mint épen azon dolgozatot, a dolgozatnak épen 
azon pontját, melyet a püspökök a vallásoktatásra nézve 
megállapítottak, megtámadni. Mit sem óhajtanánk jobban^ 
mint ha a múltban, vagy akár a jelenben is a t. katholikus 
tanitó urak, katholikus neveiknek megfelelő, másnemű em-
lékiratot készitettek volna el, czimezve azt a vallás és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz, vagy, lia jobban tetszett volna, 
as országgyűléshez. Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy a t-
katholikus urak a gyermekeket ugy vallásosan akarják ne-
velni, valamint nem akarják őket sem szellemileg, sem tes-
tileg túlterhelni, de épen mert ezt nem akarjuk kétségbe vonni, 
azért nagyon is helyén levőnek találtuk volna, ha a t. tanitó 
urak annak idejében ,emlékiratot' intéztek volna a nm. v. és 
k. o. ü. minisztériumhoz, kifejtve abban mind a közös iskolák 
kárhozatos voltát, mind pedig a tantervben megállapított, 
világi, hogy e szóval éljünk, tantárgyak anyagának tulbővi-
tését, vagy ha ezt a múltban elmulasztották, ugy óhajtanok, 

hogy hogy ezt jelenleg utánpótolnák. Ha van ugyanis vala-
mi, ami bizony indokolhatja a hittani tananyagnak bőségét 
és mi által a tanítványok tulterheltetnek, az nem a vallás 
tananyaga, hanem amaz indokolhatatlanul tulterjesztett 
többi tantárgyak, melyeket a köziskolai tanterv felölel és 
melyek kötelezővé tétettek a katholikus iskolákban is. Nem, 
nem a hittanitás tananyaga sok, hanem sok a követelés a 
többi tantárgyakra nézve, de ezek miatt épen a hittan tan-
anyagát, mely épugy ezen mint a más életre legfontosab-
bik, megrövidíteni akarni, sem nem okos, sem nem méltányos, 
sem nem igazságos követelés, katholikus tanitók állásával 
pedig épen összeférhetetlen. Vegyék figyelembe az itt jó in-
dulattal mondottakat tanítóink és keressenek maguknak, pe-
dig igen könnyen találhatnak, más működési tért, mint a 
,szabadelvű' aradi tanítókkal a hit tan tananyaga ellen ki-
kelni, mert ez nem hivatásuk; szabadéivüsködéssel lehet a 
vallásosságot lerontani a gyermekekben, de nem megerősí-
teni, pedig a t. emlékiratos tanitók állítólagosán ez utóbbit 
akarják, azért félre a szabadelvüsködéssel. A 

Gf/ör} jan. 25. Szabadkőműves jóslat. E napokban egy 
röpiratka (Die Altkatholiken, Bécs, M. et C. 1872.) került a 
kezembe, s midőn azt lapozgatom, a 48. lapon jegyzetben a 
jelen keleti bonyodalmak s egyáltalán Európa helyzetére 
vonatkozólag a következő, szabadkőműves tollból eredt, igen 
jellemző idézetet találtam : 

„Egy magasrangu berlini már 1870. augusztushóban 
ezeket irta : Eckert E. E.-nek, a mi prágai barátunknak (is-
mert író, ki több könyvet irt a szabadkőművesekről) ugyan-
csak igaza volt, hogy a (szabadkőműves) rendnek legköze-
lebbi harcza rettenetes lesz, mely után azonban a „páholy 
világuralma" biztosan kezdetét venné. Poroszország feladata, 
kivégezni a latin nyugatot. Athenben tar tatnak fonalai azon 
tüzaknának, melynek czélja kiszorítani a törököt Konstanti-
nápolyból ; ezek meg lesznek gyúj tva, amint megérkezik az 
alkalmas pillanat. Minden fejedelemnek csalétek van rakva : 
Viktor Emanuelnek Kóma, Oroszországnak Konstantiná-
poly, Angolhonnak a suezi csatorna, Poroszországnak egész 
Némethon. Ha azonban a fejedelmek ezen csalétket lenyel-
ték, mint a halak a horgon, ugy huzatnak majd ki u j ele-
meikből s a „rend" által a serpenyőbe tétetnek épen ugy, 
ahogy ezt addig ők a páholy vezetése alatt másokkal tették." 

„Orosz-, Török-, Göröghon és Egyptom csakúgy hem-
zseg páholytestvérektől, kik mind készen várják a jelszót. 
Napoleon és a pápa elsők lesznek a sorban ; Viktor Ema-
nuel és az osztrák császár Nro 2-vel vannak jelezve ; néhány 
német fejedelem, lia jól és csendesen viseli magát, megkapja 
a porosz sas-rendet és életben hagyatik. H a ekként nyugat 
és kelet meg lesz hódítva a világuralomnak, Poroszhonnak 
fel lesz ajálva az „Európa-köztársaság" fölötti elnökség. H a 
azonban ez szamármódon (eselig) viseli magát, egyszerűen 
nyakába dobatik a rend horga s az | | nagymester más elnö-
ket nevez ki." 

„Az első csapástiak szeptemberben kell történnie; Ró-
mába kell majd tekintenünk ! Egyelőre a jelszó : Éljen Po-
roszhon ! Poroszország és a többi külföld számára : Éljen Né-
methon ! A szövetséges rendek- és tanonezoknak (tornászok 
sat.) is kell e jelszót készségesen elfogadniok. Vigyázzunk ! 
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I t t Németországban nem szabad az igazságot kimondani 
annál kevésbbé pedig megirni." 

Ezeket találtam, s ezek notabene 1870. augusztushó-
ban Írattak meg ! Tessék itt egy kissé gondolkozni ! — A 
porta Pia, a porosz győzelmek, Napoleon bukása, Franczia-
Spanyollion megaláztatása, az örökké csatavesztett Emanuel 
hóditásai, Némethon egysége, Ausztria-Magyarhon megbé-
nítása, a töröknek fojtogattatása, sz. atyánk szomorú sorsa 
— mindez kitől tervezve, ki által végrehajtva ! Ugyan mily 
ocula kell annak a szemnek, mely a szabadkőműves üzelmek-
nek ártatlan voltát manapság is bámulja ! E t nunc reges in-
telligite ! De mikor a reges és regentes nagyobbrészt „test-
vérek" ! -f-

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt. 
(Folyt.) „Átmegyek magára határozati javaslatunkra s an-
nak okadatolására, különösen pedig legelső pontjára. Ami 
javaslatunk tényleges concret részét illeti, azt hiszem, hogy 
röviden végezhetek ; szövege önök kezei közt van s nem ké-
telkedem, hogy azt máris figyelmesen áttanulmányozták. Ok-
adatolása, kiválólag első részében, kizárólagosan s minden 
egyes részletet illetőleg egy hírlapi czikken alapul, mely dr. 
Scheeben, kölni hittanár tollából 1876-i szept. 26-án a ,Köln. 
Vlksztzg.'-bíin jelent meg. Ezen czikk, melyből, mint már 
emlitém, javaslatunk tényeket elősoroló része egész terjedel-
mében merítve van, a részletekre nézve háromszoros törvény-
széki tárgyalásnak tűzpróbáján ment keresztül. Hogy az ott 
felhozott tények mind igazak, be van bizonyítva a kölni fe-
nyítő tvszéknek 1877-i apr. 14-éről, s minden lényeges rész-
leteiben a kölni főtvszék ugyanezévi máj. 30-áról kelt ítélete 
által, mig a semmitő törvényszék az államügyésznek felfo-
lyamodását, mint alaptalant, visszautasította. A többi tények, 
melyeket felhoztunk, főleg azok, melyek a szerepelt hivatal-
nokokat, kivált a sz. wendeli polgármestert sújt ják, teljesen 
s kifogástalanul be vannak a saarbrückeni fenyítő tvszék 
döntvénye által bizonyítva. Mindjárt szerencsém lesze dönt-
vény okadatolásából a legfontosabb pontokat felolvasni, mi-
ből láthatják, mily arczátlanul hazug módon ecseteltetnek e 
dolgok ama zöld füzetekben, melyeket sajnálatomra majdnem 
az egész (Bismarck-párti) jobboldal kezeiben látok, s mely 
füzet, mint külföldi lapok állitják, a mi pénzünkön keletkezett, 
amennyiben a reptiliák alapjának 200 márkjába kerül, holott 
voltakéjien egy fagarast sem ér. Ha már, mint már fentebb 
mondám, javaslatunkat sem hozta a (liberális) sajtó, hogy 
várhatnék az eddigi tapasztalások szerint egyebet, mint hogy 
az önök sajtója a mai tárgyalásoknak legfontosabb részét is 
el fogja hallgatni, amint eddig is tette s hogy ennélfogva a 
szegény, elbolonditott közönség ezentúl is csak ilyféle nyo-
morult röpiratkákat fog kezébe kapni, (derültség) de a dol-
gok mibenléte iránt ezentúl is csak tudatlanságban maradni." 

„Az egész dolognak kezdete ismeretes önök előtt. 1876-i 
julius 3-án három nyolcz éves leány (nyugtalanság) — hí • 
szen csak történetileg kell talán a dolgot kezdenem és elő-
adnom ; teljességgel nem értem tehát, mit jelentsen e nyug-
talanság, •— ment a község tulajdonát képező Hürtel-erdőbe. 
Azt állították, hogy ott valami jelenést láttak. Midőn haza 
jöttek, szüleik azt mondták nekik, hogy ebben semmi sincs 
(,nagyon igaz!' balfelől;) s szigorúan megintették: mondják 
meg az igazat. Még büntetéssel is fenyegettettek. Másnap 

ismét mentek az erdőbe, s ismét azt állították, hogy ugyan-
azon jelenést látták. Neureuter, marpingeni plébános, akkor 
otthon sem volt ; későbben kérdőre vonta a gyermekeket, és 
— mint nyilvános nyilatkozatban mondá, — azon benyomást 
nyerte, hogy ezen gyermekeknél szó sem lehet csalásról. Mint 
józan, előrelátó ember eleinte egészen távol tartotta magát 
az ügytől, és mindaddig, mig a katonaság nem jött Marpin-
genbe, az érdőben sem volt. Midőn azonban későbben egyes 
felnőttek, marpingeni bányászok is álliták, hogy e jelenést 
látták, akkor az emberek nagyobb számmal kezdtek az er-
dőben gyülekezni s a jelenés helyén imádkozni, s igy történt, 
hogy a dolog hire egyre szélesbedő körökben terjedt. Nyil-
vánvaló dolog, hogy a hatóságnak kellett az egész ügygyei 
törődni ; kötelességmulasztás lett volna, hahogy ezen töme-
ges összejövetelekre valamely erdőben, figyelmét nem forditja. 
Csak arról van itt szó : miképen törődött tényleg ez ügy gyei, 
s miképen kellett volna, hogy törődjék. E tekintetben három 
fejlődési mozzanatot, stádiumot, különböztethetünk meg. Az 
első stadiumban, julius 3—12-ig, a hatóság mivel sem törő-
dött. Igaz, hogy jul. 11-e előtt csak kisebb tömegek gyüle-
keztek az erdőben. E napon Woydt polgármester is kezdett 
a dologról tudomást venni. Mit tesz már most ez a polgár-
mester, ki mint hivatalnok, legközelebbről van az egészben 
érdekelve ? A polgármester nem megy a hely színére, sem a 
marpingeni községtanácscsal, sem a plébánossal nem helyzi 
magát összeköttetésbe, hanem beéri azzal, amit a kerületi 
csendőr jónak látja neki jelenteni. A Marpingen elleni há-
ború voltaképen a sz. wendeli kasinóban, az u. n. német-
egyleti körökben határoztatott el. Az alsweileri polgármes-
ter azzal kezdi hivatalos ténykedését, amivel talán befejez-
hette volna : a katonaságnak segítségül hívásával. Woydt 
polgármester jelentése és inditványa folytán Besser, kerületi 
t i tkár, ki akkor a kerületi főnöket helyettesité, jul. 12-én azt 
táviratozta a saarlouisi helyparancsnokhoz, hogy előadandó 
eshetőségekre egy század katonaságot tartson készen ; nagy 
csődület van, előbb azonban maga bizonyosságot fog szerezni 
róla, váljon szükséges-e a katonaság. Jul ius 13-án, reggeli 
9 órakor, Woydt polgármester csakugyan Besser és 3 csend-
őr kíséretében oda megy a helyszínére, s csak ugy arra menve 
szól be a helybeli előljáró házához, hogy hivná meg a köz-
ségtanácsot, a plébánossal még most sem törődik. Ekként a 
Hartel-erdőbe érkezik, hol már nagyszámú embertömeg, azt 
mondják 4000-en, összegyülekezve volt. S mit tet t most a 
polgármester, illetőleg a kerületi főnöknek helyettese ? Oda 
áll az ezernyi tömeg mögé (általános derültség) s ott felszó-
litás-félét intéz ahhoz, melyet még a legközelebb állók sem 
nem hallottak, sem nem értettek ; — s mégis ezen gyámol-
talan eljárás az, mely mindannak alapjául szolgált, mi későb-
ben következett " 

„Miután tehát a polgármester s a kerületi főnöknek 
helyettese ekként a hely színén voltak, az utóbbi a saarlouisi 
térparancsnoksághoz ezt táviratozta : „Szükségünk van a ka-
tonaságra, küldjön nekünk egy századot." Midőn a katonaság 
oda érkezett, Woydt polgármester a vezető századosnak, 
Fragstein kapitánynak azt mondta, miszerint az erdőben a 
lázadási törvények már felolvastattak, s hogy a hivatalno-
kok a nép által szorongattattak ; — hozzátehetem, miszerint 
oly lapban, mely bizonyosan a saarlouisi katonai kasinóban 
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is megvan, a ,Köln. Ztg.1-ban ezen hírhez ez is tétetett hozzá: 
„ A bányamunkások oda liagijjálc a bányát" — mintha egész 
egy lázadásról lenne szó, mely nagy katonai erőnek kifejté-
sét szükségessé tenné. Ekként a katonaság már kezdettől 
fogva is ferde helyzetbe jutott . A katonaság jul . 13-án este 
odaérkezék és Woydt s Besser által mellékutakon (derültség) 
— igenis, mellékutakon vezettetik az erdőbe, melyben a nép 
összegyülekezni szokott. A katonaság eljárása ilyképen ecse-
teltetik a , Köln. Vlksztg.' fentebb hivatolt czikkében, mely elő-
adásomnak kutforrását képezi: „„Mint valamely sáncz meg-
rohanására, olyképen nyomult a katonaság előre, anélkül? 
hogy a sokaság, mig csak közvetlenül előtte nem állt, észre-
vehette volna ; — az előrenyomulás részben még szántóföl-
deken keresztül is történt, melyeken a vetések ok nélkül 
összetiportattak."" (Ellenmondás bal felöl.) Uraim, az odavaló 
kerülő minden perezben kész hitelesen bizonyítgatni, amit 
mondtam, valamint azt is, hogy a katonák eleinte nem akar-
tak a szántóföldökön keresztül hatolni, hanem hogy a kapi-
tány ezen irányt különösen parancsolta." 

„Nem akarom a katonaságnak eljárását tüzetesen ecse-
telni A ,Köln. Vlksztg' többször emiitett, czikke ezt 
mondja róla: „„A katonaság aklcép viselte magát, mint ellen-
séges országban"", — e kifejezést két porosz törvényszék vizs-
gálta meg s egyik sem találta tulerősnek, sőt a kölni főtör-
vényszék határozottan kimondta, miszerint a katonaságnak 
eljárása olyan volt, mely a saját ország polgáraival szemben 
nincs helyén. Nem akarom részletesben azon kinos jelenete-
ket ecsetelni, melyek előfordultak, midőn a katonaság Mar-
pingenben bevonult. Remélem, hogy tartózkodásomat méltá-
nyolni tudják." (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= ,,Katholikus ErkölcstanÍC. I r t a dr. Müller 

Ernő, fordította a veszprémi növendékpapság Pázmány-
köre. I l ik kötet. X I V . 646. 1. 8.-r. 

Jelen munkából a ,Religio' ezidei 2. s 3. számaiban 
mutatványképen már közölte a „kánoni órákról" szóló feje-
zetet ; a t. szerkesztő urnák pedig hozzá tett, tisztán tárgyi-
lagos megjegyzései, bizonyos oldalról roszul felfogva, meg is 
támadtattak. E megjegyzések csak fokozták érdeklődésün-
ket, melylyel az ügy iránt viseltetünk s jól ismerve Millier 
erkölcstanának eredetijét, kíváncsiak voltunk, mennyire si-
került a növendékpapságnak, ezen, mondhatni nehéz vállalat-
nak megoldása. IIa tehát most a szorgalmas olvasás közben O O 
tett megjegyzéseinket közöljük, ezt csakis a már leforditott 
munka érdekében teszszük, mert azt gondoljuk, hogy az ily 
megjegyzések csakis jót eredményezhetnek, vagy legalább 
bizonyos, hogy természetüknél fogva s szándékunkat te-
kintve csakis ezt czélozzák. 

Az általános benyomást, melyet a fordítás reánk tett, 
nem mondhatjuk kielégítőnek. Nem tudjuk ugyan, minő el-
vet állítottak fel a fordítók a forditásra nézve, mert saját 
előszavuk nincs ; de ha szószerint akartak is fordítani, hogy 
e tekintetben is vissza legyen adva az eredeti, akkor még 
ezért nem kellett volna mindenütt ama latin szórendet is 
megtartani, mely gyakran nyelvünk természetébe ütközik, 
s melyet különféle sajátosságai ilyképen magyaritott könyv-
ben nem ritkán még kirívóbba tesznek. Ez azonban, habár 

hibás, mégis talán tűrhető lenne, ha mellette vagy általa az 
eredetinek valódi értelme visszaadatnék, de, fájdalommal 
vagyunk kénytelenek ebbeli meggyőződésünknek kifejezést 
adni, hogy ez még igy sem sikerült mindenütt. 

Lássuk a mindkét állításunkra vonatkozó példákat. A 
4. 1. az isteni hit meghatározása után, a vat. zsinatról mon-
datik, hogy a hitnek természetét bővebben kifejti „különö-
sen abból a szempontból, hogy (prout) a természetes tudás-
tól különbözik." I ly „abból cl", „ílZt a" s hasonló kifejezések 
igen sokszor fordulnak elő, miket talán sokkal szebben „azon, 
ezen, amaz, emez" másnevek által lehetett volna pótolni ; s 
azonkívül jelen esetben a „prout" inkább a magyar „ameny-
nyiben"-nek felel meg. 

Az 5. 1. az „összeállítható" (reconstrui) nem fejezi ki 
helyesen ama német hittudósok tévelyét és jobb a „vissza-
állítható." 

A 11. 1. „az isteni hit cselekménye az Isten kegyelme 
által felvilágosított értelemnek, az Isten malasztja által fel-
keltett és segített akaratból (ex imperio voluntatis) szár-
mazó működése", annyira homályos, hogy ha nem ismernők 
a latin meghatározást, ezt "meg sem lehetne érteni. I t t fel 
lehetett volna oldani a mondatot, és semmi esetre ki nem 
hagyni ama „imperio" szócskát, mert ez a hitnél lényeges és 
a „ból"-raggal nincs elegendőkép visszaadva, valamint a 
27. 1. sem, hol ugyanígy fordítják : A hihetőség indokainak 
értékét az igaz hit, be- vagy elfogadására (amplectendam) és 
nemcsak „befolyására" (15. 1.) korunkban igen sokan tagad-
ják. Más, hogy mindenki meggyőződhetett és meg is kell 
győződnie az igaz hitről, más az, hogy „mindenkit lehet és 
kell is meggyőzni" (16.1.) „Továbbá azok az érvek", „köny-
nyen belátható azonban, hogy a hihetőség mindezen indokai 
arra vonatkoznak, hogy bebizonyítsák, hogy az Isten nyilat-
koztatta ki mindazt", nem jól hangzik. „A remélendő dol-
gok alapjának mondatik a hit, mivel a remélendő dolgokról 
annyira bizonyosakká tesz bennünket, mintha előttünk létez-
nének" (ac si iam coram nobis subsistèrent.) 21. 1. I t t a 
„iam" kihagyása a tan erejéből sokat von le, s azonkívül az 
utána jövő „De" nem való oda s csak rontja az érvelést. „A 
hit belső cselekménye minden eszével élő felnőtt&en stb. 
szükséges" 29. 1. „felnőttnek" teendő mint azontúl már jól 
fordítják. 

„Kérdés váljon eszközileg szükséges-e a megtestesülés 
és a Szentháromság titkában való külső hi t?" A „külső" 
után zárjelbe teendő az „explicita", mert különben nem ért-
hető a kérdés ; az explicita fides-t jobban lehetne talán for-
ditani „kifejtett" hitnek. — „Fides non censetur cadere sub 
praeceptum speciale et secundum se" : X I . Incze által kár-
hoztatott 16. sz. tétel nyelvünkben nem annyit jelent. „A hit, 
önmagában véve nem látszik különös parancs alá esni", mert 
a „censetur, videtur" s eifélékigen sokszor annyit jelentenek, 
mint „est". Tudjuk, hogy az ily kárhoztatott tételeknek az 
ellenkezője igaz s itt az lenne, hogy „a hi t" stb. látszik kü-
lönös parancs alá esni, ezt azonban Incze pápa, sem pedig a 
forditók nem akarják mondani, mert hiszen az általuk bizonyí-
tandó tétel — 33. 1. — határozottan szól. Ugy szintén a 39.1. 
rosz, egy másik ugyanazon pápa által kárhoztatott tételnek 
fordítása. „A hallgatást magában véve nem kárhoztatom, 
tacere ut peccaminosum per se non damno." „A ki merő ki-
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ráncaiságból, botrány ós az üdv veszélyeztetése nélkül láto-
gat ja (visitât) a zsinagógát" 45. 1. nem vétkezik ; az eredeti 
azt akarja mondani, hogy a ki megnézi a zsinagógát nem 
vétkezik ; a magyar „látogatni" itt folytonosságot jelent, ez 
pedig aligha lehetséges botrány nélkül. — „Hol a könyvek 
vagy hirlapok nem esnek a püspök Ítélete alá, ott a gyón-
tató atyáknak kell a hiveket inteni" 59. 1. — (fideles moni-
tis confessarii obsequi debent) tehát megfordítva áll a köte-
lesség. A „theologi" hittudósok, de nem „egyháztanítók" 
(74.1.) „Nincs oly tiszta jóakaratú szeretet, hogy minden 
időben elégséges volna az örök jutalomra való tekintet nél-
kül" 81. 1. ennél sokkal határozottabb a latin „ut omni tem-
pore sibi sufficere valeret." 

Szeretni tartozunk mindazokat, kik az örök boldogság-
nak, vagy már részesei, vagy arra legalább képesek az isteni 
malaszt befogadása által (capaces gratiae div. participa-
tione), hiányos tehát a fordítás „az isteni malaszt befogadá-
sára". 85. 1. Szabad betegséget vagy más szerencsétlenséget 
kivánni a bűnösnek, hogy magába szálljon s életét megja-
vítsa. Az ily kivánságök „eléggé" (satis), de nem „nagyon" 
(128.) veszélyesek. A visszavonás az akarat ellenkezése az 
Isten és felebarátunk javát illetőleg, melyet szeretetből he-
lyeselni tartoznánk (tenemur) 132. 1. ; a részleges magyará-
zatban már jó a „tartozunk". 

Roszul hangzik és sérti szépészeti érzékünket midőn 
azt mondjuk, hogy „ellenségeink az isteni tisztelet ellen el-
lenvetik". 154. 1. (Folyt, köv) 

& ,Isten igéje' szent beszédekben I I I . évf. 2. f. Víz-
kereszt után IV, V, Hetvened, Hatv., Otv.-vasárnapra. Szent-
ségimádás napjára. Kereszt-szenteléskor. Esketési oltárszó-
zat. Isten igéje az iskolában. 

-f- Christi, paed. Blätter. Unterricht und Erziehg beim 
Ausgang d. MAlters, (Kerschbaumer). Die Lehrerinnen an 
den Volksschulen. Levelezések, rendeletek, könyvészet, ve-
gyesek. A mellékleten : Christus in d. Volksschule. 

T E G Y E N E K . 
— Köszönettel vettük ő mlga, a szepesi püspök urnák 

X X V . számú körlevelét, mely három nagyfontosságú ok-
mányt tartalmaz, azon allocutiókat ugyanis, melyeket ő 
szentsége a közelmúlt év folytában, márczius 12-, jun. 22-én 
és decz. 28-án tartott. A két elsőt t. olvasóink tavali évfo-
lyamunk I, 185. és I I , 1. egész terjedelmökben, a harmadikat 
jelen félévünk 1. számának 8. lapján találják. Legközelebb 
közöljük az ,Egyh. Okmánytár'-ban. 

— A m. t. Akadémia első osztályának f. hó 28. ülésén 
Fraknói Vilmos érdekes felolvasást tartott Vitéz János esz-
tergomi érsek hires könyvtáráról. Vitéz összeköttetésben állt 
kora több elsőrendű tudósával s midőn esztergomi érsekké 
neveztetett ki (1465), magas állását és dus javadalmait sie-
tett a hazai tudományos művelődés előmozdítására értékesí-
teni. Pozsonyban egyetemet alapított, esztergomi palotájá-
ban egész tudós kört gyűjtött maga köré, s házát a festészet 
és szobrászat müveivel ékesité. Hires könyvtára volt, mely-
ben az akkorbeli latin könyvek csaknem kivétel nélkül meg-
voltak. Ezen könyvtárról sokáig ugy vélekedtek régészeink, 
hogy az teljesen elpusztult. A kutatások végre földerítették, 
hogy ezen könyvtárból elszórva még maradtak föl példányok. 
A Konstantinápolyból visszakerült codexek között is van 
kettő, mely a Vitéz-könyvtárból való, miből azt is kell kö-
vetkeztetni, hogy Vitéz könyvtára részben legalább Mátyás 
király könyvtárába kebeleztetett, s igy Vitéz könyveit a 
Corvinák között kell nyomozni. A bécsi udvari könyvtárban 
s Münchenben is vannak Vitéz-codexek, melyek pazar fény-
nyel vannak kiállítva. Vitéz maga szokta volt az olasz mű-

helyekből rendesen hibásan kikerült codexeket kijavítani, s 
eddig 7 codex ismeretes, melyekre sajátkezüleg följegyzé, 
mikép és mikor végezte e javítást. (,Kath. Hetilap'.) 

— Köszönettel vettük a nyitrai püspöki megye 1878-ra 
szóló névtárát. A megye, mely ft. dr. Boskoványi Ágoston ő 
Méltóságának pápai házi főpapnak és trónállónak, több ka-
tholikus tudós társulat tagjának, bölcsészet- és hittudornak 
bölcs kormányzata alatt áll, 4 fő- és 23 alperesi kerületben, 
illetve 148 plébániában 284,954 római kath. lelket számlál. 
A világi papságnak létszáma 250, kik közül 210-en lelki-
pásztorkodással foglalkoznak. Gymnazium van a megye te-
rületén 3, elemi főtanoda 4, árvaház 1, szegényház 1. A kath. 
tanköteles ifjúság létszáma 25,079. Szerzetesek vannak a me-
gyében : kegyesrendüek Nyitrán és Trencsénben ; Ferencz-
rendüek, Mária-tartománybeliek Nyitrán, Megváltó-tartbe-
liek Beczkőn, Pruszkán és Zsolnán; szeretetnénikék Nyitrán. 

— Milyen tudós lény az a „porosz iskolamester", az 
évenkint rendesen akkor szokott említtetni, midőn a leg-
újabb ujonczozási statistika alapján az analphabéták szám-
aránya jön napfényre. Ezidén is kiderült, hogy mig a volta-
képeni porosz királyságban már 31 ujonczra esik 1, a k i sem 
irni, sem olvasni nem tud, addig a többi Németországban 
csak 118-ra esik egy ilyen! S megjegyzendő, hogy ugyané 
statistika újból megerősítette ama régi tapasztalati tényt, 
hogy a számarány épen a Hohenzollern-házproíesíaws ,törzs-
tartományaiban' a legkedvezőtlenebb ! 

— Keusch tanár, ki nem régen a ,Lit. Bt.'-ot beszün-
tette, most ókatholikus „általános püsp. lielynöki hivatalá-
ról" is lemondott sőt az ókath. zsinati bizottságból is kilé-
pett ; állitólag azért, hogy tanári széke mellett annál szaba-
dabban srentelhesse magát a bonni és wiesbadeni ókatholi-
kusok lelki üdvének, kiknek ő állandó lelkésze, valószínűleg 
pedig azért, hogy még csak egy kis lépés legyen hátra az 
ókatholikus tábornak teljes elhagyására. 

— Seeger, elberfeldi prot. lelkész nem régen az egy-
házi szószéken a ,Gartenlaube' czimű lapot „gyalázatos lap"-
nak (Schandblatt) nevezte, miértis ezen lapnak kiadója, Keil, 
pert inditott ellene, melyet azonban elvesztett, mert Seegen, 
szerencséjére, magát Iveilt meg nem nevezte, ugy hogy sze-
mélyes sértés nem forgott fen ; maga a lap pedig olyan, hogy 
a birák, ugy látszik, nem merték a pásztort, igazmondásá-
ért, elitélni. 

— f A győri székesegyházi káptalan s az illető roko-
nok szomorodott szívvel jelentik szeretett kartársuk, illető-
leg rokonuknak méltóságos és főtisztelendő Zerpák Eo. Já-
nos, scardonai választott püspök, sz. Kozma és Dömjén vér-
tanukról czimzett ludányi apát, pápóczi prépost, győrszékes-
egyházi kanonok, ő nagyméltósága a győri püspök átalános 
helynöke s ügyhallgatója, a zsinati vizsgáló bizottmány el-
nöke, a sz. Otsolya-rendü apáczák győri házának igazgatója 
s gondnoka, a győri m. kir. állami tanitónőképezde igazga-
tótanácsának tagja s ez intézet gondnoka, a jeles vaskorona-
rend I I I . oszt. lovagjának élte 69-ik, áldozársága 45. évében, 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után, mellvizkór követ-
keztében f. é. januárhó 30-án reggeli 6 órakor történt gyá-
seos halálát. Az engesztelő szent mise-áldozat az elhunytért 
februárhó 1-én, vagyis pénteken reggeli 9 órakor a győri 
székesegyházban fog a Mindenhatónak bemutattatni, s hűlt 
teteme ugyanaz nap délután 4 órakor a belvárosi sirkertben 
a boldog feltámadás reményében nyugalomra tétetni. Az ir-
galmasság atyja és minden vigasztalás Istene részesítse őt a 
választottak boldog nyugalmában! Győrött, 1878. évi jan. 
hó 30-án. 

Kegyeletes adományok 
A norvégiai s lappiandi missiók részére ft. Fektor Gás-

pár Pannonhalmáról 5 ft. (átadtuk.) 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Tartalom : Ké t gyakorlati eset a kánoni órákat illetőleg. — A pápai 6zéknek megüresedése és betöltése. —Egyház i tudó-
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országgyűlés előtt. Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének történetéhez. — Irodalom. — Vegyesek. 

f 
Ô S Z E N T S É G E 

I X . P I U S P Á P A 
f. hó 7-én, délutáni 3 órakor meghalt! 

Nem merjük megdöbbentőnek, nem merjük lesújtónak mondani e hirt, mert mélyen meg 
vagyunk győződve, hogy a Mindenható, ki anyaszentegyházával leszen az idők végéig, nem egy halandó 
ember személyéhez, legyen az bár a legnagyobb történelmi alakok egyike, legyen az egy IX. Pius, kötötte 
az egyház sorsát. Ha Ö Neki ugy tetszett, hü, sokat szenvedett szolgáját most szólitani ki az élők sorából, 
midőn e szomorú esélyt már hetek óta sejtettük ugyan, de elodáztatását, emberi kislelküségünkben, óráról 
órára forró könyekkel esedeztük, — azt kell hinnünk, amint hiszszük is, hogy a Gondviselés legbölcsebb 
szándékai szerint ennek igy kell lennie, s e meggyőződésben keresztény megnyugvással lehajtva fejünket, 
fogadjuk a csapást. 

Mert, ha nem féltjük is az egyházat, azért sirathatjuk IX. Piust. Sirat juk a hódolva szeretett, 
angyalszelidségii atyát, kinek minden szava egy-egy bátorítás, minden pillantása egy-egy jutalom volt 
gyermekeire nézve; siratjuk a höslelkü, bölcs vezért, kinek példája és vezetése lelkesité a milliókat, hogy 
vele együtt küzdjék a harczot, melynél félelmesbet régen látott a történelem ! 

S ha nem is félt jük az egyházat, de félthetjük azokat, kiket a kisértetés talán közelgő pillanatai 
gyengéknek találandanak . . . . IX. Pius dicsőült lelke virraszszon felettök, de mindnyájunk felett is ! 

Meghalt a pápa, de nem halt meg a pápaság, nem halt meg az egyház ! Más veszi fel a terhet, 
melyet az Urnák leemelni tetszett egyik elfáradt, hü szolgája vállairól ; más veszi fel a kereszt fegyverét 
s lép a dicső vezér helyébe, a készen álló sereg élére. Csak a név fog változni, az elvnek külső képviselője, 
de maga az elv soha ! 

IX. Piusnak pedig az általa dicsőitett Szeplőtelen Szűz már átnyújtot ta a mennyei ju ta lom 
hervadhatlan koszorúját. Emléke enyészhetlen az egyházban, melynek az ö alkotásai: a Syllabus és a 
vatikáni zsinat, örök időre szolgálandanak hadi jeliil, mely alatt küzdenünk, mely alatt győznünk kell ! 

Te pedig boldogult szellem, ki elhagytad Isten anyaszentegyházát e földön, légy annak ezentúl 
szószólója az égben ! 
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Két gyakorlati eset 
a k á n o n i ó r á k a t i l l e t ő l e g . 1 ) 

(Vége.) 

II. Eset. Kajetan — káplán egy fáradságos ál-
lomáson — előre látja, hogy a következő napon, a 
mely igen nagy ünnep, a gyónók nagy száma miatt 
a matutinumot és laudest mise előtt nem végezheti 
el, előtte való napon pedig nem mondja el. Az ün-
nep napján a gyóntatás és egyéb lelkipásztori teen-
dők miatt csak késő este j u t a breviáriumhoz, és ek-
kor csak a vecsernyét és completoriumot mondja el, 
azt vélvén, hogy egyébre már nem köteles, mert a 
többi kánoni órák elmondására kitűzött idő már el-
múlt. Kérdés, váljon Kajetán vétkezett-e egyik vagy 
a másik esetben ? 

Felelet. 1. Az által nem vétkezett, hogy a ma-
tutinumot és laudest a megelőző napon nem mondta 
el ; mert ez csak megengedtetik (és pedig a vecsernye 
órájától, vagyis a dél és napnyugta közti középső 
órától kezdve), de nincs parancsolva. Az officium e 
részének megelőző napon való elmondása kiváltság, 
mely az egyház hallgatag beleegyezése mellett a szo-
kás által hozatott be ; de magábanvéve senki sem 
köteles a kiváltságot, melylyel bir, szokássá tenni. 
(Sz. Alf. Lib. V. n. 155. versus finem). Habár a pap 
az egyháznak biin (de csak bocsánatos bün) terhe 
alatt kötelező rendelete (Rubr. Missal. Tit. I. de 
praeparat.) erejénél fogva köteles a matutinumot és 
laudest mise előtt elmondani, a jelen esetben Kaje-
tán mégsem vétkezett. Mert föltevésünk szerint a 
jelzett napon ezt egy másik, sokkal fontosabb köte-
lesség, t. i. a felebaráti szeretet megsértese nélkül 
nem tehette, a megelőző napon pedig nem tartozott 
megtenni. Egyébiránt a buzgó pap ily esetben szi-
vesen el fogja mondani azofficiumot a megelőző na-
pon, s ez általán minden papnak nagyon ajánlatos, 
különösen abból az okból, melyet a kérdésünk máso-
dik pontjára adandó válaszban azonnal ki fogunk 
fejteni. 

2. Kajetán, ha nem volt jó hiszemben, mit ba-
josan feltehetni, mert kötelessége ismerni kötelessé-
gét, vétkezett az által, hogy azután este csak a ve-
csernyét és completoriumot mondotta el; ő még ek-
kor is köteles lett volna a matutinumot és laudest, 
szóval az egész napi officiumot elmondani. Mert a 
napi officium elmondására vonatkozó kötelezettség 
éjfélkor kezdődik s a következő éjfélig tart . (Offici-

*) A , Religio' f. é. 2. és 3. számában közölt A. kánoni 
órák" cz. czikk kiegészitéseül. 

um praecipitur recitarii ntra lati tudinum totius diei, 
— a puncto mediae noctis praecedentis diei ad pun-
ctum mediae noctis diei sequentis. Sz. Alf. Lib. V. n. 
155. et 173.) Szorosan véve, a törvény betűje szerint 
tehát csak akkor szűnik meg az egész officium divi-
num elmondására vonatkozó kötelezettség, há éjfél-
től éjfélig törvényes akadály áll be. (Staute impedi-
mento a media nocte ad médiáin noctem tollitur ob-
ligatio. Gury II. n. 67.) Ily érteményben La Croix 
(Lib. IV. n. 1229.) joggal mondja az igen laza Cara-
muel ellenében, hogy az, aki 12 órán át ex officio 
működik, pl. gyóntat vagy szónokol, a kánoni órák 
élmondása alól még nincs fölmentve, mert még ma-
radt 12 órája. A mondottakból következik, hogy ha 
valamely kánoni óra, pl. a matutinum, prima stb. a 
meghatározott időben nem mondatott el, azt, ha 
lehetséges, később kell elmondani (természetesen 
ugyanazon nap 24 órája alatt). Valamint az is kö-
vetkezik, hogy valamely órát akkor kell elmondani, 
amikor lehetséges, ha előre látjuk, hogy arra később 
nem lesz időnk. (Sz. Alf. Lib. V. n. 155.) De miként 
áll a dolog amaz okkal, a melyet Kajetán mentségül 
felhoz, hogy t. i. a breviárium egyes részeinek el-
mondására bizonyos órák vannak kitűzve, s hogy a 
kitűzött órák elmultával az ezen óráknak megfelelő 
részletek elmondására vonatkozó kötelezettség is el-
múlik ? Erre a következőket válaszoljuk": a) ez idő-
kitűzés csak lényegtelen körülmény, csak mellékes 
dolog, a lényeges, a fő dolog a breviárium elvég-
zése ; ha pedig valaki a reá nehezedő kötelesség lé-
nyegtelen oldalát nem képes megtartani, azért a lé-
nyeges, a fődolog teljesítésétől még nincs fölmentve. 
(Gobat: Experimentalis Theo log. Tract. V. n. 711. 
La Croix Lib. IV. n. 1226. és mások.) Továbbá b) a 
határozott órák nem azért tűzettek ki, hogy ez által 
a kötelezettség határát, megszűnését határozzák meg, 
hanem hogy a kötelezettség teljesítését még inkább 
sürgessék, (non ad finiendam, sed ad urgendam ob-
ligationem, miként a moralisták mondják). Igy áll 
a dolog magában véve. Csakhogy a casuistának a 

<T> O Oi/ 
fenforgó eset minden körülményét figyelembe kell 
venni, hogy minden tekintetben helyes Ítéletet hoz-
hasson; e körülmények nem ritkán a legnagyobb 
kivételeket engedik meg a szigorú törvény alól. 
Esetünket illetőleg kétséget sem szenvedhet, hogy 
a lelkipásztor, ki egész napon át sz. hivatalának tel-
jesítésével, gyóntatással, predikálással, keresztelés-
sel, a betegek látogatásával teljesen el van foglalva, 
a rendkívüli fáradtság és gyengeség folytán, mely 
a breviárium elmondását erkölcsileg lehetetlenné 
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teszi, föl van mentve ama kötelezettségtől, hogy az 
egész officiumot, éji nyugalmát tetemesen megrövi-
dítve, késő este végezze el ; mert nemcsak a fizi-
kai, hanem az erkölcsi lehetetlenség is fölmentezen, 
mint minden egyházi törvény alól. Azonban a lel-
kek szolgálatában való oly szakadatlan fáradozás, 
minőt jeleztünk, s oly nagy gyengeség, mely a bre-
viárium elmondását erkölcsileg lehetetlenné teszi, a 
legritkább esetek közé tartozik. — Minthogy a mon-
dottak szerint a matut inum és laudes elmondására 
vonatkozó kötelezettség, ha mise előtt nem mondat-
tak el, az egész nap tar tama alatt érvényben van, 
azért azoknak a megelőző napon való elmondása min-
den papnak, különösen a lelkipásztoroknak, nagyon 
ajánlatos, nehogy a kötelezettség napján zavarba jö-
jenek r és a beálló akadályok miatt a matutinumot 
és landest délig vagy még talán tovább is el kelljen 
halasztaniok, aminek igen könnyen az a következése 
lehet, hogy azután a hátra levő egész officium na-
gyon sietve, felületesen, a szavak megkülönböztetése 
és kimondása nélkül, kelletlenül és mintegy boszan-
kodással mondatik el; hogy ne is szóljunk ama ve-
szélyről, hogy a test vagy az ördög kísértésének saj-
nálatraméltó módon engedve, e kötelességszerű imát 
vagy egészben vagy részben elmulasztjuk. 

A föltett esetben egy önként felmerülő fontos 
kérdést nem mellőzhetünk hallgatással, mert az arra 
megfelelő válasznak aligha szabad ismeretlennek 
maradni, ama kérdést értem ugyanis : váljon Kaje-
tán, ha rosz hiszemben volt, halálosan vétkezett-e a 
matut inum és laudes elmulasztása által ? A hittu-
dósok általános tana, hogy egy órának, vagy egy 
kissebb órával egyenlő részletnek elmulasztása ha-
lálos bün. (Sz. Alf. Lib. V. n. 147.) 

Alkalmilag még azt is felemlíthetjük, hogy mi-
ként szokták a régiek képek által igen naiv és drasz-
tikus módon e kötelezettség hü teljesitését sürgetni. 
Az „Alte und Neue Welt" cz. folyóirat 1877. évi 9. 
füzetében egy régi breviáriumból kölcsönzött famet-
szet látható, amely egy három kecskebak által vont 
és breviáriumokkal megrakott kocsit ábrázol ; a ko-
csi után egy emberi alakba öltözött, lólábakkal, szar-
vakkal és farkkal biró ördög szalad, aki hátán egy 
breviáriumokkal telt kosarat visz, s épen egy brevi-
áriumot szándékszik a kocsiba dobni ; jóval messzebb 
a közeli városból jövő egy másik ördög hasonló te-
herrel fu t a kocsi után ; az első kecskebakon ül egy 
ördög, ki a fogatot ostorral hajt ja. A nem használt 
breviáriumokból, vagyis a kánoni órák elmulasztá-
sából a pokolnak igen nagy nyeresége van. Az igen 

régi breviáriumokban még egy másik kép is talál-
ható. A gonosz szellem emberi alakban, gúnyos arcz-
czal, szarvakkal és lólábakkal látható, amint a vá-
rosból jőve hátán nagy kosarat hoz, mely telve van 
papir-szeletekkel, amelyekből néhányat a magasban 
lebegtet, s a melyeken a breviárium elmondása köz-
ben elharapott szavak és szótagok olvashatók, mint 
pl. Gloria Patri Filio Spiritu Sanct, erat in principio 
et semper in saeculorum Amen. A kép alatt a kö-
vetkező tartalomdus versek olvashatók : 

Canonicas horas, si devote legis oras ; 
Tunc orantur horae, si corde leguntur et ore. 
Lit tera neglecta vel syllaba murmure tecta, 
Colligit haec Satanas, si non cum corde laboras, 
Fragmina verborum Tytinillus colligit horum, 
Quaque die mille vicibus se sarcinat ille. 
Quid facis extra cliorum, qui debitor officiorum 
Es divinorum? Cur induis acta vagorum? 
Desine stare foras, quia Christus pondérât horas 
E t nominando moras, distinguit qualiter oras. 
Qui psalmos resecat, vel verba Davidica curtat, 
Displicet ille Deo, dum placuisse putat ; 
Cum Domino psalles, psallendo tu tria serves : 
Dirige cor sursum, profer bene, respice sensum. 
Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora, 
Nunc contemplare, nunc Scripturas meditare. 

Kívántuk e két esetet felemliteni, mert azt hiszszük, 
hogy ily fontos, és ascetikus kihatásaiban annyira életbe vágó 
kérdés, mint a breviárium mikénti elmondásának kérdése kö-
rül, minden mozzanat figyelemre méltó s a t. olvasók részéről 
kedves fogadtatásra számithat. Közli : P. 

A pápai széknek megüresedése és betöltése. 
(Folytatás.) 

Lothar császárban talán megvolt az akarat, de nem 
volt neki alkalma a pápaválasztás körül illetéktelen befo-
lyást gyakorolni. IV . Leo megválasztatása alkalmából lát-
tuk, hogy a rómaiak, úgyszólván nem vettek magoknak 
időt az ő praetensióival törődni, a legközelebbi pápa pedig, 
III l'encze (855—858) már az ő halála után választatott 
meg. Ez ellen egy lázadó párt Anastasiust, egy kiközösített 
bibornokot választá pápává, egyúttal a törvényes pápát fog-
ságba helyezvén. Anastasiusnak sikerült I I . Lajos császár-
nak követét a maga számára megnyerni, de a római papság 
és nép oly határozottan ragaszkodott a törvényes páj)ához, 
hogy végre a császár embere is kénytelen volt engedni és 
I I I . Benczét szabadon bocsátani, ki aztán, — a császár kö-
vetének jelenlétében ugyan, de mi ez esetben semmit sem je-
lent, mert utóvégre is csak ellenére történt, — a Lateránban 
felszenteltetett. Halálakor I I . Lajos épen Rómában volt, 
utódja tehát, I. Miklós, a legnagyobb pápák egyike, (858—• 
867) a császár jelenlétében választatott ugyan meg és fel is 
szenteltetett, de a ,Liber Pontificalis' hiteles elbeszélése sze-
rint, egyedül az illetékesek által. Kormányzata azért is fon-
tos a pápaválasztás történetére nézve, mert 863-ban zsinatot 
tartott Rómában, mely a 769-i, lateráni zsinatnak határoza-
tait (1. fent. 76. 1.) újból megerősítette. 

I. Miklós halála után egy hónappal II. Adorján válasz-
tatott pápává. Érdekes és jellemző, mit e választásra nézve 
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c. 29. D. G3 mond : „Cum Hadrianus I I . ad Romanum Pon-
tificatum ab Ecclesia Dei Genitricis Dominae Nostrae, quae 
dicitur ad Praescpe (S. Maria Maggiore) traheretur ad La -
teranense Patriarchium, certatim a clero, et proceribus et 
plebe deportatus est. Quod audientes missi Ludoviei Impe-
ratoris ( I I . ) moleste tulerunt, indignati scilicet, quod dum 
praesentes essent, non fuerunt invitati, nec optatae a se futur i 
Praesulis electioni interesse meruerunt. Qui accepta ratione, 
quod non causâ contemptus Augusti sed futuri temporis 
prospectu omissum hoc fuerit, ne videlicct legatos principum 
in eleetione Romanorum Pracsulum exspectandi mos per huius-
modi fomitem inolesceret, omnem indignationem medullitus 
sedaverunt, et ad salutandum electum etiam ipsi humiliter 
accesserunt." 

Nem csökkenti e kánon fontosságát, hogy Gratián azt 
tévesen IV. Gergely pápának tulajdonítja, mit már a római 
javitók — Correctores romani — is észrevettek. A tévedés 
valószinüleg e rövidítésnek : ,G. R. P. ' rosz magyarázatából 
származott, mely annyit jelent : ,Gesta Romanorum Pontifi-
cum.' Cf. Berardi, Comm. in lus eccl. I , 95. Lajos császár ké-
sőbben a rómaiakat ezen szerencsés választás miatt üdvözölte. 

I I . Adorján alatt a 8. közönséges zsinat tartatott Kon-
stantinápolyban. Mily szigorú határozatokat hozott e zsinat 
arra nézve, hogy a főpapi székek minden világi befolyás ki-
zárása mellett egyedül az illetékesek által töltessenek be, ol-
vashatni c. 1. et 2. D. 63; ami pedig a metropolitai és püs-
pöki székekről állott, az ne állott volna a legfőbb, a pápai 
székről is ? 

VIII. János (872—82) I. Marinus vagy II. Martinus 
(882—84) és III. Adorján (884—85) választására nézve 
nincsenek adataink, de épen a forrásoknak ezen hallgatása 
amellett látszik tanúskodni, hogy rendben s minden súrló-
dás nélkül folytak le. V. (VI . ) István (885—891) megvá-
lasztatása felett vastag Károly császár igen boszankodott, 
mert hozzájárulása nélkül ejtetett meg, és egy ideig nagy-
ban fogadta, hogy ő majd ,leteszi' a pápát. Ennek követei 
pedig bebizonyították neki, hogy a választási okmányt va-
lamennyi bibornok, 30 püspök, az összes alpapság s számos 
világi irta alá, minél fogva ő is elhallgatott. 

V. István halála szomorú korszak küszöbére vezet ben-
nünket. E pápa a karoliugiak birodalmának szétbomlását 
látta, 888-ban, és az ebből keletkezhető nagy felforgatások-
nak előérzetében halt meg 891-ben. Utána Formosus válasz-
tatott meg pápává, előbb portusi püspök, holott mindaddig 
következetesen azon elv volt irányadó, csak oly ,cardinalis' 
presbytert vagy diakónust választani, kit a boldogult pápa 
tett meg azzá. A Fonnosusnál tett ujitás kellemetlen súrló-
dásoknak lőn szülőanyjává ; mert megválasztatásának érvé-
nyessége még halála után is megtámadtatván, még az általa 
végrehajtott felszenteléseknek érvénye is kétségbe vonatott ; 
állítólag azért, mert maga sem szenteltetett fel, midőn pá-
pává választatott, mire azonban, mint püspöknek szüksége 
sem volt ; — voltaképen pedig azért, mert azon borzasztó 
belviszályok közepette, melyek a karolingok birodalmának 
szétbomlása után Olaszhont feldúlták, más olasz előkelőkkel 
egyetemben a német királyt, Arnulfot, hívta segítségül és 
896-i február 22-én császárrá is koronázta. Nemes szándéka, 
a béke és belnyugalom áldásait visszaszerezni szerencsétlen 

hazája számára, meg nem valósult, s midőn 896-ben, húsvét 
ünnepén, áprillió 4-én, meghalt, Olaszország nem csak, de az 
egyház is a legnagyobb ziláltságnak esett áldozatul, melyet 
eléggé jelemez azon körülmény, hogy nyolcz év alatt Tcilencz 
pápa választatott. A pápai trón akkor oly esélyeknek lőn 
játéklabdája, mint soha ezelőtt, de ezután sem. VI. Bonifácz, 
ki törvénytelen módon került Péter székére, csak 15 napig 
birta azt, utána az u. n. spoletói, az Arnulf-ellenes pártnak 
jelöltje, VI. (VII . ) István választatott pápápá, ki Arnulf 
elleni gyűlöletét még Formosus holt tetemeinek bántalma-
zása által is feltüntetni akarván, ép ezáltal a jobbérzelmüe-
ket maga ellen lázította, minek következménye lett, hogy 
bebörtönöztetvén, 897-ben megöletett. Romanus és II. Tiva-
dar rövid kormányzása után következett IX. János (898— 
900), ki ennyi baj láttára azon törekvésben, hogy Péter szé-
kének betöltése rendben és biztonságban mehessen végbe, 
mi az olasz belvillongásokat tekintve, csak erős karhata-
lom támogatása mellett látszott lehetségesnek, egy 898-ban 
tartot t zsinaton elrendelte, miszerint a pápa ezentúl a püs-
pökök és a papság által választassák meg a senatus és a nép 
óhajai méltányos tekintetbe vétele mellett, a consecratio pe-
dig csak a császári követek jelenlétében történjék. Ez ama 
,Quia sanda' kezdetű kánon, — 28. D. 63 ; — melyet Gra-
tián tévesen valamely István nevü pápának tulajdonított, 
ámbár tartalmát igen helyesen okadatolja, midőn — Diet. 
Grat, ad c. 27 ibid. — bevezetésképen ezeket mondja : „Pr in-
cipibus vero atque imperatoribus electiones Romanorum 
Pontificum atque aliorum episcoporum referendas usus et 
constitutio tradidit pro schismaticorum atque haereticorum 
dissensionibus, quibus nonnumquam ecclesia Dei concussa 
periclitabatur, contra quos legibus fidelissimorum impera-
torum frequenter ecclesia munita legitur. Repraesentaba-
tur ergo electio Pontificum catholicorum principibus, ut 
eorum auctoritate roborata nullus haereticorum vel schisma-
ticorum auderet contraire et ut ipsi principes tanquam de-
votissimi filii in eum consentirent, quem sibi in Patrem eligi 
viderent, ut ei in omnibus suffragatores existèrent, sicut 
Valentinianus b. Ambrosio supra (c. 3. ibid.) legitur di-
xisse : Noli timere, quia et Deus qui te elegit, semper te 
adiuvabit, et ego adiutor et defensor tuus, ut meum ordi-
nein decet, semper existam." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 8. A modern állam és a vallás. Annyi-

szor és annyiszor volt már e pont tárgyalva, példákkal illus-
trálva, hogy szintén feleslegesnek tűnhetnék fel többé hozzá-
szólni ; a ki látni akar, az már lehetetlen, hogy önmagával 
tisztába ne legyen afelől, hogy a modern államról, vonat-
kozással a vallásra, beszélni sem többet, sem kevesebbet nem 
jelent, mint azt mondani : vallástalan állam ; csak a modern 
állam, vagy a vallás felől beteges nézettel bíró ember lehet 
más véleményben. Mindamellett lehetetlen mellőzni oly nyi-
latkozatokat, melyek egészen betekinteni engednek a modern 
állam lényegébe, mert minél inkább meg fogunk győződni 
arról, hogy mi a modern állam ? minő támaszt várhat tőle a 
vallás? annál inkább fogunk ellene küzdeni, hogy czélját el 
ne érhesse. 

Nem lehet itt czélunk, mint az magától értetik, egész 
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•értekezést Írni a modern állam és vallás közti viszonyról, fel-
adatunknak e helyen eleget teszünk, ha tudomást veszünk 
egy nyilatkozatról, mely a mondott viszonyra vonatkozik és 
ha ama nyilatkozatból a modern állam megismertetésére kö-
vetkeztetéseket vonunk le. E czélból fordítsuk figyelmünket 
a főrendiház ama bizottságára, mely jelenleg a büntető co-
dexxel foglalkozik. 

A főrendiház ^állása törvényhozásunkban, tagjainak 
állása a társadalomban, azon bizonyára lényegesen külön-
böző nevelés és műveltség, mely a főrendiház tagjait előnyö-
sen különböztethetné meg az alsóház t. tagjaitól, azon reményt 
költhetné a szegény halandóban, hogy ott vallási kérdések-
kel másképen járnak el, mint valóban eljárnak, hogy nem 
engedik még a modern államnak sem, hogy magát tul tegye a 
valláson. Hogy ez mégis történhetik, az az időnek, melyben 
élünk, félreismerhetetlen jele. A főrendiház nevezett bizott-
ságában történt ugyanis, hogy midőn a büntető codexbe a 
káromlóknak és a keresztek meggyalázóinak megbüntetése is 
felvétetni óhajtatott, a válasz az volt, hogy az államnak 
ugyan kötelessége a vallás szabad gyakorlatát biztosítani, de 
nem egyes vallási tanokat védeni ; igenis, ez volt a válasz 
anélkül, hogy legalább, ami a bizottság világi tagjait illeti, 
e válasz ellen kifogás tétetett volna. 

Nevezetes hallgatás ez, annál nevezetesebb, minél fon-
tosabb a nyilatkozat, melyet hitünk szerint viszontválasz 
nélkül hagyni, nem lett volna szabad. Az állam kötelessége 
— mondatott — a vallás szabad gyakorlatát biztositani, de 
nem egyes vallási tanokat védeni. Első tekintetre csakugyan 
ugy tűnhetnék fel, hogy nagy igazság rejlik e nyilatkozat-
ban, mert az állani, ha már oly szerencsétlen, hogy többféle 
vallásfelekezet lakik területén, sem politikailag nem tanusit 
türelmetlenséget, sem mint theologus nem avatkozik vitába, 
afelett, kinek van igaza? De, ha mélyére tekintünk e nyi-
latkozatnak, ugy abból a modern állam legteljesebb sülye-
dése tűnik ki. Az állam nem védi az egyes vallási tanokat, 
mit jelent ez ? nem vallási tan az Isten létezése ? nem vallási 
tan az isteni Gondviselés? nem vallási tan a Jézus Krisztus 
istensége? stb. és a modern állam „az egyes vallási tanokat 
nem védi", tehát nem védi az Istent, nem védi a Jézus Krisz-
tus istenségét ; a kinek tetszik, káromolhatja mindeniket, hi-
szen miköze a modern államnak mindezekhez ? Az állam nem 
bünteti azokat, kik az Istent bántják, az ő vastag kötetii 
büntető codexében nincsen egy lapnyi, egy sornyi hely az 
Isten, az emberek teremtője és fentartója, a Jézus Krisztus, 
az emberi nem Megváltójának védelmére ; az Istent a modern 
állam törvényen kivül helyezi akkor, midőn az emberek jogait 
védelmezi. Vallásos-e az ilyen állam ? a keresztény nép biz-
hatik-e még benne ? 

Senki sem óhajt ja kevésbbé mint mi, hogy az állam 
theologus módra beavatkozzék a vallási tanok megvitatá-
sába ; de azt hiszszük, hogy e közt és a vallási tanok törvé-
nyes védelme közt végtelen nagy a különbség. Azért, mert 
az állam nem érzi magát hivatva az egyes tanok polemicus 
védelmére, még nem szűnt meg kötelessége, hogy a vallási 
tanokat a törvény védelme alá helyezze. Ha a mondott nyi-
latkozat érvényesül, pedig hogy egyes esetekben már érvé-
nyesült, tudjuk, akkor épen csakis az atheusok örvendhet-
nek a modern állam védelmének, a többi felekezetek, neve-

zetesen pedig a katholikusok védtelenül állanak minden tá -
madással szemben, mert nincsen törvény, melyre hivatkoz-
hatnának, nincsen biró, ki a bűnöst megfenyítse, vagyis job-
ban mondva, nincsen bűntett, mert a büntető codex az egyes 
vallási tanok megtámadását, kigunyolását bűntettnek nem 
tekinti. E kötelesség feladásával, hogy mennyire illusoriussá 
válik a nyilatkozat másik része is, a vallás szabad gyakor-
latáról, talán felesleges emliteni. Azon állam biztosításában, 
mely vallásom tanait nem tar t ja érdemesnek védelemre, ha-
nem kiteszi azokat meggyalázásnak, nem hihetek akkor 
sem, mikor vallásom szabad gyakorlatáról beszél; ha ő tisz-
teletben nem tar ta t ja törvény által lelkem legszentebb meg-
győződését, hogy várhatom tőle azt, hogy tiszteletben tar-
tatja, midőn e benső meggyőződésemet gyakorlatilag érvé-
nyesíteni akarom? Ha az állam nem védi Istenemet és Meg-
váltómat, várhatom-e tőle, hogy meg fog engem védeni, mi-
dőn Azt imádom ? 

De legyen elég ennyi ; a ki látni akar, az láthatja, hogy 
mit jelent a modern állam, tudhatja, hogy a modern állam-
ban sem a vallás szabad gyakorlata nem biztos, minden állí-
tása daczára sem, sem a vallás tanai nincsenek védve semmi-
féle megtámadás ellen, hogy ebből mily állapot fejlődhetik 
ki, ha ez a nép közt is elterjed, arra csak borzalommal gon-
dolhat minden vallásos ember. De épen azért, mivel a mo-
dern állam szakított minden vallásossággal, mivel már nin-
csen helye benne magának az Istennek sem, épen azért meg-
kettőztetett erővel azon kell lenni, hogy a modern istentelen 
államrendszer helyébe, a keresztény államrendszer tétes-
sék, az a rendszer, melyben a vallás védelemre talál, mert a 
népek boldogsága csak ily államban virágozhatik fel. A 

Eger, jan. 31. A városnak tisztelgése érsek ö exjánál. 
A f. 1878-iki jan. 26-ka emlékezetes nap városunk történe-
tében, írja az ,Eger'. E napon Eger összes közönsége, az ér-
telmiség, tekintély, lelkes harmóniában egyesülve a szerény 
földmivelők csoportjaival, oly megható módon adott kifeje-
zést érsek-főpásztora, dr. Somassa József ő exja iránt őszin-
tén érzett, félreismerhetlenül igaz tisztelete- s kegyeletének, 
minőre még alig volt példa e város falai között. S midőn a 
hódolat e magasztos nyilatkozásában a feledés fátvola borult 
a multak némely szomorú emlékeire, hogy utána egy szebb, 
boldogabb jövő hajnala viruljon fel városunk jobblétének 
egére : lehetetlen ez u j aera korányában a vezércsillag áldást-
hozó fénysugarait, érsek-íopásztorunk magas érdemeiben 
fel nem ismernünk, ki, ha magasztos tetteinek hoszu sora 
nem emelne is örök pyramidet emlékének nemzedékek szá-
mára : azon egy tényben, hogy felmagasodó szellemerejének 
varázsával városunk s egyházmegyéje összes lakosságának 
szivét máris teljesen meghóditá magának : „exegit sibi mo-
numentum aere perennius." 

A mult szombaton, f. hó 2tí-án délben nyújtotta át a 
több, mint 100 tagból álló diszküldöttség érsekünk ő exjá-
nak az időközben elkészült díszpolgári oklevelet, melynek 
művészi kivitele általános elismerésben részesült. Érsek ő 
exja szembetűnő öröm- s szivességgel fogadta Eger városa 
diszküldöttségének ez ismételt tisztelgését, s polgárnagyunk-
nak az oklevél átnyujtását kisérő rövid, de érzéstelt hódo-
lati szavaira adott megnyerő válaszában újból hangsúlyozta 
ő exja, hogy e megtiszteltetés kedves zálogul fog szolgálni a 
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jövőre nézve, hogy városunk előlialaclásának, emelkedésének 
érdekeit, mint e város polgára, mindenkor szivén hordozza. 

A ritka ünnepélyt megható jelenet koronázta be ; az 
estalkonyon, az ünnepelt főpásztor ő nmlga tiszteletére ren-
dezett nagyszerű fáklyásmenet, melyhez méltót nem látott 
Eger 1849 óta, midőn Kossuth Lajos nagy hazánkfiát ha-
sonló fáklyásmenettel tisztelte meg. Már a délutáni órákban 
ágyudörgések hirdették az esti ünnepélyre való sorakozást. 
Délesti 4—5 óra közt kezdődött a hálaérzettől lelkesített 
földművelők csoportosulása, az „Arany szőlő" vendéglő előtt, 
honnét mintegy 1700 földműves, 400 fáklya világánál, han-
gos örömrivalgások közt vonult le Back Leo városunk ügy-
buzgó számvevője vezetése mellett a piacz-térre, hol a pol-
gárság többi részével s a testületekkel imposans tömeggé 
alakult az ott helyet foglalt Viktor-Lajos ezred zenekara 
körül. Majd az önk. tűzoltó testület is, Kempelen B. jelen-
legi tevékeny főparancsnokának vezérlete alatt, ünnepies 
diszben megjelenvén, e derék testület előlépése mellett, az 
időközben pár ezer főre csoportúit nép, mint a hullám, száz 
meg száz fáklya fényétől bevilágítva, lelkes éljenzések kö-
zött, a katonai zenekar indulóinak felharsogása mellett, nyu-
godt méltósággal indult meg az érseki palota elé, mely-
nek parkjában a fáklyásmenetet már egy összesereglett tö-
meg várta. 

A bevonulás megható, elragadó volt. A residentia er-
kélye előtt a tűzoltók katonai diszrendben, az ezredi zene-
kar, a számos zászlók, s a fáklyások festői csoportozatban 
sorakozván, — miután a zenekar egy potpourrit eljátszott, — 
a gyöngélkedő polgármester helyett, ezúttal — városunk de-
rék főjegyzője, Dusárdy József, a keresetlen őszinteség s igaz 
érzés meleg hangján tartott következő beszéddel üdvözlé az 
erkélyen megjelenő ünnepelt főpapot : 

„Nmlgu Érsek, Kegyelmes ur ! Midőn ezelőtt négy év-
vel Nmlgod az egri érseki széket elfoglalni méltóztatott, vá-O O o ' 

rosunk közönségét a valódi örömérzet lepte meg, azon öntu-
datban, hogy Nmlgod személyében egy oly főpapot nyert, ki 
városunk érdekét szivén hordva, annak jóléte s boldogsága 
előmozdításán fáradozni meg nem szűnik. — Közönségünk 
ezen feltevésében nem csalódott. Mert alig hogy Nmlgod 
székvárosában megjelent, legfőbb gondjául tiizte ki az árvák 
könnyeit letörölni, ezreket adományozván, hogy azok nyo-
morán, kik az 1873. évi járvány folytán árvák lettek, némi-
leg enyhítve legyen. — Igy történt ez a város által a közel 
múltban létesített dologház fentartása körül is. Ott is Nml-
god áldást nyújtó kezével találkozunk, midőn évenkint szá-
zakra menő összeggel járul az ott elhelyezett egyének élel-
mezésének költségeihez, megkímélvén ez által városunk la-
kosságát az e czimen kivetendő ujabbi kiadásoktól. — Ezt 
követte a megyei székhely kérdése, kapcsolatban a kir. tszék 
hol leendő elhelyezésével. I t t ismét Nmlgodat láttuk vezér-
ként előlmenni s mindent elkövetni, hogy ezen kérdés váro-
sunkra kedvező megoldást nyerjen ; és hogy ily megoldást 
nyert, erős azon meggyőződésünk : hogy azt legnagyobb rész-
ben Nndgod nagy nevének, tudományos tekintélyének, s 
befolyásának köszönhetjük. De még itt sem állapodott meg 
Nmlgod, egy lépéssel tovább ment, s hogy városunkban a 
kir. tszéket jövőre biztosítsa, nem kevés akadályok leküzdé-
sével kieszközölte azt, hogy az egri érsekség tulajdonát ké-

pező „Oroszlán" épület, e czélra átengedtessék, sőt ezen épü-
let s telekért felsőbb helyen megállapított s több ezrekre 
menő vételárt, városunk helyett sajátjából kifizetni méltóz-
tatott . — Ezek, s ezekhez hasonló számtalan jótékonyságit 
tettek azok, melyek városunk közönségét ide hozták, hogy 
Nmlgod irányában tartozó tiszteletének s köszönetének kife-
jezést adhasson. Fogadja Nmlgod ezen kifejezést szeretetünk 
s ragaszkodásunk zálogául azon kérésünk kapcsában, hogy 
Nmlgod városunkat jövőre is főpásztori fogyhatlan jóindu-
latában s szeretetében megtartani kegyeskedjék !" (Vége k.) 

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt. (F . ) 
„A főkérdés előtt állunk : törvényesen jogosult-e a marpingeni 
katonai executio ? Ezen kérdésre határozottan nemmel kell 
válaszolnom." — Szónok idézi az idevonatkozó, törvényerő-
vel biró rendeleteket, melyek kivétel nélkül azt mondják, 
hogy katonai eljárásnak csak ott van helye, hol a polgári 
hatóságnak fellépése eredménytelenek bizonyult s akkor is 
csak előleges intés s erre való figyelmeztetés után. Megmu-
ta t ja továbbá, hogy Marpingenben e feltételeknek egyike 
sem teljesíttetett ; „mert csak nem lehet nyakas engedetlen-
ségről szó ott, hol a nép nem hallotta, hogy valaki szétosz-
tásra szólítja fel s ezért nem oszolt szét ! Az, hogy az embe-
rek valahol nagyobb számmal összecsődülnek, magában véve 
még nem vétkes tett, mert az máskor is szokott történni, pl. 
katonai látványok, fáklyásmenetek sat. alkalmával. A cső-
dület csak akkor válik bűnössé, lázadássá, lia a tömeg há-
romszor szólittatott fel szétoszlásra ; csak akkor lép hatályba 
a büntető tvkönyvnek 116 §-a. Hogy itt is igy kell vala tör-
ténnie, természetes, annál természetesb, minthogy önök is be 
fogják látni, miszerint a Marpingenben összecsődült népnek 
sejtelme sem volt róla, mintha tette törvényellenes lenne." 
Erre pedig figyelmeztetni kellett volna a tömeget, mielőtt a 
116. §-t alkalmazni szabad lett volna. 

„Tényleg pedig mi történt? Jul ius 13-án reggeli 1) óra-
kor Woydt polgármester s a kerületi főnökhelyettes, 3 csendőr 
kiséretében oda mennek az erdőbe, oda állanak az imádkozó 
s éneklő tömeg mögé, anélkül, hogy csak a legkisebb kísérle-
tet is tennék, annak figyelmét a most következő, nagy hord-
erejű ténykedésre felhivni. Ott, a tömeg mögött felolvassák a 
116. §-t s ehhez a háromszori szétoszlási parancsot csatolják, 
de mindezt oly módon, hogy még a legközelebb állók sem 
értették, miről van szó, vagy mi történik itt. De azért á pol-
gármester és a helyettes kerületi főnök quasi re bene gesta 
hazamennek s Saarlouisba táviratozzák: , Katonaságot tessék 
küldeni, szükségünk van r á ' . . . . " 

„De ez még csak a bevezetés volt ; oly bevezetés, mely 
egymagában véve elégséges az egész ténykedés törvénytelen 
voltát feltüntetni. -— Mi történt tehát este, ugyanazon a he-
lyen. A hatóság józanul csak nem tehette fel, hogy a tömeg, 
mely 13-án este az erdőben volt, még ugyanaz, mely mögött 
ugyané nap reggel működött. Ennek egyszerű folyománya 
az, hogy a reggel tett felszólítást a szétoszlásra este imételték 
volna. A polgármester és a kerül, főnök helyettese csakugyan 
el is mennek a katonasággal az erdőbe, de arról, hogy a fel-
szólítást ismételnék, szó sincs. Mi történik tehát ? . . . . Mint 
a tanuk a kölni bünfenyitő tvszék előtt kivallották : a száza-
dos egészen érthetetlen dobolást vitet véghez — (nagy de-
rültség) — mindjárt megmutatom önöknek, hogy ebben 
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semmi nevetséges sincs ; mert magok a katonák annyira félre-
értették e dobolást, hogy néhányan puskatöltésre való jelnek 
vették (! !) s különösen meg kellett nekik mondani, hogy a 
sokaság szétugrasztása töltetlen fegyverrel történik. Hiva t -
kozom Ballowics szakaszvezetőnek a kölni főtvszék előtt tett 
tanúvallomására, melyben többi közt ezeket mondja: „ A d o -
bolás hallatára azt gondoltam, hogy most majd a szétoszlási 
háromszoros felszólítást intézik a sokasághoz. De ez nem tör-
tént. Ellenkezőleg parancs adatott, hogy szétszórt sorokban 
előre hatoljunk." Valóban pedig, számos tanú összhangzó 
állítása szerint ez volt a parancs : , Támadásra ! (zur At ta -
que !) clörc ! előre ! hurrali ! !' " (Közbenkiáltás : Igen he-
lyes volt !... nyugtalanság, nevetés . . . ) „Nem irigylem az 
illető urat, aki azt hiszi, hogy ez helyesen történt igy. Ezen 
parancsszóra a katonaság a védtelen sokaságra rohant, mely 
mi törvényellenest sem követett el, és ezen ,attaque' alkal-
mával ugyanegy országnak polgárai ellen, számos, súlyos 
sebesülési eset fordult elő ! . . . Váljon nem tetszik e most is 
nevetni ily jelenetekkel szemben? Nem tetszik-e nevetni, 
hogy ez alkalommal tisztességes, ártatlan, védtelen emberek 
örökké nyomorékokká ü t t e t t e k ? . . . Ha látták volna, mint 
én láttam, azt a szegény fuvarost, kinek kar ja megcsonkítta-
tott, ugy hogy nem is használhatta, midőn tanuvallomási es-
küjét le kellett volna tennie, talán nem nevetnének. Szégyel-

jék magokat ily frivolitás miatt !" (Bravo ! a centrumban. 
Nagy zaj. Az elnök rendre utasitja szólót.) 

„Uraim, meg fogják engedni, miszerint ezen ügyben 
annyi, a kedélyt megragadó s felizgató mozzanat fordul elő, 
hogy talán elnézhető, ha hevenyében oly kifejezés is jön a 
szóló ajkaira, mely a megengedettnek határát talán túllépi. 
Meg fogják engedni azt is, hogy szavaim minden tekintet-
ben provocálva voltak. Továbbá hajlandó vagyok, a katona-
ság fellépésére nézve is enyhítő körülményeket megengedni ; 
mert a katonaság, mint már kezdetben mondám, a polgár-
mesternek jelentése által egészen ferde helyzetbe jutot t . 
Nem is lehet a parancsnokoló tisztnek egész általánosságban 
vétkül felróni, hogy legott, az első pillanatban nem tudta 
magát a valódi helyzet iránt tájékozni, hogy legott be nem 
látta, miszerint nem lázadó tömeg, amelylyel dolga van, -
hogry legott nem vonta le a természetes következtetéseket O.' o 
abból, amit ö maga a kölni tvszék előtt mondott : ,,„A soka-
ság csendesen imádkozva térdelt a földön."" Ez volt a hely-
zet, magának a parancsnokoló tisztnek vallomása szerint, 
hogy ő ebből az egyedül lehetséges, további eljárását szabá-
lvozandó következtetéseket le nem vonta, ez az, amit első-
ben is hibául rovok fel neki. A katonaságnak eljárása azon-
ban bizonyos tekintetben már hivatalos megrovásban is ré-
szesült. A tvszéki tárgyalások alkalmával azt hallottam, 
hogy az egyik tiszt elbocsáttatott, az t. i., mely a pecsenye 
elkészítése körül oly nevetséges ügyességet mutatott ; mert 
a katonai hatóság nem tűri, hogy valamely tiszt nevetsé-
gessé tegye magát. Ez az ur pedig oly alapossággal oktatta 
a plébános szakácsnőjét, miképen kell a rántott csirkét elké-
szíteni, hogy ezen mindenki csak nevetni tudott. De a ma-
gasabb katonai hatóság, eltekintve ettől, más tekintetben is 
helytelenité a katonaságnak Marpingenben való fellépését. A 
8. hadosztálynak koblenczi főparancsnoksága 14 nap múlva 
távirati uton visszahívta a századot, mert ugylátszott neki, 

hogy a katonaság nincs ott kellő s illő helyén. Továbbá 
ugyancsak a katonai hatóság visszatérített 380 markot, me-
lyek előbb mint a katonai executio költségei a községen 
behajtattak. De azon négyezer markban, melynek visszafize-
tését követeljük, meg további 750 mark van, melyek szin-
tén e czimen haj ta t tak be, t. i. a katonai executio költségei 
fejében, minthogy pedig ezen executio a törvény szempont-
jából igazolhatatlan s ennélfogva jogosulatlan, azért első 
sorbáné 750 markot keilend visszaszolgáltatni." 

„Nem akarok arról szólani, hogy azon mód és rend-
szer, mely szerint a katonák Marpingenben élelmeztettek szin-
tén egész terjedelmében törvényellenes volt. A többi 3250 
mark, melynek visszafizetését határozati javaslatunk sür-
geti, oly költségeket jelezne k, melvek a községnek rendkí-
vüli rendőri erölc alkalmazása által okoztattak. — Ez a Mar-
pingen elleni eljárásnak harmadik stadiuma ; mely abban 
áll, hogy más honnan hozott csendőrök egész a mai napig 
ott vannak, kiknek eltartása a községnek folytonosan tete-
mes költségeket okoz." (Folyt, k.1 

Oroszország. Okmányok a hatholikusok üldözésének 
történetéhez. A párisi ,Mondé' f. é. 19. számában több, neki 
Lengyelországból beküldött, igen fontos okmányt tesz közé, 
melyekben a szentszék az orosz uralom alatt álló katholiku-
sok sorsáról nyilatkozik. Ezen okmányokat közölnünk kell, 
nem csak azért, mert az egyh. történelem kiegészítő, bár 
szomorú részét képezik, de azért is, mert ő szentsége, előre-
láthatólag, ugyanezek fonalán nem sokára ünnepélyes, nyil-
vános felszólalásban akarta e szakadár zsarnok hatalmat 
megróni, mely az egy igaz vallásnak legkegyetlenebb üldö-
zője. Összesen négy okmány van : Simeoni bibornok-államtit-
kárnak, a szentszéki ügyvivőkhez intézett körjegyzéke, ugy-
annak egy emlékirata GorcsakofF herczeghez, s két átirata 
Urusoff herczeg római orosz ügyvivőhez, mely okmányokat 
ugyanezen sorrendben közölni szándékozunk.1) 

I. A bibornok-államtitkárnak körjegyzéke a szentszéki 
nuntiusokhoz. T. Cz. ! Nem régen azon sajnálatraméltó hely-
zetről kellett Exádat értesítenem, melyben szent vallásunk 
orosz császár ő felségének államaiban sínylődik, ennélfogva 
nem ismeretlen Exád előtt, mily végletekig vitetik az üldö-
zés, s pedig rendszeresen, azon nyilvánvaló czélla], hogy az 
által nem csak az egyháznak szabadsága nyomassék el, hanem 
annak istenrendelte szervezete is foro-attassék fel s ekként o 
maga fennállása veszélyeztessék. 

„Ily helyzetnek szükséges következménye, hogy a szent 
szék legfőbb gondoskodásának tárgyává tegye, emez orszá-
gok katholikus lakóinak súlyos s még egyre növekvő szén--
védéséit enyhiteni, anélkül azonban, hogy e tekintetben sza-
kadatlanul ismételt kisérletei, a császári kormánytól e ba-
joknak orvoslását kieszközölni, kivált az utóbbi években 

') Ea okmányoknak a ,Monde' általi közlésére a milanói ,Osser- ' 
vatore Cattolico1 azon helyes észrevételt tette, miszerint nevezett fran-
czia lap azokat nem kaphatU Lengyelországból, miután a szentszéknek 
nem lévén hivatalos képviselője az orosz birodalomban, az ottani püspö-
kök nem kapnak ilyen közleményeket, valamint a poroszhoniak sem. Vi-
lágos tehát, folytatja az ,Oss.', hogy a ,Monde1 csak valamely idegen 
kormánynak indiseretiója folytán ju thato t t ezen okmányok birtokába, 
mely ezáltal Oroszországnak nehézségeket okozni remélt. Maga a szent-
szék ily féle okmányokat c s a k a r á j o k vonatkozó Allocutio után szokta 
közzé tenni. Azon kormány, mely Oroszországnak ilymódon „nehézsége- _ 
ket okozni kivánt" alighanem az angol, mely már mult nyáron is hason-
tárgyu dipl. okmányokat te t t közé. 



eredményre vezettek volna. Ö szentsége, apostoli hivatalá-
nak teljesítésében már arra határozta el magát, hogy e szen-
vedéseket nyilvános panaszok tárgyává tegye, hogy ez által 
e vidékek püspökeinek, papjainak és híveiknek, kik mind-
nyájan oly súlyos szellemi rabságban sínylődnek, a dicséret, 
a felbátoritás és a vigasz ama szavait jutassa, melyekre oly 
annyira szükségök van. E határozatot különben az igazság-
szeretet is egyenesen parancsolta ; mert ő szentségének atyai 
szivéhez nem fért a gondolat egy egész nemzetet a rája kény-
szeritett szenvedések áldozatául hagyni, csak azért, mert e 
nép szerencsétlen, s mert a divatos politikának követelményei 
nem tanácsolják egy szerencsétlen nemzetiségnek sorsa iránt 
érdeklődni, ha az eres és ni m gyenge állam által nyomatik el." 

„Ennélfogva ő szentségének szándéka volt, szent hiva-
talának eme kötelességét a közelmúlt juliushavi Consistori-
umban teljesíteni, s megbízott engem, hogy erről Oroszor-
szágnak, akkor még Rómában időző s a szentszéknél hitele-
sített ügyvivőjét, előforduló alkalommal értesítsem. A szent-
atya ezzel azt akarta elérni, hogy az orosz kormány, jókor 
értesülve, — mi egyedül tőle függött — a szentszéknek le-
hetővé tegye az emiitett eljárást abbanhagyni, mi ezáltal 
éretett el, ha legalább a legsúlyosabbakat orvosolta volna 
azon bajok közül, melyek az oroszhoni katholikus egyházra 
régóta nehezednek." 

„Az alkalom (nyilvános nyilatkozatokra) csakhamar 
kínálkozott, midőn a szentatya püspöki jubileuma alkalmá-
val nagyszámú küldöttség érkezett Lengyelország azon ré-
szeiből, melyek nem állanak orosz uralom alatt, hogy a ke-
reszténység közös atyjának hódolatteljes üdvözletöket bemu-
tassák. Urusoff hirczi g ükkor több ízben azon kivánatot fe-
jezte ki előttem, hogy a szentatya kegyeskedjék a császári kor-
mány ellen irányuló minden nyilatkozattól tartózkodni, s hogy 
óhajait inkább diplomatiai uton fejezze ki, egyúttal arról is 
biztosítván engem, hogy ez uton előbb remélhető, az orosz-
honi kath. egyház javára némi engedményeket kinyerni. 
Erről jelentés tétetvén ő szentségének, a szentatya nem vo-
nakodott a már szándékba vett rendszabályokat még bizo-
nyos ideig elhalasztani. Tevé pedig ezt azon kettős okból, 
nehogy a világ azt higyje, hogy a szentszék a keleti háborút 
kivánja a maga czéljai elérésére felhasználni, és hogy ismét 
egyszer bizonyítsa be a világnak, miszerint az egyház leg-
főbb főpásztora a végső rendszabályokhoz csak akkor nyul, 
midőn bensőleg meg van győződve, hogy a diplomatiai esz-
közök mi szolgálatot sem tehetnek többé az egyháznak s mi-
dőn azon helyzetben van az egész világ előtt bebizonyíthatni, 
hogy ezen eszközök végképen ki lettek meritve. (Folyt, k.) 

IRODÁIM. 
= ,,Katholikus Erkölcstan,f. (Folyt.) A hold. 

Szűz legtisztább szive iránti ájtatosságról szólván roszul for-
ditják „a Sede Apostolica cultum Cordis B .M. V. probatum 
esse" „hogy az apostoli szék azt helyeselje", mert ő már 
akkor helyeselte, és a Consultor, kinek saját szavai ezek, már 
csak (1855. é.) a külön officium és mise megengedtetését kéri 
a szentatyától. (L. Nilles, de rationibus etc. 3-ik kiad. 1. 
köt. 445. k. 1.) Mellesleg legyen megjegyezve, hogy a Jézus 
isteni szivéről szóló német közlöny mellett a mi kalocsai 
magyar lapunkat is meg lehetett volna emliteni. — A bol-
dogok képeit az apóst, szék jóváhagyása nélkül nem szabad 
a templomokban és imaházakban tartani ; s hol az apóst, szék 
megengedte ott is pedig (tantum) a falakra „nem pedig az 
oltárra helyezendők" 172. 1., a következő lapon „azonban 
azok ereklyéivel azt is meg lehet tenni, akik szentté vannak 
avatva" kellene állani „azok ereklyéivel, akik szentté van-
nak stb." A 174. 1. „Az ima a felnőtteknek az üdvösségre 

mind parancsilag, mind eszközileg, legalább általában (com-
muniter) szükséges ;" itt a „communiter" „közönségesen"-t 
jelent, mert ellenkezője a kivételes eseteknek, mint ez a 177. 
1. mondottakból kitűnik. 

„A fogadalom jobb és lehető jóra vonatkozó, s az Is -
tennek megfontolva tett Ígéret" 189 1., jobb „lehető" helyett 
a „lehetséges" mint azt 197. 1. használják. „A^MÉbeles fo-
gadalom büntetőnek (poenale) mondatik, ha fö l t é tSnódjá ra 
büntetést csatolunk az Ígérethez, pl. fogadom, hogy alamizs-
nát adok, ha e vagy ama bűnt elkövetem" 191 1. „si iterum 
hoc vel illud peccatum commisero." Egészen megérthetlen 
az, midőn 197.1. e kérdésre : „Érvényes-e a jó tárgyra vonat-
kozó, de rosz czélból tett fogadalom?" ezt felelik: „ha a rosz 
czél csak kiséri a fogadalmat, mint pl. ha valaki szivből böj-
töt fogad, de ezt fenhangon nyilvánítja, hogy mások is ajál-
ják neki (ut ab aliis commendetur), akkor a fogadalom érvé-
nyes." „Elég ok" (203. 1.) nem annyi mint c. rationabilis, és 
a Krisztus szót nem Ivrisz- (223.), de Kri-stussal kell elvá-
lasztani; valamint a decalogust nem pontokra, (235. 1.), ha-
nem parancsolatokra osztjuk föl. Nem szokás magyarban 
mondani „jámbor könyvek" (240.1.) mert ezt a személyekről 
használjuk ; valamint ez sem helyes kifejezés : „Most ki kell 
fejteni, hogy mikép kell a szentmise hallgatás parancsait tel-
jesíteni, s hogy mely okok mentenek ki alóla" 241. 1. és az 
I. alatti pontban a három „hogy" egymásután. (Folyt, köv.) 

-(- , Ér od. Szemle', I I I . évf. 2. sz. Mindszenty Ge-
deon 1829—1877. Müller, Kath. Erkölcstan, ford, a veszpr. 
Pázmány-kör. Fussy, Tájékozó. Károly és Nyirák, Emlék-
könyv. Luga, Egri Népkönyvtár. Scheeben, Per. Blätter sat. 
Magyarhoni kath. hirlapirod. Könyvészet. Vegyesek. 

V J E < 3 r Y E S E K . 
— Ö eminentiája, a bibornok herczegprimás legújabban 

a selmeczi apáczákuak 1175 ftot, az esztergomi jótékony nő-
egyletnek 100 ftot, a nagyszombati tanitóképezdének 400 
ftot, az unyi iskolára 100 ftot, a lábatlani iskolára 100 ftot, 
különféle szegényeknek 250 ftot, a babini templomra 100 
ftot, a megyebeli kevésbbé ellátott káplánok felsegélésére 
5000 ftot adományozott. 

•— Hódolatteljes köszönettel vettük Ö Eminent iájának 
böjti körlevelét. De ritu incinerationis in capite ieiunii Qua-
dragesimalis et eius significatione, melyet egész terjedelmé-
ben adni szándékozunk. 

— Buss, udvari tanács, az ismeretes kath. vezérférfiu 
s iró, febr. 1-én Freiburgban, gutaütés következtében meg-
halt. — A hesseni kormány, ugylátszik, szintén nem akarja 
a ,kulturharczot' a végletekig vinni ; mert egyik legújabban 
tett interpellatio folytán kijelentette, hogy annak daczára, 
hogy a káptalani lielynök nincsen államilag elismerve, az 
Ordinariatusnak működését mégis elismeri, s annak, valamint 
a püspöki mensának járandóságait ezentúl is folyóvá teszi. 

— Az u j franczia kormány már két ürügyet talált a 
szentszékkel való súrlódásokra. Az egyik az, hogy a szent-
szék a nizzai püspöknek coadjutort rendelt, a másik az, 
hogy az angersi püspöknek s utódjainak jogot adott, az 
ottani egyetem hittani karában tudori rangfokozatot ado-
mányozhatni. Mindkét gravamennek keresett volta első pil-
lanatra is feltűnik, de azért Waddington már készül,lépé-
seket tenni' Rómában. 

Kegyeletes adományok-
A Sz.-László-Társulat számára valaki Isten dicsősé-

gére 50 ft. 
A lapp. és norvégiai missiókra ft. dr. Buzsicska János 

egyet, tanár ő nga 1 db. cs. k. ar. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Budapesten, fetir. 13. 13. I. Félév, 1878. 
Tartalom : I X . Pius. — I X . Pius haláláról. — Egyházi tudósitások : Pest. ,Krisztus Rómában.' Győr. Főpásztori 
szózat a papsághoz. Eger. A városnak tisztelgése érsek ő exjánál. Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt. 

Irodalom. — Vegyesek. 

IX. P I u s. 
(1792. május 13. 

Nagy, világtörténelmi küldetést betöltött fér-
fiak ravatalánál szokás még egy pillanatot vetni 
azon korra, melyben pályájokat befutották s melyre 
szellemök bélyegét siiték. IX. Pius ravatalánál is 
tehetnök azt, mert nála nagyobbat századok nem 
láttak. Nem a kegyelet tuláradozása, sem a katholi-
kus önérzetnek talán tüntető tulfeszitése mondatja 
ezt velünk, sem nem a szokatlan alkalmakkor buján 
tenyésző szóvirágoknak egyike ez ; hanem erős, meg-
ingathatlan hitünk s meggyőződésünk, hogy messze 
századokban nem találunk férfit, kit IX. Piussal ösz-
sze szabadna hasonlítani, akár jelleme tisztaságát, 
szive nemes érzelmeit, akarata hősies erejét s kitar-
tását, akár az általa vivott küzdelmek nagyszerűsé-
gét, akár tevékenységének fényes és maradandó 
eredményeit tekintjük. Ha vannak férfiak, kiknek 
neveit hangoztatni elég, azon kornak, melyben éltek 
jellemzésére, ugy IX. Pius minden bizonynyal tarto-
zik azok közé. 

Tehetnök, — mondjuk — hogy IX. Pius rava-
talánál hátra tekintő pillantást vessünk azon korra, 
melyben élt : de váljon szükséges-e ez ? Van-e a föld 
kerekségén müveit ember, ki IX. Piust, nevét, jelle-
mét, tevékenységét, törekvéseit és küzdelmeit ne is-
merné ? Avagy meghalt-e mint bukott, feledett nagy-
ság, évtizedekkel azután, hogy a világot neve hiré-
vel betölti vala, ugy hogy az e közben felnövekedett 
nemzedéket talán oktatni kellene arra, ki volt az, 
kinek halála hirét a táviró hozta ? — Nem ! IX. Pius 
meghalt, amint élt : mint a világot rázkódtató szel-
lemi mozgalmak központja, mint bátor hadvezér se-
regei élén, mint fényét a földkerekségén szétlövelö 
nap, mely felé nem kevesebb feszültséggel tekintett 

1878. február 7.) 

a hitetlen, mint a hivő ; amaz mert rettegett ellen-
ségét, ez mert hite s egy jobb jövő iránti reményei-
nek biztos alapját, sarkkövét látta benne. 

Ekként egyrészt talán felesleges lenne IX. Pius 
tevékenységére most már és e helyen bárminő szo-
kásos visszapillantást vetni; mert mi, a hivők, vele 
együtt éltük, vele együtt szenvedtük és küzdöttük át 
e kort, s azért ismerjük, s tudjuk, mi volt IX. Plus, s 
ha most nála nélkül, bár azért nem elárvultan, ha-
nem más, hasontekintélyü főnek vezérlete alatt to-
vább keilend küzdenünk, az ő emléke jelzendi az 
irányt, annak is, s általa nekünk is, az ő szelleme 
öntend bátorságot belénk, hogy folytassuk a mü-
vet, melynek ö életét szentelé, s mely iránt ő nem 
esett kétségbe soha, mert tudta, hogy az Urnák har-
czait harczolja. 

De ha nem is lenne felesleges rövid czikkben 
vázolni akarni azt, mit mindnyájan tudunk, érzünk, 
mi szivünket betölti, mi emlékezetünknek legdrá-
gább kincse, — váljon, tekintve az anyag bőségét, 
lehetséges-e ez e helyen ? . . . . 

Kevés pápa volt, kiről oly hoszu időn át, ily 
világátkaroló tevékenységet jegyzett volna fel a tör-
ténelem, mint IX. Piusról. A Gergelyek és Miklósok, 
Hl. Incze és VIII. Bonifácz, IV. Pál és IV. Pius na-
gyokat müveitek, mélyenható küzdelmeket vivtak 
végig, de azért merjük állitani, hogy ily sokoldalú, 
ily általános tevékenységet, mint IX. Pius egyik sem 
fejtett ki, akár mint hittanitó, akár mint az egyház-
nak fáradhatlan terjesztője s ott, hol hajdanta vi-
rágzott, de későbben, a népek bűnei miatt szétbom-
lott, szerencsés szervezései által mintegy ujjáalko-
tója, akár mint az isteni jog és igazságnak rettent-
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hetlen elöharczosa és védője, akár mint a gyerme-
keinek százezreit rajongó szeretetben trónusa, sót 
beteg-ágya köré is összegyűjtő, hódolva dicsöitett 
atya mindeme tekintetekben IX. Pius bármelyik 
elődjét messze, de messze multa felül, s midőn eze-
ket elősoroljuk, mi uja t sem mondunk; sőt attól tar-
tanánk, hogy vétkezünk emléke ellen, ha feltennök, 
hogy van, ki ne tudná, mi volt IX. Pius. 

Ot jellemezni, kora történetét megirni, tevékeny-
ségét ecsetelni, törekvéseit kellőleg méltatni, a leg-
jelesebb elme által kezelt legfényesebb tollhoz méltó, 
s csak is ilyen által elvállalható feladat lenne. A 
történész és a jogász, a dogmatikus és a bölcsész, 
kiki találand elég feldolgozandó anyagot, s az emberi 
elmét foglalkoztató legnemesebb és legmélyebb tu-
dományokban örökre ott fog fényleni IX. Pius neve, 
ki intő, oktató, irányadó felszólalásai által jelzé az 
utat, jelzé a határt. 

De ö Krisztus szellemi birodalmában nem csak 
korszakot alkotó, legfőbb tanitó volt, hanem a szó-
nak legteljesebb, legnemesebb értelmében „semper 
AugustusLL is, ki annak határait szélesre terjesztő mind 
a négy világtáj felé, s milliók előtt nyitá meg az 
egyedül iidvözitö egyháznak bárkit szeretettel befo-
gadó kapuit. Nem szólunk csupán az általa kikül-
dött s áldása erejében a kinálkozó aratást alig győző 
hithirdetőkről, hanem szólunk, s talán kiválólag, 
azon hierarchiai újjászervezésekről, melyek mind az 
öt világrészben örökitik meg nevét s melyeknek fé-
nyes sorát legújabban a skót hierarchiának felállí-
tása által készült teljessé tenni, ekként befejezvén 
az angolszász faj meghódításának dicső müvét, mely-
nek kihatásait ma még talán képesek sem vagyunk 
kellőleg mérlegelni, oly nagyszerű a láttávlat, mely 
lelki szemeink előtt feltárul, mert e fajnak komoly 
jellemessége biztos záloga annak, hogy vissza fogja 
találni az elvesztett igazságot, s lia ismét feltalálta, 
bátor elöharczosa lesz annak, mely már is nemes 
szabadelvüsége árnyékában örvendetesben virágzik, 
mint bárhol. 

íme, nem akartuk IX. Pius tevékenységét ecse-
telni, mert sem képeseknek, sem méltóknak nem tart-
juk magunkat erre, — de elragadott a kegyelet, el-
ragadott a dicső emlékek áradata, melyeket e név-
nek hangoztatása minden becsületes szivben kelt! 

S e kegyeletet, volt-e pápa, ki azt nagyobb mér-
vekben, nagyobb odaadással, nagyobb önkénytesség-
gel trónusa előtt térdelni látta, mint IX. Pius ? Mi-
előtt ellenséges hatalmak ideig óráig megfosztották 
földi birtokától, az Immaculata Conceptio kihirde-

tése, a japáni vértanuk boldoggá avattatása s az 
Apostolok Fejedelmeinek ezernyolczszázados emlék-
ünnepélye a katholikus főpapok százait hozta a szent-
városba, hogy Péter utódjának trónusa köré sora-
kozva tegyenek tanúságot az egész világ előtt azon 
hitről, mely bennök vagyon, miszerint erejök és te-
kintélyök kútforrása ott fakad, azon egyességben, 
mely őket Krisztus helytartójához fűzi ; — s midőn 
későbben, élte alkonyán, fogoly lön saját házában, 
akkor IX. Pius oly látványnak lön okozója és tár-
gya, mely egyedül áll a történelemben, hogy szaka-
datlan sorban, éveken át, a hivők százezrei zarán-
dokoljanak egy szabadságától megfosztott, erőtlen 
aggastyán lábaihoz, hogy hódolva neki, az elnyomó 
hallatára tiltakozzanak az erőszak ellen, s kérjék Isten 
Ítéletét azok fejére, kiket e merényletek átka sujt. 

Váljon, aki mindezeknek éltető lelke, intéző 
szelleme, irányadó központja volt, több mint három 
évtizeden át, kit a most élő nemzedéknek legnagyobb 
része, midőn önállólag gondolkodni kezdett, már 
mint nagy alakot talált maga előtt, — e férfi, e pápa 
szorult volna rá, hogy halála pillanatában figyel-
meztessük a világot, ki volt ö s mit vesztettünk 
benne ? . . . 

De váljon elvesztettük-e ? Nem marad-e köz-
tünk szelleme, áldása, példája? Nem látjuk-e óriási 
tevékenységének nyomdokait, melyekbe lépve bizto-
sak lehetünk, hogy az ö czéljait elérjük ? E gondolat 
enyliitse gyermeki fájdalmunkat, ez adjon bátorsá-
got a jövőre, bármi jöjjön is ! 

S váljon mi jöhet ? . . . Ha végig tekintünk VI. 
Piustól kezdve, a pápák során, következetesen foko-
zódó küzdelmet látunk, s mindenütt első sorban, 
mint a jognak védőit, a pápákat. Közel egyszázada, 
hogy a forradalom eharczot, melynek csak alakja uj, 
de lényege ősrégi, a jelen modorban megindította. 
IX. Pius korában e harcz tetőpontjára hágott s vol-
tak pillanatok, melyekben a gyávák és a kárörven-
dők rövidlátása azt gondolhatta, hogy Krisztus ügye 
elveszett. S e harcz még ma is foly, s ki t ud ja : egy-
hamar szakad-e vége? Avagy talán ezt akarja 
sejtetni velünk a Gondviselés, midőn a kipróbált, 
harczedzett vezért elszólította" e küzdtérröl ? . . . vagy 
talán inkább azt-e, hogy ifjabb erőre van szükség, 
mert a döntő tusa csak most következik ? ki 
merné a Legbölcsebb szándékait fürkészni ? Egyet 
tudunk, s ez nekünk elég: Ubi Petrus, ibi Ecclesia! 

* 

Midőn e sorok napvilágot látnak, a biboros fe-
jedelmek kara már egybegyűl, hogy uj látható fe-
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jet adjanak az egyháznak, közös atyát a keresztény-
ségnek. E magasztos testülettel szemben természe-
tesen nincs tanácsunk, nincs óhajunk ; mert a Szent-
lélek azt fogja rendelni Péter utódjává, kit testvérei 
közül legképesebbnek s legméltóbbnak tud ezen ne-
héz és felelősségteljes hivatalra. Teendőnk e fontos 
pillanatokban egyedül arra szoritkozhatik, hogy az 
egyházzal imádkozzunk : 

.. Supplici Domine, humilitate deposcimus, ut sa-
crosancíae Romanae Ecclesiae concédât Pontificem illum 
tua immensa pietas, qui et pio in nos studio semper tibi 
piacitus, et tuo populo pro salubri regimine sit assidue 
ad gloriam tui nominis reverendás. " 

IX. Pius pápa haláláról 
a következő római táviratok érkeztek, melyeket az adatok 
teljessége végett időrendi egymásutánba ide igtatunk, anél-
kül, természetesen, hogy minden egyes állitás- s kifejezésért 
helyt állanánk, mert közlésök által csak azon általános ér-
deklődést akarjuk jelezni, melyet e fontos esemény minde-
nütt keltett. 

Róma, febr. 7. A pápa egészségi állapota mult éjjel 
sokkal roszabbra fordult, már a szentségeket is magához 
vette. A bibornok-vicariust a Vatikánba hivták. A pápa 
termeibe való bemenettel úgyszintén a Vatikánból való tá-
vozás eltiltatott. A bibornokokat táviratilag Rómába hiv-
ták. Rómában a templomokban kitették az oltári szentséget. 

Róma, febr. 7. (5 órakor.) Tegnap a pápa még sétál-
gatott termeiben ; este roszul lett és kilelte a hideg ; a bibor-
nok-vicarius megjelent a beteg ágyánál és megparancsolta 
az oltári szentség kitételét. A pápa még az éjjel részesült a 
szentségekben. A pápa ez órában még él, de végvonaglás-
ban van. 

Róma, febr. 7. A pápa roszabbulása már reggel 4 óra-
kor állt be ; az összes Rómában időző bibornokok a Vati-
kánba hivattak ; — dél felé állapota igen aggasztó lett és 
1 Ya órakor az agónia bekövetkezett. A bibornokok a szom-
szédteremben tanácskozásra összegyűltek. Az örökre való 
elszenderülés pillanatában a bibornokok és a pápai udvar 
egyéb méltóságai jelen voltak. — Reggel az összes nagykö-
vetek a pápa hogyléte felől tudakozódtak. Tegnap a pápa 
könnyebbülést érzett lábaiban és néhány lépést tehetett, de 
ezen mozgás következtében állapota roszabbult. A hit vi-
gasztalásait a pápának Panebianco bibornok nyujtá. 

Róma, febr. 7. A pápa reggeli 61/ t óra óta haldoklik; 
halála minden órában bekövetkezhetik. 

Róma, febr. 7. Az ,Agenzia Stefani' jelenti d. u. 5 1 / i 

órakor : Lehetetlen biztos hireket kapni a Vatikánból. A pápa 
haldoklik, de még nem halt meg. 

Róma, febr. 7. Az ,AgenciaStefani ' jelenti 7 3 / 4 órakor : 
A pápa délután 4 óra 5 perczkor meghalt.1) 

Róma, febr. 7. Umberto király ma báróHaymerle oszt-
rák-magyar követet akará fogadni, de a pápa ő szentsége 
egészségi állapotának roszabbra fordulta miatt a fogadást 

') Más táviratok 3 órát jelentettek volt. Ugyanezen óra az olasz 
országgyűlésen is jelentetett hivatalosan. 

elhalasztotta. A király egyik udvari főtisztjét a Vatikánba 
küldte, hogy határozott hireket vehessen ő szentsége hogy-
létéről. 5 Va órakor több bibornok és a diplomatiai kar el-
hagyta a Vatikánt ; távozásuk előtt a diplomaták értekezle-
tet tartottak Simeont bibornok-államtitkárral. Ettől fogva 
senki sem léphetett a Vatikánba. Városi s más őrök állták 
el a bejárásokat. Csak a pápai nemes testőrség, mely a holt-
testnél áll őrt, mehetett be. — Simeoni bibornok az ,Osser-
vatore Romano' megjelenését holnap reggelig felfüggeszté. A 
város teljesen nyugodt. A hatóságok minden szükséges ren-
delkezést megtettek. 

Róma, febr. 8. A conclave azonnal összeül. A pápa uta-
sításokat hagyott hátra, melyeket ma a holttest mellett a 
bibornokok jelenlétében bontottak föl. A conclave a harma-
dik emeleten lesz az úgynevezett földrajzi abroszok galériá-
jában a szavazás pedig a consistorialis teremben. Ghigi a 
conclave elnöke megkezdette működését. A franczia bibor-
nokokat holnapra, az osztrák-magyarokat és spanyolokat 
vasárnapra és hétfőre várják. A bibornok-vicarius értesí-
tése szerint a temetési szertartást Szent-Péter templomában 
tar t ják meg. 

Róma, febr. 8. Ma délelőtt tiz órakor összeültek a bi-
bornokok, és elolvasták a pápának a conclavéra és a teme-
tésre vonatkozó rendelkezéseit. Bilio, Pecci és Pietro bibor-
nokokat bizták meg az egyház kormányzásával.2) A hírlapok 
szomorkodnak a pápa halála fölött és elbeszélik I X . Pius 
erényeit és mérsékletét, kinek neve Olaszország utolsó har-
mincz éves történelmével elválaszthatlan összeköttetésben 
áll. A hivatalos lap ir ja : A pápa halálát nagy fájdalommal 
fogadják Olaszországban és a külföldön. A kormány megtett 
minden intézkedést a conclave teljes szabadságának biztosí-
tására. A temetési szertartást Róma minden templomaiban 
meg fogják tartani, de a San Pietro bazilikában a legna-
gyobb ünnepélyességgel. Nagy szorgalommal dolgoznak a 
conclave helyiségeinek építésén. Ma Rómában minden haran-
got meghúznak. 

Róma, febr. 8. Az itt levő bibornokok a megbetegedett 
Amaton és Panebiancon kivül congregatiót tartottak a pápa 
temetésének elrendezése végett. A kilenczedik napra vissza-
vonulnak a conclavéba. A holttest három napig a Sixtus-
kápolnában marad, ezután átszállítják a Pétertemplomba és 
itt is három napig lesz kiterítve. 

Róma, febr. 8. Ö szentsége halála után két csomagot 
találtak. Az egyik a végrendeletet tartalmazza ; az utóbbi a 
holttest mellett volt felbontandó s a bíbornoki testületnek 
kiosztandó a titoktartás esküvel fogadott feltétele alatt. A 
Vatikán érczkapuja tegnap óta be van zárva. A király beje-
lentette a Vatikánban, hogy részt veend udvarával és mi-
nisztereivel a temetésen, ha külön hely tartatik fel számára. 
A katonaság is felajánltatott diszszolgálattételre. 

Róma, febr. 8. Ma ment végbe ő szentsége elhunytá-
nak ünnepélyes constatálása. Pecci bibornok háromszor szó-
litá fennhangon I X . Piust, s midőn választ nem kapott, 
ezüst kalapácscsal háromszor érinté a nagy halott homlokát. 
Délután Róma mind a 360 templomában megkondultak a 

2) Ez állitás határozottan téves, mert a ,Voce d. V.' hiteles jelen-
tése szerint az egyház kormányzatát Ainat, Asquini és Caterini biborno-
kok, a három bíbornoki rend fejei (1. ,Rel.' 4. sz. 29. 1.) vették át ; csak-
hogy a beteg Amat bibornokot di Pietro ő emja helyettesíti. 

13* 
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harangok. Ö szentsége utolsó szavai egy versio szerint ezek 
vol tak: „Ave Maria" kevéssel halála előtt ő szentsége ínég 
felemelé a feszületet s megáldá a jelenlevőket. 

Bécs, febr. 8. A ,Politische Correspondenz' jelenti Kó-
mából : Ma balzsamozták be a pápa holttestét. A franczia 
nagykövet a katholikus nagyhatalmak képviselőinek nevé-
ben hosszasabban értekezett Pecci camerlengóval a temetési 
szertartás és a pápaválasztás módozatairól. A earner lengő 
kijelentette, hogy a bibornoki collegium mindenben a régi 
szokáshoz akar ragaszkodni. 

Róma, febr. 8. Az olasz kormány kijelentette az ide-
gen hatalmak képviselőinek, hogy biztosítja a conclave kor-
látlan szabadságát. Hasonló biztositást küldött a kormány a 
Vatikánba is, esetlegre a szükséges csapatokat is felajánlván-

A pápa utolsó perczeiröl a következőket jelentik Ró-
mából f. 7-i kelettel. A pápa tegnap este igen bágyadtnak 
érezte magát ; éjjele nyugtalan volt. Hajnalban elhozták 
Ceccarelli orvost, ki fölismervén a veszélyt, azonnal előhivatta 
a másik két orvost. 3 órakor reggel heves láz állott be, mi-
vel a lábsebek beforrtak ; a rosz nedvek többé nem hatolhat-
tak ki s megmérgezték a vért. A pápá a szentséget kérte, 
Bilio bibornok reggel 8 órakor föladta neki az oltári szent-
séget s délben az utolsó kenetet. A halál 5 óra 45 perczkor 
következett be. 30 bibornok volt a Vatikánban ; már 3 óra-
kor majdnem eszméletlen volt a pápa, de még megáldotta a 
bibornok-collegiumot ; 4 órakor delirium állott be. Midőn 
reggel a viaticumot megkapta, ezt mondá : „Fate presto ! fate 
presto" (Siessetek !) ; napközben keveset beszélt, csak több-
ször azt mondá : „Oh ég, a hova mindig vágytam s a melyet 
mindig szerettem, fogadj be engem !" 4 órától fogva csak a 
haldokló hörgését és a környezet imádságát lehetett hallani 
a szobában. Halála előtt azt mondá a bibornokoknak : „ Min-
dent megtettem, amit tehettem, az egyházért és a szentszékért. 
En Istenem, aki látod a sziveket, te tudod, hogy igazat mon-
dok. Neked ajánlom Nem mondhatta tovább, mert a 
fontanella bezáródása miatt az ártalmas nedvek meglepték 
szivét, s megfuladt. 

A pápa halálánál sok bibornok, praelatus és egyéb pap 
volt a szobában. Ma este összegyűlnek a bibornokok az első 
intézkedések megtételére. Ma Pecci bibornok-kamarás össze-
hivja a szent crllegiumot, további határozás végett. Del óta 
a Péter téren nagy néptömeg gyülekezett, nemesi, bibornoki, 
praelatusi hintók robogtak folytonosan elő. 

A pápa haldoklásáról szóló hir tegnapelőtt reggel ju -
tott először köztudomásra. Tiz óra felé megtudták, hogy a 
Vatikánból kiadott parancs értelmében valamennyi templom-
ban kitették a szentséget, a mi régtől fogva akkor van szo-
kásban, ha a pápa haldoklik. — Ceccarelli, ki egy hónapja 
a Vatikánban lakott, 6-án este megtette a pápánál a rendes 
látogatást, de csak az érverés gyöngülését vette észre. A be-
teg vidor volt, kevéssel előtte egy darabka csibehust evett 
és kevés bordeauxit ivott. A pápa, mint közönségesen, kö-
szöntötte Ceccarellit és aludni küldötte. Éjfél felé felkeltet-
ték az orvost ; a pápa roszul lett. Ceccarelli lázasnak találta ; 
a pápa majdnem elvesztette szavát, az érverés gyönge volt. 
E jelekhez járult , hogy szaggatott szavakat és szótagokat 
ejtett ki, a mi a deliriumról tanúskodott. Néha visszanyerte 
öntudatát, akkor nyugodt tekintettel nézett az ágyat körül-

álló főpapokra és Ceccarellire. Az orvosok azonnal kijelen-
tették, hogy a veszély igen nagy, mert a régóta rettegett 
emésztő láz bekövetkezett. A beteg reggel 9 óráig mélv O OO o 
álomba merült, és a lélekzés e közben is folyton gyöngült. 
Tiz óra felé megáldozott. Tiz órától kezdve roppant néptö-
meg tódult a Vatikánhoz. Igen sok bérkocsi állott a Sz.-Pé-
tertéren. A bibornokokat, főpapokat, követeket, attachékat, a 
római aristokratia tagjait, a katholikus szerkesztőket beeresz-
tették a Vatikánba, azokat pedig, a kiknek nem volt isme-
retsége, visszautasitották. A bel- és külföldi hirlaptudósitók 
egész serege permanensnek jelentette ki magát a kapu előtt. 
Délután sok képviselő ment oda, mert a belügyminiszté-
riumba érkezett és mind a két házzal közölt tudósitás azt 
jelentette, hogy a pápa 3 órakor meghalt. 

Este a camerieri di spada e cappa őrizetére bizták a 
pápa holttestét, egész a temetésig. Simeoni és Pecci biborno-
kok fölvették az inventáriumot, és szétválasztották a meg-
boldogult magánvagvonát a pápai székétől. Pecci mint ca-
merlengo azonnal elfoglalta a Vatikánt és mint a pápa he-
lyettese megkezdette működését. Ma a római egyház mar-
sallja és a conclave őre: Mario Chigi-Albaniherczeg is meg-
kapja az utasításokat, és megkezdi működését. Ö fog föl-
ügyelni a falazási munkákra, melyeket a conclave biztossága 
érdekében teljesítenek. A holttest kiterítését illetőleg még 
eddig nem rendelkeztek. A conclavet Rómában fogják megtar-
tani. Ezeket a helyiségeket már kiürítették, és az éjjel már 
oda is vitték az ágyakat és a szükséges bútorokat. 

A corsón majdnem minden bolt be van zárva. (,M. A.') 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 12. ,Krisztus Rómában.' E czim alatt 

olvasott fel Váradi Antal, az ,Iskariotes' czimü dráma szer-
zője egy költeményt a ,Petőfi társaságban'. Ne vélje a t. ol-
vasó, hogy tartalmát valami legenda képezi, ne is higyje, 
hogy a költemény azon olvasmányok közé tartozik, melyek 
a lelket nemesitik, mai időben ilyesmit hol várhatni ? ,Krisz-
tus Rómában' azon költemények közé tartozik, melyek hi-
vatva vannak a pápaság, a jezsuiták ellen naponkint szó-
ratni szokott rágalmakat egy ujabbal szaporítani, költemény 
ez, a szó azon értelmében, hogy költött hazugságokat tartal-
maz és mint ilyen joggal megbélyegezhető. 

De lássuk mit tartalmaz e költemény, mire fordítja V. 
A. tehetségét. Mint a költemény czime mutatja, Krisztus 
Rómában megjelenik és miután elmondatik, hogy O a ka-
thedrálisban szomorú mosolylyal hagy el sok sírt, melyek la-
kóiról annyit hazudik a kő, végre sz. Péter sirjához ér, őt 
felébreszti álmából és hivja, hogy menjen vele ki a világba, 
hol ma az O feltámadása ünnepét ülik. A feltámadási ünnep 
színhelyére érve, lát ják mily fényözönben jelenik meg a 
pápa, és most „a mester állva várja, mig eléri a magas em-
ber büszke fénye őt. Le térdre ! térdre ! igy rival rá durván 
egy hellebárdos a menet előtt : el rongyhad, félre koldus." 
Há t ez ki, kérdi Krisztus. A Krisztus Helytartóját csak 
ismered talán, mond sz. Péter. „Krisztus szegény volt, hely-
tartója gazdag, Kr . gyalog jár t , várt vándorokra, nos a hely-
tartója hordszékén", „de Kr . — úgymond a költő — nem 
űzte el a koldust, folytonos gyógyítás, áldás volt az utja, nem 
jár t csak egy tövistől megtépett ruhában és még ez egyre is 
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koczkát vetettek. Nos, hát az Krisztus volt, „de ez pápa." 
Ezután költi szerző a másik episodot. Krisztus sz. Péter-
rel megy egy zárdába, hol gazdagon fél van teritve, de ők 
mint koldusok innen is durván elutasittatnak, és midőn 
Krisztus kérdi sz. Pétert, hogy minő zárda ez, Péter feleli : 
„Jerünk Mester, ez itt a Jézus társasága." Végül Jézus egy 
koldusnál talál hajlékot. 

Azt tar t ják, hogy multa licent stultis et poëtis, de ol-
vassa el bárki is ez itt röviden jelzett tartalmat, alig hihet-
jük, hogy e tartalmat azon szabadalmak közé sorozza, me-
lyek a költőknek megengedtetnek, mert hazudni még a köl-
tőnek sem szabad. Vagy kérdjük, nem czélzatos hazugság-e, 
a pápát és a jezsuitákat ugy tüntetni fel, mint a szegények 
iránt könyörteleneket? Vagy V. A.-nak vannak talán tapasz-
talatai és talán épen Rómában szerzett tapasztalatai, hogy ily 
gúnyos és rágalmazó módon beszél a pápáról és a jezsuiták-
ról? ha vannak, ugy álljon elő velők, hivatkozzék a tényre, 
bizonyitsa, hogy a pápa és jezsuiták annyira eltértek Krisz-
tus szellemétől, mint ő azt előadja. De nem, ily tény nem lé-
tezik, a történelem sem a múltban, sem a jelenben nem mu-
tathat fel példát, sem egyik, sem a másik megtámadott fél-
ről, hanem igenis, a történelem ugy ismeri mind a pápákat, 
mind a katholikus szerzeteket, köztük a jezsuitákat, hogy ál-
dozatkészen tagadnak meg maguktól inkább mindent, csak-
hogy a szenvedőkön segitsenek ; e történelmi tények ellenében 
mégis ily állitásokkal lépni a világ elé, máskép nem in-
dokolható, mint vagy tudatlansággal, vagy talán inkább 
i'osz akarattal . 

Nem tudjuk ugyanis, de nem lehetetlen, hogy a libe-
ralismus egy u j nemű hadjáratot akar inditani a katholikus 
egyház ellen. Ma minden a liberalismus szolgálatában áll, 
mert hát ez kifizeti magát, miért tenne különbséget épen 
V. A. tolla? A mult századi egyház és társadalom ellenes 
forradalom nem vetette meg a költők tollát sem, miért vetné 
meg a mostani? A socialismus veres réme, a napról napra 
mindinkább elterjedő elszegényedés miatt, melyet a libera-
lismus kiszivattyúzó rendszere okoz, mind fenyegetőbb alak-
ban kezd fellépni, a nép tulterheltetése adóval már ily mér-
vet öltött, hogy a legjobb akarattal sem levén képes leg-
szükségesebb követelményeinek eleget tenni, kezét idegen 
tulajdonra nyúj t ja ki, vagy szervezi magát, hogy ha lehet 
törvényes szinezetü uton állapitsa meg a communismust. Ily 
körülmények közt, minthogy épen a liberális zsebek teltek 
meg alkotmányos uton, nagyon üdvös dolog a figyelmet a 
papságra, mint az elszegényedés forrására, vagy mint a sze-
gények megvetőire fordítani, holott nyilt titok, hogy a sze-
gényedést részben a liberális nemzetgazdászat, részben pedig 
az okozta, hogy a liberális urak a szerzeteket eltörölték. Ily 
nemű hadjáratnak nyitányát akarja-e képezni, e minden te-
kintetben qualificálhatlan férczmű, azt biztosan meghatá-
rozni nem tudjuk, de tartalma után Ítélve — Ítélve továbbá 
azon zsidó-kálvinista szellem után, mely irodalmunkban 
uralkodik, mely lemondott minden nemesről és csak azt 
tar t ja szeme előtt, legyen az bármi is, ami hasznot hoz, egy-
általában nem tar t juk lehetetlennek. 

H a ezekután V. A.-nak tanácscsal szolgálunk a jövőre 
nézve, teszszük azt, mind az igazság érdekében, mind pedig 
azért, hogy irodalmunkat, ha lehet, megmentsük hasonló 

férczelményektől ; mert másnak e költeményt, hazug tartal-
mánál fogva, mint férczelménynek nem nevezhetjük. Ajánl-
juk tehát V. A.-nak, hogy ir ja meg még egyszer ,Krisztus 
Rómában' czimü költeményét, és hogy ne legyen zavarba 
afelett, mi képezze tartalmát, ime ezennel azt is tollába ad-
juk. Krisztus megjelenik Rómában, lát ja a rablást, lát ja a 
sok pusztítást és nyomort, melyet a rablók kormánya oko-
zott, lát ja a sok szentségtörést, melyet a bitorló kormány 
elkövet, látja mikép akadályozzák az ő Helytartóját hiva-
tásának gyakorlatában, e miatt sz. haragra gyúlva, felmegy 
a Quirinálba, kérdőre vonja a sok bün szerzőit, és miután 
jogos szemrehányással illette őket, kezében korbácscsal ki-
veri őket a jogtalan birtokból. Igenis, tüntesse fel az isteni 
igazságszolgáltatást V. A. történeti tényekre támaszkodva ; 
ez, ha napjainkban nem szerez is neki sem akadémiai, sem 
Kisfaludy, vagy bármiféle irodalom társasági tagságot, de 
szerez minden tisztességes, igazságot szerető ember előtt — 
becsületet. Különben pedig, ha nem katholikus, ne törődjék 
azzal, hogy a kath. egyház mennyire el van korcsosodva ; 
ha pedig véletlenül katholikusnak született volna, iparkod-
jék kálvinistává lenni, vagy menjen Bécsbe s csapjon fel 
zsidónak, mert becsületes ember nem marad oly egyházban, 
melyről ilyen fogalmai vannak, s melyről az igazságot meg-
tanulni nem akar. £ 

Gl/ör, jan. 25. Föpásztori szózat a papsághoz. Mint 
évenkint, ugy a jelen év kezdetén is atyai szavakkal fordul 
papságához nagyméltóságú főpásztorunk. E szózat azonban, 
noha egy megye papságának szól, tartalmánál fogva közér-
dekű ; amiértis bátor vagyok, azt főbb pontjaiban közölni, 
miszerint szélesebb körökben is tanulhassanak belőle s épül-
jenek rajta. A főpásztor mindenekelőtt markírozott vonások-
ban képét adja a kath. világ jelen hélyzetének, kiemelvén 
egyaránt azt, ami sötét s szomoritó, valamint azt is, ami vi-
lágos és vigasztaló. Olaszhon kópét e szózatban igy lát juk : 
„ . . . Templa profanata, cultus divinus impeditus, bona 
Ecclesiae direpta, institutio religiosa proscripta, haeresis et 
schismatis effrontior usque praepotentia, omnis denique im-
pietatis progressus animam nostram amaritudine replent. In 
medio harum calamitatum supremus Ecclesiae navarchus, 
qui luctantes ventos tempestatesque sonoras gravi adusque 
pressit imperio, innumeris diuturni sui pontificatus labori-
bus iam fessus, annorum pondere fatiscens, iniustitiis et in-
iuriis saturatus ad Deum, qui his fluctibus solus imperare 
novit, levât oculos manusque et cunctos fideles ad idipsum 
faciendum fide plenus et animo semper fortis adhortatur." 
Francziaországot, mely eddig volt „cath. religionis non semel 
et decus et praesidium, aemulatio eorum, qui coronam am-
biunt, invalescens inimicorum Ecclesiae audacia, acerbissimae 
de adoptanda regiminis forma concertationes, haec inquam 
et alia, quae ex infaustissimis bellis redundarunt, mala mi-
sere debilitare pergunt." A schweizi és porosz állapotokról 
ezt olvassuk : „Episcopi harum regionum extorres, fideles 
animarum curatoribus orbati, iidemque cultus divini, insti-
tutionis religiosae sacramentorumque solatio destituti — sicut 
oves balantes insidiis, imo impetui rapaeium luporum expo-
sitae — quaerunt, ast apud gubernia non inveniuntlenimen ; 
iniqui enim persecutores, sicut aspides surdae, obturant aures 
suas et obsecrationibu8 et protestationibus Catholicoruin fer-
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rea improbitate repressis, nativum quem quisque ingenitum 
habet, iustitiae sensum coeco vinclictae studio obtundunt, 
imo nova nocendi ineunt consilia." 

A kelet kétségbeejtő viszonyait is érintve azon vigasz-
taló eseményekre figyelmeztet a főpap, melyekkel a jó Isten 
bátoritja lelkünket. „Ecce — kiált fól — fideles orbis catho-
lici erga venerandum Eeclae visibile C a p u t . . . medios inter 
impietatis assultus et ringentibus licet irreligionis mancipiis, 
ima veneratione, infucata subiectione et tenerrimo candidi 
filialis amoris affectu feruntur. Direpto itaque patrimonio 
S. P e t r i . . . hostis Pontifici dignitatis sublimitatem eripere, 
auctoritatem, qua is apud veros Ecclae filios integris princi-
patus sui rebus, pollebat subvertere frustra conabatur. E x -
celsam sane et raro visam huius adhaesionis manifestationem 
anno proxime elapso ipsi laeti contemplati sumus. Ex omni-
bus quippe christiani orbis partibus, adeo ex regnis trans oce-
anum sitis, venerunt Romam, suam in S. Pontificem pieta-
tatem contestaturi et iubilaeum episcopatus annum Eidem 
ter felicem ac ter faustum adprecaturi. Manifestissime patuit 
tunc, Pontificem summum in orbe quidquid non possidet a r -
mis, religione hodie quoque tenere." 

Egy további vigasztaló vonás az üldözött katholikusok-
nak szivemelő, bátor kitartása és hűsége. „Sacrilegis suis 
statutis potentia civilis vallcs Helvetiae in volles lacrymarum 
commutavit : et hoc non obstante, vivae populi catholici fidei 
nec hie nec in Germaniae oris praevalere potuit. „Triticum, 
inquit S. Cyprianus, non rapit ventus nec arborem solida 
radice fundatam procella subvertit. Inanes paleae tempestate 
iactantur, invalidae arbores turbinis incursione e vertun tur." 
„Dominus est illuminatio eorum et salus eorum, quem time-
b u n t ? . . . " „Yidemus ibi fideles omnis aetatis et conditionis 
cultum divinum, ubi publice non possunt, privatim exercere ; 
alios aerumnas carceris et exilii patienter tolerare ; antistites 
e loco refugii, sicut prisca facere solebat aetas, fideles adhor-
tari, consolari, animare ; alios in comitiis imperii infatigabili 
eelo, quod iuris et iustitiae est, reclamare, urgere, propu-
gnare " 

Miután a főpásztor hangsúlyozta, hogy Krisztusnak 
annyira bátor harczosai bizton várhatnak derültebb jövőt, 
hálaadásra szólit amiatt, hogy a mi sorsunk mindeddig eme-
zekénél kedvezőbb, amiértis osztatlan gonddal a Jézus leg-
szentebb nevében illik hozzálátnunk hivatásunk teendőihez. 
„Patientia et passiones confratrum nostrorum sint prae oculis 
nostris. Eorum exemplo formati, quidquid sinistri minusque 
gratum nobis occurrerit, Deo adiuvante facile superabimus." 

Yégül a közel jövőbe tekintvén a leendő követválasztá-
sok körül a papság részéről követendő magatartásra vonatko-
zólag apostoli szeretettől sugallt következő utmutatást ad : 
„Ipsi nostis, quot mala, quae funestae dilectionis fraternae 
turbationes soient in societatem humanam ex actu harum ele-
ctionum redundare.Agite itaque ut Vos, dilecti Filii, inter vos 
pacem habeatis et obversante aliquando licet opinionis diver-
sitate in sensu charitatis eiusque manifestatione nihil in vo-
bis desiderari sinatis, fidelibus vestrae eurae concreditis hoc 
modo exemplo futuri et eos ad similiter agendum hac via 
facilius permoturi. Opiniones politicae, salva singulorum 
honestate, possunt esse quandoque divergentes : ast Charitas 
semper eadem perse v e r e t . . . . Vestris fidelibus consilio adesse 

semper parati sitis Sententiam vestram invitis alioquin 
non ob t ruda t i s . . . Ab s it (tarnen) a me id vobis commendare, 
ut duces sitis eligentis turbae, ut coryphaeorum dubiae gloriae 
munus in vos suscipiendo dignitatem status vestri obfuscare per-
gatis et odio et contemptui aliter sentientium vos exponatis." 

Ez ugyan tiszta bor ; aki megiszsza, legyen az bár nem 
győrmegyei, baja nem lesz tőle. „In reliquo quaecunque sunt 
vera, quaecunque pudica, quaecumque sancta, amabilia et 
bonae famae, haec cogitate, et gratia Domini N. I . Ch.. sit 
semper vobiscum." -(-

Eger, jan. 31. A városnak tisztelgése érsek ö exjánál. 
(Vége.) Ez üdvözlő beszédre érsek u r ő exja, messzeható, erő-
teljes, érczes szónoki hang- és dictióval — gyors jegyzeteink 
szerint körülbelül — következőleg válaszolt : 

„A tisztelt szónok szivélyes szavaiból megértéin önök 
ez ünnepélyes megjelenésének indokát, mely, minthogy ke-
gyeletes érzelmekben leli forrását, nem kevésbbé nemes, mint 
tiszteletre méltó. De megértém egyszersmind azt is, hogy 
midőn e város szellemi és anyagi jólétének védelme, biztosí-
tása és emelése körül érseki székem elfoglalásának első 
perczétől tanúsított csekély törekvéseimet, s ezek közt külö-
nösen e város iránti fogyhatatlan szeretetem legújabb ta-
núságát magasztalólag kiemelé, ez utóbbinak előzményeit, 
melyek szerintem, emennél fontosabbak, hallgatással mel-
lőzte. Legyen szabad e hiányt, melyet a t. szónok irántami 
kitűnő jóindulatában hagyott, pár szóval kipótolnom." 

„Önök tudják, hogy a hevesmegyei törvényszék elhe-
lyezésének kérdése egy időben vitássá válván, abból reánk 
nézve egy aggodalmas bizonytalanság állott be. Számra sok, 
befolyásra elég tekintélyes tényezők e kérdést a város hátrá-
nyára kivánták eldöntetni. Önök fáradhatatlan buzgóságá-
nak azonban sikerült e csapást a várostól elhárítani. A tör-
vényszék itt maradt. De bármily kitűnő volt is önöknek a 
város jogos érdekeit megtámadó ellentörekvések leküzdésé-
ben kifejtett ügyekezetök s kivivott érdemök, van, amit e 
részben ez érseki háznak is köszönhetünk. Hisz köztudomá-
súlag ismeretes, hogy azon előnyök legtöbbjei, mondhatnám, 
legkiválóbbjai, melyek e várost a törvényszék kérdésénél 
feltűnt u j vetélytársa fölé emelik, ez érseki ház egykori 
nagynevű lakóinak bőkezűségéből keletkeztek, s még ma is 
fentartatnak. És ha hallgatással mellőzzöm is ama sokféle 
emberbaráti s tudományos intézeteket, melyek utczáinkat 
diszitve, Egernek városi jelleget kölcsönöznek ; nem tehe-
tem, hogy rá ne mutassak ama palotára, melyet egyik elő-
döm, Eszterházy Károly gróf, pazar bőkezűséggel a szom-
széd utczában emelt, melynek fejedelmi csarnokaiban ma is 
a tudományok komoly szava visszhangzik, s melyben e vá-
ros nem csak tudományos művelődésének leghatalmasabb 
eszközét szemléli, hanem abban egyszersmind egész jövőjé-
nek is egyik főbiztositékát birja. És ha e város a reánk nézve 
oly fontos kérdésben sikerrel küzdött, azt sokban Eszter-
házy grófnak köszönheti. Méltó tehát, uraim, hogy hálával 
adózzunk azon férfiaknak szintén, kik még poraikban is, nem 
utolsó tényezői voltak működésünk ezen eredményének, mely 
felett ma örvendünk, s mely reánk nézve csak azon köteles-
ségek terhét neveli, melyeket az elődök érdeme az utó-
korra ró." 

„Önök nemes érzelmeinek e kitüntető manifestatiója te-
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hát nem lehet egyéb, mint a hála ama hódolata, melyet ez 
érseki ház egykori nagynevű lakóinak szellemi alkotásai ki-
vívtak. Fogadják ezért, szent poraik nevében, egyik legér-
demetlenebb utódjoktól a legbensőbb köszönetet ; s kérem, 
hitessék el magukkal, hogy ez érseki házban lakik ma is egy 
férfiú, ki, habár érdemekben messze elődjei mögött áll, egy-
ben azonban versenyez velők, — s ez az : hogy kebelében él 
egy sziv, mely e város jóléte- és boldogságaért melegen do-
bog, és hogy abban a szeretet oly hatalma honol, melynek 
semminemű földi hatalom határt nem szabhat. Legyenek 
meggyőződve, hogy e férfin e város sorsát magáénak tekint-
vén, minden csapás, mely ezt érhetné, az ő szivét járná át ; s 
minden áldás és boldogság, mely e város polgárainak napjait 
felderítheti, az ő szivében is örömet fakaszt !" 

„Isten áldása legyen önökkel mindenkor !" 
Eme, gyakran kitörő, viharos éljenekkel kisért beszéd 

után, a roppant közönség, a katonai zenekar hangjai mellett, 
példás rendben vonult a Lyceum-térre, honnét csoportonkint 
szétoszolván, a ritka ünnepély véget ért. 

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt. (F.) 
„A hatóságok a község azon folyamodványával szemben, 
melylyel ama 4000 marknak elengedését kérelmezte, az 
1850-i márczius 11-érői kelt rendőri szabályzatnak 3. s 4. 
§-ára hivatkoznak, (melyek általában azt mondják, hogy a 
helyi rendőrségnek költségei a község által fedezendők :) — 
tudjuk már most, uraim, s főleg e háznak (nem Bismarck-
imádó) baloldala igen is mélyen át van hatva azon meggyő-
dés által, miszerint a rendőrség Poroszországban mindenható, 
olyannyira, hogy nehéz lenne megmondani, hogy mi az, mit e 
rendőrség nem tehet Önök uraim, kik első osztályú 
poroszok, kik jobb közigazgatási törvények alatt élnek, nem 
érzik ezt annyi, de mi, a (katholikus) Rajnamelléknek lakói, 
kiket Sybel urnák ,német egylete' minden szabadelvű hala-
dás s annak előnyeitől kegyesen megóv, mi még mindig 
ezen (a 48-i forradalom utáni reactio napjaiban adott) kaut-
schuktermészetü §§-ok nyomása alatt állunk." 

„De igy is azt állitom, miszerint a hatóságnak nincs 
joga ezen §-ra hivatkozni", mit szónok azzal okadatol, hogy 
a törvény rendelete szerint kivülről csak akkor szabad rend-
őri közegeket rendkivüli szolgálatokra meghivni, ha az itt-
honiak nem elegendők. Ezek Marpingenben elégségesek leen-
dettek, de a hatóság nem vette igénybe, hanem inkább a 
legnagyobb költségekkel máshonnan, az egész Rajnamellék-
ből összecsőditette a csendőröket, kik aztán Marpingen mel-
lett egy erdői forrást őriztek, s azokat befogták, ki valamely 
fáról egy-egy levelet szakítottak le emlékül. Igy állván a 
dolgok, érthető s jogos a községnek abbeli kórelme, hogy az 
ezen szükségtelen erőkifejtésre forditott pénz visszaszolgál-
tassák neki, annál is inkább, mert ujabban ismét, ugyané 
czimen további 2000 mark, összesen tehát hatezer mark haj-
tatott be a községen, mi világosan bebizonyitja, miszerint 
igaza van szónok, midőn azt mondja, hogy a protestáns kor-
mány szemlátomást azon van, hogy koholt,törvényes' ürügy 
alatt e katholikus községet koldussá, tönkre tegye. 

Szónok bizonyitja továbbá, miszerint Woydt polgár-
mesternek a fenálló rendőri szabályzatok értelmében nem 
is volt joga a Hartel-erdőt elzárni, miáltal nagy anyagi kárt 
is okozott a községnek ; ezen eljárás folytán a dolgok most 

ugy állanak Marpingenben, hogy „magának a községnek la-
kói, (kiknek szántóföldjeik jobbadán az erdőn tul vannak, 
olyképen, hogy csak ezen keresztül férhetnek hozzájok,) csak 
Woydt polgármesternek különös engedélyével mehetnek az 
erdőbe. Woydt pedig sz. Wendelben lakik, két órányira 
Marpingentől, ugy hogy ha valaki ily irott engedélyt akar 
szerezni, erre körülbelül egy egész napot kell áldoznia. Ezen-
kívül az engedély csak rövid időre adatik, magának a mar-
pingeni községi előjárónak is csak három napra adatott, sőt 
van eset rá, hogy ilyent kérelmezők e helyett a polgármes-
ter által tettleg bántalmaztattak, — igen is uraim, Woydt 
polgármester által bántalmaztattak, ki a saarbrückeni fenyi-
tőtvszék által „enyhitő körülmények mellett" ötven mark-
nyi birságra Ítéltetett, mert egy szegény asszonyt, ki ilyen 
engedélyt kért tőle, bottal véresre vert — .'" ; látni ebből, mi 
mindent nem tehet a rendőrség Poroszországban. o o 

„Határozati javaslatunk harmadik része azt kéri, hogy 
önök velünk együtt szólítsák fel a kir. kormányt, miszerint 
az ez ügyben különösen résztvett hivatalnokokat rendreuta-
sítsa, különösen Woydt polgármestert. Javaslatunk ezen 3. 
része kiválólag oly nyilatkozatokra támaszkodik, melyeket 
épen az illető hivatalnokok több alkalommal tettek, s me-
lyek világosan bebizonyítják, mennyi szenvedélyes elfogult-
sággal, mennyi meggondolatlansággal, mennyire minden nyu-
godt megfontolás nélkül vitték a hivatalnokok ezen eléggé 
kényes ügyet." 

„Avagy mit mondjunk, uraim, oly kormányelnökröl, 
minő Wolf ur, Trierben, ki Fragstein százados és Woydt 
polgármester a kölni fenyítő tvszék előtt eskü alatt tett ta-
núvallomásai szerint, Fragstein századosnak eme kérdésére : 
miként szállásolja el a katonákat : a törvényes szabályrende-
letek, avagy katonai tekintetek szerint-e? azt válaszolta: 
„Csak katonai tekintetek szerint, s mindenek előtt ennek a 
Neureuther plébánosnak adjon 16 embert, ez az ember rosz 
benyomást tett rám." (!) Kérdem, ily elvek szerint, mi sors 
várná az embert, a ki eléggé szerencsétlen lenne, egy minis-
ter úrra ,tenni rosz benyomást' ? — legalább felakasztatnék, 
(nagy derültség,) ha már 16 embert kap beszállásolva, mert a 
kormányelnök úrra rosz benyomást tett ! A mi a kerületi 
főnök helyettesét, Bessert illeti, az legalább igen meggondo-
latlanul cselekedett, midőn az emiitett események után há-
rom nappal, 1876-i jul ius 15-én, a következő hivatalos ki-
áltványt nyomatta ki, mely aztán valamennyi lapban is meg-
jelent : „„Már az elővizsgálat is kiderítette, hogy a csodának 
megindítóit azon szándék vezérli, hogy a hiszékeny népet 
rászedjék. Intem tehát a kerület lakóit, hogy a kegyhelyet 
látogatni óvakodjanak, még akkor is, ha majd a megszálló 
katonaság eltávozott."" Ennélfogva Besser ur már akkor is 
,kiderített'-nek mondja, mi ennyi vizsgálat után még ma, 
másfél év múlva, sem derittethetett ki, hogy t. i. Marpingen-
genben csalás történt. Ez már legalább is nagy elhamarko-
dás és meggondolatlanság." 

„Hogy áll most a dolog Woydt polgármesterre nézve ?" 
Erre vonatkozólag szónok a saarbrückeni tvszéknek döntvé-
nyét olvassa fel, mely kimondja, hogy mindaz, mi Schee-
ben czikkében a polgármesternek szenvedélyes, részrehajló, 
igazságtalan eljárására nézve mondatott, a tanúvallomások 
által egy szóig igaznak bizonyult be. Igy például, midőn 
1876-ban a községi költségvetés felett folyt a tanácskozás 
Marpingenben, igy szólt az ottani esküdtekhez : „Majd nya-
kon foglak titeket ! majd megtanítlak az útépítésre adózni ! 
majd elkenlek titeket a kormánynál, mivelhogy uj iskolahá-
zat épiteni vonakodtok ! . . S midőn a katonaság bevonult 
Marpingenbe, igy szólt a századoshoz : „Ez valóságos rabló-
fészek, egy gyei sem lehet boldogulni." S máskor: „Már ré-
gen szerettem volna titeket, marpingenieket, kezeim közé kapni ! 
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Most megfogtalak titeket ; de meg is nyúzlak, a mig csak bí-
rom ; _ ugy kell nektek ; — majd megsoványodik a ti községi 
pénztárotok !" Váljon nincs igazam, midőn ezekre nézve azt 
mondom, hogy az efféle nyilatkozatok a legnagyobb szellemi 
durvaságról tanúskodnak, mely csak a ,kulturharcz'-ból és a 
,német egylet'-nek erkölcsrontó befolyásából származhatott, 
mely egyik is, másik is, hivatalnokainkat elvadit ja?; aki 
ezt a polgármestert, ezt az ideges, szenvedélyes embert látta, 
hogy hadonázott a törvényszék előtt, az elhiszi, hogy sze-
gény (katholikus) marpingenieket valóságos kedvteléssel zak-
latta és zaklatja ma is !" 

„Uraim, végzem beszédemet. Határozati javaslatunk 
okadatolásában a legszükségesebbekre szorítkoztam ; maga 
a javaslat is csak a legszerényebb korlátok közt mozog. Hi-
szen lehetetlen, a szegény Marpingen-belieknek, ezen becsü-
letes, szorgalmas embereknek, kikről minden ott működött 
hivatalnok eleddig csak a legkedvezőbben nyilatkozott, — 
lehetetlen mondom, ezeknek megfelelő elégtételt szolgáltatni 
mindazért, amit másfél év óta szenvedtek. Ezért, mint mon-
dom, javaslatunk a legszerényebb korlátok közt mozog s 
csak az elérhetőt tar t ja szem előtt. Tényekre hivatkoztam s 
azt remélem, hogy a minister ur, és e háznak másik (Bis-
marck-párti) oldala elfogulatlan megfontolás utján odáig 
jutandják, hogy határozati javaslatunkat a jog, a méltányos-
ság és a jó erkölcs nevében és érdekében elfogadják." (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
= ,,Katholikus Erkölcstan(Folyt.) Tollhi-

bának s a javitó elnézésének tart juk, midőn (243. 1.) a szent-
mise hallgatáshoz szükséges belső figyelemről szólván, annak 
hiánya „legalább halálos bün terhe alatt"-inak mondatik 
az eredeti „saltem sub veniali" ellenében. — Ha az ördög 
közreműködik a babonában, „akkor" (tune) de nem „leg-
többnyire bizonyos szerződés jő létre az ember és az ördög 
között." (258 1.) és a hallgatag szövetség akkor jő létre, mi-
dőn valaki „aránytalan eszközökkel él, valaminek megismeré-
sére" 258. 1. hozzáteszszük még : „és elérésére" (efficiendum.) 
Hogy az ördöggeli szövetség lehetséges, hivatkozhatunk az 
igy kifejezett tanra : „Est de fide, dari obsessionem homi-
nis per diabolum" (Müller, I I . kiad. 232. 1.) de az nem annyit 
jelent magyarul : „Hitágazat (!) hogy létezik ördögtől meg-
szállott ember" (258. l .)mert lehetséges, hogy épen most, mi-
dőn ezeket ir juk, „nem létezik ördögtől megszállott ember", 
habár ez még sem zárja ki a katholikus tant, mely szerint le-
hetséges az embernek ördög általi megszállása, és ezen lehető-
séget bizonyítjuk azután a létező vagy létezettekkel. A „de 
fide" tanok szavakbani kifejezésekben nagyon óvatosaknak 
kell lennünk, nehogy az igazság helyett tévelyt állitsunk. Az 
Isten Ítéleteiről szoktuk mondani, hogy azok „titkosak" 
(occulta), de nem „elfödött"-ek (266. 1.) „Napjainkban a 
bálványozás ujabb alakot vett fel magok között a kereszté-
nyek között is" (269. 1.) nem jó hangzású. Midőn bizonyos, 
hogy valamely rendkívüli eredmény természetes ok követ-
keztében nem jöhet létre stb., nem szabad ily esetben meg-
kisérleni, váljon az eredmény be fog-e következni még az 
ördögi (közre)működés elleni tiltakozás mellett sem, mivel 
tényleg „ezt" s nem „azt" (272. 1.) akarja. 

A haldoklók „itt-ott" (quandoque), de nem „sokszor" 
(273. 1.) sokat előrelátnak, a mi mások előtt rejtve van. Ha 
majd fiatal barátink a lelkipásztorkodással foglalkozni fog-
nak, fogják egyszersmind tapasztalni, hogy az ily eset igen 
ritkán s nem „sokszor" adja elő magát. 

A delejes alvajárás nemcsak „némileg" (282. 1), de 
egészen (totus quantus) különbözik a természetes alvajárás-
tól, és azzal, a mint helyesen folytatják, „semmiben sem 

egyez meg, s tulajdonképen nem is nevezhető alvajárásnak, 
mert a delejes alvajárók soha sem szoktak járni. „Az ily 
delejezett személy tökéletesen látja bezárt szemekkel a tár-
gyakat, habár sötét testek tétetnek is közbe, elolvassa a leg-
pecsételt leveleket, megmondja más erszényének tartalmát", 
melyek fejére vagy hasára tétetnek („légit epistolas sigillo 
obsignatas, atque in aliéna pera delitescentes, vel capiti, vel 
ventri suo impositas.") 

A spiritismusra már jobb szavunk (szellemidézés) van 
mint „szellemészet" (289. 1.) „Isten kísértés által vétkezik, 
a ki a hitetlenek megtérítésére az Istentől feltétlenül csodát 
kér vagy ajál, midőn erre nézve elégségesek volnának hitünk 
bizonyítékai és az Isten természetes segélye" (295. 1.) cum 
sufficiant etc.) — ezt magyarban állító móddal kell fordítani, 
mert a „volnának" rosz értelmet kölcsönöz az egész mondat-
nak. Úgyszintén, a mi az istenitéletekről ugyanott monda-
tik, „ha az Isten néha csodásan igazolta volna azokat" 
(quodsi Deus easdem quandoque miraculose probaverit). La -
tinban a „quodsi" kívánta a föltétes módot, de magyarban 
állítólag kell e mondatot kifejezni, mert hiszen a jegyzetben 
is sz. Kunegundáról hozott példa bizonyítja, hogy az Isten 
néha valóban igazolta az istenitéleteket. „In recognitionem 
meritorum" nem jelent megemlékezni az érdemekről (308.1.), 
de „elismerni az érdemeket". (Folyt, köv.) 

V E O Y E S E K . 
= I X . Pius született Sinigagliában a velenczei ere-

detű, Mastai-Feretti grófok régi családjából, 1792-i május 
13-án. Pappá lett 1819-ben, mely évben áprilhó 11-én első 
szent miséjét mondá a római San Giuseppe dei falegnami 
czimü templomban, és a Tata-Giovani név alatt ismeretes 
nagy árvaházban mint igazgató működött. 1823-ban Chilibe 
küldetett, mint az ap. nuntiatura uditoréje, onnan vissza-
térve, 1826. egy római praelaturát nyert. 1827-ben spoletói 
érsekké, 1822-ben imolai püspökké, 1840. bibornokká lett, 
1846-i junius 16-án X V I . Gergelynek utódjául pápává vá-
lasztatott. Az 1848-i események első sorban érinték. Rossi 
ministere meggyilkoltatása után Gaetába menekülni kény-
szerült, honnan csak 1850-i april 12-én térhetett vissza. Ca-
vour s I I I . Napoleon üzelmei által már régebben országai-
nak nagyobb részétől megfosztatván, az olasz forradalmi 
had 1870-i szept. 20-án Rómát is elfoglalta, mely nap óta 
I X . Pius a Vatikán küszöbét át nem lépte. 1869-i apr. 11-én 
papi jubileumát ülte, 1871-i junius 16-án, mint első a pápa 
közt, elérte Péter napjait, tavai püspöki jubileumát ünne-
pelte, mindannyiszor a kath. világ kegyeletes hódolata által 
környezve. Kormányzásának legkiválóbb mozzanatai a Szep-
lőtelen Fogantatás hitczikkül kihirdetése 1854-ba, a Sylla-
bus s az azt kisérő nagyfontosságú encyclica 1864-ben és a 
vatikáni egyetemes zsinat 1870-ben. 

--= A tegnap érkezett ,Osservatore Rom.' és, Voce d. F.'-
ból végérvényesen megtudtuk, hogy I X . Pius pápa f. hó 7-én, 
délutáni 5 óra 45 perczkor mult ki, mihezképest tehát az 
eltérő, távirati tudósítások helyre igazitandók. 

-j- Ö Eminentiája a bibornok-herczegprimás f. hó 9-én 
Bécsen át Rómába utazott, hogy a Conclavéban részt ve-
gyen, mint ezt már kezeink közt levő s legközelebb közzé-
teendő főpásztori külön körlevélben megyéjével tudatja. 

— Köszönettel vettük egri Érsek ő exjának ez évi I I . 
sz. főpásztori körlevelét, melyben ő Nmlga I X . Pius pápa 
halálái'ól tudósitja hiveit és a gyászistenitiszteletre nézve is 
intézkedik. A körlevél classicus latinságu gyönyörű szavak-
kal emlékszik meg a nagy elhunytnak dicső érdemeiről, s a 
kegyelet adója ily méltó módoni lerovása után közös imára 
szólitja fel a papságot és a hiveket, hogy a Mindenható 
anyaszentegyháza árva állapotát lehetőleg megröviditse. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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P I I S M . 

P I I IX. S U M M I 
Qualis remotis nubibus imminens 
Nido relieto fulminis aliger 

Sensim volucres experitur 
Ad radios ruti lante solis 

Hallucinates lumine filios, 
Prolemque novit, quae bene videri t : 

Inter procellas et pericla 
Illecebrasque minantis orbis 

Sic Numen, aequo quos gremio gerit, 
Vectos in altum fortiter excitât, 

Solemque divinum tueri 
Et docili iubet ore coelum, 

Totumque lucis diluvium inbet 
Haurire, rixas, damna brevis vitae, 

Contemptus ut spernant, iniquo 
Atque manus pretio gravatas; — 

Saevum malorum vim minitantium 
Prave sacrato illudere vertici, 

Mitraeque concessos honores 
Sacrilego violare morsu 

Sic sprevit acri pectoris impetu 
P I U S paterni, bellaque pro fide 

Arisque divûm praeliatus 
Sidereo tuitus Magistro. 

Hic ilia crux est de cruce, Pontifex 
Mundis ducentis altior, ultimae 

Aeternitatis foenerator 
Providus, intrepidusque pravo 

N I B U S 

PO N T I F I G I S . 
Prodire magnis passibus obviam; 
Non ille montes praetulit aureos, 

Promissa regum ; blandientis 
Italiae procerum ducumque 

Non ille vultu motus amabili, 
Cauteque vulpi credidit Aulicae 

Prudens pericli, nil moratus 
Persti t i t impavidus ruinae 

Inter frementum carnificum minas, 
Inter secures (crédité posteri), 

Malensqite canos purpurare 

Sanguine, quam populos, Petrique 

Opes, cathedram prodere, fortiter 
Exasperatâ nube supercilî 

Plus fronte, quam verbis, gravi : non 
Possumus, ait querule, locutus, 

Hic illa lux est, quae pepulit metum, 
Scientiae quae nubila candidis 

Discussit astris Vaticanum 
Concilium celebrans ; trophaeis 

Hic ille Praesul, diva Parens, tu is 
Qui suffragatus se Tibi militem 

Adscivit et labis carentem 

Primigenae, cupidoque pulchram 

Donavit orbi, fas Tibi turbidá 
Vitasse dicens tristia vulnerum 

Unamque peccantis parentis 
Dedecorum nituisse puram ; 
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Hic ille sed nunc exanimis iacet, 

Nobisque tristi morte suâ probus 
Demonstrat et quid sit fatetur 

Omnis homo : cinis, umbra, pulvis ; 

Nam nec tiarae sceptraque regia, 
Nec fulgor auri, nec aqua Clusii, 

Quae manat Etrusco salubris 
Fonte, diem volucrem morantur. 

Ergo iaces (heu maxime Pontifex !) 
Quirine Princeps optime, maximum 

Decus tuorum ? — Surge et usque 
Afïer opem populo fideli ! — 

Ő Eminentiájának böjti körlevele. 

Ludovicus Tomcsányi S. J. 

De ritu incinerationis in capite ieiunii Quadragesimalis et eius significatione. 

„Semper quidem nos, ut monet S. Leo M. *) sa-
pienter et sancte vivere decet, et in id voluntates 
nostras, actionesque dirigere, quod divinae novimus 
placere iustitiae ; sed cum ii appropinquant dies, 
quos illustriores nobis salutis nostrae sacramenta 
fecerunt, diligentiore solicitudine corda nostra sunt 
mundanda, et studiosius exercenda est disciplina 
vir tutum : ut sicut ipsa mysteria quadam sui parte 
maiora sunt, ita et nostra observantia superet in 
aliquo consuetudinem suam; et cui festivitas estce-
lebranda sublimior, ipse quoque in ea reperiatur 
ornatior." Quod in suis fidelibus, et praecipua qua-
dam ratione in nobis, suis ministris et fidelium pa-
storibus effectura S. Mater Ecclesia in capite ieiunii, 
in principio Quadragesimalis temp oris, quippe quod, 
observante eodem S. Doctore 2) sublimissimo divinae 
misericordiae sacramento, nempe Paschali, scimus 
esse contiguum, cinerem imponendum iubet capiti-
bus nostris, ut cinerem nos esse, et ob pravitatis no-
strae demeritum in pulverein reversuros cognoscen-
tes, salutem nostram conformiter monito S. Pau l i s ) 
cum metu et tremore operemur, ac proinde ut per 
poenitentiam toto corde ad Deum convertamur, 
„emendantes in melius, quae peccavimus, ne subito 
praeoccupati die mortis, quaeramus spatium poeni-
tentiae, et invenire non possimus." Quae Spiritus 
Sancti eloquia ingeminat nobis Ecclesia, quando ca-
pita nostra cinere asperguntur, diciturque singulo 
nostrum : „Memento homo ! quia pulvis es, et in pul-
verem reverteris." 

Et profecto meditationem, sive memóriám no-
vissimorum hominis certissimum esse contra incen-
tiva peccatorum, concupiscentiam nimirum carnis, 
ac oculorum et superbiam vitae munimen ac anti-
dotum, eífata S. Scripturae ac SS. Patrum ubertim 
contestantur. „Memorare novissima tua, et in aeter-
num non peccabis", admonet quemque nostrum sa-

lubriter Ecclesiasticus.4) Et i te rum 5) : „Memor esto, 
quoniam mors non tardat ." Cui respondet S. Hiero-
nymus, ita scribens 6) : „Memento mortis tuae, et non 
peccabis. Quisequotidie recordatur esse moriturum, 
contemnit praesentia, et ad fu tu ra festinat." Illi, 
quem ambitio titillât, protinus cadent alti spiritus, 
et animositas deprimetur, si in mentem simul veniat 
mors subeunda. „Quid superbis terra et cinis ?" quae-
rit Sapiens ad retundendam superbiam nostram.7) 
Quid etiam extollitur in altum „homo putredo, et 
filius hominis, vermis." 8) Unde S. Augustinus in-
quit 9) : „Si de — — morum nobilitate te iactas, de 
patria et pulchritudine corporis, et lionoribus, qui 
exhibentur ab boininibus, respice teipsum, quia 
mortalis terra es, et in terram ibis. Circumspice, qui 
similibus fülsere splendoribus. Ubi sunt ? Ubi insu-
perabiles imperatores ? Ubi sunt, qui conventus di-
sponebant et festa, et equorum splendidi nutrito-
res ? — — Ubi servorum turba, ubi iocus, ubi lae-
titia ? Ubi exercit-uum duces, ubi satrapae et tyranni ? 
Nonne omnia pulvis et favilla ? — — Respice eorum 
sepulchra, et vide, qui servus, et qui dominus, qui 
dives, qui pauper ? Discerne, si potes victum a rege, 
fortém a debili, pulchrum a deformi ? Vide, si est 
aliquod in eo signum iactantiae suae. Memorare uti-
que naturae, ne extollaris." Et idem alibi 10) : „Ti-
mor de fu tura morte mentein necessario concutit, et 
quasi clavus carnis motus omnes superbiae ligno 
crucis affigit." Si autem cupiditas opum fortis in-
vadit animum, sed occurat menti mortis demum 
venturae memoria, refrigescet mox aestus ille et 
fervor avaritiae, quoniam ut ait Job 1 ') : „Dives cum 
interierit, nihil secum auferet, aperiet oculos suos, 
et nihil inveniet." Et Psaltes regius I 2): „Dormierunt 
somnum suum, et nihil invenerunt omnes viri divi-

4) 7,40. — 5) 14,12. — 6) epist. ad Cyprian. — 7) Eccl. 
10, 9. — 8) Job. 25, 6. — 9) 1. de nat. et gr. — 10) lib. de 

!) Serm. de quadr. 3. 2) serm. de quadr. 9. 3) Phil. 2. 12. doctr. Christ. — 1L) 27, 19. — 13) 75, 6. 



107 

t i a rum in manibus suis." „Thesaurizat, dicit idem , 3) 
et ignorât cui congregabit illa." Demum si instimu-
lat hominem insidiosa libido et ad illecebras acrius 
impellere adni t i tur , subeatque animuin tristis imago 
mortis, haud dubie oppetendae, an non e vestigio 
suscitata ex t inguun tu r incendia haud aliter, quam 
si f r igidam aquam ferventi infuderis, confestim ces-
sât omnis ilia ebullitio et aqua fundum petens con-
quiescit. Quem enim delectabunt blandimenta libi-
dinis, a Deo tam districtim prohibitae, ubi oculis 
obiicitur exangue funus, exanime corpus, et societas 
i l lud depastura, de qua loquitur Ecclesiasticus, di-
cens 14) : „Cum morietur homo, haereditabit serpen-
tes, et bestias et vermes." De S. Francisco Borgia 
legimus,15) quod cum, tunc adhuc Gandiae Dux, 
Isabellae imperatricis exuvias ad Granatense sepul-
chrum detulisset, conspiciens foede commutatum 
formossimae, dum viveret, matronae vul tum, haec 
intra se coeperit cogitare : „Haeccine ilia sunt lu-
mina, quae omnium in se oculos converterunt ? haec 
venustas ilia, quae al iarum formas ext inxera t? Tu-
ne Isabella? Tu-ne augus ta? Fal lunt oculi: aber-
ra t mens; sed non fallunt, n imirum humanarum 
haec rerum vicissitudo est. 0 nunc fragile i l lud for-
máé bonum admirare." Uno hoc brevique aspectu 
cadaveris impulsus Gandiae Dux in has fere voces 
erupi t : „ 0 miseram vitae rationem ! O fallaces homi-
num spes et inanes nostras cogitationes ! Quousque 
tandem diligimus vanitatem et querimus menda-
cium? Quousque veris neglectis umbras consectamur ? 
Régna, imperia, nobilitas, honores morte solvuntur, 
formae, dignitas, morbo et morte amit t i tur , omnia 
denique cito ex laetitia et voluptate ad luctum et 
lachrymas recidunt. En illa augustarum pulcher-
r ima, -u t in funere deformata iacet! Expergiscere 
igi tur anima mea, expergiscere tamquam e veterno : 
sat principi mortali datum. Te, te sequar immorta-
lis ! I l lumina Dens oculos meos, viamque common-
stra, u t quod reliquum est vitae spatium, perbreve 
illud quidem : a t quan tum id est, recte pieque tran-
sigatur." Haec non dixi t tantum, sibique proposuit, 
verum etiam exequutus est quem in reliquendo 
mundo et amplectendo severiori vitae insti tuto plu-
res, iique nobilissimi viri, sequi non dubi taverun t . : 

(Folyt, köv.) 

IX. P i u s v é g ó r á i 
még mindig képezik a sajtó állandó tárgyát. Mult számunk-
ban az ,Agensia Stefani' idevonatkozó táviratait közöltük, 

13) 38, 7. — 14) 10, 13. 15> in vita eius apud Bollan d. 
T. 5. Octobr. 

mint tüzetesen kijelentők, minden jótállás nélkül annak 
egyes állításai- s kifejezéseiért; ma I X . Pius végóráinak 
leírását adjuk a , Voce délia Venta' hiteles jelentése nyo-
mán, napról napra követve az emiitett lapnak tudósitásait, 
hogy ekként t. olvasóink a szomorú eseménynek teljes, kime-
rítő képét nyerjék. 

A f . hó 8-áról kelt, (7-én este megjelent) 32. szám 
a lap végén ezeket jelenti : 

— Szentatyánk, I X . Piusnak egészsége, mely már sze-
rencsésen helyreállottnak látszott, tegnap, midőn legkevésbbé 
vártuk, ismét veszélyben forogni kezdett. 

Ma (7-én) reggel a tiszteletreméltó aggastyánnak kö-
rülményei még nagyobb aggályokra kezdvén okot adni, sa-
ját kivánata szerint, s midőn még lelki tehetségeinek teljes 
birtokában volt, a végszentségek szolgáltattak ki neki. 

Ugyanakkor általános imaórák is rendeltettek a beteg 
Főpapért s az Oltáriszentség valamennyi templomban téte-
tett ki. 

A perczben, midőn ezeket irjuk — 1 óra 30 p. délután 
— legnagyobb fájdalmunkra kénytelenek vagyunk jelenteni, 
hogy a szentatyának állapota ismét roszabbult. 

— Délután 3 órakor : A szentatya élete legnagyobb 
veszélyben forog. 

— Délután 5 ó. 30 p.-kor (a szám 3. kiadása) : A szent-
atya veszélyes állapota egyre tart. 

— Este 6 órakor : IX. Pius meghalt 5 óra 30 
perczkor. 

A csapásnak mérhetlen s fájdalmunk mély volta le-
hetlenné teszik e perczben egy szóval is többet mondanunk. 
A Vatikán felé vezető utczák s a körülötte lévő terek töm-
vék aggódó sokasággal, mely a legnagyobb részvéttel tuda-
kozódik a pápa állapota iránt. 

Ö már a mennyországban van ! Odafenn fog ezentúl az 
egyház s a társadalom jólléteért közbenjárni 

33. szám, kelt február 9-kéről, megjelent Rómában 
február 8-án este : 

— Tegnap (febr. 7-kén) délelőtti körülbelül 11 órakor 
kezdett, fájdalmas állhatatossággal, azon hir keringeni a 
szentvárosban, hogy ő szentsége mult (február 6-áról 7-re 
való) éjszakán a nedvek olymérvü, előre nem látható, tolu-
lása által lepetett meg, mely drága életét veszélyeztetni képes. 

Könnyen elképzelhető, mily benyomást tehetett ránk 
e szomorú hir. Rögtön a Vatikánba siettünk, hol a szállangó 
hirek alaposvoltáról csakhamar meg kelle győződnünk 
A végperczek kinteljes aggályai megtörvén akaratunk ere-
jét s munkakedvünket, képtelenekké lettünk napi teendőink 
szokott teljesítésére. 

A legméltóságosabb Oltáriszentség Róma összes plebá-
nia-templomaiban ki lévén állítva, az engesztelő szent Ostya 
előtt térdeltek a jó és hű rómaiak, esdve a Mindenhatóhoz : 
könyörüljön meg rajtunk s tartsa meg nekünk szeretett 
atyánkat, I X . P ius t ! 

Azonban Krisztus anyaszentegyházának, a világ összes 
katholikusainak s mi rómaiak számára a legkeserűbb meg-
próbáltatás fenn maradt tartva épen akkor, midőn a leg-
szebb remények ismét feléledni és a szerető gyermekek a 
legszeretettebb atya állapotának fokonkinti javulásán örülni 
kezdének. . ÍV • • •. . . 

13* 
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Már a mult (febr. 6-i) estén a szolgálattevő orvosok 
csekély láznak jeleit vették észre a szentatyán. Éjjel a ma-
gas beteg nyugtalanul aludt. I íárom órakor reggel némi erő-
sítők szolgáltattak a szentatyának, minél fogva rendes álla-
pota helyreállani látszott. Azonban 5 óra körül tetemes nyug-
talanság mutatkozott, hidegláznak s a lélekzés aggasztó se-
bességének kíséretében. Fél kilenczkor az ütér verése gyor-
sabbá s egyúttal gyengébbé is lőn ; a lélekzési szerek erős s 
tartós nyálkával voltak ellepve. 

Mig azonban a kórjelek ily képen egyre súlyosabb jel-
leget öltöttek, a magas betegnek lelki tehetségei szokott 
épségöket megtarták. Akkor mons. Marinelli, ő szentségé-
nek udvari papja, az Oltáriszentséget nyújtotta, s ugyancsak 
9 órakor az utolsó kenetet adta fel neki. 

Tiz órakor az ütér verése alig érezhető volt. 
Az időközben kiadott rendelet, mely szerint az Oltári-

szentség minden plébániai templomban kitétetett, számosak-
ban súlyos aggodalmat keltett, kik nem tudák elhitetni 
magokkal, hogy ily borzasztó csapás ennyire közel kilátás-
ban lenne ! . . . . A nép minden oldalról özönlött a Vatikán 
felé, s azok, kiket oda be lehetett ereszteni, az ott uralkodó 
általános szomorúságból félelmök s aggályaik alapos vol-
tára következtethettek. 

Időközben a félelmes baj fokozatosan öregbedett : a 
testnek felülete hidegülni, a végtagok kékülni kezdtek . . . . 
Még egy óra mult, s a lélekzés egyre nehezebbé lőn, sőt, a 
jelenlevők kinos ijedelmére, baljóslatú hörgéssel párosult. 

A szentatya mindazonáltal magánál s lelki tehetsé-
geinek teljes használatában maradt. 

Az előszobák zsúfolásig telve voltak a pápai udvarnak 
hozzátartozói által, kik a bibornokokkal, a dipl. karnak tag-
jaival és egyéb személyekkel egyetemben hangosan adtak 
kifejezést azon fájdalomnak, mely szivökben dult 

Egyszerre a szentatya a feje alatt levő feszületet vonta 
elő, s azzal megáldotta az ágyát körülálló sokaságot. 

Akkor 12 óra volt s az orvosok észre kezdték venni, 
hogy a lélekzés a mell alsó részeiből keletkezni indult. 

A bibornoki karnak tagjai a haldokló pápának szobá-
jában összegyültve voltak, szorosan oldala mellett állottak 
Bilio ö emja mint Poenitentiarus Major és Martinelli ő 
emja. Ekkor kezdték, — mély vallásos csend közepette, me-
lyet csak itt-ott egyes sóhajok szakítottak meg — a lélek 
felajánlását, s midőn a töredelmi ima elmondatott, a szent-
atya, összeszedvén erejét, ajtatosan mondá e szavakat : „A 
Te mennyei segítségeddel !" 

Eközben a lélekzés egyre nehezebbé lőn, a hörgés egyre 
erősebb ; a szentatya azonban még mindig magánál volt, és 
jelekkel fej ezé ki afeletti fájdalmát, hogy nem képes többé 
szóval beszélni. Bilio bibornok kéri, áldaná meg a bibornoki 
kart, s ő szentsége, jobbkezet emelve, megáldja azt. 

Körülbelül 3 óra 4 perczkor a baj a peripheriától a 
központ felé húzódik, mintegy fátyol borul a szemekre — — 
kezdődött a haláltusa. 

Tollúnk felmondja a szolgálatot azon szivszaggató lát-
ványnak leirására, melynek ez agónia két hoszu kinos órá-
ján át szinhelyei voltak e termek, I X . Pius személyes jelen-
létének, fájdalmainak, sürü s forró imáinak e némái tanúi. 

Lehetetlennek látszik, hogy e drága, e nemes életnek vég-
perczei közelednének ! 

A bibornokok a vallási vigasztalás legédesebb szavait 
mondogatják a haldokló előtt ; felváltva imádkoznak, s az 
Ég kegyeinek bőségét kérik a haldokló legédesebb atyára, 
ki szomorkodó fiait immár elhagyni készül. Az előszobákat 
zsúfolásig megtömik azok, kik előtt a Vatikán kapui meg-
nyíltak, s a puszta földön térdelve, forró imákat küldenek a 
mennyei Irgalomhoz. 

De a válságos pillanat gyorsan közeledik. A szentatya 
szobájában az ágyat körülállók könyei vegyülnek ajtatos 
fohászaik közé, mindezt pedig szomorúan kiséri a haldokló 
pápának szaggatott s egyre elgyengülő hörgése. Ötödfélkor 
Bilio bibornok az olvasó fájdalmas ti tkait kezdi, de a negye-
diknél azok, kik közelebb térdelnek a pápa ágyához felemel-
kednek a hörgés szűnik és az absolutio ünnepélyes 
szavait többé mi sem kiséri, mint az órának egyhangú ke-
tyegése, mely az Angyali Üdvözletet jelzi ; •— ekkor szólitá a 
mennyeknek országába I X . Piust Az, kit ő Szeplőtelennek 
hirdetett ki ; az Angyali Üdvözlet órájában visszaadá nemes 
fenkelt lelkét Annak, kinek a földön helytartója volt. 

Megható, fájdalmaiban is nagyszerű pillanat ! 
A bibornok Nagypenitencziárius komoly, a meghatott-

ság által elfátyolozott hangon mondá ez utolsó szavakat : 
Requiem aeternam dona ei Domine — és akkor már mi sem 
képes többé a soká elnyomott fájdalomnak hangos kitöréseit 
v isszafo j tani . . . . Könyzápor közt oda tolonganak mind, bi-
bornokok, főpapok, testőrök s a házi személyzetnek tagjai, 
hogy még egyszer csókolják meg e drága kezet, mely annyi-
szor megáldotta, annyiszor megvigasztalta őket — ! 

R ó m a i k r ó n i k a . 
(Az ,Osserv. Rom.1 és ,Voce d. V.' nyomán.) 

= Február 7-én esteli 8 órakor az orvosok utolsó tény-
kedéseiket végzék I X . Pius tiszteletre méltó holtteste körül, 
mely 1/2 9-kor egy mellékszobába vitetett, mely a volt háló-
szoba és a trónterem mellett van. Ott ugyanazon ágyra te-
ríttetett ki, melyen a pápa kimúlt. Fejénél és lábánál egy-
egy nagy gyertyatartó áll, szomorúan világítva meg a ha-
lotti gyászt. 

A boldogultnak arcza nyugodt, derült, mintegy mo-
solygó, mintha csöndesen aludnék. A trónteremben a sz. Pé-
ter-főtemplomnak gyóntatói mondák egész éjjelen át a ha-
lotti zsolosmát. A holttest mellett nemes testőrök állanak. 

— Monaco L a Valatta bibornok-helyettesnek egy hir-
detménye köztudomásra hozza, hogy a pápának földi ma-
radványai mielőbb fognak sz. Péter főtemplomának szentségi 
kápolnájában kiterittetni ; febr. 8-án délutáni 3—4-ig szól-
janak Róma összes harangjai, végre a szokásos imák sat. 
rendeltetnek. 

— Az egyháznak ideiglenes kormányát á tvet ték: in 
rebus temporalibus Pecci bibornok, Camerlengo d. S. Chiesa, 
vallási ügyekben, mint már mult számunkban jelentők, a 
bibornoki rendek fejei Amat, Asquini (mint a távollevő 
Schwarzenberg herczegnek helyettese) és Caterini. A beteg 
Amat bibornokot Di Pietro helyettesiti. 

— Legott a pápa halála után a szentszéknél hitelesi-
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tett követek hivatalosan, Írásban, a külföldi bibornokok pe-
dig távirati lag értesíttettek. 

— Ugyancsak a kezelő orvosok, dr. Antonimi, dr. 
Ceccarelli, dr. Petacci és dr. Topái, még az este egy hivata-
los iratot állítottak ki, mely következőleg hangzott : „Mi 
alulírottak bizonyítjuk, hogy I X . Pius pápa ő szentsége mi-
után már hosszabb idő óta hörghurutban szenvedett, ma> 
február 7-én, délutáni 5 óra 40 pkor tüdőhüdés folytán meg-
halt." Következnek az aláírások. 

Febr. 8-án reggel a Rómában levő bibornokok, ki-
vévén a betegség által akadályozott Amat és Panebianco ő 
emáikat 1/2 9-től délután 3-ig gyűlést tartottak. Simeoni bi-
bornok, a törvényes szokás szerint visszalépett az államtit-
kárság vezetésétől, helyét msgre Lasagni, a szent testület és 
a Consistoriumok titkára foglalta el. Helyettesse msgre 
Vanutelli. 

— Ugyané napon reggeli 8 órakor Pecci ő emja mint 
Camerlengo, a Camera Apostoli papjai és ügyvédei, tüzetesen 
msgre Macchi, maestro di Camera és Casalini del Drago s 
della Yolpe kamarások, msgre Pericoli, az apostoli főjegyzők 
és a Camera dékánja és több más hivatalnok kíséretében azon 
szobába vonult, melyben I X . Pius holt tetemi kiterítve van-
nak. Térdet hajtva, a holttestnek azonosítására mentek át, 
mi megtörténvén, msgre Pericoli térden állva osvasta fel a 
valamennyi jelenlevő által aláirt okmányt. Ott voltak bar-
berini és Altieri herczegek is, mint a nemes testőröknek ka-
pitányai s e nemes testületnek valamennyi tisztjei. 

Ugyanakkor Pecci ő emja mgre Macchi kezeiből nyugta 
mellett I X . Piusnak halászgyürüjét vette át, melyet a leg-
közelebbi bibornoki Congregatióban bemutatnia kell. 

-— A holttestnek bebalzsamoztatása e nap estéjén ha j -
tatott végre s tökéletesen sikerült, 

== Febr. 9-én a bold, pápának holtteste a Vatikánnak 
egyik szobájában kiterittetett, azonban minden külső szer-
tartás nélkül. Nagyszámú, de válogatott közönség látogatta 
a drága maradványokat, melyek aztán az esteli Üdvözlet 
idejében egészen csendben a Sistinába vitettek át, hol azokat 
a Vatikáni káptalan fogadta. Ott a holttest 3 napig marad 
kiterítve, mely idő alatt nevezett káptalan gyász-istenitisz-
teletét t a r t j a ; — a temetés 12-én lesz, — a bibornoki karnak 
gyászmiséi a kilenczed utolsó három napján a Capella Sisti-
nában fognak tartatni. 

Február 9-én esteli % 9 órakor a boldogultnak földi 
maradványai főpapi drága ruházatban, arany mitrával fején, 
levitettek a sz. Péter templomnak szentségi kápolnájába. A 
menet több száz fáklyának szomorú világitása mellett vé-
gig haladt a termeken és a nagy előcsarnokon át jutot t a 
templomba. 

Elől egy csapat svajczi katona lépdelt, ezek után a 
menetnek tagjai következő sorrendben : a házi személyzet, az 
alsó papság fáklyákat vive, a holttest, mellette nemes test-
őrök kivont karddal, a főtemplom gyóntatói kara viaszgyer-
tyákkal kezeikben, a majordomus msgre Ricci, a Camerae 
magister msgre Macchi, az első udvari pap msgre Sanminia-
telli, három kamarás : msgre Casalini, Dibisogno és della 
Volpe, az ideiglenes államtitkár msgre Vanutelli, végre a ne-
mes testőrségnek kapitányai : Barberini ós Altieri herczegek 
a többi tisztekkel. 

Ezekután a bibornokok, violaszinű ruhában, kettenkint, 
viaszgyertyákat tartva kezeikben. 

A menetet berekeszték : Orsini hg, a szentszék egyik 
marèchall-ja, Chigi hg, a Conclave őre, Cavaletti őrgróf, 
I X . Pius alatt Róma városának főpolgármestere, ezek után a 
főnemesség, a nemes testőrség, a kamarások, a palotaőrök s 
végre számos előkelő egyéniség, kik csak különös meghivás 
folytán vehettek részt e szomorúan megható cselekményben. 

A menet csendesen s ünnepélyes lassúsággal haladt, s 
7 órakor érkezett czéljához, sz. Péter szentségi kápolnájába, 
hol az ottani káptalan a holttestet ünnepélyesen átvette. A 
bibornokok körben állottak a koporsó körül és a főtemplom-
nak énekkara egyikét elzengé azon nagyszerű kardaloknak, 
aminőket csak Rómában hallhatni. Az óriási ivezetek alatt, 
e komor sötétben, melyet a fáklyák ingadozó világossága 
még csak feketébben tüntetett fél, s a pillanat fájdalmas ko-
molyságában e karének hatása leirhatlanná fokozódott 
Az absolutio után a menet visszavonult, de a drága holttest 
nélkül, mely a nemes testőrség és a vatikáni káptalan őrizete 
alatt három napig ki marad téve, szerdáig, mely napon leend 
az eddigi rendelkezések szerint, az ünnepélyes temetés. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 15. IX. Pius és a közvélemény. A nem-

zetek nagy halottja, IX- ik Pius a mily szentül élt, oly szent 
módon halt meg, ma már ravatalán fekszik az, kihez zarán-
doklatra majdnem egy évvel ezelőtt a föld kerekségének né-
pei megindultak, siratja őt az egész világ, melynek isteni 
rendeletnél fogva legfőbb lelkipásztora volt. Nemzetek nagy 
fiai, országok fejedelmei halnak el, megsiratja őket a nem-
zet, gyászt ölt haláluk miatt az ország, a fájdalomérzet 
egyes birodalmak szük határa közé van szorítva : I X . Piust 
siratja a világ, gyászt ölt halála miatt a földkerekség, a fáj-
dalom érzete hat ja át az emberiség keblét mindenütt, hol a 
megváltás jelvénye, a kereszt ragyog és hol nem ragyog az ? 
A föld kerekségének mely távol pontja az, napkelettől nap-
nyugatig, déltől északig, hol a kereszt ismeretlen volna és 
nem gyakorolná üdvadó hatását? 

H a valami, ugy az általános világgyász tünteti fel 
legjobban, minő a világ közvéleménye I X . Pius felett, és mi 
volt I X . Pius az egész világra nézve ? Ez általános gyász 
azt hirdeti, hogy I X . Pius kimagaslott korának legnagyobb 
szellemei felett erényei, életszentsége, jelleme és mindazon 
tidajdonok által, melyek az embert a szó legszorosabb értel-
mében nagygyá teszik, és midőn a világ igy gyászolja, hódo-
latát mutat ja be azon erények iránt, melyek I X . Piusban, 
mint a X I X . század legnagyobb, legnemesebb férfiában tün-
dököltek. Engesztelő érzelemmel fogadja bizonyára a kath. 
világ ez általános közvélemény nyilatkozatát és elégtételt 
lát abban, hogy a halálban igazság szolgáltatott annak, ki 
életében az emberiség érdekeiért annyi igazságtalanságot, oly 
törhetlen nemesszivüséggel eltűrt. Ami pedig bennünket 
még közelebbről érdekel, örömmel jegyezzük fel, hogy hazai 
közvéleményünk nem tesz kivételt, hanem összhangban a 
nagy világ közvéleményével dicséri a nagy halottat ; nem 
jutot t kezünkhöz tisztességes lap, nem találkoztunk sen-
kivel, ki őszinte fájdalmat ne érzett volna a keresztények 
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közös atyjának halála felett, ki magasztalva nem emléke-
zett volna meg, mint a történet r i tka tüneményéről, I X . 
Piusról. Egyszóval : mindnyájan hirdetik az ő nagyságát, 
szentségét, szivnemességét, lelki jóságát, az egyház érdeké-
ben vivott harczok között tanusitott törhetetlen szilárdságát. 

Ez a közvélemény I X . Pius felől, mennyire külön-
böző attól, melyet egy hónappal ezelőtt Viktor Emanuel fe-
lől olvastunk ! De lehet-e, szabad-e őket együtt megemliteni 
is ? Es mégis, a legkedvezőbb itéletü közvélemény mellett is, 
van valami, mi sötét árnyként látszott nyugodni az elmék 
felett, midőn igy az általános nézetnek kifejezést adtak. 
Van egy-két pont a nagy halott élettörténetében, mely felől 
a kinyilatkoztatás fényétől önmagukat elzárt elmék még ma 
sem képesek maguknak tiszta fogalmat szerezni, nem képe-
sek azokat elméjükbe és szivükbe befogadni, és azért ezeket 
Pius életének árny pontjaiként tekintik. A Syllabus és a va-
káni zsinat még ma sem talál kegyelmet sokak előtt. I X . P ius 
nagy volt szerintük mint ember, de a Syllabus és a vatikáni 
zsinat levon nagyságából, mintha csak azt akarnák evvel 
mondani, hogy senki sem nagy, aki az emberi társadalom 
biztossága és jóléte érdekében befolyását érvényesiti. Nekünk 
ugy látszik, hogy azok szemében, kik a humanismust isme-
rik el egyedüli dogmájukként, I X . Piusnak épen ezáltal kel-
lene nagynak feltűnnie, hogy a Syllabust, kiadta és a vatikáni 
zsinat határozatait megerősítette. Valóban, ha Pius nagy volt 
mint ember, nagyságát nem csak jelleme és szentsége, nem 
csak az egyház érdekében kifejtett lankadatlan tevékenysége, 
hanem egyúttal az is képezi, hogy világra kiterjedő egyházi 
gondjai mellett, figyelmét kiterjesztette a társadalomra is, és 
nagy szellemével áttekintve a társadalmi bajokat, a kezében 
levő eszközzel azokat gyógyitani törekedett. Nemesebb hu-
manismus nem is képzelhető, mint a mely a Syllabusban és 
a vatikáni zsinat határozataiban, melyeknek oroszlány része 
Piust illeti, nyilatkozik. 

Azon fékvesztett szabadosság, mely a társadalomban 
pusztító szélvészként forgat fel minden rendet, a tanok, me-
lyek a politikát, az iskolát, a családot, a sajtót stb. uralják, 
azon minden tekintély ellen fellázadó szellem, mely a népek 
kormányzását már már lehetetlenné tevék, felhívták a nagy 
Pius figyelmét, hogy a kinyilatkoztatás örök tanának fényé-
nél világitsa meg a mélységet, mely felé a társadalom ha-
lad, hogy adja kezébe a biztos szövétneket, mely a társadal-
mat a végelsülyedéstől megmentheti. Ezért ő kárhoztatta a 
Syllabusban a társadalomellenes tanokat, ezért erősítette 
meg legfőbb pásztori hatalmával a vatikáni zsinatnak a pápa 
tévmentességére vonatkozó határozatát , mely nem más, 
mint korunk azon egyik főtévelyének kárhoztatása, mely a 
tekintélyt elveti, egyszersmind ki lévén benne mondva a 
tekintély szükségessége is, mely nélkül sem az egyházban, 
sem a politikai társadalomban a rend fenn nem állhat. Ugy 
hiszszük, hogy mindez nemcsak nem kisebbítheti Pius nagy-
ságát, hanem sokkal inkább növeli azt és őt a nagyok leg-
nagyobbjává teszi. 

Részint az elfogultság, részint azon körülmény, hogy 
vagy nem tudják, vagy nem akarják Pius e kettős nagyszerű 
tényét azon magas szempontból felfogni, mely egyedül szol-
gál kulcsul a Syllabus ós a vatikáni zsinat határozatának meg-
érthetéséhez, igenis ez az ok, hogy a ,liberális közvélemény' 

még ma, elismerve Piusnak máskülönbeni nagyságát, elis-
merésével adósa maradt, a Syllabus és a zsinat tekinteté-
ben. Azonban meg vagyunk győződve, hogy a világ, habár 
utólagosan is, de egyszer mégis bizonyosan le fogja róni 
ebbeli tartozását és teljes igazságot fog szolgáltatni az any-
nyiszor félreértett, nem ritkán akarattal félremagyarázott és 
ezért haláláig üldözött nagy halottnak. A sirnál sokat jóvá 
tett a különben az egyházzal, a nagy pápával egyet nem érző 
világ, elismerésével enyhitette részben azok fájdalmát a sir-
nál, kik hozzá ez életben is rendületlenül ragaszkodtak, a 
többit, mi még hátra van, meghozza, meg kell hoznia a jö-
vőnek ; be fogja még egyszer látni a világ, hogy a Sylla-
bus és a vatikáni zsinat határozata nem árny-, hanem fény-
pontjai Pius életének, be fogja látni,hogy korának legnagyobb 
államférfiai sem tettek annyit a társadalom érdekében, mint 
Pius — a pápa, s ez elismerést — talán a legközelebbi ese-
mények fogják kierőszakolni. £ 

Esztergom. Bib.-herczegprimás ö Emja IX. Pius 
haláláról értesiti a megyét. Quod ab aliquo tempore sacrum 
inter et saxum positi anxie metuimus, accidit. Summus Pon-
tifex Pius I X . hesterna die, inter pomeridianam horam 
quintam et sextam, ex hac mortali vita ad aeternam evoca-
tus, sanctam animam suam Creatori reddidit. 

Quamvis autem egregias prorsus mentis animique do-
tes, quibus gloriosus Pontifex vel suos hostes in admirati-
onem, omnes autem, qui Catholico censentur nomine, etiam 
in amorem sui rapuit, excellentissimas porro virtutes, qui-
bus velut sol resplenduit, illustria denique acta et facta, 
quibus nomen pontificatumque suum immortalitati manda-
vit, omnes ac singuli Vestrum probe noverint ; libenter nihi-
lominus iis omnibus recensendis hoc momento vel propterea 
immorarer, ut eo luculentius appareat, quid in Capite, quod 
cecidit, omnes amiserimus, et quantam fecerit iacturam San-
cta Dei Ecclesia, cuius tam vehementibus tempestatum pro-
cellis undique pressae ac iactatae navis inter medios fluctus 
suo tam forti, sapiente, ac probato Gubernatore privata est. 

Sed vero ab his nunc recensendis abstinendum mihi 
est, tempore arctato, imo plane carenti, quippe quem incum-
bens idque gravissimum officium alio urget et vocat, ad 
aeternam videlicet Urbem, ubi mox eos coadunari oportet, 
quibus solis ius est et obligatio Ecclesiae Catholicaede novo 
visibili Capite, de novo supremo Pastore providendi. Hoc 
iter, crastina die arripiendum, ingredi nequeo, quin circa 
ea, quae ob mortem Summi Pontificis nostrarum est par-
tium, disponam. 

Sancta tenemur obligatione, quam filialis, qua erga 
Caput Ecclesiae ferri nos oportet, pietas ac veneratio depo-
scit, animam saeculo defuncti Summi Pontificis piis fer ven -
tibusque precibus, maxime vero salutari Missae Sacrificio 
prosequendi ; pari item obstringimur obligatione, Pa t rem 
Misericordiarum et Deum totius consolationis assiduis pre-
cibus exorandi, ut actum electionis novi Summi Pontificis 
suo nutu, suaeque gratiae auxilio ita dirigere dignetur, u t 
gratum Maiestati suae Pontificem sanctae Matris Ecclesiae 
regimini praeesse ocyus gaudeamus. t 

Quamobrem mox atque DD. Parochi et Parochiarum 
Administratores praesentes perceperint, insequenti Domi-
nica die fidelem populum praemonere velint, subsequa fe r îa 
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I I . vel I I I . Missam Cantatam de Requiem pro refrigerio 
animae pientissime in Domino defuncti Pontificis Pi i I X . 
celebrandam : pro felici autem novi Pontificis electione altera 
die aliud itidem Missae Sacrificium solemne persolvendum, 
prout et post sermones sacros, ex ambone habendos, et po-
meridianas Litanias, hoc ex incidenti cum exposito Venera-
bili Sacramento celebrandas, consuetis orationibus ter Pater 
et Ave, orationem item ex Missa pro eligendo Summo Pon-
tifice lingua populi subiungendam esse. Cui praemonitioni 
sive annunciationi, ut fideles condigna devotione responde-
ant, enucleanda erunt eadem occasione in sermone sacro 
summa illa bénéficia, quae ex Primatu Romani Pontificis, 
divina auctoritate constituto, ad conservandam Ecclesiae 
Catholicae unitatein, tuendam doctrinae fidei integritatem, 
et morum disciplinae puritatem, propaganda«) denique ve-
ram ac salvificam unice Religionem inde a primordiis rei 
christianae promanaverunt, nec promanare cessant. 

Quibus itaque praemissis dispono, ut die designanda 
Missa solemnis de Requiem, praeter Cathedralem et Colle-
giatas Ecclesias, in qualibet parochiali Ecclesia, et in iis 
etiam omnibus filialibus Ecclesiis, in quibus divina Domini 
ac festis diebus peraguntur, celebretur, praemisso per t r i -
duum campanarum omnium pulsu ternis qualibet die vici-
bus, mane videlicet, in meridie, et ad occasum solis ; porro 
ut pro felici electione Summi Pontificis itidem aliud Sacrum 
Solemne, Missa nempe, quae inter Votivas occurrit, et pro 
eligendo Summo Pontifice inscribitur, decantetur, et insuper 
ea omnia praesente populo absolvantur, quae in superiori-
bus ordinata sunt. Praeterea dispono, ut omnes Sacerdotes, 
tam saeculares, quam reguläres, in Sacro Missae Sacrificio 
sumant quotidie, nisi rubricae obstiterint, Collectam ex 
eadem Missa pro eligendo Pontifice. 

Caetera commendo Yos Deo et Gratiae Eius : me autem 
precibus Vestris, qui vicissim Yestri memóriám ad SS. 
Apostolorum limina facturus sum. 

Strigonii, die 8-a Pebruarii, 1878. 
Joannes Cardinalis Sinior m. p. Archi-Episcopus. 

Nagyvárad, febr. 6-án. E napokban elhagyta váro-
sunkat dr. gróf Zichy Ferencz, fiatal áldozár, hogy De Luca 
bibornok, a római Academia ecclesiastica kormányzója, meg-
hívását követve, ezen intézetben oly szép eredménynyel kez-
dett tanulmányait egy ideig folytassa. Az Academia eccle-
siastica nemes családokból származó fiatal áldozárok számára 
van alapitva, kik vagy a diplomatiai pályára készülnek, 
vagy pedig egyházjogi tanulmányokban magukat kiművelni 
kivánják ; a gróf ur, amint értesülünk, az utóbbiakra akarja 
teljes gondját forditani. 

Ámbár távozását mélyen fájlaljuk, mert rövid itteni 
tartózkodása alatt hittudományi műveltsége, szerénysége és 
számos jótéteményei által köztiszteletet és szeretetet érdemelt 
ki magának, avval vigasztaljuk magunkat, hogy biztos tu-
domásunk szerint római tartózkodása nem igen hosszú ideig 
fog tartani, melynek leteltével az egyházmegye kebelébe 
vissza fog térni, hogy szerzett tudományát az egyház és a 
haza javára érvényesítse. De a gróf ur a római világhírű 
intézetbe való meghívása őszinte örömünkre is szolgál, mi-
után az által nem csak De Luca bibornok, ki mint bécsi 
apostoli Nuntius a bérmálási szentséget feladta a grófnak, 

nem pedig bérmaatyja volt, mint azt a ,Magy. Korona' té-
vesen közölte, édes hazánk iránti figyelmének jelét adta, de 
a bold, szentatya Magyarország iránti szeretetét ezen u j bi-
zonyíték által is tanusitotta, amennyiben a meghivó levélben 
különösen ki van emelve, hogy a meghivás a szentséges atya 
tudtával és beleegyezésével történt és hogy a gróf urat öröm-
mel várta. A meghivó levél ide vonatkozó szavai ugyanis 
következők: „Quapropter maximo gaudiosuperiuslaudatam 
Sanctitatem et meipsum adventus tuus et commoratio tua in 
eodem lyceo afficiet. Veni igitur Nobilis et Reverende Do-
mine, veni hue, quamprimum poteris. Te omnes amanter 
amplectimur et fovebimus." 

Isten kisérje és segitse a gróf urat nemes törekvései-
ben az egyház és a haza javára. F—y. 

IRODALOM. 
= Katholikus Erkölcstan(Folyt.) Persona 

publica nem „nyilvános személy" (343. 1.), hanem nyilvá-
nos hivatalban álló személy. 

De Rubeis Péter Ferencz „Fidei promotor volt" (369. 
1.) Bellarmin e mondatában keveset határoz, váljon a főpap 
azért jut-e pokolra, mivel az igazságosság ellen vétett, vagy 
pedig azért, mivel a szeretet ellen vétkezett stb., a „praela-
tus" szót meg kellett volna inkább hagyni, nehogy az ily 
fordításban csakis egyoldalulag értessék. A foglalásnak 
mint valamely gazdátlan anyagi dolognak hatalmunkban 
ejtésének tárgyát nem képezi „az erdei fa" (375. 1.), hanem 
igenis „az erdei vad" (fera silvestris), ha azt vadászati tör-
vények s effélék nem korlátozzák. A „feltétel" (387. 1.) he-
lyett „szándék" teendő, nehogy a conditiovai zavartassák 
össze. — Azon esetben, ha az idő nem tűzetett ki, a kölcsön-
vevő tartozik visszaadni a kölcsönt, ha a kölcsönző felszó-
lítja, de azután jóakarólag meg kell állapitani t. i. „az időt", 
mi a forditásban kimaradt. (390. 1.) „Annak, ki a játékban 
sokkal jártasabb mint a másik, ugy hogy előre tudja, hogy 
nyerni fog, a játéktól kell tartózkodnia stb. ; különben 
visszatérítésre köteles, a mit azonban nem kell sürgetnie 
(quae tamen urgenda non esset) ; e sürgetés nem a játékost, 
hanem a törvényt, vagy gyóntatót illetné. 

Az „apparatus" alatt nem „készületet" (414.1.), ha-
nem pompát szoktunk érteni. „Continenter medio aevo" nem 
„e század folytán". (425. 1.) Az elöljárók, kik a párbajt nem 
akadályozzák minden kifolyt vérben „bűnrészesek", (bűnö-
sök helyett, 427. 1.) lesznek. 

Szent Tamásnak a vakmerő Ítéletről mondott e szava : 
„ Melius est, quod aliquis frequenter fallatur, habens bonam 
opinionem de aliquo malo homine, quam quod rarius falla-
tur, habens maiam opinionem de aliquo bono : quia ex hoc 
fit iniuria alicui, non autem ex primo" s. Th. 2. 2. qu. 60. a. 
4. ad 1. roszszul vannak igy forditva : mint hogy valamely 
jó emberről roszszul vélekedve, gyakrabban csalatkozzék stb-
(436. 1.) Hasonlóképen roszul forditják sz. Bernát e szavait: 
„Vehemens fuit nimis tentatio: quid de me illa fecisset, si 
accepisset in me similiter potestatem." (In Cant. C. Serm. 
40. n. 5.) „Igen heves volt a kisértés : mit tett volna ő he-
lyemben, ha ő is hozzám hasonló képességet nyert volna." 
(436. 1.) I t t az „ő" nem felebarátomra, ki felőlem vakmerően 
itélt, hanem a kísértésre vonatkozik, s nekem felebaráti sze-
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retetnél fogva s saját gyai-lóságom tudatában meg kell gon-
dolnom, mit tett volna a kisértés énbennem, vagyis mit tet-
tem volna én, ha ez a kisertés én reám is hasonló hatást gya-
korolt volna. 

„A hirnévhez való jog vagy a valódi biin tudatlansá-
gán, vagy a biin valóságos hiányán alapszik." (432. 1.) Eb-
ből az következik, hogy a biin is bírhatna tudatlansággal, 
pedig csak az embernek nincs tudomása másnak bűnéről, és 
ha nincs, és nekem pl. van, nem szabad ezt másnak elmon-
danom, mert „a hirnévhez való jog a valódi bűn nem tudá-
sán, nem ismerésén (in ignorantia eriminis veri) alapszik." 
Ugyanez áll a (441. 1.) mondottakról. 

Tollhibának veszszük, midőn a lopás azon bűnök közé 
tartozik, „a melyek a mennyországból kizáratnak bennünket." 
(446. 1.) „Ha a végszükségben szenvedő máshol tényleg, 
vagy legalább valószinü reményben jószággal bir, az idegen 
jószágot csakis a visszatérítés kötelezettsége mellett tulaj-
donithatja el, mert a szükség (tunc) nem követeli, hogy az 
idegen jószágot ingyen fogadja el (accipere). 451.1. A „tunc" 
kihagyása által téves is lehet az elv. 

A titkos kárpótlásról szóló tan mint tan, nem alajml 
„nagyon ingadozó véleményeken" (452. 1.), mert a tant ma-
gát a theologusok erős érvekkel be tudják bizonyitani, hanem 
atannak gyakorlati esetekben való alkalmazása „res periculi 
et hallucinationis plena", s ezért nem mindig jó a gyóntató 
székben ajánlani a titkos kárpótlást. — A ki az idegen jószá-
got igazságtalanul elfogadja vagy letartóztatja, magát a jó-
szág vagy értékének (pretii) s nem „tulajdonos" (462.1.) adó-
sává teszi ; mert a roszhiszemü birtokos ellenében a tulajdo-
nost már maga az idegen jószág, vagy annak értéke, kép-
viseli. „A parancsoló nem felelős ama károkról, melyeket az 
alattvaló a parancson felül okozott. Kivéve azonban, ha az 
alattvalónak nem állt hatalmában parancsait megtartani" 
(fines mandati servare) 477. 1., jobb és világosabb : a parancs 
határait át nem lépni. — „Mercede conductus" felbérelt, s 
nem „jutalom által kecsegtetett". (477. 1.) „A szolgák köte-
lesek visszatéríteni, ha nem akadályozzák meg a vidékiektől 
tett károkat" (487. 1.) „Extranei" nem vidékiek, hanem há-
zon, családonkivüliek, mert a kath. erkölcstan a szolgákat 
családhoz tartozóknak tekinti. A 490. 1. 9. s. „egyesek" (sin-
guli) helyett „egyenkint", s u. o. 3. alatt a „teljesen" után, 
vagy a latin „in solidum", vagy helyette „együttesen" teendő. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
O Felsége a császár az apostoli király, mint a lapok 

hirlik, a jelen alkalommal lemondott a , Veto' gyakorlásától. 
H a e hir, mint szivesen elhiszszük, alapos, akkor ez egyike 
a legnemesebb, de a jelen körülmények közt legbölcsebb tet-
teknek is, melyért az egész katholikus világ őszinte, hódolat-
teljes köszönettel tartozik ő Felségének. 

— Egy f. hó 12-én este hozzánk érkezett táviratból 
értesültünk, hogy ő Eminentiája a prágai és bécsi biborno-
kokkal együtt nevezett napon a legjobb egészségben Rómába 
érkezett s hogy a Conclave, az eddigi határozatok szerint, f. 
hó 19-én gyülend egybe. 

— Ő Eminentiája a bibornok-herczegprimás ismét ki-
váló jelét adta a hazai műemlékek iránti élénk érdeklődésé-
nek. A pozsonyi koronázási templom chorusának stylszerü 
helyreállítására ugyanis 10,000 ftot adományozott ; továbbá 
a komáromi irgalmas nénék alapítványa javára, az eszter-
gomi főkáptalan kezeihez szintén 10,000 ftot letéteményezett ; 
végre elrendelte a párkányi Umplom kiépitését olykép, hogy 
e munka húsvét után azonnal megkezdessék. 

= 0 Eminentiája a bibornok-herczegprimás az eszter-
gomi kereskedő ifjúság által rendezett jótékonyczélu táncz-
mulatságnak jövedelmét 30 ft., — az izraelita ifjúságnak 
szintén hasonczélu vigalmát 25 ft. kegyadománynyal segélte 
fel. Mind két oldalról küldöttség járul t O Eminentiája elé, 
melynek tagjai a főpap leereszkedő nyájas modora által egé-
szen elbájoltattak. ( ,E—m.') 

— Köszönettel vettük a sz.-fehérmegyei mlgos kápt. 
Helynök urnák körlevelét, mely a salezi sz. Ferencz ügyé-
ben kiadott ap. breve mellett I X . Pius halálát is hozza a 
megye tudomására. 

— Az olasz liberális sajtó igen zokon veszi, hogy 
Viktor Emanuel halála sem az angol, sem a német trónbe-
szédben szóval sem említtetett. Főleg a német császártól meg-
kívánták volna, hogy V. E.-nek, kihez annyi tekintetben 
hasonlított, a baráti megemlékezés néhány szavát szentelte 
volna, főleg miután a német koronaherczeg, negyvenéves kora 
daczára nem átallotta az olasz, tán ötéves ,koronaherczeget' 
a Quirinál erkélyén coram plebe — megcsókolni. Igaz, hogy 
erre azt mondta az ,Unità Catt.', hogy Júdás is csókolt 
egyszer 

— Assisi városában bizottság alakult sz. Ferencz szü-
letése hétszázados évfordulójának 1882-ben méltó megün-
neplésére. Az anyagelviség eme napjaiban bizony szép gon-
dolat lenne, az evangeliumi tanácsok eme nagy hősének em-
lékünnepélyét méltó módon megülni. — Secchi atya, a hires 
csillagász, gyomorbajban halálosan beteg. Végrendelkezése 
értelmében tudományos eszközei Ferrieri atyára S. J . szál-
landanak át, ki a csillagászat terén, mint mondják, méltó 
versenytársa Secchinek. 

— Azon ház, melyben Emmerich Katalin 1824-i febr. 
9-én Dülmen városában meghalt, jelenleg a lebontatás ve-
szélyében forog, amiértis Wegener ur, münstermegyei lel-
kész felhívást bocsátott Európa katholikusaihoz, hogy kö-
nyöradományok utján tétessék lehetővé e házat a kath. hit-
község számára megvenni, s igy a szobát, melyben Katalin 
meghalt, a mostani karban megtartani, mig a netaláni bol-
doggá avattatás iránt a szükséges lépések történhetnének. 

— A Hossbach-ügyben (1. ,Rel.< 1877, I I , 29. sz., 230.1.) 
a berlini főconsistorium akként határozott, hogy a nevezett 
Krisztustagadó megmaradhat ugyan a sz. Andrásról nevezett 
,hit'-községnek lelkészeül, de sz. Jakabhoz nem tétetik át. 
Igy a káposzta megmarad ugyan, de azok szerint, miket már 
a fentebb idézett helyen jelentettünk, bizonyosnak látszik, 
hogy a kecske nem fog jóllakni, annak daczára, hogy ugyan-
csak a főconsistorium, szemlátomást azon czélból, hogy Hoss-
bach embereit lecsititsa, nagy kegyesen elhatározta, hogy 
istentagadó nyilatkozatai miatt nem fog e .lelkész' ellen fe-
gyelmi vizsgálatot inditani. Hogy a confusio még telje-
sebb legyen, Hermann, a főconslstoriumnak tulliberalis el-
nöke mindezeknek szerencsés véghezvitele után hatheti sza-
badságot kapott, mit általánosan leendő nyugdíjaztatásának 
előhírnökéül tekintenek. — Időközben a socialdemocratia 
borzasztóan decomponáló hatást gyakorol a protestantis-
musra. A vezérférfiak egy idő óta ördögi következetességgel 
s a vad tömeg botrányhajhászata által tetemesen segítve nyil-
tan agitálnak a kereszténység ellen, s tökéletes irodákat szer-
veztek, melyekben az államegyházbóli kilépésekre szükséges 
iratok ingyen szolgáltatnak ki és a ,kilépni' szándékozók t a -
nácsot és útbaigazítást kapnak. E gyalázatos mozgalom már 
a nőket is vonta köreibe, kik e tekintetben cseppel sem job-
bak a férfiaknál. A kilépések a protestáns egyházból már 
tömegesen történnek s néhány orthodox protestáns papnak 
ellentörekvései, szemben a felvaditott tömeg buta fanatismu-
sával, gyengéknek s hatálytalanoknak bizonyulnak. Ezt is a 
,kulturharcz'-nak köszönheti a protestantísmus. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Főpásztori körlevél. — Irodalom. — Vegyesek. 

Ö Eminentiájának böjti körlevele. 
De ritu incinerationis in capite ieiunii Quadragesimalis 

et eius significatione. 
(Folytatás.) 

Nec minus ad salutein nobis conducit seria 
consideratio fragilitatis et brevitatis huius vitae, ne 
in ea fiduciam locemus, ne baculo liuic arundineo 
innitamur, longos nobis annos promittentes, ad quam 
considerationem cinere capitibus nostris in capite 
ieiunii imposito perinde provocamur. „Verumtamen 
universa vanitas, omnis homo vivens." „Dies mei 
sicut umbra declinaverunt, et ego sicut foenum arui." 
„Homo vanitati similis factus est, dies eius sicut 
umbra praetereunt." Totidem sunt eíFata Psaltis re-
gii,1) cui accedit Job : „Homo, inqui t 2 ) natus de 
muliere brevi vivens tempore, repletur multis mise-
riis. Qui quasi Hos egreditur, et conteritur, et fugit 
velut umbra, et numquam in eodem statu perma-
net." Ubi ad exprimendam naturae nostrae fragili-
tatem apte ut i tur exemplo umbrae et floris, quod et 
in plerisque aliis S. Scripturae libris deprehendimus 
adiuncta insuper foeni similitudine, quod facillime 
suum amittit virorem et exarescit. „Recordatus est, 
inqui t 3 ) David, quoniam pulvis suraus; homo sicut 
foenum dies eius, tamquam flos agri, sic efflorebit." 
Nec aliter de homine divite praecipit S. Jacobus: 
„quoniam, ait4), sicut flos foeni transibit : exortus 
est enim sol cum ardore et arefecit foenum, et flos 
eius decidit, et decor vultus eius deperiit." Quae a 
S. Apostolo de divite dicta, de omnibus omnino ho-
minibus intelligenda sunt tanto magis, quod infe-
rius 5) generatim quaerat: Quae est vita ves t ra?"e t 
respondeat : „Vapor est ad modicum parens, et dein-

!) Ps. 38. 101, 141. - 3) 14, 1. sq. 
sq. — 4) 1, 10. sq. — 5) 4, 15. 

3) Ps. 102, 14. 

ceps exterminabitur." His sacris testimoniis respon-
det S. Ambrosius, de herba virente et flore foeni 
disserens 6) : „In hac germinum specie, et illo viren-
tis herbae munere imago est, inquit, vitae humanae, 
et naturae, conditionisque nostrae insigne quoddam 
spectatur et speculum elucet. Ilia herba et flos foeni 
figura est carnis humanae, sicut bonus clivinitatis 
interpres organo suae vocis expressif, dicens : Clama. 
Quid clamabo ? Omnis earo foenum, et omnis gloria ho-
minis, ut flos foeni. Aruit foenum, et flos decidit ; verbum 
autem Domini manet in aeternum.1) Dei scientia vox 
humana est. Dicit Deus, Clama : sed in ipso Isaia lo-
quitur. Ille respondit: Quid clamabo? Et tamquam, 
quid loqueretur, audiisset, adiunxi t : Omnis caro 
foenum. Et vere; viret enim gloria hominis in cárne 
quasi foenum: et quae putaturessesublimis, exigua 
quasi herba est, praematura ut flos, caduca, quasi 
foenum germinat vitae viriditatem in specie, non in 
fructu soliditatem, hilarioris vitae quasi flos prae-
tendens iucunditatem, breviori spatio occasura, sicut 
herba foeni, quod priusquam evellatur arescit. Quae 
enim firmitudo in carne, quae salubritas potest esse 
duratura. Hodie videas adolescentem validum, pu-
bescentem, aetatis viriditate florentem, grata specie, 
suavi colore; crastina die tibi facie et ore mutatis 
occurit : et qui pridie tibi lautissimus decorae for-
máé visus est gratia, alio die miserandus apparet 
aegritudinis alicuius infirmitate resolutus. Plerosque 
aut labor frangit aut eviratos deliciae reddunt, lu-
xuria décolorât. Nonne verum est, quia aruit foe-
num, et flos decidit ? Quantos pridie caterva 
plaudentium et invidiosa frequentis populi domum 
pompa deduxit, et nox una gloriosae illum splendo-
rem deductionis abolevit, ac repertinus lateris dolor, 

6) Hexaem. 1. 3. 7) Is. 40, 6. sq. 
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effusis gaudiis, luctuosam gravis successionem moe-
roris admiscuit? Huiusmodi igitur est gloria homi-
nis, sicut flos foeni, quae etiam cum defertur, nihil 
operibus adiungit, in qua nullus fructus acquiri-
tur ; et cum amittitur, evanescit, omnem scenam ho-
minis, et quam desuper obumbrabat repente desti-
tuens, et quam intus animabat." Insuper quam bre-
vis est vita hominis in bis terris, cuius anni more 
fluentis aquae rapido impetu fugaces praetereunt. 
„Quotidie morirnur, inquit S. Hieronymus 8), quo-
tidie commutamur: et tarnen aeternos nos esse cre-
dimus. Hoc ipsum, quod dicto, quod scribitur, quod 
relego, quod emendo, de vita mea trahitur. Quot 
puncta not.arii, tot ineorum damna sunt temporum. 
Scribimus, atque rescribimus, transeunt rnare epi-
stolae, et scindente sulcum carina, per singulos fiu-
ctus aetatis nostrae momenta minuuntur ." Videmus 
sane plerosque in ipso fere vestibulo vitae morte 
extingui, alios pueritia vixegressos saeculo defungi, 
nonnullos in ipso adolescentiae flore morte occu-
pari. Hos in iuvenili aevo, cum adhuc suam ordiun-
tur telam, repente succidi, pauciores ad virilem aeta-
tem pertingere, provectos ad decrepitam hoc ipso 
morte resolvi. Quibus certe quotidianis, quae oculis 
nostris obiiciuntur, exemplis vitae humanae brevi-
tatem vel palpitantes oculis conspicimus. Praescri-
ptam humanae vitae metam denunciatam novimus 
prophetico sermone, qui ita sonat 9 ) : „Diesannorum 
nostrorum in ipsis septuaginta anni. Si autem in 
potentatibus octoginta anni, et amplius eorum labor 
et dolor." Maneat igi tur omnibus nobis alta mente 
repostum, quod S. Patriarcha Job expressif, I0) di-
cens : „Breves dies hominis sunt, numerus mensium 
eius apud te est ; constituisti terminos eius qui prae-
teriri non poterunt." 

Sollicitos praeterea nostrae salutis reddere nos 
magnopere debet ineluctabilis mortis incertum tem-
pus, et incerta dispositio, qua;e morientibus nobis 
inerit : num nempe odio tunc, an amore digni habe-
bimur. Incertain nobis horam mortis esse, testis est 
Ecclesiastes l I) : „Nescit homo, inquit, finem suum, 
sed sicut pisces capiuntur hämo, et aves laqueo com-
prehenduntur, sic capiuntur homines in tempore 
inalo, cum eis extemplo supervenerit." Et Salvator 
divinus salubriter eiusdem rei nos commonefacit ,2) 
exemplo cuiusdam divitis hominis, cuius cum ager 
uberes fructus attulisset, dixit animae suae: Anima, 
babes multa bona posita in annos plurimos ; requi-

8) epist. ad Heliod. — 9) Ps. 89, 10. _ 10) 14, 5. — 
« ) 9, 12. — 1S) Luc. 12, 19, 20. 

esce, comede bibe, epulare. Dixit autem illi Deus : 
Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te; quae 
autem parasti, cuius erunt ? . . . Cautos igitur, vigiles 
ac providos reddere nos volens Dominus ad mortis 
adventum, saepius auribus nostris inculcat1 3): „Vi-
dete, vigilate, et orate : nescitis enim, quando tem-
pus sit." Et i terum : „Vigilate ergo. Nescitis enim, 
quando Dominus domus veniat : sero, an media no-
cte, an galli cantu, an inane; lie cum venerit repente, 
inveniat vos dormientes. Quod autem vobis dico om-
nibus dico: Vigilate." Quem in locum observât S. 
Augustinus 14) : „Latet ultimus dies, u t observentur 
omnes dies. Sero parantur remedia, cum mortis im-
minet periculum." Et S. Gregorius M. 15): „Ad hoc, 
inquit, conditor noster latere nos voluit finem nos-
trum, diemque mortis nostrae esse incognitum, ut 
dum semper ignoratur, semper proximus esse cre-
datur, et tanto quisque sit ferventior in operatione, 
quanto et incertior est de vocatione, ut dum incerti 
sumus, quando moriamur, semper ad mortem parati 
debeamus vivere." Sed aliis etiam locis, ut vigile-
mus ad mortis adventum, Dominus nos admonet: 
„Vigilate itaque, ait, quia nescitis diem, neque ho-
ram." 16) Et iterum 17): „Si sciret paterfamilias, qua 
hora fur veniret, vigilaret utique, et non silieret per-
fodi domum suam. Et vos estote parati, quia nesci-
tis, qua bora filius hominis veniet." Quae monita 
non solum intelligenda et accipienda sunt de ad-
ventu Domini ad iudicium universale in consuinma-
tione saeculi, sed et de die particulari, qua venit 
etiam Dominus in morte cuiusque hominis ad singu-
lare iudicium, repetens depositum, et commissi talenti 
rationem exigens, de qua loquitur S. Paulus, scri-
bens ad Thessalonicenses 18) : „Ipsi diligenter scitis, 
quia dies Domini, sicut fur in nocte, ita veniet." 

(Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
IX. Pius pápának ünnepélyes tiltakozása I. Umberto 

trónralépte alkalmából. 
A Vatikánból, 1878-i január 17. 

Szem előtt tar tva azon szent kötelességeket, melyek a 
szentszék elévülhetlen jogainak védelme körül őt megille-
tik, ő szentsége soha sem mulasztotta el azon szentségtörő 
tények ellen felszólalni, melyek, egyik a másik után a subal-
pin kormány által e szentszék világi hatalmának rovására 
elkövettettek. 

Egyéb, többféle felszólalások közül, tekintve azon kö-
rülményeket, melyek által előidéztettek, különösen kieme-
lendők ő szentségének 1860-i márczius 20-án a diplomatiai 

» ) Marc. 13, 33, 35—37. — " ) De discipl. Christ. 
15) Moral. 1. 12. — 16) Matth. 25, 13. — 17) Luc. 12, 39. sp. 
18) I . Ep. 5, 2. 
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karhoz intézett jegyzéke a Romagnanak Piemonthoz való 
annexiója ellen, hasonlólag két másik, ugyanaz év szeptem-
ber 18-a s 24-éről kelt jegyzék, midőn a Márkák és Umbria 
erőszakkal foglaltattak le ;egy további, 1861-i aprilhó 15-ké-
ről, midőn Viktor Emanuel király Olaszország királyának 
czimét vette fel, s végre 1870-i szept. 20-áról, Róma jogta-
lan megszállása ellen. 

Ezen ünnepélyes tiltakozások örök időkre maradnak 
érvénybe, s az évek legördülése, távol attól, hogy erejöket 
csökkentette volna, ellenkezőleg azoknak jogos és szükséges 
voltát tüntette ki, tekintve, hogy a szomorú tapasztalás azóta 
mindinkább kiderítette, mennyi akadálylyal kelle a szent-
atyának, apostoli hivatalának teljesítésében folytonosan meg-
küzdeni azon pillanat óta, melyben államaitól megfosztatott. 

Tekintve mindezeket, s minthogy legújabban, a neve-
zett király halála alkalmával, annak elsőszülött fia, felvévén 
Olaszország királyának czimét, nyilvános és ünnepélyes ki-
áltványban a véghezvitt kifosztásnak szentesítésére vállal-
kozott (ha preteso sanzionare la spogliazione già consum-
mata), a szentszék kénytelen megszakítani oly hallgatást, 
melyből bárki is, téves magyarázatok alapján, helytelen kö 
vétkeztetéseket vonhatna. 

Ez okoknál fogva, s azon czélból is, hogy a hatalmak 
figyelme újra felhivassék azon nehéz kényszerhelyzetre, 
melyben az egyház még folytonosan van, ő szentsége alul-
írott bibornok-államtitkárnak meghagyta, hogy tiltakozá-
sának ujolagos felszólalás által kifejezést adjon a végből, 
hogy a jogtalan fosztogatással szemben sértetlenül fentartas-
sék az Egyháznak joga mindazon ősrégi birtokaira, melye-
ket az isteni Gondviselés arra rendelt, hogy a római pápák 
függetlenségét, apostoli hivataluk teljesitésébeni teljes sza-
badságukat s az egész világ katholikusainak békéjét és nyu-
galmát biztosítsák. 

Ennélfogva, ő szentsége parancsának értelmében, alul-
írott ezennel a lehető legteljesebb s legtiizetesb módon tilta-
kozik a fentemiitett tény, valamint azon szándék ellen, e 
tény által ama régebben a szentszék hátrányára elkövett, 
jogtalan foglalásokat (usurpazioni) újból megerősíteni. 

Kérve Exádat , hogy jelen tiltakozást kormánya tudo-
mására hozza, fogadja sat. Simeoni János, bibornok. 

R ó m a i k r ó n i k a . 
(Az ,Osserv. Bom.L és ,Voce d. V.' nyomán.) 

— Február 10-én 7 órakor reggel nyittatott meg szent 
Péter temploma s a már egy óra óta a piaczon várakozó 
néptömeg beözönlött, hogy a megholt pápát még egyszer 
lássa. A piacznak baloldalán levő oszlopsor alatt egy zászlóalj 
áll, rendőri czélokra, mi ily tömeges csoportosulás alkalmá-
val épen nem felesleges ; a templom belsejében városi őrök, 
díszruhában, ügyelnek a rend fentartására, sem jobban, sem 
roszabbul, mint ahogy ily alkalomakkor történhetik és tör-
ténni szokott. A legmélt. Oltáriszentség kápolnája, melyben 
a pápa holtteste ravatalon fekszik, jobbfelől a harmadik. 
Vasrácsozata be van zárva, mely előtt még ezenfelül is cara-
binierik állanak, mert a tolongás akkora, hogy a tömör rá-
csozat még sem látszott elég erősnek. A ravatal alacsony és 
egyszerű, a pápa lábai, vörös czipőben, kiállanak a rácson 
kivül, ugy, hogy az arra menők megcsókolhatják. A bold. 

pápa kezei, melle felett összekulcsolvák, feszületet tartanak. 
Vonásai halványak, de változatlanok, ajkai körül amaz isme-
retes kedves mosoly, melylyel az élő annyi szivet meghódí-
tott. A rózsaszinü selyemmel bevont ravatal jobbján s bal-
ján öt-öt gyertya ég, a kápolna oltárán hat. A ravatal mel-
lett palota- és nemes testőrök állanak, féldiszben ; mellet tök 
a penitencziáriusok, egyszerüségökben is megható alakjai. A 
szentség kápolnájával szemben, azaz a vatikáni káptalannak 
kápolnájában más ravatal készül, mely amannál is egysze-
rűbb, csak fekete bársonynyal bevonva, ott fog a Requiem 
tartatni. Addig is minden nap 6—11-ig mondatnak a csen-
des halotti misék az egyes oltárokon, egyúttal pedig Róma 
többi templomaiban szünet nélkül folynak az engesztelő ál-
dozatok ; a laterani főtemplomban és S. Maria Maggioreben 
f. hó 13-án fognak megtartatni. 

•— Rendes időben a megholt papák belső testrészei a 
SS. Vincenzo ed Anastasio di Trevi czimű templomban té-
tettek le ; minthogy azonban jelenleg az ezeknek átvitelével 
összekötött külső szertartásokat megtartani nem lehet, azért 
e testrészek bebalzsamoztatva, sz. Péter temploma kryptájába 
tétettek le. 

— A népnek tolongása a hold. pápa ravatala körül 
óriási s nem csak rómaiak azok, kik ilyképen bucsut vesznek 
I X . Piustól, mert a vonatok szünet nélkül hozzák a vidéki-
eket és külföldieket. Hallomás szerint a király egyik hadse-
gédét küldé Pecci ő emjához, azon ajánlattal, hogy „közösen 
megállapítandó módon gondoskodjanak az egyházi és a vi-
lági hatalom a rendnek fentartásáról, valamint most, ugy 
későbben, a Conclave tartama alatt is." Pecci ő emja, udva-
riasan megköszönve a király ajánlatát, mindazonáltal visz-
szautasitotta volna azt. Mert a Vatikán ma, egy igen helyes 
felfogás szerint, börtön, mely körül a rendet feutartani, a bör-
tönőrnek kötelessége. 

— Időközben a Conclavéra való előmunkálatok seré-
nyen folynak. Részint az egyes bibornokok, rangjokhoz s a 
körülményekhez méltó elszállásolása, részint a külvilággali 
összeköttetés megakadályozása tekintetéből tetemes kőmii-
vesi munka szükséges, melyeket egy, Pecci, Di Pietro, 
Simeoni, Borromeo és Sacconi bibornokokból álló bizott-
ság ellenőrködése mellett Vespignani és Martinusci építé-
szek vezetnek. 

— Ausztria-Magyarország, Spanyol-, Bajor- és Fran-
cziaország, úgymint Belgium és Portugál udvarai rögtön a 
fájdalmas hir vétele után részvételi táviratokat menesztettek 
a Vatikánba. 

= Február 11-én az itt levő bibornokok ismét hosz-
szabb tanácskozásra gyűltek össze, melyeknek tárgyait azon-
ban, valamint határozatait a leghatározottabb discretio leple 
födi, ugy hogy mindaz, mit egyes liberális lapok erre vonat-
kozólag hoznak, nem is mindig ,ártatlan' koholmány, hanem 
legtöbbnyire irányzatos, rosz szándékú insinuatio és sup-
positio 

— A ministerium is már több ízben tanácskozott a te-
metési szertartások körüli részvevés tárgyában ; de a Vati-
kánnak határozottan passiv magatartásával szemben, nem 
tudják mire határozni magokat. A kormány azt remélte, 
hogy ez alkalommal lehetséges lesz, valamely ürügy alatt 
hivatalos összeköttetésbe léphetni azon bibornokokkal, kik 

15* 
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az egyház törvényei szerint jelenleg az ügyelt élén állanak, 
miből aztán bizonyos nemét az „elismertetésének lehetett 
volna kimagyarázni, vagy kierőszakolni. Hasonló ezélból 
történtek a királynak egyes, fentjelzett ,előzékeny' lépései 
is. Mind e kísérletek azonban meghiúsultak. 

— Nem kevésbbé ügyetlen szerepet játszik az itteni 
főliberalis polgármester is, kinek nem volt annyi becsülete, 
hogy a nagy pápa elhunytát hivatalosan tudatta volna a 
közönséggel. Ezen tapintatlanság miatt még liberális oldal-
ról is megrovatván, hibáját ma ekként akarta jóvá tenni, 
hogy ez eseményt ,közvetve' tudatta a közönséggel, egy fal-
ragasz utján, mely „a beállott nagy esemény folytán" — a 
kocsik menetrendét szabályozza a Vatikán és az angyal-
vár közt — ! 

— Február 12-én. Ma érkezett Magyarország herczeg-
primása, Simor János bibornok ö cminentiája. Az oszt.-
magyar bibornokok teljes számmal itt vannak. Remélik, 
hogy még O' Cullen, dublini és Mak' Closkey new-yorki 
bibornok-érsekek is még jókor fognak megérkezni. Az itt 
levő bibornokok ma is tanácskozásra gyűltek össze. A gyű-
lés 9—142-ig tartott . 

= Február 13. Az ajtatosaknak sürü tolongása sz. 
Péter templomában folytonosan tart ; azt is meg kell valla-
nunk, hogy a városi őrök mindinkább jobban teljesitik szol-
gálatukat. A katonaság illően viselte magát ; itt ott volt 
ugyan egy-egy tisztecske, ki ugy tesz, mint ez urak néha 
egyházi ünnepélyességek alkalmával tenni szoktak, de a túl-
nyomó, főleg a magasabb rangú többség tökéletesen a pilla-
nat m^asztosságához méltó magatartást tanusitott. Lát tunk 
tiszteket, kik szolgálaton kivüli embereiknek megengedték, 
hogy a többi hivek sorjában a pápa lábait csókolják meg. 
Nevezetes az is, hogy, a templom bezárása után, a napközben 
szolgálatban volt városi rendőrök in corpore mentek ugyan-
ezt tenni. Ily Nicodemus-féle tettet egyéb magasrangu sze-
mélyekről is tudnánk elmondani Ez a gyávák plebi-
scituma ! . . . 

— Ma Ceccarelli orvos a boldogult arczának és kezé-
nek főszöntvényét vette, s igy reményünk van, hogy a leg-
jobb atyának vonásait s annyi áldást osztott kezének mását 
nem sokára birandjuk. 

— Különben ma volt azon szomorú nap, melyen drága, 
nagy halottunk földi maradványaitól is meg kelle válnunk, 
mert az előlegesen is már határozottan megállapított rend-
hez képest 

IX. I'iusnak temetése 
ma, esteli 6 órakor ment, a szokott ünnepélyes szertartások-
kal, végbe. A jelzett órában a bibornokok, kik a consisto-
r iumi teremben gyűltek volt össze, lejöttek a belső lépcsőn 
és a szentségkápolnába vonultak, hol a vatikáni káptalant és 
a többi papságot várták. I t t még egyszer megcsókolák Pius 
lábait, mintegy az utolsó hódolat adóját róván le aziránt, 
kitől nem sokára végképen bucsuzniok kellett. A káptalan 
és a papság processionaliter érkezvén, msgre Folicaldi, efe-
zusi érsek i. p. és vatikáni kanonok, még egyszer szentelt 
A'izzel hintó be I X . Pius földi maradványait, mi megtörtén-
vén, a Capella Giulia a ,Miserere'-1 zengi el, megható, sziv-
inditó módon. 

Háromnegyed hatkor a szertartásmesterek megindul-

tak. Elől, mindjárt a kereszt után, a vatikáni semmarium, 
azután a vatikáni káptalan, sz. Péter főtemplomának archy-
presbytere, Borromeo-Arese bibornok ő Emja közvetlenül a 
nemes és svajezi testőrök által körülvett holttest előtt, melyet 
felváltva a főtemplomnak mansionariusai, az ,Archiconfra-
ternita del SSmo Sacramento di san Michele in Borgo' és a 
nemes testőrség altisztjei vittek ; ez utóbbiak ezúttal e rend-
kívüli megtiszteltetést különösen kérték. Következtek : a ne-
mes pápai udvar, az egyházi és világi kamarások és azon ki-
tűnő egyéniségek, kik erre különösen meghivatva, e megható 
jelenetnek szemtanúi lehettek. 

A menet a szentségi kápolnából kilépve, jobbra fordult 
a Confessio felé ; szent Péter érezszobrához érve egy pillana-
t ig mintegy megállt, — azután a Confessio mellett elha-
ladva mindig balfelé fordult s igy a chorus kápolnájához ért. 
Ennek bejáratánál a vivők olyképen fordultak a koporsó-
val, hogy a holttest fejével előre ment be a kápolnába, mely-
nek közepén letétetett. Ott a Capella Giulia az ,In paradi-
sum' antiphonát és ,Sieut eervus ad fontes aquaram' zsoltárt 
éneklé el, msgre Folicaldi pedig a végimákat mondá, mik-
nek befejezése után ő szentségének volt majordomusa, msgre 
Ricci-Fa race ian i, könyes szemmel a boldogult nagy pápá-
nak, soha többé senki által nem látandó arczát fehér gyolcs-
kendővel fedte be, msgre Martinucci pedig, pápai szertartás-
mester, az egész testre széles, rózsaszínű selyem takarót bo-
rított, mely fölé a szemfödőnek végeit összeköté. Ez ünne-
pélyes pillanatnak néma csendét csak szakadozott sohajok 
szakiták meg, melyekkel a gyászoló gyermekek ily áldott 
atyától bucsut vőnek •— a viszontlátásig ! 

Most a holttest levétetett azon hordágyról, melyen ed-
dig nyugodott, és az első, puha fából készült s vörös bár-
sonynyal bélelt koporsóba tétetett. A volt pápa, mint min-
denki láthatta, albát viselt, tunicellát, rózsaszínű selyem dal-
maticát, aranynyal liimzett planétát s mitrát, végre a pal-
liumot. Koporsójába, lábához, 32 arany-, ugyanannyi ezüst-
és épannyi bronz-érem tétetett le, megfelelőleg uralkodása 
32 esztendejének, végre pedig zárt dobozban egy perga-
mentirat, melyen I X . Pius kitűnő tetteinek leirása olvas-
ható. Ez első koporsó, bezárva, egy másodikba helyeztetik, 
mely vastag olomlemezekből készült ; mig e második ko-
porsó lezáratott sz. Péter káptalának jegyzője, Pomponi Fi-
liberto, hoszu okmányt olvasott fel, mely a történtek hű, hi-
vatalos leirását tartalmazza, végre msgre Folicaldi az utolsó 
absolutiót mondta. 

Ez ólom koporsón van hét pecsét, a Camerlengo, a Mag-
giordomo és a káptalannak czimereivel. Felületén legfelől 
egy kereszt, ezalatt a volt pápának czimere, a tiarával, de 
már a kulcsok nélkül, mert azok csak élő hatalmat jelezhet-
nek ; — közepe táján pedig e felirat : 

CORPUS-
pii- ix- p. M-

VIXIT- AN- LXXXV- M- VIII- D- XXVI-
ECCIiES- VNITEB- PBAEFVIT-
AN- XXXI- M- VII- D- XXIII-

OBIIT- DIE- VII- FEBIt-
AN- MDCCCLXXVIII-

legalul pedig egy halálfő, keresztbe fektetett halálcsontok-
kal. Ezen ólomkoporsót végre, hitelesen bezárva, egy diófá-
ból készült, harmadik és utolsó koporsó vette fel. 

Mig mindezek megtörténtek, nyolez óra lett, és a me-
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net másodszor indult, hogy már most I X . Pius földi marad-
ványai azon helyre tétessenek, hol maradniok kell, mignem 
utódja meghal. Ez a chorus kápolnájától balra esik, V I I I . 
Incze síremlékével szemben, az énekkar termének aj taja fe-
lett, hol a falban egy megfelelő mélyedés van, melyben ed-
dig X V I . Gergelynek tetemei voltak s ezentúl I X . Piuséi 
l e sznek . . . . 

Oda érve a koporsó, az énekkar ,Benedictus Dominus 
Deus Israel' zsoltárt ltezdé. Lassan emelték e dicső terhet az 
e czélra szolgáló gépek, mely épen akkor ért leendő nyughe-
lyének magasságára, midőn a kar e zavakat zengé : „ Illumi-
nare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad diri-
gendos pedes nostros in viam pacis !... 

A szomorú szertartás 3/4 9-kor végződött 
I X . Pius nem halt meg, mert szelleme bélyegét kitö-

rölhetetlenül süté a történelemre ; — nem halt meg, mert 
ideiglenes nyughelye a kiapadhatlan felbátoritásnak forrása 
leend a mi számunkra, hogy folytassuk müvét ; — ő nem 
halt meg, mert oda fenn imádkozik azon nyájért, melynek 
ide lenn hü és dicső pásztora volt 

IX. Pius emléke. 
E napokban az alább közlendő levél kiséretében a kö-

vetkező felhívást vettük Bolognából, melyet az ügy érdeké-
ben legott egész terjedelmében közölni sietünk. 

IX. Pius nincs többé ! 
E kevés szó hirdeti a legfájdalmasabb veszte-

séget, mely az egyházat és a világot csak érhette. 
A legfőbb főpásztor és atyának magasztos és 

fejedelmi alakját gyermekeinek lelkes szeretete s 
csodásan erőteljes aggkora nemével a halhatatlan-
ság fénykörének övedzi vala körül. Nem tudtunk, 
nem akartunk megbarátkozni azon gondolattal, hogy 
majd az ö számára is iitend egy utolsó óra, oly óra, 
melyben elhagyand bennünket, itt e földön, hogy e 
földi viharok közül kiemelkedve, felszálljon az égbe, 
hol hervadhatlan jutalom várja. 

E nagy pápának rendkívüli érdemei, kit az 
Egyház és a történelem minden bizonynyal az öt mél-
tán megillető helyre állítani fognak, mi tőlünk, ka-
tholikusoktól valamivel többet várnak és követel-
nek, mint csak egyszerű, bár gyermekdeden benső 
gyászt. A most élő nemzedék, mely e gondviselés-
szerű férfiúnak kiváló érdemeit csudálta s az Egyház 
s társadalom iránti, kifogyhatlan szeretetének gyü-
mölcseit élvezte, köteles az utókornak ünnepélyes s 
maradandó bizonyítékát adni azon benső szeretet-
nek, melylyel IX. Pius iránt lelkesült. 

Az olaszhoni katholikus ifjúságnak egylete is-
mételten könyöradományokért fordult katholikus 
testvéreihez az élő Pius számára, — ma könybe láb-
badt szemmel s fájdalomdulta szívvel hasonlót kér 
azon Pius számára, ki nincs többé ! 

Akkor e könyöradományok arra szolgáltak, 
hogy Piusnak fenséges szegénységét gyámolitsák s 
hogy azon eszközöket szerezzék meg neki, melyeknek 
segítségével a szeretet s nagylelkűség annyi dicső, 
az egész világot csudálatra ragadott tetteit hajthatta 

végre Ma, mit kérünk, arra szolgáljon, hogy neki emlé-
ket emeljen, olyant, mely hozzá méltónak fog talál tatni 
s mely az utókor előtt tanúságot tegyen azon szűnni 
nem tudó hálaérzetről, melylyel a halhatatlan Pius 
iránt viseltetünk, Ö iránta, ki az Egyház, lelkisme-
retünk és hitünk szent jogainak védelmében annyit, 
oly kimondhatatlanul szenvedett. 

Midőn ez ügyben a kezdeményezést megragadja, 
egyletünk azon meggyőződést táplalja, hogy ezáltal 
szavakat kölcsönzött annak, mi minden igazi katho-
likusnak is nézetét s meggyőződését képezi, s hogy 
e felhívás lelkes visszhangot keltene! mindazok szi-
veiben, kik büszkén IX. Pius gyermekeinek vallják 
magokat. 

Bolognában, 1878-i februárhó 8-án. Acquademi 
János, az olaszhoni kath. I f júság Egyletének elnöke ; 
Flandoli Hugo, jegyző. 

E felhíváshoz a következő levél volt mellékelve : 
„T. Szerkesztőség INagy pápánk, I X . Piusnak várat-

lan halála miatt mélyen elszomorodva, bátor vagyok egyle-
tünk nevében a tisztelt szerkesztőség tevékeny közreműkö-
dését a következő czélra kikérni : 

Még egyszer és utoljára fényesen be akarjuk bizonyí-
tani I X . Piusnak, e nagy, e csudás pápának, áldott atyánk-
nak, mennyire szerették, mennyire rajongva tisztelték őt a 
világ katholikusai ; — hadd lássák a jövendő nemzedékek 
és épüljenek raj ta ! 

A katholikus sajtó, mely annyi körültekintéssel s bá-
torsággal támogatá s védelmezé I X . Piust, mig élt, minden 
bizonynyal most is szövetkezni fog, hogy gyermekeinek e 
legutolsó hódolati tényét tehetségéhez képest előmozditva, a 
dicső halottnak nevéhez egy utolsó babérkoszorút fűzzön. 

Ezért sürgősen kérem a t. szerkesztőséget, hogy egyle-
tünk ide mellékelt felhivását közzétenni, egyúttal pedig 
nagyrabecsült lapjában gyűjtést megindítani méltóztassék, 
arra kérve hazája katholikusait, miszerint erejökhez képest 
hozzájáruljanak ama kegyeletes szándék megvalósításához, 
hogy fönkelt szellemű s mindig győzedelmes elhunyt pápánk-
nak oly emlék emeltessék, mely hozzá legméltóbbnak fog 
majd találtatni." Keltezve és aláirva mint fentebb. 

A t. beküldőnek, az olasz hithű párt egyik elsőrangú 
előharezosának nemes törekvését teljes szivből magunkévá 
teszszük, egyúttal készeknek nyilatkozván, hogy midőn a 
czél majd szabatosan körülírva lesz, t. olvasóinknak becses 
figyelmét arra felhívjuk ; hasonló hangok más oldalról is 
emelkedvén, bizton feltehető, hogy az egyes eszmék egy 
nagy tervvé fognak összetömörülni, melynek kivitele méltó 
lesz I X . Pius nevéhez s a katholikusok millióinak enyészhet-
len kegyeletéhez is. 

IX Pius halála a magyar országgyűlés előtt. 
I. A főrendiház ülése február 12-kén. 

Elnök Mailáth György ő exeiája ; jegyző Zichy Viktor 
gróf, Nyári Jenő b. A kormány részéről jelen vannak báró 
Wenckheim Béla, Széli Kálmán. 

Mailáth György elnök : Mielőtt a napirendre áttérnénk, 
legyen szabad a mélt. főrendek figyelmét egy eseményre irá-
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nyoznom, (halljuk !) mely a keresztény világ nagy részét 
mély gyászba ejtette. Az örök városban egy, az isteni Gond-
viselés által hoszura nyújtott , de viszontagságteljes élet 
fonala szakadt meg ; egy fejedelmi aggastyán hunyta be sze-
meit, kinek szellemi hatalma a világ minden részére, kétszáz 
milliót túlhaladó híveire, s ezek közt a magyar-osztrák mo-
narchia polgárainak nagyobb részére terjedt ki, és kit e hi-
vek nem egyedül egyházuk látható fejének vallottak és tisz-
teltek, hanem kiváló erkölcsi tulajdonai s személyiségének 
varázsa által meghódítva, hü ragaszkodásuk és gyermeki sze-
retetükkel környeztek életében, mint ezt a legközelebb lefolyt 
évben az üdvözlök és tisztelgöknek a földgömb minden részéből 
Rómába özönlött serege fényesen igazolta, kisérték élete utolsó 
pillanatáig, miről az általános részvét, mely az elhunyt ra-
vatala körül ritka egyetemességgel nyilvánult, hangosan ta-
núskodik. (Elénk tetszés.) 

Ehhez járul, hogy a főrendiház törvényszerinti tagjai-
nak tekintélyes részét az elhunythoz nem egyedül az álta-
lam imént jelzett általános érzetek, hanem az egyházi köte-
lék legbensőbb és leggyengédebb kapcsai fiizik, és igy ugy 
hiszem, hogy a mélt. főrendek érzületéhez hiven járok el, ha 
annak kijelentésére hivom fel, hogy a közös fájdalomban 
részükről is hiven osztoznak, és e veszteség fölötti bánatuk-
nak illő kifejezést adnak és azt jegyzőkönyvükben megörö-
kitni fogják. (Elénk helyeslés.) 

Egyút tal van szerencsém jelenteni, hogy Magyaror-
szág herczegprimása az illető kerületi esperesség utján arra 
kér fel : tudassam a mélt. főrendekkel, hogy az elhunyt 
IX. Pius pápa lelki üdveért az engesztelő szentmise áldozat 
f. hó 19-én kedden f o g a várőrségi templomban megtartatni, 
miről a mélt. főrendeket tiszteletteljesen értesítem. 

II. A képviselőház f. hó 16-án tartott üléséből. 
Elnök : Ghyezy Kálmán. A kormány részéről jelen van-

nak : Tisza Kálmán, Széli Kálmán, Perczel Béla, Péchy Ta-
más, Szende Béla, Trefort Ágoston és Bedekovics Kálmán 
miniszterek. Egyéb folyó ügyek elintézése után : 

Elnök : Két értesítés érkezett hozzám, melyről a t. ház-
nak jelentést tenni kötelességem. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur tegnap vett 
átiratában tudósít, hogy boldogult I X . Pius pápa lelki üd-
veért kedden, f. hó 19-én, a budavári helyőrségi főtemplom-
ban ünnepélyes gyászisteni tisztelet fog tartatni. Ugyanerről 
tudósít engem a kerületi esperes és budavári plébános Ráth 
József ur, azon kéréssel, hogy ezen ünnepélyes gyászisteni-
tisztelet megtartásáról a mélyen t. képv. ház tagjait tudó-
sítsam, illetőleg őket erre meghívjam. 

T. képviselőház ! A római katholika egyháznak feje, 
ki hosszú, eseménydús és viszontagságteljes uralkodás után 
legközelebb sirba szállt, egyike volt azon nagy férfiaknak, 
kiknek élete maradandó széles nyomokat hagy maga után 
az emberiség történetében. Elhunyta nagy horderejű ese-
mény, melynek minden tekintetben nagy jelentőségű követ-
kezményeire a világ csaknem összes nemzeteinek feszült 
figyelme van függesztve. En nem kétlem, hogy a t. ház mél-
tányolva a veszteség nagyságát, melyet a katholika egyház 
összes hiveivel együtt ezen haza katholikus polgárainak mil-
liói is egyházuk tisztelettel, hódolattal és szeretettel környe-
zett fejének elhunyta által szenvedtek, lehetővé fogja tenni, 

hogy a képv. ház katholikus tagjai egyházuk szertartásait 
követve, valamint mások is, a kik netalán hozzájuk csatla-
kozni kivannak, résztvehessenek azon gyász-isteni tisztelet-
ben, melyről ezennel jelentést tettem. Azért figyelmezve a 
napirenden levő azon nagy fontosságú tárgyakra is, melyek-
nek elintézése felette sürgetős, azon javaslatot vagyok bátor 
tenni a t. háznak, hogy a jövő héten f. hó 19-én, kedden az 
országos ülés 12 órakor kezdessék meg. (Általános helyeslés.) 

E szerint tehát t. ház elhatározni méltóztatik, hogy 
méltányolván a gyászt, melybe hazánk katholikus polgárai, 
egyházuk fejének elhunyta által ejtettek, a végből, hogy a 
képviselőház tagjai is részt vehessenek a gyászistenitiszte-
letben, ülését kedden 12 órakor tartandja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 19. IX. Pius halála a magyar ország-

gyűlés előtt. A magyar nemzet alkotmányának visszaállítása 
óta nem egy fájdalmas esemény érintette már a katholikus 
kebleket, nem egy törvény hozatott, nem egy miniszteri ren-
delet adatott ki, mely a katholikusokat sértette anélkül, hogy 
akár az alsó-, akár a felsőház, ért jük alatta ezek világi tag-
jait , a törvényjavaslatok és miniszteri rendeletek ellen sora-
koztak volna, azok megbuktatására, vagy hogy a kormányt 
felelősségre vonták volna. Alkotmányos korszakunk valóban 
nem másból áll, mint a katholicismus majd nyilt, majd t i t-
kos leigázásra irányzott törekvésekből, nem volt szó, nem 
emelkedett hang a katholicismus mellett, mely feltüntette 
volna annak évezredes érdemeit a haza érdekében, hanem 
igenis, volt annál több beszéd ellene. 

Ily körülmények közt senki sem veheti rosz néven, 
ha mi az egyház legmélyebb gyásza közt is felgondolva tör-
vényhozásunk kettős házának magatartását az egyház iránt, 
lemondtunk még a reményről is, hogy törvényhozó házaink 
a kegyelet részvétében osztozzanak, annak kifejezést adjanak, 
szentséges atyánk halála felett, aki pedig az ország lakosai 
legtöbbjének nem csak lelki feje volt, de ki azon felül, ő 
maga szegény, hiveinek alamizsnájából élve, nem egyszer 
anyagilag is segédkezet nyújtot t szükségben szenvedő ma-
gyar lelki fiainak. Feltevésünkben, ami legalább a főrendek 
házát illeti, örömmel valljuk be, hogy csalatkoztunk, és ha 
van is, mi ott is fájdalmasan érintett bennünket, az a tény, 
hogy I X . Pius halála felett a főrendiház részvéte nyilatko-
zott, hogy e részvét jegyzőkönyvbe vétetett, bizonyára elis-
merésre méltó, mert amit Ghyezy Kálmán, mint az alsóház 
elnöke, száraz ,temetés-rendezői' jelentésében elmulasztott, 
azt a nagynevű Mailáth György, a felsőház elnöke jóvátette, 
a mire Gh. K.-nak nem volt elég lelki ereje, hogy az alsóház-
ban is bizonyára többséget képező katholikusokra hivat-
kozva, kik közt ő is egy számot tenne, az alsóház részvété-
nek kifejezését indítványozta volna, arra Mailáth György ő 
exája elég katholikusnak érezte magát, hogy azt megtegye 
és amily tisztelettel emlékezünk meg itt, a főrendiház jelle-
mes kath. elnökéről, kinek első sorban köszönhető, hogy 
nyomtalanul nem mult el a főrendiházban a pápák legna-
gyobbjának halála, ugyanoly tisztelettel emlékezünk meg 
az egész főrendiházról, mely nem csak, hogy semmi kifogást 
nem tett az indítvány ellen, hanem ellenkezőleg élénk helyes-
léssel fogadta azt, bebizonyítván ezáltal, hogy szivéből osztja 
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mindazon nemes kebelről tanúskodó kifejezéseket, melyek-
kel oly méltán magasztalta az elnök ur az elhunyt pápát. 

I Ia már örömmel értesültünk tekintettel önmagára a 
főrendiházra nézve, a j)ápa halála felett tett részvétnyilat-
kozata miatt, nem kevésbé kellemesen érintett bennünket az 
azon hatás miatt is, melyet e nyilatkozat jó katholikus né-
pünkre tesz. Nem zárhatjuk el ugyanis magunk elől a gon-
dolatot, hogy a solidaritás, a tisztelet, a ragaszkodás, melyet 
a főrendiház nyilatkozatával a pápa iránt kifejezett, a mi jó 
katholikus népünk előtt is ismeretes lesz, és igy ragaszko-
dása a pápa s az egyház iránt szilárdulni fog, valaminthogy 
jó hatása meg lesz azon alkalmakra is, ha valakinek kedve 
lenne, a pápa vagy az egyház ellen, ami napjainkban nem 
lehetetlen, agitálni. Az ugyanis kétségbevonhatlan igazság, 
hogy a népnek egészséges érzéke és itélő tehetsége, daczára a 
számtalan liberális tévtanoknak, még ma is meg tudja kü-
lönböztetni a búzát a konkolytól, az igazságot a hazudság-
tól, az is tagadhatatlan, hogy sokkal mélyebb nyomokat 
hagy a népnél az, amit a felsőház tagjairól, mint amit az 
alsóház tagjairól hall, és ezek tekintetbe vételével mondtuk, 
hogy örvendünk a főrendiház nyilatkozatának a kath. nép 
miatt is. Valóban, ha a főrendiház valamely ténye megér-
demli, hogy megörökíttessék, ha megérdemli, hogy minden 
lehető alkalommal hirdettessék és a népnek tudomására ho-
zassék, ugy a pápa halála felett kifejezett forró részvét nyi-
latkozat az, s ha van még valami, mit e különben dicséret és 
magasztalásra nem szorult nyilatkozathoz hozzá teszünk, az 
nem más, mint azon őszinte óhajtásunk, bár minden alka-
lommal, midőn a katholicismus ügye a felsőházban szóban 
jő, ily egyhangú a katholicismusra nézve kedvező határozat-
tal találkozunk. A 

Eger, (Főpásztori körlevél.) Mors Summi Pontificis 
PU IX. annunciatur. Venerabiles Fratres et Filii Dilectis-
simi ! Eeatissimum Patrem Pium Papam I X . qui in maxi-
mis turbinibus atque periculosis fluctibus Ecclesiae navim 
31 et quod excedit annis gubernavit, bonorum omnium votis 
ac publicae incolumitati die 7 mensis labentis praereptum 
esse, acerbissimo dolore confectus vobis Ven. Fratres et F i -
lii Dil. annuncio. ' 

O diem ecclesiae et reipublicae funestissimam ! . 
Pater totius orbis catholici, qui ab anno 1846—1878. 

ecclesiam catholicam doctrina simul et pietate et prudentia 
€t imperterrita animi magnitudine inter difficillimas rerum 
augustias fulcire, solari et regere destitit nunquam, diem 
•supremum obiit. 

O nos miseros, qui pastorem vigilantissimum, qui pa-
trem optimum amisimus, qualem neque nostra aetas, neque 
ulla unquam effinxit antiquitas. Quid enim excogitari pote-
rat in terris tanti principis inaiestate augustius, quid ad glo-
riam laudemque optabilius ? 

Diuturni Eius ac per acerbissimas rerum vices mill-
turn iactati Pontificatus memóriám fusius recolere, atque 
illustrium ac gloriosorum factorum, quae aureis notis in-
scripta in fastis ecclesiae semper admirabitur grata posteri-
tas, vel strictim históriám texere vice hac non valeo, dum 
aegritudine obstupefactus animus prorsus concidit. 

Atque missis his, e splendidissimis Eius virtutibus, 
quae Ilium bonis amabilem, improbis formidabilem, utris-

que admirabilem reddiderant, eas dumtaxat paucis attingam 
verbis, quae ab illo temporis momento, dum benigno Eius 
conspectu 1856 frui mihi concessum fuit, praecordiis meis 
infixae haerent, maiestatem scilicet cum amore coniunctam. 

E t quamvis regia illa atque excelsa animi magnitúdó, 
qua Pius I X . in omni vitae statu ceteris mortalibus superi-
orem se exhibuit, admiranda fuerit semper, et quamvis in 
stuporem rapuerit animos summa Eius et quasi divina in 
adversis fortiter ferendis constantia, prudentia et sagacitas 
in agendis singularis, tamen quod amor cum maiestate veluti 
inito foedere in eo consociarentur, hoc mihi profecto rarum 
apparuit maximeque admirandum. Quandoquidem communi 
hominum sermone percrebuit : non bene convenire neque in 
una sede morari posse amorem cum maiestate. Nescio, quo 
fato fieri dicam, ut plerique mortalium, quos honoris digni-
tas et amplitúdó supra ceteros extulit, statim alios fastidiant, 
putentque cum imperii maiestate, eas locum obtinere non 
posse virtutes, quae quasi communes et populäres haben-
tur, humanitas scilicet, benignitas, sermonis facilitas et 
mansuetudo. 

Longe aliter Pius I X . in omni vitae suae fortuna sta-
tuit, non obscure intelligens, principibus viris nihil esse glo-
riosius, quam dignitatis maiestatem humanitate ac benevo -
lentia temperare. 

Iam in sede episcopali ecclesiae Imolensis, quidquid 
pecuniae e reditibus suis provenerat, totum in pauperes ero-
gandum distribuendumque mandavit, atque exhausta in 
eleemosynas penu pecuniaria, ipsum, quod a maioribus hae-
reditate reliquum habebat cochlear aureum, opem imploranti 
immolare haud dubitavit. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= ,,Katholikus Erkölcstan(Vége.) Az erős-

ség meghatározásában kimaradt a „jó" (bonum) szó, 520. 
1. ; és 530. 1. „állhatatosság" helyett teendő „állhatatlanság" 
(inconstantia). „Sed haec sententia nimis vaga est", „de e 
vélemény nagyon ingatag, mert lehet lazább és szigorúbb" 
538. 1.; inkább „tágértelmii" mint ingatag. „A collatio rend-
szerint este történjék, mert ez a szokás ; miért is az, ki ok 
nélkül előbbre tenné, vétkeznék" 538. t. i. ha „jóval" vagy 
„sokkal" (notabiliter) előbbre tenné. Persona sacrata nem 
„szent" 559. 1., hanem : Istennek szentelt személy. A kik a 
sz. Poenitentiariához folyamodnak s valamit kérnek (orant), 
azok „oratores", kérők s azért „orator moneat uxorem" nem 
annyit jelent : „szónok intse az ily nőt" 562. 1., hanem kérő, 
t. i. az a pap, aki tőlünk (Poenitentiariától) tanácsot kér. 
Azonkiviil „uxor" feleséget jelent, ami épen e feleletben fon-
tos, mert a gyóntató atya ezen esetben nem egyszerűen „nő" 
de csakis „feleség" nevében kérte és kérhette a tanácsot. 
„Sacerdotio initiandus" nem „kezdő pap" 583. 1., hanem fel-
szentelendő, s sz. Alfonz az ily fölszentelendő, rut bűnben 
megrögzött növendéktől megtagadandónak mondja a fólol-
dozást. „Concilium Nie. I. c. 3. vetuit, ne ullus clericorum 
liabeat sub eodem tecto mulierem" ; megtiltotta a papoknak, 
„hogy ugyanazon tető alatt nőkkel birjanak" 606. 1., nagyon 
kétértelmű s ennélfogva helytelen forditás. „Jelenleg még a 
koczkázó papok is mentek a halálos bűntől, ha szórakozás-
ból" 607. 1., és — amit a ford, kihagytak : — ritkán, (raro) 
játszanak." 
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Egyes ki nem javitott sajtóhibák : 5. 1. állitatik h. ál-
líttatik, 30. 1. bizonyitattunk, h. bizonyítottunk, 83. 1. cse-
lekmányét h. cselekményét, 104. 1. bírnánk h. birnók, 116 és 
egyebütt, egy helyt kivéve, Vikleff h. Wikleff, s nem tudjuk 
miért irják Carthago nagy püspökét „Ciprián"-nak és nem 
Cypr. ; 124.1. elölt, élő, 168. 1. tölötti h. fölötti, 186.1. 
leszentebb h. legszentebb, 209. 1. akaratunk h. akartunk, 
216 1. nevevelésén h. nevelésén, 220 1. hódolatot h. hódola-
tot, 233.1. depreando li. deprecando, 245 1. vigyázz h. vi-
gyáz, 259. 1. irtelenség h. istentelenség, 279. 1. Itzmang h. 
Itznang, 335. 1. értjük h. ér tünk; 414. 1. 30. sor f., melyből 
h. melyekből vagy mikből; 421. 1. meyveri h. megveri; 
469. 1. Y. ö. 132. §. 5. sz. h. 132. §. 4. sz. ; 609. 1. S. C. R. 
határozata h. határozatai. 

Ezek volnának egyes megjegyzéseink. A mit bírálatunk 
elején mondottunk, azt most ismételjük, hogy legkisebb szán-
dékunk se volt valakit sérteni, amit avval is bebizonyítot-
tunk, hogy csakis a többé kevésbbé hibás fordításokat emel-
tük ki. Némely fejezetei a munkának igen szépen vannak 
lefordítva s kívánjuk, hogy a t. olvasóközönség a munkának 
szorgalmas s hasznos olvasása által erről maga győződjék 
meg. Részünkről méltányolni tudjuk ama nehézségeket, me-
lyekkel a növendékpapságnak meg kellett küzdenie ; a 
munka most már ki van adva s csak azt kívánjuk-, hogy a for-
dítók, tartalmát is elsajátítva, buzgó lelkészei legyenek egy-
házunknak. Végre talán nem fogják megvetni jóakaratú ta-
nácsunkat, hogy ha a harmadik kötetet is lefordították, kér-
jenek meg valakit, hogy azt átnézze, s akkor tartalomjegy-
zéket is készítsenek az egész munkához. 

A munka külalakjára nézve hasonlít az eredetihez; 
a kiállitás igen csinos. Ara mindkét kötetnek (6 ft.) nem 
nagv. Dr. Csemoch János. 

* 

Ezen, nem tulszigoru s talán nem egy tekintetben még 
tetemesen kibővithető, teljesen tárgyilagos ismertetés után 
nyugodtan a theologiához értök Ítéletére bízhatjuk ama kér-
dés eldöntését : váljon fiatal bittanulóink általában s ha tet-
szik, a veszprémiek tüzetesen birnak-e azon előkészültség-
gel, mely ilytárgyu s ilytermészetü hittani munkák lefordí-
tására megkívántatik. Sajnáljuk azokat, kiket a tulfeszitett 
megyei esprit de corps vagy egyéb okok arra bírtak, hogy 
megfeledkezve a ,Si tacuisses'... aranyszabályáról, kicsiny-
kedő okoskodással iparkodnak pártfogoltjaik segítségére 
sietni, kiknek nagyobb szolgálatot tesznek vala, ha a kérdé-
ses fordítási kisérletet, megjelenése előtt, hozzáértöleg átné-
zik és javítják. A többiben pedig, hogy felebaráti szerete-
tünknek ismét némi jelét adjuk, biztosítjuk az illetőket, 
hogy soha eszünk ágában sincs, nálunknál sokkal gyengébb 
egyéneket ,megtámadni', sőt most is csak szives üdvözlettel 
válunk meg tőlök, kiknek jó akaratát elismerhetjük, ha 
annak gyakorlati érvényesülését nem mindenben helyesel-
hettük is, egyébiránt tetszésökre bizván, váljon a fenforgó 
ügyben övék legyen-e az utolsó szó. hg. 

^ Májusi Mária-ajtatossági uj könyv jelzése. A „Hu-
nyadi Mátyás" nyomdaintézetben a több vallási műből is-
mert Tóth Mike J . t. tagnak egy uj műve készül, mely a 
magyar könyvpiaczon, gyönyörű, egészen u j s a magyar 
könyvekben még nem látott díszbetüi által, figyelmet fog 
gerjeszteni. 

-f- Egyházi beszédek. I r ta Páskuj Lajos, Szatmá-
ron. I . kötet, Nagyböjti sz. beszédek. I I . kötet, alkalmi szent-
beszédek. Ara egy-egy kötetnek 1 frt. o. é. Megrendelhető 
Lövy Miksa könyvkereskedésében Szatmárott és Budapesten 
a Szent-István-Társulatnál. 

= Nagyböjti Beszédek. Horváth Endre, Nagy-
böjti beszédek Krisztus Urunk s egyháza szenvedéséről 80 

kr. helyett 60 kr. Dr. Karseh Lollion, Hit , remény, szeretet. 
Nagyböjti beszédkör 80 kr. Katinszky Gyula, Nagyböjti és 
májusi beszédek 1 ft. Pados János, Nagyböjti szent beszédek 
40 kr. Páskuj Lajos, Nagyböjti elmélkedések 1 ft. Porto 
Mauritio, Nagyböjti sz. beszédek, leszállított ár 1 ft. Badnay 
Farkas, Krisztus hét szava a keresztfán, Nagyböjti beszéd-
kör 1 ft. Kapható Buzárovics Gusztáv könyvkereskedésében 
Esztergomban. 

V E G - Y E S E K . 

— ,Mentita est iniquitas sibi', juthatott eszébe az em-
bernek, midőn e napokban a ,N. Fr. Presse' azon számát, la-
pozgatta, melynek egyik oldalán az egyik zsidó igy hazudik 
a t. közönségnek: „Ne engedje magát tévútra vezettetni azon 
hirek által, mintha ezren meg ezren özönlenének ide, (még 
egyszer látni a pápa holttestét,) mind csupa paraszt és idegen 
az," — s ugyané czikkben azt állítja, hogy a rómaiak rop-
pant közönyösek az egész esemény iránt ; mig a másik olda-
lon egy római távirat igy szól : „A holttest sz. Péterbeni ki-
terittetése nagyszerű (imposant) látványt nyújt. Kora reggel 
óta a nép óriási tömegekben özönlik oda. A főhajóban cara-
binierik és rendőrség sorfalat csinálnak. A nép a pápának 
lábait csókolja, melyek a rácson kivül vannak. Délután száz-
ezren fordultak meg a sz. Péter előtti téren, a társadalom 
minden osztályából" — hol a másik zsidó „csupa idegeneket 
ós parasztokat" látott. A liberalismusnak ezen törekvése, 
különben minden, valamely pápa körül felmerülő mozzana-
tot kissebbiteni, s oly közönyösséget hazudni, melyet oly szí-
vesen valódinak tudna, — e törekvés époly nyomorult, mint 
könnyen felfogható. 

— A ,Köln. Ztg.', tudvalevőleg kiváló szabadkőműves 
lap, talán Bismarck álláspontját jelzi, midőn azt kivánja, 
hogy legalább az ,egyesült' német kormányok együttes nyi-
latkozatbanjelentsék ki, miszerint a leendő pápának elismer-
tetését attól teszik függővé, hogy a választásban az eddigi 
szabályok szorosan megtartattak legyen, hogy a jövő pápa 
,fenálló, törvényesen keletkezett (májusi) jogokat', kiválólag 
az államnak azon ,jogát', mely szerint ő határozza meg, hol 
van az állam és egyház közti határvonal, elismerje s végre 
attól, hogy „minden elvi s törvénytelen ellenállásról le-
mond" Csak az a jó benne, hogy aki az egyház törvé-
nyei értelmében meg van választva, az a pápa, a tekintetes 
kormányoknak minden ,nyilatkozatai' pedig ez ügyben merő 
maculatura. 

— Az olasz kormány elhatározta, hogy ,inconvenien-
tiák' elhárítása végett az alsóházat nem hivja össze mindad-
dig, mig a Conclave tart. Önkénytelen elismerése annak, 
hogy a pápa mellett egy második souverain Rómában feles-
leges, káros, lehetetlen. — Livornóban s Milánóban aligha-
nem kormányilag megrendelt, kisebbszerü tüntetések for-
dultak elő a ,garantiatörvény' ellen, melyek Crispinek al-
kalmat adtak azokat ,elnyomni' s erről egy öndicsérő jegy-
zéket intézni a bíbornoki karhoz, mely ad acta tétetett. 

— Az angol alsóházban O'Clery tag kérdést intézett a 
kormányhoz : megbizta-e római nagykövetét az iránt, hogy 
a többi hatalmak képviselőivel egyetemben a Conclave bizton-
sága felett őrködjék, mely kérdésre a kormány a legmeg-
nyugtatóbb választ adta. 

Szerkesztői üzenet. 
Vm. A veszprémi munkálat ügyében f. évi 9. számunkban meg-

jelent felszólalásnak szerzőjét nem novezhetjük meg, mert ez egyáltalá-
ban a szerkesztői szokásokkal ellenkezik; kivételesen pedig Kegyednek 
kijelenthetjük, hogy a ,es' jegy épenséggel nem enged a kérdéses névre 
következtetést vonni, már csak azért sem, mert e két betű puszta vélet-
lenségből választatott, és ama névben elő sem fordul. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Előfizetési díj : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztői Zosfcás.Budán 
II. málnautcza 550. hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. ^ 
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Budán a szerkesztőnél, 
Pesten Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, or-
szágút 39-k szám alatt, 
hova a netaláni, nyitott 
levélben bérmentes re-

/ clamátiók intézendők. 
TO 

I. Félév, 1878. 

Tiirlalom : Ő Eminentiájának böjti körlevele. — Ujabbkori protestáns tudósok véleménye sz. Péter római tartózkodásáról. 
- Római krónika. — Egyházi tudósitások : Pest. Ultramontán reflexiók a büntető codexre. Eger. Főpásztori körlevél. 

Győr. Az egyház gyásza. — Irodalom. — Vegyesek. 

Exue te, Jerusalem, stóla luctus et vexationis tuae, et indue te decore et honore eins, quae 
a Deo tibi est, sempiternae gloriae ! 

A római szentegyház bibornoki kara, a sz. Lélekben összegyűlvén, f. hó 20-án 
P e c c i J o a c l i i m 

bibornokot, perugiai érseket 

r . választá az egyház látható fejévé, ki is a reá esett választást elfogadván 

-íjícf 
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nevet vett fel 
s kit a lindenható, anyaszentegyházának javára és dicsőségére megtartson 

a d m u l t o s a n n o s ! 

( )römteljes alávetéssel fogadjuk e hirt s hálát adván az egyház sorsa legfőbb isteni 
Intézőjének, hogy jegyesét oly gyorsan megörvendeztetni kegyeskedett, Nagy sz. Leo nyomán 
a vatikáni egyetemes szent zsinattal — Sess. IV. const. I. c. 2. — mondjuk: „Quicunque inhac 

; Cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in univer- ^ 
^J)f sam Ecclesiam obtinet. Manet ergo dispositio veritatis, ut beatus Petrus in accepta fortitudine 
/ s 
' ) petrae perseverans, suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit." 
í m 

c f e ^ 

C>? —\— « 
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Ö E m i n e n t i á j á n a k 
I)e ritu incinerationis in capite ieiunii 

Incertus nobis etiam est status animae, in quo 
de stadio buius mortalis vitae decessuri sumus, bo-
nus-ne ille sit futurus, an malus. Omnes quidem, qui 
nondum omnem in Deum et Jesum Christum fidem 
exuerunt, omnes inquam confidunt, se omnino pur-
gatos a peceatis, et rite expiatos ex hac vita migra-
in ros esse. Sedverendum, ne mult i suo destituantur 
voto. Cúin enim vitae suae emendationem in annos 
procrastinent, vindex Dei ira ad poenitentiam longa-
nimiter expectatos subito nonnunquam ferit interitu. 
De his loquitur Ecclesiastes, dum ait ') : „Vidi im-
pios sepultos : qui etiam cum adhuc viverent, in loco 
sancto erant, et laudabantur in civitate,quasi iusto-
rnmoperum. Sed et hoc vanitasest. Etenim quia non 
profertur cito contra malos sententia, absque timoré 
ullo filii hominum perpétrant mala. Attamen pecca-
tor ex eo, quod centies facit malum, et per patien-
tiam sustentatur, ego cognovi, quod erit bonum ti-
mentibus Deum, qui verentur faciem eius." Et S. 
Job de eo, qui distulit in seram cominissa peccata 
expiare mortem, dicit2) : „Dedit ei Deus locum poe-
nitentiae, et ille abuti tur eo in superbiam " S. Pau-
lus autem graviter liuiusmodi Dei contemptorem in-
crepat, dicens 3) : „Existimas autem o homo, quia tu 
effugies indicium Dei ? An divitias bonitatis eius et 
patientiae, et longanimitatis contemnis? Ignoras, 
quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te adducit ? 
Secundum duritiam tuam, et impoenitens cor tuum, 
thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis 
iusti iudicii Dei, qui reddet unicuique secundum 
opera eius." 

Eorum etiam, qui mala malis accumulant spe 
longioris vitae indueti, sors ac poena ad nostram 
doctrinam exprimitur in Evangelio sub typo ac 
exemplo servi nequam, ob dilatuin Domini adven-
tum insolescentis et audacter in gravissima peccata 
proruentis, in hoc verborum contextu 4) : „Quodsidi-
xerit servus ille in corde suo, moram facit dominus 
meus venire ; et coeperit percutere servos et ancillas, 
et edere, et bibere, e t inebriar i : veniet dominus servi 
illius in die, qua non sperat, et hora qua nescit, et 
dividet eum, partemque eius cum iniidelibus ponet." 
Quis iam est, qui solicitudine de salute sua teneatur, 
quin assidue dicat cum propheta 5) : „Notumfac mihi 
Domine finem meum, et numerum dierum meorum 

•) 8, 10. sq. — 2) 24, 23. — 3) Rom. 2, 3. sq. — *) Luc. 
12, 45. sq. — 5) p s . 38, 5. sq. 

bö j t i körlevele. 
Quadragesimalis et eius signißcatione. 
ut sciam, quid desit mihi." Et rursum 6) : „Paucita-
tem dierem meorum nunciamihi ." Non quidem, quod 
sic orando postulemus a Deo coelestis nuncii mini-
sterio diem obitus nostri nobis praevie communicari, 
id, quod et temerarium foret, et legi, in Evangelio 
nobis praescriptae contrarium; sed ut a subitaneaet 
improvisa morte liberemur, et praecurrente morbo, 
quasi nuncio quodam naturae, adventus propinqui 
ipsius mortis praemoneamur, iuxta illud S. Gre-
gorii M. 7) : „Venit quippe Dominus, cum ad indi-
cium properat: pulsat vero, cum iam per aegritudi-
nis molestias esse mortem vicinam désignât." 

Non datur autem efficacius remedium contra 
terrores inscitae mortis et eius, quod mortem certis-
sime consequitur, iudicii divini, quam mori peccato 
et Deo vivere, consepeliri, ut S. Paulus vult ,8) cum 
Christo per baptismum in mortem, et lumen bono-
rum operum praeparare, ut monet S. Hieronymus.9) 
Quod efficax remedium egregie pro more suo com-
mendat S. Ambrosius ,0) : „Quid igitur, inquit, in hac 
vita aliud iusti agunt, nisi ut exuant se huius-cor-
poris contagionibus, quae velut vineula nos ligant ; 
et se ab bis molestiis separare contendant, renun-
cient voluptatibus bis atque luxuriae, fugiant fiam-
mas libidinum. Nonne igitur unusquisque in hac 
vita positus speciem mortis imitatur, qui potest ita 
se agere, ut ei moriantur omnes corporis delectatio-
nes, et cupiditatibus omnibus mundique illecebris 
etiam ipse moriatur, sicuti mortuus est Paulus di-
cendo : Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. De-
nique ut sciamus, quia est mors in hac vita, et bona 
mors, hortatur nos, ut mortem Jesu in corpore no-
st.ro circumferamus. Qui enim habuerit in se mor-
tem Jesu, et vitam Domini Jesu in corpore suo ha-
bebit. Operetur igitur mors in nobis, ut operetur et 
vita. Bona vita post mortem, hoc est bona vita post 
victoriam, bona vita absoluto certamine ; ut iam lex 
carnis legi mentis repugnare non noverit ; ut iam 
nobis nulla sit cum corpore mortis contentio, sed 
sit in corpore mortis victoria. Atque baud scio ipse, 
an maioris virtutis mors ista, quam vita sit. Certe 
Apostoli movear auetoritate dicentis : Ergo mors 
in nobis operatur, vita autem in vobis. TJniusmors quan-
tum populorum vitam aedificabat! Itaque docet et 
istam mortem in hac vita positis expetendam, ut 

6) i b .10 , 24. — 7) Homil. 13. in Evaug. — 8) Rom. 
6, 4. — 9) Super ilia verba Matth, „vigilate." — 10) 1. de 
bono mortis c. 3. 



123 

mors Christi in corpore nostro eluceat, et illám 
beatam, qua corrumpitur exterior, ut renovetur in-
terior homo noster, et terrestris domus nostra dis-
solvatur, ut habitaculum nobis coeleste reseratur. 
Imitatur igitur mortem, qui se a communionecarnis 
huius abducit, atque illis vinculis solvit, de quibus 
tibi dicit Dominus per Isaiam: Solve omnem colliga-
tionem iniustitiae. dissolve obligationcm violentarum com-
mutationum, dimitte confractos inremissionem, et omnem 
iniquam circumscriptionem dirumpe. Imitatur et ille 
mortem, qui se voluptatibus exuit, et aeternis dele-
ctationibus attollit, atque ablevat, et in illo coelesti 
habitaculo locat, in quo Paulus, dum adhuc viveret, 
conversabatur ; aliter enim non diceret : Nostra autem 
conversatio in coelis est. Unde et nos dum in corpore 
sumus, usum mortis imitantes, ablevemus animam 
nostram ex istius carnis cubili, et tamquam de isto 
exurgamus sepulchro. Abducamus nos a corporis 
nexu, relinquamus omnia,quaetex*rena sunt; u t c u m 
venerit adversarius, nihil in nobis inveniat suum. 
Contendamus ad illud aeternum, ad illud divinum, 
evolemus pennis dilectionis, et remigio charitatis. 
Surgamus bine, hoc est de saecularibus atque munda-
nis. Dixit enim Dominus: Surgite,-eamus hinc, prae-
cipiens, ut unusquisque surgat de terrenis, erigat ani-
mam humi iacentem, et ad superna attollat.'4 

Caeterum mortem, de qua hie loquitur S. Am-
brosius, internam, secretionem nimirum animae ab 
afiectionibus corporis, idest mortificationem, etiam 
qui se viam, veritatem et vitam d i x i t " ) , Salvator 
Noster, tamquam necessariam obtinendae salutis 
aeternae, adeoque oppetendae quoque mortis iusto-
torum, quae pretiosa est in conspectu Domini 12) pro-
posuit ac ursit. „Intrate, ait Filius Dei, 13) per an-
gustam viam ; quia lata porta et spatiosa via est, 
quae ducit ad perditionem, et mult i sunt, qui intrant 
per earn. Quam angusta porta, et arcta via est quae 
ducit ad vitam, et pauci sunt, qui inveniunt earn." 
Ipse porro dicebat ad omnes : „si quis vult post me 
venire ablieget semetipsum, et tollat crucem suam 
quotidie, et sequatur me." 14) „Et qui non odit pa-
trem suum, et matrem suam, adhuc autem et ani-
mam suam, non potest meus esse discipulus." 15)-,Et 
qui amat animam suam, in vitam aeternam custodit 
earn." , e) Et iterum : „Nisi granum frumenti cadens 
in terrain mortuum fuerit ipsum solum manet. Si 
autem mortuum fuerit , multum fructum affért." De-
nique, ut alia silentio praetereantur, generatim di-

») Joann. 14, 6. — ») cf. Ps. 115, 14. — « ) Matth. 
7. — 14) Luc. 9. — 15) ib. 14. — i6) Joann. 22. 

xi t : „regnum coeloruin vim patitur, et violenti ra-
piunt illud.1' , 7 ) (Vége köv.) 

Ujabbkori protestáns tudósok véleménye 
sz. Péter római tartózkodásáról, *) 

Furcsának tűnik fel, hogy per eminentiam katholikus 
folyóiratban, sarkalatos katholikus tényről értekezvén, pro-
testáns tudósokra mint tekintélyre hivatkozom ; teszem azt 
azon okból, hogy azon protestáns atyánkfiainak, kik a tudo-
mányos tanulmányokban kellő színvonalig eddigelé nem 
emelkedve, a még tapasztalatlan kath. iskolai ifjúság előtt 
előadásaikban bizonyos tudományos önérzettel a jelenleg 
már túlhaladott és minden történelmi alapot nélkülöző felte-
vést terjesztik és feszegetik, t. i. hogy sz. Péter soha sem 
tartózkodott volna Rómában —- saját hitsorsosaiktól szol-
gáltassak némi anyagot helyesebb történeti búvárkodásra. 

A legrégibb és az ókor egyedüli írója, ki sz. Péter ró-
mai tartózkodását kétségbe vonta, Indicopleustes Cosmas, 
alexandriai kereskedő volt, a hatodik században, ki nagy uta-
zásokat tett és későbben mint remete Aegyptusban vissza-
húzódva, szent Péter első levelének 5, 13.-ben előforduló 
szavait „Topographia christiana" ') czimü művében nem 
Rómáról, de Babylonról értelmezte. — Kilencz századdal 
ezután, és ez jól megjegyzendő, a hitujitás felmerültével a 
protestánsok, mint a Primátus kérlelhetlen megtámadói és 
elkeseredett ellenfelei, minden alkalmat törekedtek érvénye-
síteni eretnek állításaik igazolására, és ami nagyonis termé-
szetes, első sorban tagadni kezdték sz. Péter római tartózko-
dását, leginkább első levelének idézett szavaira támaszkodva. 

De a kath. egyház fenállása óta soha sem követte a 
különböző vallásfelekezeteket abban, hogy a Megváltó tanait 
vagy a mesterkélt bölcsészet pókhálóju köpenyegével takar-
gatta, vagy netalán más vallásfelekezetek igazságos ítéle-
tétől elvonta volna ; sőt ellenkezőleg a katholikus egyház, 
mint azt a lángeszű spanyol tudós Balmes 2) igen találóan 
mondja - ösztönöz, sarkal azon alapok megvizsgálására, 
melyeken a hit nyugszik s megkérdezi e felől a régi nyelve-
ket, az ősz hajdankor emlékeit, a történelem hagyományait, 
a tapasztalati tudományok felfedezéseit s elemző tantéte-
leit ; merész önbizalommal jelen meg mindenkor azon nagy-
iskolák közepette, hol a tudós világ diszei mind megannyi 
gyupontban mind azt egyesitik, mit az előbbi kor nekik hát-
rahagyott, és amit saját fáradozásaikkal ahhoz szereztek — 
ez vala mindenkor, ez most is az egyház tana, melyet az 
igazságot szomjúhozó történetbuvárok lelkiismeretesen kö-
vetvén, csakhamar czáfolhatlan érvekkel és kétségbevonhat-
lan kútfők nyomán bizonyiták be szent Péter római tartóz-
kodását annyira, hogy Alzog 3) joggal nyilatkozhatott igy : 
„ Álitészet és felekezeti pártérdek vonhatta csak kétségbe 
azon tényt, melyről a keresztény őskor oly egyhangúlag 
szól ;" — és Estius 4) mint hermeneuta csak a történelem 
korypheusainak nyomdokain mondhatta: „Tagadják, hogy 
Péter Rómában lett volna, mit az egész hajdankor bizonyít ; 

17) Math. 11, 12. 
*) Sajnáljuk, hogy a beállott eseményekből keletkezett tárgyhal-

maz miatt kénytelenek voltuuk, e becses dolgozatot eddig halasztani. Sz. 
') Aligne Ser. graec. tom. 88 pag. 114. — 2) Protestantismus és 

Katholicismus I. köt. 29. lapon. — 3) Universal Geschichte I. köt. 104. 
lapon. — 4) Commentarius in I. Petri ö, 13. 

13* 
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állítják azonban, hogy vagy az aegyptusi, vagy a chaldaeai 
Babylonban lett volna, miről a történelem teljesen hallgat." 

A kath. tudósok hoszu sorát az igazságszerető és a va-
lódi tudomány színvonalán álló, elfogulatlan protestáns tu-
dósok is követik, nevezetesen : 

Hoffmann 5) erlangeni tanár ezeket i r ja : „Midőn Kóma 
a nép központja lett, látjuk, hogy Péter apostol e várost 
Babylon névvel jelöli, hol azokhoz beszél, kik származá-
sukra nézve a világnéphez tar toznak; de hitengedelmessé-
gök által az Isten népének gyermekei lettek." 

Hitzig6) zürichi tanár ezeket hozza fel : „Azon Baby-
lon alatt, honnan Péter üdvözletét küldi, régi és ujabb kút-
fők nyomán Rómát érteni, és találom itt az ószövetségi he-
lyek ugyanazon viszonyát és a nyelv hasonló használatát, 
mint a legfeljebb egy évvel későbben irott Apokalypsisban ;" 
— és egy másik müvében 7) : „Teljesen hiteles - úgymond 
— lia Eusebius régibb kútfők után mondja: hogy azon Ba-
bylon alatt Rómát kell érteni. Amennyire ismeretes előttünk, 
a régiek egyike sem fogta fel e helyet máskép, egy sem gon-
dolt az Euphrat melletti Babylonra." 

Thiersch8) niarburgi tanár következőleg nyilatkozik : 
„Egyébiránt megjegyzésre méltó, hogy valahára az atyák 
igazi, ősrégi, valóban hagyományi nézete Babylonról (I . 
Petr . 5, 13.) ismét elismerésre talált, nem csak Hoffmaim-
nál, de Hitzignél is." 

Schwegler 9) tübingeni tanár, szent Péter római tartóz-
kodásáról szintén hasonló nézetben van. 

Hengstenberg 10).berlini tanár, meggyőződését ekképen 
nyi lvání t ja : „Az újszövetségben Babylon elnevezése legelő-
ször vitetett által a pogány Rómára (I . Petr . 5, 13.) ,Köszönt 
titeket a Babylonban levő, veletek együtt választott keresz-
tény gyülekezet és Márk az én tanítványom •' Megfoghatat-
lan, hogy lehetséges még mindig állítani, miszerint itt Ba-
bylon alatt az igazi Babylont kelljen érteni." 

Bauru) tübingeni tanár, egyenesen a következőket 
állítja : „Babylon alatt, melyben a levélíró apostol tartózko-
dik, csak Róma érthető." 

Schaff1'1) mercerburgi tanár Pennsylyániában, szintén 
határozottan nyilatkozik sz. Péter római tartózkodása mellett. 

Schott13) erlangeni magántanár, szent Péter első leve-
lét értelmezvén, elismeri a régi hagyományt Péter római 
tartózkodásáról. 

Ewald u ) göttingeni tanár, szent Péter első levelének 
(5, 13.) szavaiból — úgymond — biztosan következtethető, 
hogy ezen fontos levél magából Rómából küldetett. 

Briill15) a tübingeni theol. negyedéves folyóiratban a 
kérdéses tárgyban igy érvel : „Ha Kelemen levelének olva-
sói nem ismerték volna Péter vértanúi halálának sem he-
lyét, sem alkalmát, megtudhatták volna mindakettőt.Pál ró-
mai halálának összehasonlításából." 

Hilgenfeld 16) a prot. theol. tudományos folyóirat szer-
5) Weissagung und Erfüllung im Alten u. Neuen Testamente, 

Nördlingen II. köt. 1841. — 6) Über Joannes und Marcus, Zürich 1843. 
— 7) Die Kirche im apostolischen Zeitalter, Prankfurt 1852. — 8) Kritik 
der neutestamentlichen Schriften, Erlangen 1845 — ') Das Nachapost-
lische Zeitalter. Tübingen 1846. — " j Die Offenbarung des heil. Joan-
nes, Berlin 1850. — ") Das Christenthum u. die christliche Kirche der 
drei ersten drei Jahrhunderte, Tübingen 1853 — 12) Geschichte der apos-
tolischen Kirche, Leipzig 1854. — ls) Der erste Brief Petri. Erlangen 
1861 — ") Sieben Sendschreiben des Neuen Bundes;1870. — l 5 | 1877-iki 
folyóiratban. — 16) i877-ik évfolyam. 

kesztője, védelmezi az apostol római tartózkodását, és igy ír : 
„Nem gondolhatom, hogy a kereszténység első apostolának 
kimúlása mintegy elásva legyen, mi az ellenfelek állítása 
szerint Péter halála után már az első nemzedék korában tör-
tént volna;" — hasonló értelmezést igényel szerinte az tv 
Baßvhövi I. Petri 5, 13., ha azt az akkori nyelvhasználat és 
a legrégibb hagyomány világánál vizsgáltatik; mivel min-
den keresztény — úgymond — nehézség nélkül Rómát ért-
hető Babylon alatt, mint már a régi egyház habozás nélkül 
Rómát értette. 

Ha az idézett protestáns írók, tudományos kutatás után, 
őszinte meggyőződésükből eredt vallomásaikat, melyeknek a 
kath. védtanban is igen jó hasznát venni, még a régészettan 1T) 
régibb és legújabb felfedezéseinek kérlelhetlen és hamisit-
hatlan bizonyítékaival egybevetve szemléljük ; valóban ne-
héz megmondani, kell-e az általános nézettől eltérő tanár vas-
tag tudatlanságát csodálnunk inkább, vagy pedig megrögzött 
felekezeti pártérdekét bámulnunk, mely őt a kellő felfogás-
ban annyira képes elvakitani, hogy csakugyan „az erdő 
miatt nem látja a fát." 

Végezetül csak arra vagyunk bátrak illő keresztény o o«/ . 
türelemmel kérni fel az oly divergáló tanárt, miszerint, lia ő 
már mitsem is törődik az igazi tudománynyal ; kímélje leg-
alább meg katholikus tanonczait alaptalan kifakadásaitól, 
nehogy egykoron kénytelenittessenek utána kiáltani : Vare, 
redde nobis legiones! - a drága időt! Krizsán. 

R ó m a i k r ó n i k a . 
•— Február 14-én Pecci ő emjá, bibornok-kamarás a 

berlini Centrumpárt öt tagjából álló küldöttségét fogadta, 
mely őt a katholikus kartársak nevében mindnyájuk őszinte 
hódolatáról biztosította. A bibornok ur lekötelező köszönettel 
fogadta a tisztelgőket és nyilatkozatukat. 

= Febr. 15-én a Sistinában tartatot t a bibornoki kar 
és válogatot t, kitűnő ajtatos közönség jelenlétében elseje azon 
három gyász-isteni tiszteletnek, melyet a szent testület IX . 
Piusért tartat . A misét Di Pietro bibornok, az absolutiókat 
Sacconi, Guidi, Bilio és Schwarzenberg bibornokok mondták. 

Az egyházi szertartás végeztével a bibornoki kar a 
Consistoriumok termébe vonult vissza. Időközben Ausztria-
Magyarország és Spanyolország nagykövetei, továbbá Ba-
jorhon, Belgium, Brasilia, Costarica és Bolivia követei, ille-
tőleg meghatalmazott ministerei s ügyvivői, illető hivatalos 
személyzetükkel együtt Mathild őrgrófnő termében gyűltek 
össze, honnan rangjukhoz képest a kar elé vezettettek, hol 
kormányaik részvétét fejezték ki I X . Pius elhunyta felett. 
A bibornoki karnak nevében annak másoddékánja válaszolt, 
Di Pietro ő emja. 

— Ugyané nap délután Simeoni bibornok lakosztályai-
ban, Pecci ő Emja, az ap. jegyzők dékánja és az elhunyt pá-
pának néhány rokonai jelenlétében I X . Pius végrendelete 
nyittatott meg s olvastatott fel. Ebből mindenekelőtt kide-
rült, miszerint valóságon alapult azon hír, hogy a boldogult 
azt kivánja, hogy San Lorenzo templomában temettessék, a 
lehető legegyszerűbb módon, különösen kijelelt oly helyen, 

17) olyan : de Rossi Bulletino archeologico 1864 p. ; 1876. 
p. 86. Kraus : Róma sotterranea. Freiburg 1873. p. 512 Garucci : L'arte 
cristiana nei primi otto secoli. Tivo Memoirs on Saint Peters Chair by A. 
Ashpitel und A Nesbitt, London 1870. 

« 
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hol még több sz. vértanúnak vére látszik. Ottani síremléke 
ne kerüljön többe 400 scudinál. Családi ezimere lie tétessék 
rá, csak a tiara s egy halálfő a szokásos, keresztbe tett cson-
tokkal. Feliratul csak ez legyen : Ossa et cineres Pii P. IX. 
S. P. Vixit annos.... in pontificatu annos .... Orate pro eo. 

A végrendelet egyéb részleteire nézve ma annyit mond-
hatunk, hogy I X . Pius nagyobb könyvtárát a Seminarium-
Komano-Piumnak, a kisebbiket, többnyire ascetikus mun-
kákból állót, a passionisták, a Santa Scnla mellett általa ala-
pított kolostorára hagyta. Értékes ajándékokat kapott min-
den székesegyház, melylyel a boldogult élete folytán vala-
mely szorosabb személyes összeköttetésben volt, ilyenek : 
Kómában sz. Péter temploma, a lateráni főtemplom és Santa 
Maria in via lata, a sinigagliai, spoletoi, imolai és gaetai 
székesegyházak és San Giacomo főegyháza Chiliben. Sini-
gagliában tett jótékony alapitványait utódjának gondozá-
sára ajánlja. Különös emlékajándékokat kaptak még : Iza-
bella, spanyol királyné, a nápolyi király, Chambord gróf, 
a toskanai nagvherczeg, a modenai herczegnő, a parmai her-
czeg, don Alfonso di Borbon, volt pápai zuav és végre 
Thurn und Taxis herczegnő. A bibornokok közül Simeoni, 
Mertei és Monaco-Lavaletta. 

— Febr. 16-án, reggeli 10 óra után, másodika tarta-
tott afentjelzett gyász-istenitiszteleteknek, ugyancsak a Sisti-
nában. A misét Sacconi, az absolutiókat Donnet, Pecci, Pa -
nebianco és Hohenlohe bibornokok mondták. Istenitisztelet 
után, hasonló módon mint tegnap, a franczia köztársaságnak 
és Portugallia nagykövetei fogadtattak. A bibornoki kar 
ma is szokott tanácskozási gyűlését tartotta. 

= Február 17-én a harmadik gyász-istenitisztelet tar-
tatott a Sistinában. A misét Sehwarzenberg hg., az absolu-
tiókat Bonnechose, Bonaparte, Ferrieri és Canossa biborno-
kok mondák. Mise végén msgre Nocella, a volt pápának ,a 
litteris latinis' t i tkára, igen sikerült latin dicsbeszédet tar-
tott a boldogultra, ezután pedig, mint az előbbi napokon, a 
szentszéknél hitelesitett diplomaták fogadtattak, kik kor-
mányaik nevében rendkívüli tisztelkedésre jelentkeztek, hogy 
I X . Pius elhunyta feletti fájdalmukat kifejezzék. 

— Február 18-án reggel 9 órakor a bibornoki kar a 
Cappella Paolinában gyűlt össze, hol Schwarzenberg hg. ő 
Emja ünnepélyes Veni Sancte-t mondott. 1870 óta ez volt az 
első alkalom, hogy e kápolnában ünnepélyes, nyilvános isteni 
tisztelet volt. Jelen volt az összes, a szentszéknél hitelesitett 
diplomatiai kar és a római nemességnek válogatott tagjai, a 
kik különös meghívót kaptak. Mise után msgre Mercurelli, 
a fejedelmekhez intézett brevék titkára, nagyszabású beszé-
det mondott De eligendo Pontifice. 

Délután 3 órakor a bibornokok violaszinű ruhában a 
Paolinában összegyűlvén, ünnepélyes menetben bevonultak a 
Sistinába, hol a , Veni Sancte Spiritus' eléneklése után a pá-
paválasztásra vonatkozó ap. Constitutiók olvastattak fel, 
melyeknek megtartását a bibornokok s az utáuok behívott 
conclavisták eskü alatt fogadták. Ezután a pápai főszertar-
tásmester az , Extra Omnes !'-t hangoztatá, mely mind azokat 
kizárja, kiknek nincsen joguk a Conclavén belül időzni, mire 
a majordomus és a Conclave marèchallja az ajtókat kívülről 
bezárják. Az ,Ave Maria' táján a bibornok-rendfőnökök (Capi 
d' Ordini) vizitálták az ajtókat, minek megtörténte után a 

Conclave jogilag be van zárva s legfontosabb működését 
megkezdi. 

IJ Conclacenak gyors lefolyása és szeren-
csés eredménye már ismeretes, midőn e sorokat 
irjuk ; — hoszu és boldog uralkodást szentséges 
atyánknak, XIII. Leónak! 

Pecci Joachim bibornok, perugiai érsek szül. Carpi-
netoban, 1810-i márcz. 2-án, bibornok 1853-i decz. 19 ó ta ; 
Camerlengová neveztetett 1877-i szept. 21-én. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, február 22. Ultrumontán reflexiói: a, büntető <o-

dexrr.') Büntető codexünk egyes intézkedéseiről már több 
alkalommal szólottunk ugyan, nevezetesen, midőn az alsó-
ház bizottságában és magában a házban, továbbá, midőn 
a felsőház bizottságában tárgyal tatot t ; a kérdés fontossága 
azonban késztet bennünket, hogy a 11-ik órában, midőn t. i. 
a főrendiház készül tárgyalni e fontos ügyet, ahhoz még 
egyszer hozzá szóljunk. Lássunk tehát hozzá, és pedig min-
denekelőtt lássunk az általános indokokból egy pontot, hogy 
azután kiemeljük egy pár kulturkampfos §§-t is. 

A büntetőtörvénykönyv az általános indokok közt, a 
törvénykönyv alapelvét kívánván megjelelni, azt mondja, 
hogy a büntetőtörvénykönyv alapelvéül nem fogadható el 
az ,absolut igazság', az erkölcsi igazság elmélete és azt kö-
vetkezőleg indokolja : „mert, ha mindaz, ami erkölcsileg be-
számitható, ami ezen tekintetben megrovást érdemel, vagy 
erkölcsi undort ébreszt, a polgári hatalomnak büntetési ha-
tósága alá vonattatnék, akkor már a rosz szándék önmagá-
ban, annálinkább pedig a bűntett véghezvitelére irányzott 
előkészületi cselekmények, büntetéssel volnának sujtandók. 
Ezen elv elfogadásával büntetni kellene az erkölcsiséggel 
ellenkező tanok hirdetését és terjesztését tekintet nélkül arra, 
váljon okoztatott-e, vagy okozható-e az által veszély? vagy 
idéztetett-e, vagy idézhető-e elő a concret esetben botrány ? 
a polgárok erkölcsi érzetének megzavarása? " Nem ké-
telkedünk, hogy valamint álmélkodással töltöttek el ben-
nünket az indokolás fentebbi szavai, ugy álmélkodni fog-
nak azok felett t. olvasóink is. Lehetetlenséget a büntető-
törvénykönyvtől mi sem követelünk, de már az csak nem 
lehetetlenség, hogy a büntetőtörvénykönyv az erkölcsösséget 
védelmezze? az csak nem lehetetlenség, hogy a büntetőtör-
vény sújtsa az erkölcstelenséget? hova jutunk oly büntető-
törvénykönyvvel, mely világosan kijelenti, hogy az ő alap-
elve nem az erkölcsi igazság? nem azt jelenti-e ez, hogy sza-
bad erkölcstelen tanokat hirdetni, mert ki tudja, okozható-e 
az által veszély vagy botrány ? Mi bátrak lennénk kérdeni, 
melyik az az erkölcstelen tan, mely veszélyt vagy botrányt 
nem okoz ? lehet-e tanról, mely az erkölcsösséggel ellenkezik, 
még csak gondolkozni is, anélkül hogy ahhoz a veszély és a 
botrány biztos bekövetkezését ne fiiznők ? Az erkölcste-
lenség fogalmában már benn rejlik a veszély és botrány is, 
melyet valamely tan magában foglal, és igy mint ilyen, a 
társadalomban üldözendő, valamint hogy nincsen bűntény, 
mely épen azért, mivel bűntény erkölcstelen nem lenne. 
Annál kirívóbb pedig a fentebbi nyilatkozat, mert a bünte-

') Válaszul egy baráti kéztől hozzánk érkezett levélre. Szert;. 
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tő könyv 304-ik §-a szerint „vétséget követ el, és e miatt 
büntetendő, a ki az elárusitásra vagy szétosztásra szánt, az 
egészségre ártalmas valamely czikket árudájában tart , habár 
abból még semmit sem adott is el, vagy az eladást még meg 
sem kisérlette." Íme itt, hol a testi egészségről van szó, bün-
tettetik még a szándék is, ott pedig, hol lelki veszélyről van 
szó, a törvény nem tar t ja érdemesnek rendelkezni, pedig ha 
bizonyos, hogy az egészségre ártalmas czikkek veszélyesek 
az egészségre, nem kevésbé bizonyos, hogy az erkölcstelen 
tanok is minden kivétel nélkül veszélyesek a lélekre, és igy 
büntetendők lennének. 

Az alapelv egyáltalában nem az, melyet büntetőtör-
vénykönyvünkben uralkodni szeretnénk látni ; de váljon más 
tekintetben megfelel-e óhajtásunknak? váljon nem találha-
tók-e fel benne intézkedések, melyeknek mi katholikusok fé-
lelemmel nézhetünk eléje? szóval nincsenek-e benne intézke-
dések, melyeknek úgynevezett ,kulturkampfos' irányuk van? 
Igenis, a büntetőtörvénykönyv e tekintetben nem nyúj t 
semmi vigasztalást, ellenkezőleg némely intézkedései, ámbár 
csak fedett alakban a ,kulturkampf' velleitásait árulják el. 
Igazoljuk állításunkat. 

A Vl- ik fejezet ,a törvény, közhatóságok, vagy a köz-
hatósági közegek elleni izgatás'-ról szól, a 167-ik szavai 
pedig a következők : „A ki valamely gyülekezeten nyilvá-
nosan, szóval vagy nyomtatvány, irat vagy képes ábrázolat 
terjesztése, vagy közszemlére kiállitása által, bűntett vagy 
vétség elkövetésére egyenesen felliiv, lia a bűntett vagy vét-
ség elkövettetett, mint felbujtó büntetendő. Ha pedig a fel-
hivás eredménytelen maradt, amennyiben a jelen törvény 
külön intézkedése alá nem esik : két évig terjedhető állam-
fogházzal és kétezer írtig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tetendő", a következő 168-ik §. pedig az előbbit következő-
leg egésziti k i : „Aki a 167-ik §-ban meghatározott módon a 
törvény vagy a kormánynak kötelező, vagy pedig a közha-
tóságoknak és bíróságoknak illetékessége körében kiadott ren-
delete, meghagyása, határozata iránti engedetlenségre egye-
nesen felhi, vagy ily felhivást terjeszt : két évig terjedhető 
államfogházzal és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő." 

Ez a különben oly helyesnek és természetesnek látszó 
intézkedés, a valóságban még sem oly ártatlan, hogy azt szó 
nélkül lehetne hagyni. Ha valaki, ugy mi katholikusok va-
gyunk azok, kik a tekintély iránt mindig tisztelettel viselte-
tünk, és ha csak arról lenne e két §-ban szó, hogy az állami 
hatóságok tekintélye tiszteletben tartassék, minden késede-
lem nélkül helyeseinők ez intézkedést. Azonban ugy véljük, 
hogy valamely törvényes intézkedés megítélésénél nem csak a 
törvény szavait, hanem a kor szellemét is tekintetbe kell venni, 
mely mindenkor nagy befolyást gyakorol valamely törvény 
alkotására, amint e nézet büntetőtörvénykönyvünkben is ki 
van fejezve. Ha már korszellemünket veszszük tekintetbe, 
tagadhatatlan, hogy egyházellenes korunk ezen törvényei e 
korszellem bélyegét viselik homlokukon, miértis a jelenlegi 
intézkedés megítélésénél a korszellemet figyelmen kivül hagy-
nunk nem szabad. 

H a már e korszellem mellett vizsgáljuk a fentebbi két §-t 
nem marad egyéb hátra, mint vagy hallgatni, vagy magun-
kat becsukatni, vagy ezer forintot fizetni ; mert annyi bizo-

nyos, hogy valamint eddig voltak oly törvények s kormányi 
rendeletek, melyeket hallgatással mellőzni nem lehetett, ugy 
elő fognak jönni hasonló esetek a jövőben is. Igaz ugyan, 
hogy a 168-ik §. kötelező, illetékességi körben kiadott ren-
deletekről beszél, de mi az ina, mit az állami hatóságok 
nem tartanak illetékességi körükhöz tartozónak ? nem itél— 
nek-e hithatározatok, tisztán egyházi, vallási természetű dol-
gok felett is ? nem ők-e azok, kik az ily határozatukat k ö -
telezőknek' tar t ják ? és ily határozatok ellenében hallgatha-
tunk-e ? nem kötelességiink-e felvilágosítani a hiveket szó-
val és írásban? nem félhetünk-e,hogy mikor ezt a templom-
ban, mely szintén nyilvános hely, teszszük, a 168-ik §. fog 
reánk alkalmaztatni ? és akkor mit jelent ez? azt-e, hogy 
törvénykönyvünk nem ,kulturkainpfos', vagy hogy igen? ne-
künk ez utóbbi látszik valószínűnek, és ha e §. nem niódo-
sittatik, legközelebb be fogjuk láthatni, hogy nem oly ártat-
lan az, mint első tekintetre látszhatik. 

Menjünk tovább. A X X I I - i k fejezet a személyes sza-
badságnak magán személyek általi megsértéséről szól, az itt 
foglaltató 313-dik §. szavai a következők: „Aki a törvény 
által megengedett esetek kivételével valakit szándékosan és 
jogellenesen elfog, elfogat, vagy letartóztat, vagy személyes 
szabadságától más módon megfoszt ; úgyszintén az, aki va-
lakit a törvény által megengedett esetekben tartóztat le, 
azonban e cselekményét nem jelenti a hatóságnak azonnal, 
mihelyt lehetséges volt, a személyes szabadság megsértésének 
vétségét követi el és három hónapig terjedhető fogházzal 
büntetendő." 

Ez a §. megtámadja az egyház büntető hatalmát, kive-
szi a püspökök kezéből a fegyelem fentartására szükséges 
hatalmat és a püspökét vagy arra kényszeríti, hogy egyes 
fegyelmetlen papokat megtűrjön, vagy hogy ily esetekben a 
javításnak minden kisérlete nélkül azonnal a felfüggesztést 
rendelje el, vagy pedig, ha püspöki hatalmáról le nem mond, 
kiteszi magát az eshetőségnek, hogy három hónapra bezára-
tik. A püspök ugyanis nem teheti, hogy egyházi vétség miatt 
papjait a világi hatalomnak adja át, de ha átadná is, nem 
menne vele semmire sem, mert büntető törvénykönyvünk 
világosan kimondja, §. 2. hogy „büntettet vagy vétséget csak 
azon cselekmény képez, melyet a jelen törvény annak nyil-
vánít", már pedig lehetnek és vannak is oly egyházi vétsé-
gek, melyek büntető törvénykönyvünkben nem foglaltatnak, 
ha tehát a püspök valakit bezáratással büntetne, maga is a 
bezáratás veszélyének tenné ki magát. Ez, ugy hiszszük, szin-
tén nem arról tanúskodik, hogy büntető törvénykönyvünk-
nek nincsenek ,kulturharczos' velleitásai, hanem igenis, ta-
núskodik az ellenkezőről. 

Függelékül még valamit lelkészkedö paptársainknak. 
A büntető törvénykönyv 241. igy szól: „Azon lelkész, aki 
tudva, hogy a megköttetni szándékolt házasság kettős, a há-
zasságfeleket összeadja, vagy az annak megkötésére szükséges 
vallási szertartást teljesiti, 5 évig terjedhető börtönnel bün-
tetendő." A 242. §. : „azon lelkész pedig, akit a kettős há-
zasság megkötése körül gondatlanság terhel, vétség miatt 1 
évig terjedhető fegyházzal büntetendő" ; a 245. §. : „azon lel-
kész, aki tudva, hogy oly akadály forog fenn, mely miatt a 
házasság felbontandó (?) vagy érvénytelen, illetőleg semmis, 
a feleket mégis összeadja: 3 évig terjedhető börtönnel bűn-
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tetendő" ; a 246. §. : „azon lelkész, akit a 244. §-ban — hol 
szó van arról, hogy valaki valamely bontó akadályt elhall-
gatott — meghatározott házasság megkötése körül gondat-
lanság terhel : vétséget követ el, s 6 hónapig terjedhető fegy-
házzal büntetendő." Nem azért soroltuk elő e 4 §-t, mintha 
csak távolról is feltennők lelkészkedő paptársainkról, hogy ők 
akár szándékosan követnék el eme vétségeket, akár hanyag-
ságból, hanem inkább, hogy figyelmeztessük, hogy minden 
egyes házasulandóra nézve jó lenne jegyzőkönyvbe venni saját 
eljárásukat, hogy felmerülhető eset alkalmával önmagukat 
igazolni képesek legyenek a tvszék előtt, mert ellenkező-
leg igen kényes helyzetbe jöhetnek, kivált napjainkban, mi-
dőn a papnál ott is hibát találnak, ahol nincsen. Sapienti sat. 

Eger. (Főpásztori körlevél.) Mors Summi Ponti f ici s 
Pii IX. annunciatur. (Vége.) At vero maiora nobis occur-
runt amoris simul et maiestatis argumenta, dum Ilium ad 
Pontificatus fastigium evectum, et Pii nomine decoratum 
contemplamur. 

E t révéra si mente mecum ipse reputo, quae per Pon-
tificatus sui tempus religionis propugnandae et ampliandae, 
atque salutis reipublicae provehendae causa cogitavit per-
fecitque, dubius plane haereo, maioremne in Illo sibi par-
tem vindieaverit amor an maiestas? innno, ut verum fatear, 
magnum et acre video dissidium inter amorem et maiesta-
tem, atque difficile dictu est, utri gloriae tribuendus sit 
principatus ? 

Quod enim ad tollendas reipublicae Romanae turbas 
iis omnibus veniam induisent, qui turbulentissimis factioni-
bus Gregorium X V I . obstinate vexaverant, quodve perdu-
ellionis reos summa dementia paternoque amore complexus 
sit, in hoc sane dedit praeclarum amoris sui testimonium ; 
quod in negotiis quibusdam ad civilem pontificiae ditionis 
procurationem spectantibus, publicae commoditatis et pro-
speritatis causa salutaria multa constituent, - in his amor 
cum maiestate tr iumphare visus est ; quod vero in civili apo-
stolieae sedis principatu defendendo, iura possessionesque s. 
Romanae ecclesiae atque eiusdem sedis libertatem, cum to-
tius ecclesiae libertate et utilitate, coniunetam, invieta plane 
animi fortitudine tuitus fuerit, hoc ad illius maiestatem re-
ferri debet. 

Haec ad sratain et immortaleni nomiuis Eius memo-O 
riam dicta sunto. 

Atque si dolemus ablatum, non tarnen obliviscamur, 
quod datus fuit, et gratias agamus, quod habere ilium me-
ruimus, quo carere in tantum non volumus, in quantum non 
expedit. E t quem corpore non valemus, recordatione tenea-
mus, et cum quo loqui non possumus, de eo loqui nunquam 
desinamus. (Következnek a megyei intézkedések.) Datum 
Agriae, die 9. Februari i 1878. Josephus m p. Archi-Eppus. 

G gor, febr. 14. Az egyház gyásza. ,Vincitur sermo rei 
magnitudine, et minus est omne quod dicimus.' Sz. Jeromos 
<i szavait kellene ismételnem minden egyes mondat után, mi-
dőn azon nagyszerű manifestatióról akarok szólani, melylyel 
a keresztény világra borult gyászban városunk osztozik. — 
Kegyelmes főpásztorunk intézkedése a tegnapi és mai napot 
jelölte ki a gyász emlékezetes napjaiul. És akinek halálán 
tegnap széles e megyében zokogva sirtak a szentelt harangok, 
meg-megujuló bus szavokkal fölverve azt a mély fájdalmat, 

mely az elárvult lelkeken a gyászhír hallása óta sötét terhé-
vel ült : annak az édes atyának nagynál is nagyobb lelkéért 
ma mutat tuk be az engesztelő szent áldozatot. Városunk, 
különösen a belváros, tegnap dél óta valóban megható képét 
mutat ja a világra szóló gyásznak: nemcsak a püspökvár tor-
nyán, nemcsak az egyháziak lakásain, a legnagyobbtól a leg-
kisebbig ; hanem a. megye- és városházán kezdve, számos 
középületeinken, nyilvános és magán tanintézeteken, sőt ma-
gánosok lakházain is siirün lengenek a fekete zászlók, és a 
túlnyomókig katholikus népség hangulata is mefelel a szo-
morú j e leknek . . . 

A székesegyházban tegnap délután lett fölállitva a ra-
vatal, és ma reggel óta, bizton el lehet mondani, megfordult 
körölötte az egész város. A téres templom minden zugában 
aggasztóan telve volt, midőn ő excellentiája, a megyés püs-
pök ur, 9 órakor megjelent főpapi gyászának egyszerű pom-
pájában. A reá várakozó papsággal együtt csak nagy lassan 
haladhatott a hivők összezsúfolt tömegén át a szentélybe, 
melynek padjait már teljesen elfoglalták a hivatalos testü-
letek, melyeknek képviselőit ekkora számban még senki sem 
látta e helyen. Ott voltak a helyben állomásozó cs. k. katona-
ság tisztikarán kivül, a vármegyei hatóságok képviselői, élü-
kön a főispánnal, úgyszintén a városi a polgármesterrel ; to-
vábbá a jogakadémia, a kath. főgymnasium s egyéb tanin-
tézetek tanárai ; a jogakadémia polgárai közül egy hat tag-
ból álló kis csapat dísz-magyarban és még számos előkelő 
személyek. A sz. misét ő excellentiája végezte, mialatt a fő-
oltár márványszobrai is violaszín fátyollal voltak beborítva, 
és azok a szomorú dallamok oly édes-fájdalmas lassúsággal 
ringatóztak a magas boltok alatt, mintha az érzés, melynek 
tolmácsai, soha sem múlhatna el ; mintha minden kis hang-
hullám láthatlan sugárszálakkal az alant dobogó szivekhez 
volna n ő v e . . . A sz. áldozat végeztével a ténykedő fényes 
személyzet a templom hajójába vonult, körülvette a ravatalt 
és megkezdődött az ötszörös absolutio. 

De milyen volt ez a ravatal ! Lá t tam fényes emelvé-
nyeket, melyeken királyi tetemek nyugodtak : hanem egv 
pillantás erre — és megtanulhatta volna a tudatlan is, hogy 
királyoknál is nagyobb volt az, akit itt gyászolnak. A négv 
vagy öt emeletes állvány fekete szőnyege violaszinü diszszel 
van környitve, és a diszitményeket gyönyörű arany guir-
landok szegélyezik. Fejtől a pápaság mély értelmű jelvényei 
kötik le a szemet : fényes tiara a kulcsokkal, s fölöttük ma-
gasra emelve a hármas kereszt ; lábtól a pásztorbot van föl-
állítva, melette a kehely és infula. És mind ezek fölött a ma-
gasban egy biborral bevont koporsó piroslik, melynek köze-
pén a feszület ragyog s a legfőbb joghatóság jeléül egy stóla, 
két végén pédig eleven virágokból font remekszép koszo-
rúk tar t ják ölelve, melyeket a mi szeretett főpásztorunk tett 
le a világ halottjának ravatalára. A nagyszerű alkotmányt 
a gyertyák egész rengetege borítja el, a különféle égaljak 
válogatott növényei közül emelve ki az imbolygó lángokat ; 
valóban: mintha azt a drága hamvakra emlékeztető koporsót 
csupa gyertyafény és virágillat hordozná ! A tért, melyen a 
ravatal áll, tömérdek nagyságú égő gyertya keriti be, s a 
négy sarkon hatalmas négv oszlop emelkedik ki a különféle 
intézetek és egyesületek gyászba borult lobogói közül, ha-
lotti sziliekkel borit va s ugyanil v szinű zászlócskák között 

ö . » 



128 

mutatva a pápai czimert, mig tetejükön halovány fénynyel 
lobognak a halottviiTasztó lángok 

Es a népség még most is, midőn a gyertyák már kiolt-
vák, az áldozat füstje eloszlott és elhallgatott az a fájó ének, 
még folyton ott hullámzik egymást váltó tömegekben a ra-
vatal körül, a gyász nagyszerűségéből tanulgatva a felbe-
csülhetlen veszteséget, mely egy lélelc elköltözésével a világ-
egyházat érte, s a melyet csak a hit tehet elviselhetővé, ama 
biztos hit, hogy ez az egyház adott szavát bírja Isten fiának : 
nec portae inferi praevalebunt adversus eam ! —da. 

IRODALOM.*) 
Buzárovits Gusstávnál Esztergomban megjelent : 
— Elemi Katekizmus Magyarázata. Dr. Schmitt Jakab 

Deharbe-féle káté-magyarázatából fordította az esztergomi 
papnevelde magyar egyházirodalmi iskolája. 2-dik kiadás. 
Nagy 8-rét 205 lap, szines borítékba fűzve. Ara 1 ft. 40 kr. 

— Hitelemzö Tanítások a katli. népiskolák alsó osztá-
lyai számára, Mey György után magyaritá Farkas Sándor, 
Esztergom főmegyei áldozár, volt leánytanodai hitelemző, 
csolnoki plébános. 2. kiadás. (Az érsekmegyei hatóság jóvá-
hagyásával.) Nagy 8-rét 200 láp, szines borítékba fűzve. 
Ára 1 ft. 50 kr. 

Y E G Y E S E K . 
— Nagyszerűek az általános világgyásznak nyilvánu-

lásai IX . Piusért. Franczia-, Német- és Spanyolországban a 
katholikusok sok helyütt abban állapodtak meg, hogy 2 — 4 
hétig tartó gyászt viselnek az egyház elhunyt főpásztoráért. 
Az egyházi ünnepélyességek mindenütt a legnagyobb kegye-
lettel és ahivek tömeges részvéte mellett folynak le. Mind-
ezeknek egyenkénti felsorolására nincs helyünk, sőt a ma-
gyarországiakra nézve is kénytelenek vagyunk a hozzánk 
szívesen beküldött tudósításoknak kivonatolásával és idő-
rendi összeállításával beérnünk, hogy ekként legalább nyoma 
maradjon annak, miszerint hazánk e tekintetben sem maradt 
el a külföld mögött. 

= O Emjának, a bibornok-herczegprimásnak, sors ut-
ján a 16. számú lakosztály jutott volta Conclaveban. Masz-
laghy Ferencz levéltárnok ur volt szerencsés, ő Em ját 18-án 
este a Conelaveba kisérhetni. 

-(- Budapesten a I X . Piusérti egyházi s egyéb gyász-
ünnepélyességek sorát azon fényes Requiem kezdte meg, me-
lyet nmlgu dr. Iíaynald Lajos, kalocsai érsek ő exja az egye-
temi templomban f. hó 16-án tartott s melyen az egyetemi ta-
nács teljes számmal, a katholikus tanároknak pedig legna-
gyobb része s számos tanuló ifjúság megjelent. Az alkalom-
hoz méltóan feldíszített templom zsúfolásig megtelt minden 
rendű s rangú hívekkel, kik közül első sorban a Sz.-István-
Társulat nmlgu elnökét, gróf Cziráky János ő exját láttuk. 

Nem kevésbbé fényes volt azon ünnepélyes liequiem, 
melyet ugyancsak ő exja, a kalocsai Érsek ur f. hó ll)-én a 
budai várőrségi templomban, két infulatus apát, ngos Rátli 
József budavári s Hoffmann Móricz vártemplomi plébános 
segédlete mellett mondott. Trefort, Szende, Bedekovits, Per-
ezel és Wenkheim ministereken, az egri érsek ő exján, a 
felső- és alsóház elnökein, egyetemi tanácson, mindkét ház-
beli több országgyűlési tagon s a katonai és polgári hatósá-
gok főbbjein kivül az ajtatoskodók tekintélyes száma szép 

') Müller Erkölcstanáról mult számainkban közlött czikkünkben a 
következő figyelemreméltóbb sajtóhibák fordulnak elő : a 12. számban 
ott is pedig (tantum) a falakra etc. helyett igy : ott is stb. ; — a 13. sz. : 
A de fide tanok szavakbani kifejezésekben helyett : kifejezésében ; — a 14. 
sz. : anyagi dolognak hatalmunkban helyett : hatalmunkba ; — szent Ta-
másnak . . . . szava h. : szavai. Végre tartalomjegyzék h. tárgymutató. Sz. 

bizonyítványt adott azon élénk hitérzetről, mely mindennek 
daczára megvan hiveinkben, s örvendetesen nyilvánul, ha 
hogy alkalom adatik neki s mely igen jól tudja, mi a pápa 
az egyházra nézve s mit vesztettünk I X . Piusban. 

Ugyané napon ő Emja, a herczegprimás, mint megyés 
főpásztornak rendelete folytán, az alkalomszerű gyász-isteni-
tiszteletek Budapestnek egyéb templomaiban is megtartattak. 

— Esztergomban IX . Pius pápa ő szentségeért a gyász-
istenitisztelet a székesegyházban hétfőn f. hó 11-én tartatott 
meg. Jelenvoltak a városi és megyei hatóság teljes számban ; 
a helyben állomásozó gyalog ezred összes tisztikara diszben, 
a gymnasiumi tanuló ifjúság tanáraikkal ; a reál- és elemi-
iskola fiu és leáuv növendékei; a tűzoltó csapat teljes disz-
ben ; végre minden rangú és rendű ájtatosak a társadalom 
minden rétegéből. Az áldozatot fényes segédlet mellett mlgos 
Szabó József felszentelt püspök, az absolutiókat pedig ftdő 
Szájbély Henrik v. püspök. Buhla Károly, Majer István és 
Dankó József ő méltóságaik végezték. 

— Egerben Érsek ő exja rendeletéhez képest f. hó 11-én 
tartatott meg a székesegyházban, üdvözült pápánkért a gyász-
istenitisztelet. O exja, egyenesen e czélból jővén haza Buda-
pestről, maga pontifikált. A tiarával s pápai czimerekkel dí-
szített fényes gyászravatalnál az absolutiókat kívüle Len-
gyel M. érseki helynök, nagyprépost, Danielik János v. püs-
pök, Ferenczy I. és Szele Gábor kanonok olvasták. A hivek 
örvendetesen feltűnő nagy száma mellett, jelen voltak az 
ünnepélyen a papság, a törvényszéki, megyei, városi stb. 
tisztikarok, a sorkatonaság, tisztjeivel, intézetek, egyletek, 
tanuló ifjúság stb. — Amint e hó 8-kán a gyászhír a vá-
rosba megérkezett, főpásztor! meghagyás szerint a város 
összes templomaiban megszólaltak a harangok. A székes-
egyházon lyceumon, papnöveldén, plébániaiakon, az ujcasino 
helyiségén gyászlobogók tűzettek ki. E hó 12-kén Lengyel 
M. érs. helynök pontifikálása mellett a pro eligendo summo 
Pontifice ünnepélyes votivmise is megtartatott. (,E. E'.) 

— Nmlgu dr. Zalka János, győri püspök ő exja a lé-
benvi, román stílű templom helyreállítására 1000 ftot ado-
mányozni kegyeskedett. 

-}- A n.-enyedi ,Egyh. s Isk. Szemle' 7. számában, te-
kintve, hogy prot. lap, eléggé méltányos módon emlékezett 
meg I X . Piusról, de egy igen fontos, mert becsületbeli do -
logban, erősen téved. Azt mond ja ugyanis az u. n. ,garantia-
törvény' s az ezáltal a pápa számára ,biztosított' évi 3 l/2 
millió lírányi jövedelemre nézve: „A jövedelmet vette, de a 
törvény ellen tiltakozott Pius" ; — ez nem áll. I X . Pius a 
jövedelem ellen csak ugy tiltakozott, mint a törvény ellen, s 
soha egyiket sem fogadta el. Ezt nem mi mondjuk ; hanem 
ha a ,Szemle' t. szerkesztőségének oka és alkalma lenne az 
olasz alsóház tárgyalásait némi figyelemmel kisérni, tudná, 
hogy csak nem régen az eddig esedékes, de fel nem vett, ösz-
szes részletösszegek ,elévülteknek' deciaráitattak. Miután a 
,Szemle' maga megvallja, hogy IX . Piustól „mint embertől, 
mint férfiutói a tiszteletet megtagadni soha sem lehetett," és 
hogy „az emberiség becsülését egyénisége iránt megnyerte," 
s miután, különbeni modoránál fogva, nem akarjuk hinni, 
hogy ezek mellett ily nevezetes tekintetben olvasóit szándé-
kosan ejtette volna tévedésbe, kérjük, hogy eme felszólalá 
sunkat tudomásul venni szíveskedjék. 

-{- Épen lapunk zártakor a következő táviratot veszszük 
Rómából : 

X I I I . Leo pápa ő szentsége ma, 21-én, a bibornokok 
és a diplomatiai karnak ünnepélyes hódolatát fogadta. Hol-
naptól kezdve, három napig a hálaadási ünnepélyességek 
fognak tartatni. Schwarzenberg bibornok Camerlengová ne-
veztetett ki, a külügyek Lasagni főpapra bízattak. Bogyai. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Ű Eminentiájának böjti körlevele. 
De ritu incinerationis in capite ieiunii Quadragesimalis 

et eius significatione. 
(Vége.) 

Sane Christus Dominus in Evangelio suo non 
praedicat, nisi separationem, nisi mortificationem, 
nisi abnegationem sui. Contemptum mundi et regu-
larum eius inspirât, abnegationem voluptatum, am-
bitionis, verbo rerum omnium, quae maxime cupi-
ditati et homini carnali blandiuntur. Quasi illo-
rum usumnon omnino auferat, modo intra terminos 
a religione praescriptos sistatur : vult tarnen, ut cor 
illis affixum non sit. Eamdem doctrinam, maxime 
omnium salutarem, saepius suis in epistolis tradit 
S. Paulus, ut cum a i t 1 ) : „Mortificate membra ve-
stra, quae sunt super terram : fornicationem, immun-
ditiam, libidinem, concupiscentiam malam, et avari-
tiam, quae est simulacroruin servitus." „E t s i sp i r i tu 
facta carnis mortificaveritis, vivetis." a) Et iterum : 
„qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt 
cum vitiis etconcupiscentiis."3) „Igitur, monet idem 
Apostolus,4) si consurrexistis cum Christo, quae sur-
sum sunt, quaerite, ubi Christus est in dextera Dei 
sedens, quae sursum sunt sapite, non quae super 
terram. Mortui enim estis, et vita vestra est abscon-
dita cum Christo in Deo." Quo in loco Apostolus 
mortuos vocat eos, quos per epistolam suam allo-
quebatur, fideles Colossenses, mortuos autem peccato, 
mortuos mundo, mortuos voluptatibus et illecebris 
corporis, quod tarnen illi adhuc gestabant. Nihil ita-
que mirum, quod S. Concilii Tridentini Patres edi-
xer in t 5 ) : „Totam vitam Christianam continuam poe-
nitentiam esse debere", quodve S. Augustinus obser-

!) Coloss. 3, 5. — 2) Rom. 8, 13. - 3) Gal. 5, 24. 
4) Col. 3, 1, sq. — 5) sess. X I V . de extr. Unct. 

vaverit6) : „Excelsa est patria, humilis via. Patria 
est vita Christi, via est mors Christi. Patr ia est man-
sio Christi, via est passio Christi. Qui récusât viam, 
quid quaerit patriam ?" Ut adeo haec sola propemo-
dum sufficiat regula ad pie moriendum, nimirum : 
v i t am.ex praecepto Dei ac Domini Nostri Jesu 
Christi instituere, seu : immaculatum se custodire, 
et dum tempus est, operari bonum, prout monet 
Apostolus 7) et Ecclesiastes 8) dicens : Quodcunque fa-
cere potest manus tua, instanter operare ; quia nec opus, 
nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos. 
Recte igitur ac sapienter hortatur nos Auetor aurei 
libelli de imitatione Chris t i 9 ) : „Stüde nunc taliter 
vivere ut in hora mortis valeas potiusgaudere, quam 
timere." Quis enim est cui ignotum sit axióma: 
„qualis vita, finis ita", cuius Veritas quotidiana com-
probatur experientia, quam etiam S. Augustinus 
contestatur, inquiens 10) : „Mala mors putanda non 
est, quam bona vita praecesserit. Neque enim facit 
malam mortem, nisi quod sequitur mortem." Et ite-
rum u ) : „Non potest male mori, qui bene vixerit, e t 
vix bene moritur, qui male vixit ." Quia vero, ut S. 
Leo M. observât, l s) non adeo de conscientiae inte-
gritate fidendum est, ut humanam fragilitatem inter 
scandala tentationesque degentem nihil potuisse ar-
bitremur, quod laederet earn incidere, cum propheta 
excellentissimus dicat : „Quis gloriabitur castum se 
habere cor, aut mundum esse a peccato ? Et i terum : ab 
occultis meis munda me Domine, et ab alieno parce servo 
tuoLÍ — non restât aliud, quam ut ad remedia poeni-
tentiae confugiamus, quam S. Hieronymus secundam 
post naufragium tabulam appellat, 13) et quae teste 
S. Joanne Chrysost. 14) „delictorum est medicina, 

®)~Träct. 28. in Joann. — 7) Gal. 6, 10. — 8) 9, 10. — 
9) 1. 1. c. 23. — 10) de civit .Dei 1. 1. c. 11. — » ) l .dedoctr . 
Christ. — 12) Serm. de quadr. 6. — 13) in Cap. 3. Is. — 
u ) hom. de poenit. 

17 
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iniquitatum consumptio, lachrymarum impensa, fidu-
cia ad Deum, adversus diabolum arma, gladius eius 
praecidens et amputans caput, salutis spes, despera-
tionis occasus, et quae <»elum aperit, ducit ad pa-
radisum." Nimirum, dives in misericordia Deus, co-
gnoscens figmentum nostrum, volensque omnes ho-
mines salvos fieri, illis etiam vitae remedium para-
vit, qui semel redempti se postea in peccati servitu-
tem et daemonis potestatem iterum tradidissent. Sa-
cramentum videlicet Poenitentiae, quo lapsis post 
Baptismum beneficium mortis Christi applicatur, 
prout loquuntur Patres Tridentini. 15) Hic ille est 
divinae misericordiae et miserationis fons uberrimus, 
semper gratiam suae largitatis profundens in homi-
nes, nunquam tamen deficiens, imo nec decremen-
tum, aut diminutionem sustinens, aeque semper 
immensus perseverat, nunquam non plenus, nun-
quam nőn copiosus. Adde, quod avarus non sit, nec 
difficilis aquarum huius largissimi fontis distribu-
tor, qui potius omni petenti libenter dat, cunçtis ad 
se venientibus hilariter eas communicat, nullumque 
repellet unquam. Ad huius igitur fontis saluberri-
mos latices velociter accurrat peccator, petatque mi-
sericordiam a Domino, et suorum veniam peccato-
rum, et si corde contrito et humiliato ac rite con-
fessus petierit, veniam etiam obtinebit. Nam Ipse, 
qui fontem aquae salientis in vitám aeternam homi-
nibus est largitus, omnes ad participationem ipsius 
dulciter prorsus invitât, dicens 16) : „Venite ad me 
omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam 
vos." Et rursum 17) : „Si quis sitit, veniat ad me, et 
bibat." Et per Isaiam prophetam 18) : „Omnes siti-
entes venite ad aquas." Quam pronus autem et prom-
tus Ipse sit ad impendendam omnibus inisericor-
diam, per Ezechielem ostendit prophetam his ver-
bis 19) : „Numquid voluntatis meae est mors impii, 
dicit Dominus Deus : et non ut convertatur a viis 
suis, et vivat ?" Et rursum eodem loco : „Converti-
mini, et agite poenitentiam ab omnibus iniquita-
tibus vestris, et non erit vobis in ruinam iniqui-
tas. Et quare moriemini domus Israel? Quia nolo 
mortem morientis, dicit Dominus. Revertimini et 
vivite." Ecce clementissimus medicus cum summa 
humanitate omnes invitât peccatores, adeoque et 
aegrotos, ut ad se veniant, et medicamentum reci-
piant, et gratiam consequantur. Quis igitur tam 
obdurata erit fronte, tam incurius suae salutis, ut 
oblatam ultro divinam in Poenitentiae Sacramento 

15) Sess. X I V . c. 1. — iß) Matth. 11.17. - » ) Joann. 
7. — i») 55. - i") i s , 23. ' 

opem respuat, cum infelici Juda in desperationis la-
queum curra t? 

Verumtamen, ut ab extremo hoc animae exitio 
tut i simus, necesse est, ut in tempore opportuno ac 
tempestive opus spirituális medici imploremus, an-
tidotum contra animae morbos sumamus et ad mi-
sericordiae divinae fontem recurramus, tune nonnisi 
hausturi aquas ex eo in gaudio, cum scilicet in suo 
adhue cursu vita nostra consistit incolumis, et nec-
dum extremus morbus nos occupât, et compellit ad 
mortem. Nam qui ad extremum usque vitae finem 
fructum conversionis differt, poenitentiamque tunc 
agit, quando mors iam in faucibus haeret, an fru-
tuosa sit ilia conversio, et poenitentia tam sera sit 
bona, haudquaqam certum est. Ambiguum enim id 
reliquitur, an amoreDei et iustitiae convertatur, qui 
Dei oblitus vitam semper egit in peccatis, an potius 
timore poenae, ob instantem, et impendentem mor-
tem: an etiam ex spontanea voluntate proficiscatur 
ea poenitentia, an potius ex necessitate, quasi coacta, 
et per vim suscepta, invito animo, quoniam si non 
corripuisset huiusmodi hominem morbus, qui mor-
tem minitaretur, nequaquam poenitentiae agendae 
se forte submisisset, nee confessus peccata fuisset. 
Et si spes illi esset aut fiducia evadendi imminentem 
mortem et convalescendi de eo morbo, quo premitur, 
redeundique in pristinam valetudinem, adhuc poe-
nitentiam non ageret, neque sua sacerdoti peccata 
confiteretur, sed totum hoc negotium differet in fu-
turos dies et annos. Haec autem spes recuperandae 
sanitatis, quantuinlibet gravi morbo afficiatur aegro-
tus, multos profecto fallit, et multorum salutem 
praesentissimo discrimini obiicit, qui nimirum ea 
spe allecti, sui ad Deum conversionem prorogant. 
Quia quamvis a Domino dictum sit per prophe-
tam 20) : ..impietas impii non nocebit ei in quacun-
que die conversus fuerit ab impietate sua", ac ideo, 
quamdiu anima corpus vegetat ac inhabitat, poeni-
tentiam agere et ad Deum converti quis possit, dif-
ficile tamen est, ut peccatis diutius assuetus, et in 
his toto vitae tempore versatus, in ipso mortis mo-
menta ea omnia praestet, quae ad veram poeniten-
tiam requiruntur, et quae sola etiam in articulo vitae 
remissionem peccatorum operatur. Sed de differenti-
bus poenitentiam audiendus est S. Augustinus 2 ' ) : 
..Si quis positus in ultima necessitate aegritudinis 
suae voluerit accipere poenitentiam, et accipit et mox 
reconciliatur, et hinc vadit : fateor vobis, non illi 
negamus, quod petit, sed non praesumimus, quod 

^pÊSech. 33. — 21) Cap. „Si quis positus" Dist. VII. 
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bene bine exit : si securus hinc exierit, ego nescio : poeni-
tentiam dare possumus, securitatem autem dare non possu-
mus. Numquid dico, damnabitur ? Sed non dico, liberabitur. 
Vis ergo a dubio liberari ? vis, quod incertum est, evadere ? 
age poenitentiam, dum sanus es. Sic si agis, dico tibi, quod 
securus es : quia poenitentiam egisti eo tempore, quo et pec-
care potuisti. Si autem vis agere poenitentiam, quaudo iam 
peccare non potes, peccata te dimiserunt, non tu illa. Ergo, 
inquit, tene certum, et dimitte incertum." Idem quoque S. 
Doctor a i t 2 2 ) : „Nullus exspectet, quando iam non possit pec-
care. Arbitrii enim quaerat libertatem, ut dolere possit 
commissa, non necessitatem. Qui prius itaque a peccatis re-
linquitur, quam ipsa relinquat, ea non libere, sed quasi ex 
necessitate condemnat. Licet enim latro veniam meruisset 
in fine de omni suo erimine, non tamen dedit baptisatis pec-
candi et perseverandi auctoritatem. Tunc enim baptisatus 
est, qui tunc primum in cruce Christum confessus est. Poe-
nitentia enim, si in extremo hiatu vitae advenerit, sanat et 
libérât in ablutione baptismi ita, quod nec purgatórium sen-
tiunt, qui in fine baptisantur. Ilii autem, qui cum potuerunt, 
nunquam converti voluerunt, confitentes cum iam peccare 
nequeunt, non sic facile acquirunt, quod volunt." Quibus a 
S. Augustino sic prolatis subiungit auctor Decretorum 23) : 
„Conversio si contigerit alicui etiam in fine, desperandum 
non est de eius remissione. Sed quoniam vix vel raro est tam 
iusta conversio, timendum est de poenitente sero. Quem enim 
morbus urget, et poena terret, ad veram vix veniet satisfa-
ctionem, maxime cum filii, quos illicite dilexerit, sint prae-
sentes, uxor et mundus ad se vocent. Multos enim solet sero-
tina poenitentia decipere. Sed quoniam Deus semper potens 
est, semper etiam potest in morte iuvare, quibus placet. Cum 
itaque opus sit non hominis, sed Dei fructifera poenitentia, 
inspirare earn potest, quandocunque vult sua misericordia, 
et remunerare ex misericordia, quos damnare potest ex iu-
stitia. Sed quoniam multa sunt, quae impediunt, et languen-
tein retrahunt, periculosissimum est, et interitui vicinum, ad 
mortem pertrahere poenitentiae remedium." Profecto, qui as-
serunt poenitentiam et satisfactiones laboriosas poenitentibus 
necessarias non esse, oppido falluntur ; a SS. Patr ibus enim 
poenitentiam laboriosum quemdam baptismum merito dictum 
fuisse, observât Concilium Tridentinum. 24) Asserentibus 
autem, conversionem magni peccatoris facilem esse, aperte 
contradicit S. Ambrosius, inquiens 25) : „facilius inveni, qui 
innocentiam servaverint, quam qui congrue egerint poeni-
tentiam." Porro iustitiam Dei exigere, ut ob commissa deli-
eta vel ipsi nos puniamus, vel Ipse nos puniat, docet S. 
Augustinus : „non vis, ait,26) ut Ipse jiuniat, tu puni. Iniqui-
tas omnis puniatur necesse est, aut ab ipso homine peccante, 
aut a Deo vindicante." Cui consentit S. Pacianus, dicens " ) : 
„In quantum non peperceris tibi, in tantum Deus, crede, 
parcet." Quoad omnem enim sine discrimine poenitentem, ac 
proinde etiam ilium, qui in articulo mortis converti ad Deum 
vult, verum manet : sine gravi animi dolore deleri non posse 
quae cum gaudio commissa sunt, ut loquitur S. August i -
nus 28) porro : poenitentiam non esse solum cessationem a 

22) 1. (le poenit. v. Cap. „Nullus" dist. ead. — 23) cit. cap. „Nul-
lus." — «) Sess. XIV. cap. 2. - i6) 1. 2. de poenit. — 26) in Ps. 44. — 
27) paraen. ad poenit. — 28) Quaest. in vet. et nov. testam. n. 112. 

peccato et novae vitae propositum et inchoationem, sed etiam 
veteris odium continere debere, ut docent Patres Triden-
t ini2 9) item : peccatum detestandum esse, prout peccatum est 
offensa Dei, iniuria Deo illata, et privatio amicitiae Dei, ac 
ideo avertendum esse cor a creatura et ad Deum converten-
dum, ab amore sui et contemptu Dei ad amorem Dei et con-
temptum sui. Prae ocuiis igitur liabeamus oportet, quibus ut 
ita dicam gradibus pervenire peccator possit ad iustificati-
onem. Nimirum : fide, qua vera credit quae divinitus reve-
lata ac promissa sunt : impium a Deo iustificari per eius gra-
tiam, et per redemptionem, quae est in Christo Jesu : divinae 
iustitiae timore, qui donum Dei est, et impulsus Spiritus San-
cti, a quo tamquam a primo motu concutitur, convertitur ad 
desiderandam Dei misericordiam, et in spem erigitur, confi-
dens Deum sibi propitium fore propter Christum, tandem : 
incipiendo diligere Deum, velut omnis iustitiae fontem. „Qui 
enim non diligit, manet in morte", dicit S. Joannes.3 0) In 
eo igitur laborandum est ad poenitentiae tribunal sedentibus, 
ut poenitentiam commoveant et excitent ad amorem Dei, cum 
propter eius excellentiam, quam aspernatus est, tum propter 
infinitam eius bonitatem, cui ingrati animi crimen opposuit ; 
in poenitentis memóriám revocent bénéficia a Deo accepta, 
gratias ad salutem consequendam, praecipue vero opus inef-
fabile redemptionis liumanae commémorent. Ad quae audita 
emollietur cor poenitentis, huncque sincere confiteri peccata 
sua et satisfacere pro iis promtum observabunt. Quam Con-
fessariorum obligationem ob magnam rei gravitatem vel per 
summos apices commemorare operae pretium duxi. 

Cohiberi porro non possum, quin Pastoribus animarum 
impensissime commendem, ut apud curae suae creditos fide-
fes instent opportune, importune, arguant, obsecrent in omni 
patientia, ne illi conversionem suam ad Deum et poeniten-
tiam prorogent, vel plane ad extremum vitae suae halitum 
différant, sicque animae suae salutem praesentissimo discri-
mini obiiciant. Experientia quippe docet earn invalescere 
inter fideles ad animae curam negligentiam, ut dum vel mi-
nimo tentati corporis morbo prot i nus medicum accersunt et 
opportunum quaerunt adhibentque remedium, animae gra-
vibus licet pressae peccatis, multisque sauciae vulneribus, 
vel non, vel quam tardissime possunt, admovent medelam, 
advocando sacerdotem, qui medicain illis plagis opem impen-
dat, vicinae mortis metu magis impulsi ad faciendam pecca-
torum suoruin confessionem, quam amore et studio obtinen-
dae salutis excitati ; huius procrastinationis illud saepe est 
consectarium, ut poenitentiam différentes repentina morte e 
vivis eripiantur. Docendi itaque sunt fideles, quanto pretio-
sior est anima corpore, tanto illi prae isto maiorem, sollici-
tioremque curam impendendam esse, dicente Salvatore 31) : 

„Quid prodest homini, si universum mundum lucretur, ani-
mae vero suae detrimentum patiatur ? Aut quam dabit homo 
commutationem pro anima sua? docendi sunt porro, quod 
superius [adducta S. Augustini effata edicunt: poenitentiam 
seram, raro esse seriam atque bonam ; quodve Deus ipse per 
Spiritum Sanctum nos moneat, u t conversionem nostram ac 
poenitentiam non procrastinemus cum dispendio salutis no -
strae. Inculcatur enim nobis per Ecclesiasticum 32) : „Non tar -

29) Sess. XIV. cap. 4. — 30) Ep. 3, 14. Vid. etiam Cone. Trid. Sess. 
cit. cap. 6. — 31) Matth. 16, 26. 

13* 
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des converti ad Dominum, et ne différas de die in diem. Su-
bito enim venit ira illius, et in tempore vindictae disperdet 
te." Seu ut loquitur S. Gregorius M.33) : „Mandata Dei, myste-
ria redemptoris, coelestis patriae gaudia cum festinatione 
cognoscite, et praecepta vitae cum festinatione implere cu-
rate. Quia enim adhuc hodie licet bene agere, scimus ; ut rum 
eras liceat, ignoramus." Summo proinde studio enitendum 
est omnibus, ne pravae liuic assuescant incuriae, neve mali-
tiam suam ad ipsum sepulchrum usque prosequantur, sed 
potius contractas peccatorum sordes et malorum contagia 
eluant salutari poenitentia, dum tempus et liora sinunt ; resi-
piscant a pristina morum corruptela, cum datur opportuni-
tas, denique virtuti studeant, et bonorum exercitio operum, 
quibus monitis si aures animumque admoverint, fiet profe-
cto, ut in mortis agone non sint quatiendi metu, non percel-
lendi timoré, sed divino suffulciendi praesidio, in osculo Do-
mini sint obdormituri, et eius haec plena consolationis verba 
audituri : „Euge serve bone et fidelis : quia super pauca 
fuisti fidelis, super multa te constituam : intra in gaudium 
Domini tui." 34) 

Non possum autem scribendi finem facere, quin in me-
dium adferam, quae de S. Augustini Episcopi et Ecclesiae 
Doctoris ex hac vita exitu S. Possidius, eius discipulus et 
familiaris, ac tandem ipse quoque Calamensis in Africa Epi-
scopus, narrat in história vitae, quam haud multo post obi-
tum S. Doctoris tamquam testis oculatus scripsit. „Dicere 
autem, inquit, nobis inter familiaria colloquia consueverat, 
post perceptum Baptismum etiam laudatos Christianos et 
Sacerdotes absque digna et competenti poenitentia exire de 
corpore non debere, quod etiam ipse fecit ultima, qua de-
functus est, aegritudine. Nam sibi iusserat Psalmos Davidi-
cos, qui sunt paucissimi, de poenitentia scribi ; ipsosque 
autem quaterniones iacens in lecto contra parietem positos 
diebus suae infirmitatis intuebatur, et legebat, et iugiter ac 
ubertim flebat. E t ne intentio eius a quoquam impediretur, 
ante dies ferme decern, quam exiret de corpore, a nobis po-
stulavit praesentibus, ne quis ad eum ingrederetur, nisi iis 
tantum horis, quibus medici ad inspiciendum intrarent, vel 
cum eius inferretur refectio, et ita observatum, factumque 
est, et omni illo tempore orationi vacabat." Quibus certe S. 
Augustinus suum poenitentiae lachrymis nedum praevenire, 
sed et praemunire aliorum documento exitum voluit. 

Quae de dispensatione in observantia quadragesimalis 
ieiunii praecedentibus annis statuta fuerunt, hoc quoque 
anno valere declaro. — Strigonii, Dominica I I . post Epipha-
niam die 20-a Januari i , 1878. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 21-kén tartot t választmányi gyűlése élénk részvét mel-
lett folyt le s valóban lélekemelő volt. A tagok igen szép 
számmal voltak jelen. Az ülést a társulat nagyérdemű el-
nöke, gr. Cziráky János ő exja megnyitván, meleg szavak-
kal üdvözölte a tagokat. Már rég nem volt szerencséje a vá-
lasztmányi ülésekben résztvehetni, örömét fejezi ki, hogy is-
mét alkalma van a választmány tagjaival tanácskozhatni. 

32) 5. 8. sq. - 3») homil. in Evang. — u ) Matth. 25, 21. 

Ezen első találkozása úgyszólván összeesik két világtörténeti 
nagy mozzanattal. Az első azon mély gyász, mely I X . Pius 
pápa halála által a katholikus világot érte. A társulat, mely 
rendithetlen hűséggel és kegyeletes szeretettel viseltetett 
I X . Pius pápa iránt, mély és őszinte fájdalommal fogadta 
azon hirt, mely a nagy pápa elhunytát a keresztény világnak 
megvitte. Az alelnök hivatalosan távol lévén, s ő is csak a 
mult hét vége felé érkezvén a fővárosba, nem volt idő rend-
kívüli gyűlés egybehívására, hogy a társulatnak a közös fáj-
dalomban való nyilvánulata iránt választinányilag intézke-
dés történhessék. Az elnökség tehát a maga részéről tett in-
tézkedéseket, nem kételkedvén, miszerint a választmány azo-
kat utólagosan határozatával szentesiteni fogja. Ezen intéz-
kedések egyike az volt, hogy a társulat tagjai elnökileg meg-
hivattak, hogy a f. hó 16-án egy az egyetemi templomban I X . 
Pius ő szentségeért tartott ünnepélyes gyász-istenitiszteleten 
testületileg részt vegyenek. A másik pedig az, hogy a tár-
sulat nevében, az elnökség által aláirva, részvétnyilatkozat 
intéztetett a római szentszék bécsi nuntiusákoz, tolmácsolva 
a társulat fájdalmát a katholikus világ vesztesége felett. 

A gróf elnök azután kiemelé azon örvendetes és nagy-
fontosságú mozzanatot, hogy Isten szent kegyelme a katho-
likus egyházat nem hagyta sokáig árvaságban s f. hó 20-án 
már megválasztatott a pápa, X I I I . Leo. A választmány 
tagjai az u j pápa nevének emlitésénél helyeikről felállva, 
hosszan tartó, lelkes éljenekbe törtek ki. A gróf elnök meleg 
s lelkes szavakban ecsetelte azon örömet, melyet a Szent-
István-Tarsulat tagjai összhangzólag a katholikus világgal 
a világegyház fejének ily gyors és szerencsés választása fe-
lett éreznek. 

Tarkányi Béla alelnök ő nagysága felolvasta ezután 
azon részvétiratot, mely I X . Pius pápa halála alkalmából az 
elnökség által a társulat nevében a bécsi nuntiushoz intéz-
tetett, s melyet szöveg szerint közlünk. 

Societas literaria catholica — Nomine — S. Stephani 
protoregis Hungáriáé — Fine edendorum — Scriptorum 
catholicorum — Sub protectione episcopatus — Hungáriáé 
— Primis annis pontificatus — S. S. domiui Nostri — Pi i 
P . P . I X . — Felici auspicio congregata — Nunc summo 
patre orbata — Eiusdem parentalia cum lacrimis — Die 
X Y I . Februari i A. M D C C C L X X V I I I . — In ecclesia — 
Regiae universitatis Ilungaricae — Celebrans — L u g u -
brem banc pagellam — Acerbissimi doloris sui nunciam — 
Esse voluit — Orbi catholico lugenti — Concordi moerore 
pietateque — Unita. — Stephanus comes Károlyi Societatis 
S. Stephani praeses. — Joannes comes Cziráky, alter prae-
ses. — Adalbertus Josephus Tárkányi propraeses. 

A választmány egyhangú helyesléssel fogadta az el-
nökség intézkedéseit. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 26. A est er Lloyd' Canossában. 

A pápaság hatalma letűnt, Canossába a fejedelmek, illető-
leg pedig államférfiaink többé nem mennek, I X . Piust, te-
kintettel aggkorára, tekintettel arra, hogy ő egyideig még 
az egyházi állam birtokosa volt, a fejedelmek respectálták, 
vele a souverainek mint souverainnel bántak, I X . Pius ha-
álával azonban mind ez elmúlt, a dolgok u j rende fog be-
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következni, az u j pápa csak egyszerű pap lesz, e szerint fog-
nak alakulni a viszonyok az u j pápa és a kormányok közt, 
szóval I X . Pius volt az utolsó pápa, ki a souverainekkel 
mint souverain érintkezett. 

Ezt nem mi mondtuk és nem mondjuk most sem, ha-
nem ilyen hangon beszélt, ily módon jövendölt egyik félhi-
vatalosnak tartott lapunk, a,Pester Lloyd' akkor, midőn nagy 
Piusunk az összes katholikus világ legmélyebb fájdalmára, 
minden becsületes ember legnagyobb részvéte mellett a ra-
vatalon feküdt. Hallgattunk akkor, mert még a nagy vesz-
teség első hatása alatt voltunk, de hallgattunk azért is, mert 
mint minden az egyházra vonatkozó liberális ,jövendölést', 
ugy azt is mesének tartottuk, minőkkel időközönkint zsidó 
lapjaink liberális olvasóikat vigasztalni és bátoritani jónak 
látják, jól tudva, hogy el fog jönni, el kell jönni az időnek, 
midőn, bármely indokból, még e liberális lapok is be fogják 
látni, hogy ez az irány, mely Európában a kormányoknál 
lábra kapott, fenn nem tartható, hogy nem lesz más hátra a 
nemzetek jólétének, biztosságának és szabadságának meg-
védhetésére, mint Canossába menni, azaz, az egyházzal ki-
békülve, a katholicismussal és annak fejével, a pápával szö-
vetkezni. 

Csak nagyon rövid idő, alig egy pár hét választ el 
bennünket nagy Piusunk halálától, és igy a ,P. Lloyd' fen-
tebb jelzett czikkétől is, és már azon kedvező helyzetben va-
gyunk, hogy jelenthetjük, miszerint ugyanaz a ,P. Ll.', 
mely a pápa halálakor kimondta, hogy I X . Pius volt az 
utolsó pápa, ki a souverainek közt helyet foglalt, egy héttel e 
nyilatkozata után azon meglepő figyelmeztetéssel áll a nyu-
gati hatalmak elé, hogy tekintettel Oroszország óriási sike-
rére, hagyjanak fel az egyházpolitikai harczczal, egyesüljenek 
az egyházzal legalább annyira, mint I X . Pius előtt 25 év 
alatt, sőt ne csak negative mellőzzék az ellenségeskedést, 
hanem positive törekedjenek az egyházzal közös actióra. Ez 
a ,Ll.1 szerint politikai szükségesség, és ő azt hiszi, hogy ily 
nagyszerű politikai nézpont iránt fogékonynyá lettek a feje-
delmek az orosz győzelmek következtében, és most csak 
minden attól függne, minő lesz az u j pápa. 

De legyen elég annyi a ,Lloyd' Canossájának felisme-
résére. Nyilvános bevallása ez annak, hogy az európai ren-
det a kormányok a pápa nélkül lielyreállitani képesek nem 
lesznek, hogy a pápaság hatalmas befolyását I X . Pius ha-
lála után épen oly kevéssé mellőzhetik a fejedelmek és kor-
mányok, mint alatta és előtte, szóval világos elismerése e 
felszólitás annak, hogy nem volt I X . Pius az utolsó a pápák 
közt, kit a souverainek souverainnek tekinthettek ; az ugyan-
is, kit a ,Lloyd' a nyugati szövetség mintegy fejének óhajt 
tekintetni, aki nélkül ily szövetség nem is jöhetne létre, 
akit épen politikai szempontból tar t szükségesnek kiengesz-
telni, a kivel oly viszonyt akar ismét a fejedelmek és kor-
mányok részéről létesithetni, mint minő I X . Pius előtt volt, 
az nem lehet, mint ő mondá, ,egyszerű pap', annak fejedelem-
nek, a többi fejedelmekkel egyenrangúnak kell tekintetnie 
és annak lennie; — ezt, ha a ,Lloyd' világos szavakkal nem 
mondja is ki, szavaiból mégis szükségképen következik. 

A ,Lloyd' szavaiból ugyan, amennyiben ő a ,politikai' 
szükségességet hangsúlyozza, elég világosan kitűnik, hogy ő 
a katholicismus fejét inkább] politikai, mint vallási szem-

pontból tekinti, kitűnik, hogy ámbár a katholicismus fejé-
vel a békét óhajt ja, a katholicismus befolyását az államra 
még sem óhajtja, megmaradna ugyan a modern állam, de 
külsőleg békében az egyházzal. 

Mi Lloyd'-tó\, megvalljuk, többet nem vártunk. Vagy 
mikép is várhattuk volna, hogy ő a katholicismus vallási 
oldalát méltassa, annak befolyását az államra óhajtsa, mi-
dőn minderre mindenekelőtt a katholicismus ismerete, isteni 
missiójának elfogadása, tanitása üdvös befolyásának az em-
beriség civilizatiójára elismerése kivántatik ? A ,Lloyd' 
avval, a mit tett, megtett mindent, a mit tehetett, és mi 
azért nem utasit juk vissza felszólalását, ellenkezőleg óhajt-
j u k : bár oda, hova ő eljutott, bizonyára nagy önmegtagadás 
után, Canossába t. i. — bár oda, követve az ő felszólalását, a 
nyugati kormányok is mielőbb eljutnának. A bár politikai 
szükségességből helyreállított béke az állam és az egyház 
közt bizonyára megteremné üdvös gyümölcsét. Az ugyanis 
lehetetlen, hogy az egyházzal, a katholicismussal barátság-
ban és szövetségben lévő fejedelmek és kormányok, e szövet-
ség daczára is elzárkóznának a katholicismus tanai elől, e 
benső viszony nem maradhatna befolyás nélkül a kormány-
zat iránya és szellemére nézve, s mi politikai szükségesség-
ből kezdetett, végre mégis a katholicismus tanainak győzel-
mére vezetne az államokban és annyi bizonyos, hogy az 
államok virágzása, a nemzetek boldogsága, teljesen csak ak-
kor fog eléretni, ha mint ma ,politikai', ugy később vallási 
szempontból is kiengesztelődni fognának az államok a pápá-
val, azaz, ha a pápa által hirdetett vallási tanok lennének 
iránytadók az államok kormányzása és törvényhozásában. A 
katholicismus isteni erejében, a népek boldogságát előmoz-
ditó, számtalanszor bebizonyitott hatásában bizva, meg va-
gyunk győződve, hogy e Canossához az államok mielőbb 
eljutnak államférfiaikkal együtt, mert eljutniok kell, még 
akkor is, lia a ,Pester Lloyd' csak az ő politikai Canossájá-
nál maradna. 

Eperjesi egyházmegye. I X . Pius pápa halála. 
Az eperjesi egyházmegye mély pietással osztozik azon világ-
gyászban, melyet ő szentsége, legkegyeltebb Pius atyánk, 
kimúlása előidézett. A püspöki ünnepélyes gyászmise feb-
ruár 16-kán tartatott meg a székesegyházban a tanuló i f jú-
ság és a hivek sokasága jelenlétében. A megyei papság is 
még február 9-ről körlevelileg felszólittatott az általános 
gyász kifejezésére és közös imák tartására. Ezen körlevél-
nek itt csak egyes részeit tudomás végett közlöm. A püs-
pök, jelezve a gyászhirt és a nagy halottnak dicső tulajdo-
nai és viselt dolgai felől mély meghatottsággal emlékezvén, 
igy folytatja : 

Jac turam cum S. Matre Ecclesia omnes sentimus. 
Omnes in communione Sanctorum cum orbe Catholico so-
ciati, iustissimis gemitibus plangimus, dolemusque talem 
nos tantumque amisisse Patrem et supremum Pastorem ! — 
Ecquidem certam in corde fovemus spem sanctissimum Pon-
tificem de labore ad requiem, de periculo ad securitatem, de 
mundo transisse ad Patrem, virtutumque suarum praemium 
et immarcescibilem gloriae coronam in coelis iam esse con-
secutum ; decet tamen filios iusta amantissimo Parenti fune-
bria persolvere, — debemus animam illius ad Patrem cae-
lestem devotis suspiriis nostris ac piis precibus prosequi. — 
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Hunc in finem sequentia per Dioecesim meam ordino et 
dispono : 

1. VADiaconus — (ez egészen administrativ jellegű.) 
2. Curati omnes et singuli, praestituto, ut praemissum, 

tempore, obitum Sanetissimi Patr is et summi Pontifieis ex 
sacro ambone publieabunt, animamque eiusdem precibus 
fidelium maiorem in modum eommendabunt unaque insi-
nuabunt diem, quo devotae preces et solennes Exequiae pro 
Ipso celebrandae sint. 

3. In quavis Paroehiali et Religiosorum Ecelesia tr i-
bus proxime subsecuturis diebus campanae omnes ea ratione 
pulsentur ut sumto initio vespere unus traetus omnium cam-
panarum longior fiat, subsequentibus autem tribus diebus 
idem pulsus mane, in meridie et vespere adminus per dimi-
diam horam instituatur. 

4. Tertia luctus die in quavis Paroehiali et Religioso-
rum Ecclesia Sacrum Missae Saerifieium lugubri ritu cum 
Panachida pro requie aeterna animae magni Defuncti Divi-
nae Maiestati offeratur. 

5. Cum Sacer Cardinalium senatus in Apostolicis, de 
more comitiis gravissimum electionis novi Pontifieis nego-
tium sit suscepturus, curati omnes ad intentionem, ut Do-
minus, qui corda novit omnium, ostendat, quem elegerit, et 
electionem in luctuoso praesertim hoc, quod agimus, tem-
pore in virum secundum cor suum flectere dignetur, tam 
ipsa, qua obitum Pi i I X . publice annunciabunt die, quam 
omnibus earn subsecuturis, etiam feriatis, quoties sacrum 
celebraverint, diebus, Ectenias de invocatione praesidii Spi-
ritus Sancti absolvant, positisque, finito Sacro ante aram ge-
nibus 5 Pater noster, 5 Ave et 1 Credo iunctis cum populo 
fideli precibus recitare non intermittant illucusque donee 
de feliciter terminata nova electione officiose non constiterit. 

Róma. A római krónika folytatásául engedje meg t. 
szerkesztő, hogy néhány sorral szolgáljak. A Conclave bezá-
rása napján, este, a lissaboni bibornok-patriarka érkezett ide, 
ki azonban csak másnap, 19-én eresztethetett be oda, a szo-
kásos caeremoniák mellett, midőn mi már, délutáni 3/42-kor 
az első ,sfumata'~t láttuk szent Péter tere fölül az előlegesen 
jelzett kéményből felszállani. A bibornoki összegyülekezések 
ugyanis e napon vették kezdetöket, megtartatván, a történt 
megállapodások szerint, reggeli 11 és délutáni 5 órakor. Ez 
a ,sfumata' tehát az első szavazásnak meghiúsultát jelenté. 
Hasonlólag meghiusult a második is, mert estve, körülbelül 
1/27 órakor a második ,sfumata' emelkedett, melyet azonban 
csak kevesen, igen jó szeműek vehettek észre, lévén akkor 
már meglehetősen sötét, s meglehet, hogy sokan csak képzel-
ték látni azt, ami tényleg talán ott volt, mint a választás 
kihirdetésének elmaradásából tapasztaltuk. 

Február 20-kán a bibornokok, reggeli 9 órakor ismét 
egybegyűltek, 20 perczczel 12 óra után emelkedett a ,sfu-
mata' és a szent Péter téren álló tömeg oszladozni kezdett ; 
mert mindnyájan azt hitték, hogy a szavazás ismét ered-
mény nélkül maradt. 

Akkor egyszerre, pontban 1/42-kor, megnyilik a szent 
Péter temploma homlokán levő nagy Loggia (födött erkély-
féle) s egy bibornok-szerpap kilépvén, messzire elható hang-
gal jelenti : 

„ Annuntio vobis gaudium magnum : habemus Papam 

Eminentissimum et Beverendissimum Dominum Joachim Pecci 
qui sibi nomen imposuit Leo XI II — 

E perczben megkondultak sz. Péter összes harangjai, 
mig a tér felől óriási, szűnni nem akaró öröm-rivalgás, taps, 
evvivák hangzottak fel a Loggiák felé. Ez egyike azon pil-
lanatoknak, miket csak nálunk, Rómában láthatni : ez a 
tarka, mozgékony, ezerfőnyi tömeg, evvivát kiáltva, kendő-
ket lobogtatva, amint a Loggia felé tolakodik, honnan a 
pápa ily alkalmakkor az első áldást adni szokta urbi et orbi. 

Azonban a mai Róma nem a r é g i . . . . XIII. Leo „sub 
hostili potestate constitutus", csakúgy, mint üdvözült elődje, 
nem fog, legalább e perczben nem, a nyilvánosság elé lépni. 

Azonban maradjunk az időrendi elbeszélés mellett. 
Időközben a Conclaveban Chigi herczegnek, ki eskü-

jéhez képest annak ajtai t hiven őrzé, msgre Lasagni által 
tudtul adatott, hogy a pápa meg van választva, és hogy a 
Conclave 4 órakor meg lesz nyitva. E tudtuladás azért is 
történik, mert a Conclave maréchalljának egyéb privilé-
giumai közé az is tartozik, hogy ő legyen az első, ki az újon-
nan megválasztott pápa által lábcsókra bocsáttatik. Ennél 
fogva a herczeg kinyittatta a külső ajtót, nem sokkal későb-
ben megnyilik a Conclave felül bezárt belső is, és a herczeg, 
pittoresk középkori ruhájában mint „Signore Romano" le-
borul X I I I . Leo előtt ! 

A szerencsés választásnak hire villámgyorsasággal ter-
jedvén a városban, nem csak a hivatalosan tudósított diplo-
matia siet a pápa üdvözlésére, hanem minden rendű és rangú 
egyéb hivek is özönlenek a Vatikán, illetőleg szent Péter 
felé, melynek környéke 4 óra körül az emberek ezrei és a 
kocsik százai által megszállva lévén, a későbben érkezőkre 
nézve úgyszólván hozzáférhet]enné lőn. Kezdetben a nép azt 
gondolta, hogy az áldás urbi et orbi a külső loggiából fog 
adatni, azonban csakhamar terjedt hire, hogy az magában a 
főtemplomban fog történni, a belső loggiából. Az óriási temp-
lom egy perez alatt megtelik s egy kis vártatva megnyilnak 
a loggia belső ablakai s megjelenik a pájiának magas, szikár 
alakja, éles vonásait a meghatottság múlékony pirja fut ja 
át, — kiterjeszti kezeit, — odalenn az ezrek térdre borulnak 
— s X I I I . Leo első pápai áldását adja, csengő, ha mindjárt 
a pillanat benyomása alatt kissé reszkető hangon 

Midőn szavai elhangzottak, az oda lenn térden állók, 
mintha elfelednék, hogy templomban vannak, engedve a 
túláradó öröm érzetének, falrengető üdvkiáltásokba törnek 
ki, melyek ez egy szóban foglalhatók össze : 

Viva Leone XIII — ! 
Habemus Papam — ! 

Megjegyzem, hogy a bibornoki karnak hódolata 21-én 
történt a Sistinában. 

X I I I . Leónak, a ,Rel.' által röviden már múltkor vá-
zolt curriculum vitae-jéhez még csak azt toldom, hogy bi-
bornoki czime de s. Chrysogono volt, s hogy, mielőtt peru-

«giai érsek lett, az egyház diplomatiai pályának egyik legké-
nyesebb helyét, mint bruxellesi nuntius, ugy a szentszék, mint 
I. Lipót király teljes megelégedésére töltötte be. Jelleme, 
tudománya, erélye, modora általánosan el vannak ismerve; 
különben pedig engedje el nekem, hogy részletesb prognosti-
konba bocsátkozzam ; én ezt feleslegesnek, de illetlennek is 
tartom ott, hol örökké változatlan, szent elveknek érvénye-
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sitéséről vau szó, — ott, liol per os Petri Christus loquitur. 
Ezért azzal fejezem be levelemet, mit néhány trával ezelőtt 
én is a templomban hangoztattam : Evviva Leone XIII ! —j. 

Berlin. A marpingeni ügyek az országgyűlés előtt.1) (Y.) 
Bachemnak nagy hatással előadott jeles szónoklata után igen 
gyengén felelt Friedenthal miniszter, körülbelül ily értelem-
ben : Az alárendelt hivatalnokok eljárásának helytelenitése 
általában alaptalan, s különben is jobb lett volna, az egészre 
nézve az illetékes törvényszéknek itélethozását bevárni. Az 
elővizsgálat már be van fejezve, s a vád csalásra s ebben 
való részvétre, csődületre s lázadásra szól. (De váljon igaz-
ságos-e ? ?) A marpingeni eseményeket különben nem sza-
bad elszigetelten venni, hanem ellenkezőleg, szerves össze-
függészben egyéb hason ter mész etüekkel kell azokat tekin-
teni. Marpingen táján már 1874-ben is csendháboritások for-
dultak elő, midőn Isbert káplán befogatott ; már akkor is 
kövekkel dobálták Woydt polgármestert, ugy hogy a kato-
naságnak kellett közbelépni. A marpingeni jelenés 1876-i 
julius 3-án történt, ugyanama napon, melyen Lourdesban a 
B. Szűznek szobra a pápai nuntius által megkoronáztatott. 
Azoknál, kik a marpingeni eseményekbe bele vannak keve-
redve, Lourdesra vonatkozó iratokat és érmeket találtak, mi 
mind azt bizonyitja, (a protestáns s szabadkőműves közvé-
lemény' előtt,) hogy oly természetű, kedélyi fölháborga-
tások forognak itt szóban, melyek, ha magokra hagyatnának, 
igen könnyen epidemikus népkórságokká (! !) válnának. Nem 
sokkal a marpingeni jelenések után a szomszéd Groning, 
Münchwies, Berschweiler falvakban hasonló (a titkos rend-
őrség által inscenirozott) dolgok fordultak elő, melyek az il-
letők megbüntetésére (?) vezettek. Mindezeknél fogva a kor-
mány kötelességének tartotta, a marpingeni események ellen 
fellépni ; mert ezeknek elhanyagolásából még nagyobb bajok 
és csendzavarások származhattak volna, s ezen szempontból 
a rendőrségnek eljárása is tökéletesen igazolható. (??) 8000-et 
meghaladó összecsődüléseket nem lehet magokra hagyni. 
Eltekintve attól, mennyi kárt tettek azok az erdőben s a 
szántóföldeken, a törvény ezen összecsoportosulások által mái-
annyiban is meg volt sértve, mert hatósági engedély nélkül 
történtek. (De sőt mi tőbb, a jelenés is ,hatósági engedély' nél-
kül történt !) A birói eljárás egyébiránt igen tárgyilagosan 
folyt le, (?) az erdőbe járásnak megtiltása helyes és igazolt, s 
Woydt polgármester csak alárendelt mozzanatokban hibá-
zott s ezért hivatalból megdorgáltatott ; különben a kormány 
mindig csak törvényes eszközökkel élt s eljárását eddig siker 
koronázta, (az t. i. : hogy egy helyen a katholikusokat ere-
jéhez képest elnyomta, s egy katholikus községet majdnem 
tönkre tett .) 

A minister után Kauffmann képviselő Meerscheid-
Hüllesem titkos rendőrségi ügynöknek üzelmeit ecsetelte. 
Ez az ember mint angol, illetőleg irhoni zarándok j ö t t M a r -
pingenbe, (1. mindezekre nézve: ,Rel.' 1876 ,11 ,295 ,302 , 
310 és 344 11.) s egy már több izben megbüntetett tolvajnak 
társaságában és segitségével mindenféléket követett el, hogy 
a jóhiszemüeket compromittáló lépésekre vagy nyilatkoza-
tokra csábitsa. Ilyetén eljárás méltatlan müveit kormányhoz ! 

') 1. a 13. sz. — A legutóbbi heteknek, IX. Pius halála által oko-
zott nagy tárgyhalmaza miatt e tudósítást, valamint az Oroszországra vo-
natkozó okmányoknak közlését is egy ideig meg kellett szakitanunk, míg-
nem jelenleg mindkettőnek közlését ismét megkezdhetjük. Szerk. 

Kaufmann után valami obscurus pásztor vagy rekt 
ram megmagyarázta az üres padoknak : miért pártolja ő a 
kormány eljárását. Midőn azonban utána Windthorst szólalt 
fel, a képviselők visszaözönlettek a terembe. A Centrum ve-
zére ezeket mondta : 

„Előttem szólottnalc utolsó megjegyzése, mintha hatá-
rozati javaslatunk által csak saját vallásunknak ártottunk 
volna, csak akkor lehet helyes, ha valaki azt hiszi, hogy a 
marpingeni jelenések szédelgésen alapulnak. Hogy ily jelené-
sek, általában véve, épen nem lehetetlenek, azt még oly 
bölcsészek is állitották, mint Fichte és Schopenhauer vagy 
akár Rousseau is. Mi tüzetesen a marpingeni eseményeket 
illeti, váljon szédelgés űzetett-e ott, vagy sem, ezt csak ak-
kor lehetne tudni, ha az illetékes egyházi hatóság itélt volna 
az ügyben, ez pedig lehetetlen mindaddig, mig Trierben 
nincs püspök. Hogy a kormánynak Marpingenben követett 
eljárása nem volt helyes, eziránt én teljesen tisztában va-
gyok magammal, s erre nézve tökéletesen mindegy, váljon a 
jelenések szédelgésen alapulnak-e, vagy sem. Mi nem akar-
juk megengedni, hogy Marpingen községe a kormánynak 
rendőri fogásai által tönkre tétessék, és ezért azt akarjuk, 
hogy kártalanításban részesüljön. Maga Bismarck herczeg 
sem osztja Friedenthal minister álláspontját, mit a nyár 
folytán neliány protestáns prédikátor előtt mondott szavai-
ból kiderül, hol akként nyilatkozott, miszerint oly dolgok, 
minők Marpingenben történnek, nem rendőrség és fegyveres 
fellépés, hanem — ha valótlanok -— csak oktatás és felvilá-
gosodás által nyomhatók el. Hasonló bölcs nézetet a maga 
idején I. Napoleon is egyszer nyilvánított. Nálunk azonban, 
fájdalom, a kormányzó közegek jelenleg a kard s szurony 
durva ereje által akarnak hatni ; de be fogják látni, uraim, 
hogy ezzel mire sem mennek, még a kis Marpingenben sem." 

„A mi továbbá a minister urnák „általános nézpont-
já t" illeti, megvallom, hogy azt igen gyarlónak találom. 
Ezen általános nézpont egyszerűen azon véleményben állott, 
hogy jó lesz, a ,kulturharez' dühében minden katholikus élet-
nyilvánulást letiporni. Igenis uraim, oly időket óhajtanak, 
mikor ágyukkal lehetne az ultramontánok közé lövetni ! 
Mire való is volt egy imádkozó s éneklő tömeget szétverni ? 
Váljon imádkozni és énekelni a közrendbe ütköznek-e? . . . 

„Megjegyzendő, hogy a szétmenési felszólítás a tömeg 
háta mögül intéztetett hozzá. Azt kérdi a minister ur, vál-
jon a hivatalnokoknak a jelenés helyére kellett volna-e álla-
niok ? Erre azt felelem, hogy : természetesen, ha bátorságuk 
lett volna hozzá ! — mert ez volt ama pont, mely felé az egész 
tömeg szemei irányultak. De még a katonaság is csak hátul-
ról támadott. Ez az egész eljárás nyilt megsértése a törvé-
nyeknek, s nézetünk szerint kötelessége a törvényhozásnak 
meggátolni, nehogy saját népünkkel a katonaság ugy bán-
jék, mintha ellenséggel állana szemben." 

„A ,kulturharcz'-nak egy másik, igen szomorú követ-
kezménye az, hogy az egész vizsgálat végtelenné húzódik, 
minek folytán a község egyre zaklattatik. Azt kérdem, mi 
rosz van abban, lia hivő emberek valahol csudát vélnek látni; 
miképen ütközik ez a közrendbe ? . . . Egészen más s sok oly 
dolgot tudnék, miről ezt lehetne mondani. Csak azon gyű-
lésre figyelmeztetem önöket, inely nem régen Most, socialde-
mocrata elnöklete alatt i t t megtartatott, s melyben ez arra 
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szólította fel a keresztény papokat, hogy takarodjanak ki a 
v i lághói , . . . . aztán a jelenlevők a Marseillaise-t énekelték 
el, pedig senkinek sem jutott eszébe ez ellen fellépni ; — 
imádkozó katholikusokat pedig a katonaság támadott meg, 
szuronyszegezve. Államnak, melyben ilyenek történhetnek, vesz-
nie kell ! Az államjog szempontjából kérjük önöket : tessék 
az ok nélkül zaklatott községnek igazságot szolgáltatni." 

A protestans-szabadkőmüves többségnek ezután 
következett szavazása megmutatá, mit ért a jogállam' és az 
igazság alatt, midőn a katholikus polgároknak sérelme forog 
szóban; mert a Centrumnak javaslata — nagy többséggel 
visszautasittatott. 

S köt/ion. A katholikus hierarchiának helyreállítása, 
irja a , Tablet', az Istenben boldogult nagy Piusnak utolsó 
műve, úgyszólván befejezett dolog. A Propaganda végső hi-
talos tettét e tekintetben január 28-án hajtotta végre, az il-
lető congregatióban elhatároztatván, miszerint e hierarchia 
egyelőre 2 érseki és 4 püspöki székből fog állani. A székek 
a következők lesznek : a glasyoivi érseki szék, (suífraganeu-
sok nélkül) Glasgowban, a sz.-andrews-edinburgi Edinburg-
ban, melyhez a következő 4 suftraganeus tartozand : az aber-
deeni és a dunkeldi a hasonnevű városokban, a gallowayi 
Dumsfriesben és az argylli, melyhez az északi szigetek is tar-
toznak Obanben. Az emiitett lap az uj főpásztorok, illetőleg 
a jelölteknek névsorát is hozza. 

Az ügyek közönséges menete szerint ezt január 31-én 
kellett volna I X . Pius elé terjeszteni ; de a boldogult azt oly 
rendkivülileg siettette, hogy már 29-én terjesztette fel ma-
gához, amely napon helybenhagyta is. Sőt el volt határozva, 
hogy ezen nagyhorderejű egyházkormányzati ténynek végre-
hajtásával nem kell a márcziusi consistoriumig várni, ha-
nem ad hoc külön consistorium meg február havában fogott 
volna tartatni, melyen a boldogult pápa ezen legújabb tény-
kedését kihirdeti vala, mi azonban most utódjának felada-
tává lett. 

Mily szükséges volt pedig ezen rendelkezés, mutatja 
azon roppant haladás, melyet a katholicismus az utóbbi öt-
ven év alatt Skóthonban tett. A fentjelzett lap e tekintetben 
érdekes összeállítást hozott. Az ország eddig egyházi tekin-
tetben három kerületre volt osztva : a keletire, nyugati- és 
északira ; ezekben a számarányok az utolsó félszázadban 
ekként változtak : 

. , .. « 1828-ban 12 pap 10 tempi. — zárda — isk. 25,000 kath. 1. 
a teleti ^ 1 8 7 7 _ b e n 7 3 „ 87 „ 15 ,, 55 „ 85,i00 „ „ 
imiro t i S 1828-ban 22 , 17 , - , - , 45,000 „ „ 
nyugoti ® 1 8 7 7 _ b e n 1 4 6 ^ 1 2 2 „ 14 „ 99 „ 300,000 „ „ 
é«aki 1 1 8 á 8 " b a n 16 „ 18 „ - „ néhány 10,000 „ „ 
északi -g 1 8 7 7 _ b e n 39 n 43 n 6 „ 20 „ 12,000 „ „ 

<ltmtfb*r 1 8 2 8 - b a n 5 0 „ 45 „ - „ néhány 80,000 „ „ 
altalaban 1 8 7 7 _ b e n 2 58 „ 252 „ 35 „ 174 „ 360,000 „ „ 

Az u j megyék eszerint körülbelül a következő lélek-
számmal fognak birni : S.-Andrews-Edinburg 50,000 ; Glas-
gow 230,000 ; Aberdeen 14,000 ; Dunkeid 40,000 ; Gallo-
way 16,000; Argyl 10,000. Örvendünk, hogy X I I I . Leo 
legfőbb főpásztori működését oly nagyhorderejű ténynyel 
nyithatja meg, minő a skót hierarchiának kihirdetése lesz. 

IRODALOM. 
X Előfizetést nyitunk ily czimű munkára : ,Zollner-

féle hilelemzö beszédek..' Ir ta Jagicza Lajos ravazdi 
sz. B. r. lelkész. Előfizetési ára egy-egy, 16—17 ivre terjedő 
folyamnak az „Isten Igéje" előfizetőinek kedvezményként 1 
ft., másoknak 1 ft . 50 kr. Mihelyt a nyomatandó példányok 
számára nézve annyira-mennyire tájékozhatom magamat, 
sajtó alá bocsátom az első évfolyamot; s azért a jó ügy ér-
dekében kérem az illetőket, nogy előfizetési szándékukat ve-

lem mielőbb közölni szíveskedjenek. Esztergom, 1878. jan. 
havában. Buzárovits Gusztáv könyvárus és nyomdatulajdo-
nos mint kiadó. 

H i v a t a l o s . 
V. és K. O. magyar ministerem előterjesztésére a vesz-

prémi székeskáptalannál üresedésben levő első mesterkano-
nokságot Spránszky Ferencz nyárádi lelkész és Pápa kerü-
leti alesperesnek ; a második mesterkanonokságot Vogronics 
Antal marczali lelkész, Següsd kerületi alesperes és tiszte-
letbeli kanonoknak ; végre a harmadik mesterkanonoksá-
got Devics József pápai lelkésznek adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878-i január 13-án. 

Vallás és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére a veszprémi székeskáptalanban : dr. Palotay Fe-
rencz székesegyházi kanonok, somogyi főesperes, pápa ő szent-
sége tiszt, kamarása és egyházmegyei tanfelügyelőnek a 
Szent-Mihály főangyalról nevezett körtvélyesi czimzetes 
apátságot ; Forintos István székesegyházi kanonok és pápai 
főesperesnek a peturi czimzetes apátságot ; és Kisovics József 
székesegyházi kanonok, següsdi főesperes és veszprémvárosi 
plébánosnak a Szent-Mihály főangyalról nevezett batai czim-
zetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878. évi jan. hó 31-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
-}- Dicsőségesen uralkodó szentatyánk, X I I I . Leo Ő 

szentségének, az egész müveit világ által közörömmel foga-
dott megválasztatása alkalmából, ő exja a kalocsai érsek ur, 
f. hó 24-én fényes segédlet mellett ünnepélyes nagymisét 
mondott a budavári őrségi templomban, melyre a katonai és 
polgári hatóságok teljes diszben megjelentek. Kiváló szemé-
lyiségek közül ott láttuk az egri érseket ő exját, az eperjesi 
püspököt ő mlgát, Trefort és Bedekovics ministerek ő exjái-
kat, az országgyűlés mindkét házának elnökeit, Cziráky s 
Apponyi György ő exjaikat, Karácsonyi Guidó grófot, gróf 
Szapáryt, Pestmegye főispánját, Ráth Károly ő mlgát, Bu-
dapest városa főpolgármesterét, Babits apátkanonokot s gróf 
Apponyi Albert ő mlgát, országgyűlési képviselőket s szá-
mos, magasabb rangú hivatalnokot. Ugyané napon s ugyan-
ezen alkalomból gr. Pongrácz Adolf ő mlga, vágujhelyi pré-
post, szintén teljes segédlettel ünnepélyes nagymisét mondott 
az egyetemi templomban. 

— Nmlgu Peitler Antal József váczi püspök ő exja egy 
40,000 ftnyi költséget meghaladó könyvtári épületet állitott 
fel, s azt a váczi egyházmegyének ajándékképen átengedte, 
miért a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a nagy-
lelkű adományozónak, ezen a tudomány és közművelődés 
előmozditása tekintetéből tett nemes áldozatkészségeért, el-
ismerését fejezte ki. 

— I X . Pius még halála előtt 100,000 lirát adományo-
zott a szegények számára. A bibornok-helynök ez összegnek 
felét rögtön kiosztá, másik felét pedig oly szegény leány-
gyermekek segélyezésére rendelte forditani, kik katholikus 
iskolákba járnak. — Megjegyzendő, hogy a berlini és szent-
pétervári udvart kivéve valamennyi udvar és kormány rész-
vét-táviratokat menesztett Rómába I X . Pius elhunyta felett. 
Hasonlólag már mindezen udvarok szerencsekivánataikat is 
fejezték ki X I I I . Leo előtt. 

Kegyeletes adományok-
A norvégiai és lappföldi missiók javára főtisztelendő 

Nemsits János Székesfehérvárról 3 ft. *) 
*) átadtuk, valamint a ,D. a. J. Kr.' jel alatt a Sz.-László-Társ. 

számára hozzánk beküldött 1 > ftot is. 1. a ,Kath . Hetilap' 8. számát. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 



à'se- 
^Megjelenik e lap heten-"/' 

kint kétszer : 
: szerdán és szombaton 

Előfizetési dij : ; 
i félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . 

i Szerkesztői lakás.Budán ; 
; II. málnautcza 550. hova ; 
i a lap szellemi részét illető ; 
. minden küldemények in- ; 

> tézendők „S 
fi 

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

HARMINCZHETEDIK ÉVFOLYAM. 

1fSJ> 
(^Előfizethetni minden kir. ^ 

postahivatalnál ; 
; Budán a szerkesztőnél, 
; Pesten Kocsi Sándor 
i nyomdai irodájában, or-
; szágut 39-k szám alatt, 
i hova a netaláni, nyitott 
; levélben bérmentes re-

clamátiók intézendők. 

1 

Budapesten, márcz. 2. 18. I, Félév, 1878. 

Tartalom : Havi szemle. — Szent-István-Társulat. — Egyházi tudósitások : Pest. Az apostoli király rendelete. Esztergom. 
O Emjának római körlevele. Eger. Főpásztori körlevél. Nagyvárad. Püspök ő exjának I X . Pius pápa elhunyta alkalmából 
kibocsátott főpásztori levele. Zsámbék. A missióról, különösen amely Zsámbékon tartatott . — Irodalom. Vegyesek. 

Havi szemle. 
Tanúi voltunk a közelmúlt napokban oly lát-

ványnak, mely talán a legfontosabb azok közül, me-
lyek mint nagy horderejű világtörténelmi mozza-
natok az emberiség osztatlan figyelmét magokra 
yonni szokták. Láttuk a römai anyaszentegyház bi-
bornokait összegyülekezve, hogy azon nagy veszte-
ség után, melyet a hivek és a tiszta lelkűek milliói 
őszintén sirattak, u j pásztort adjanak az elárvult 
nyájnak; — láttuk őket összegyűlni oly gyorsan és 
oly tekintélyes számmal, bogy messze századokra 
kellene visszatekintenünk a történelemben, midőn 
ehhez hasonló lefolyású Conclavet keresünk. 

Ha kételkedve valaha kivántuk volna, hogy a 
Gondviselés bizonyitsa be napjainkban is, fényes, 
félremagyarázhatlan ténynyel, miszerint katholikus 
anyaszentegyházunk felett csakugyan kegyelmesen 
virraszt, akkor e bizonyítékot az épen most lefolyt 
Conclaveban találnók — kell, hogy találnók ! A kö-
rülmények, melyek közt összegyűlt, gyors lefolyása 
az atyák szent egyértelműségénél fogva, és azon 
férfi, kit az Egyház élére állitott, mind ez egybe-
vetve, félreérthetleniil tanusitja, hogy a Minden-
ható csakugyan anyaszentegyházával van s a leg-
nagyobb veszélyek közepette leghathatósban védi. 

Nem minden, emberileg talán okadatolható, fé-
lelem nélkül lát tuk hónapok óta azon pillanatot 
közeledni, midőn Istennek ugy fog tetszeni, a nagy-
nevű IX. Piust kiszólítani az élők sorából ; mert mél-
tán attól lehetett tartani, hogy a legtöbb kormányok-
nak közönyös, egyeseknek pedig nyiltan ellenséges 
magatartása felette nehezzé teendi a szent karnak, 
fontos kötelességét ezúttal teljesíteni. 

Mert a pápaság, ezen, amig e föld, e világ fenn-
áll, halhatatlan intézmény, erkölcsi erejében kelle-
metlen, — mi több: félelmes nem egy földi hatalom 

előtt, s ez okon épen nem tartozott a lehetetlenségek 
közé, hogy e hatalmak egyike-másika módot kere-
send, bármiképen is befolyást gyakorolhatni a bibor-
nokokra, s ha ez, mint előrelátható volt, nem sikerü-
lend, actiójokat hátráltatni, ha lehetne, meghiúsí-
tani, s végre a választás eredményével szemben el-
lenséges állást foglalni. 

S ime a Gondviselés mindent a legszebben és a 
legbölcsebben rendezte el, olyképen, hogy épen azok, 
kik leginkább érdekökben állónak gondolhatták, a 
Conclavera valamely befolyást gyakorolni, másfelé 
annyira el voltak foglalva, hogy roszszándéku ter-
veiket ezúttal nem hajthatták végre. A ki egy leg-
főbb, mindent bölcsen elintéző Gondviselésben hisz, 
az előtt bizonyára több, az események pusztán vé-
letlen összetalálkozásánál, hogy a keleti kérdés, mely 
Európa összes hatalmainak érdekeit a lehető legmé-
lyebbenhatólag veszélyezteti, épen akkor öltött leg-
égetőbb jelleget, midőn IX. Pius elköltözött közü-
lünk, s igy történt, hogy a kormányok kénytelenek 
voltak teljes szabadságban hagyni a Conclavet, mi-
nélfogva e választás, melynek gyors végrehajtásától 
a katholicismusnak annyi szent érdeke fügött , csak-
ugyan oly gyorsan is hajtatott végre, hogy Péter 
széke két hétig sem maradott üresen. Sőt a kor-
mányok még tovább is mentek : nemcsak hogy magok 
minden alkalmatlankodástól tartózkodtak a Concla-
veval szemben, hanem a Quirinálra is ráparancsol-
tak, hogy ovakodjék az amugyis feles számmal meg-
levő bonyodalmakat egy ujabbal szaporítani, s ez, 
azon hiszemben, hogy magának teszen szolgálatot, 
oly rendszabályokhoz nyúlt, melyek a rendet fentar-
tották ugyan, de egyúttal azt is bizonyiták, hogy 
két souverain hatalom Rómában, egymás mellett, 
lehetetlen ; mert el nem maradhatnak a pillanatok, 
midőn egyik a másiknak útjában van. 

18 
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Mi ez, ha nem Isten ujja, hogy magoknak, az 
egyház, a pápaság ellenségeinek arról kellett gon-
doskodniok, hogy a Conclave teljes szabadságban és 
függetlenségben tartassák meg, oly pápát adván 
egyházunknak, ki csalatkozhatlan tekintélyével meg 
fogja nekünk mutatni az utat, melyen ezentúl halad-
nunk kell. Ekként újra ki van tűzve az égö szövét-
nek, hogy a sötétségben és a viharok közt jelezze 
a központot, mely felé minden szemnek fordulnia, 
mely felé minden törekvésnek irányulnia kell. 

De e Conclave, mely oly gyorsan s oly fénye-
sen oldá meg feladatát, még egyéb tekintetben is 
eléggé meg nem szivlelhető példát adott nekünk, az 
egész világ katkolikusainak. 

Soha teljesebb számú Conclave nem gyűlt össze 
ennél s talán soha volt Conclaveban nagyobb az 
egyetértés, élénkebb az igazság és az erősség érzete. 
Ez oly példa, mely figyelmet és utánzást nem csak 
érdemel, de parancsol is, hogy a minők a vezérek, 
olyan legyen a hadsereg is, az elsőtől az utolsóig, 
— erős, rettenthetlen, bármi jöjjön is. 

De valamely hadseregnek ereje mindenek előtt 
a szoros fegyelemben áll, a feltétlen engedelmesség-
ben, melylyel a közvitéz századosának, ez pedig fe-
lebbvalóinak parancsait teljesiti. J a j azon seregnek, 
melynek katonái és alárendelt közegei, midőn az el-
lenséggel szemben állanak, a felülről érkező paran-
csokat birálgat ják! 

Mi nekünk, katholikusoknak, az egyház kato-
náinak, vannak püspökeink, s van oly pápánk, ki-
nek tettei bizonyára igazolni fogják azon dicső ne-
vet, melyet felvett, igazolni a vezérlet bölcsesége és 
a cselekedeteknek tapintatos erélye által, s kinek 
joga vagyon tőlünk örömteljes alávetést várni és kö-
vetelni utasitásai, feltétlen engedelmességet rende-
letei iránt, s lia kell, és a hol kell, egy kisönmegta-
gadást is ; — mert csak igy lesz lehetséges, szeren-
csésen vezérelnie Krisztus hadseregét azon küzdel-
mekben, melyeket az egyházzal s az egyházért talán 
még végig küzdenie keilend. 

Ez legyen tehát jelszavunk ; mert csak e mellett 
remélhetj ük a győzelmet : fegyelem, engedelmesség, ön-
megtagadás., — s ez természetesen nemcsak a papok-
nak szólhat, hanem a világi hiveknek is. Legyünk 
meggyőződve, hogy époly roszul cselekednek azon 
katonák, kik mindig el-elmaradoznak, midőn a ve-
zér előrenyomulást parancsol, mint azok, kik, anél-
kül, hogy tekintetök a csatatér egész kiterjedését 
uralná, magában véve nemes és jószándéku, de te-
kintve az idő és a hely körülményeit, mindenesetre 

elhibázott hév által ösztönöztetve, a vezért megfon-
tolatlan s káros következményű tettekre magokkal 
ragadni iparkodnak. 

Az anyaszentegyház iránti szeretet, a keresztény 
társadalom legfontosabb érdekeinek gondos és lelki-
ismeretes szemmeltartása, a végleges győzelemnek 
csak ily feltételek alatt okosnak mondható reménye, 
— mindez szoros kötelességünkké teszi, hogy bátran 
lépést tartva Vele, ott legyünk mindig Krisztus hely-
tartójának oldala mellett, kit egyetlenegy gondolat, 
egyetlenegy óhaj lelkesit : kivivni az egyház győzel-
mét s igy boldoggá, inert ismét kereszténynyé tenni 
a társadalmat. 

Ez, s csakis ez legyen jelszavunk ; mert e győ-
zelmet, melyet mindnyájan óhajtunk, okszerűen csak 
ez uton remélhetjük. 

Szent-István-Társulat. 
(Vége.) 

A gróf elnök ő exja nyilatkozata s több társulati tag 
óhajtása folytán Tárkányi Béla alelnök ur inditványozta : 
hogy a társulat I X . Pius pápa szent emléke iránti mély 
hódolatának igyekezzék oly specialis kifejezést is adni, mely 
mindenkit, ki a társulat teremébe belép, azonnal emlékeztes-
sen ama kegyeletes viszonyra, melyben a társulat ő szentsé-
géhez állani szerencsés volt ; a választmány osztatlan lelke-
sedéssel fogadá ezen indítványt, megbízván az indítványozó 
apát-kanonokot és Bartha Béla hétszemélynök ő méltságát, 
hogy ezek elnökül fölkérvén Ipolyi Arnold püspök ur ő mél-
tóságát, közegyetértéssel állapítsák meg a kegyelet ezen ki-
fejezésére általok legalkalmasabbnak Ítélendő tervezetet, őket 
egyszersmind a körülményekhez képest annak kivitelére is 
fölhatalmazván, miről annak idején a választmánynak jelen-
tés lesz teendő. 

Gr. Cziráky János elnök ur ő exja indítványára egy-
hangúlag s közlekedéssel elhatároztatott, hogy addig is, mig 
a társulat közgyűlése hódolatát X I I I . Leo jiápa ő szentségé-
nek ünnepélyesen trónzsámolya elé teheti, a választmány 
üléséből távirati lag tolmácsoltassék ő szentségének a társulat 
hódoló tisztelete és renditlietlen ragaszkodása. A távirati 
üdvözlet készítésével és elküldésével Tárkányi Béla alelnök 
ur ő nga bízatott meg. 

Az idei közgyűlés márczius végén vagy april elején 
fog tartatni. Az elnökség felhatalmaztatott, hogy a bibornok-
hgprimás ő emjának a közgyűlés napja iránti előleges meg-
kérdezése mellett, a közgyűlést a szokásos modalitások meg-
tartásával kihirdethesse. Egyút ta l helybenhagyatott az al-
elnök ur által szóbelileg előadott programúi is. 

A következő uj tagok jelentettek be : 
Guitmann Henrik legfőbb itélőszéki I. oszt. iroda-tiszt ; 

Köninger Kálmán kasznár Kapuváron ; Juhász Gyula nagy-
váradi ügyvéd ; Tallay Nándor sz.-fer.-r. áldozár és érsek-
újvári algymn. igazgató; az érsekújvári algymnasium ön-
képző-köre ; Pecsner Emil zirczi hittanár ; az első erdélyi 
vasút társulat népiskolája Pisken ; Németh Gyula pétervá-
sári káplán ; Papp János miháldi plébános ; Hermann Árpád, 



Ozorák sz.-fer.-r. áldozárok s gymn. tanárok Érsekujvár t t ; 
Molnár Endre marczali kántortanító ; Palkovics Viktor 
b.-gyarmati káplán ; Horánszky István, Flügler János, Mol-
nár Ignáez, Pável László, Prósia János, Hrubiskó József, 
Csorba Lajos növendékpapok a központi seminariumban ; 
Szolcsányi Gyula egri könyvkereskedő ; Okváth Ferencz, 
Sebestyén József egri segédlelkészek; Fehér József győri 
pályaőr. 

Néhai Zerpák János püspök, győri kanonok s püspöki 
általános helynök a társulatnak 100 ftot hagyományozott. 

Hird, Vasas és Turcz községek szegény tanulói részére 
ingyen elemi tankönyvek adományoztattak. 

A számvizsgáló bizottság jelenti, miszerint az 1877-ki 
pénztári számadásokat tételről tételre megvizsgálván, azokat 
rendben levőknek találta s a pénztárnoknak a szokásos fel-
mentvényt kiadatni javasolja. A választmány ennek alapján 
a közgyűlésnek jelentést teend, Novakovics János pénztár-
nok urnák pedig, ki minden anyagi jutalom nélkül, évek 
hosszú során át ernyedetlen szorgalommal, szigorú lelkisme-
retességgel és pontossággal kezeli a társulat pénztárát, érde-
meinek elismerése mellett köszönetét nyilvánította. A szám-
vizsgáló bizottságnak is köszönetet mondott a választmány 
szives fáradozásaiért. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat be-
vétele f. évi január 1-től febr. 21-ig tesz : 10,404 f t 38 krt , 
kiadása 9667 ft 27 krt, a pénztári maradék: 737 ft 11 kr. 

Az ügynökség január havi fogalma: eladatott 30,542 
példány könyv, 900 db szentkép, 723 db egyéb nyomtat-
vány ; készpénzben bejött 4715 f t 49 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Razsicslca János egye-
temi tanár s dr. Balogh Sándor ügyvéd kéretett fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 1. Az apostoli király rendelete. A le-

sújtó fájdalom és felemelő öröm lefolyt napjai az egyházban, 
a magyar egyháztörténelem lapjain eltörölhetlen betűkkel 
maradnak örökké feljegyezve, a sacra corona regni Hungá-
riáé katholikus hivei a lefolyt napokban ismét bebizonyi-
tották, hogy nincsen hatalom, nincsen erőszak, nincsen csel-
szövény, melylyel őket az egyháztól, a pápától elszakíthatni. 
A fájdalom és öröm, melyek az egyházban váltakoznak és e 
napokban meglehetős gyorsasággal követték egymást, újon-
nan kitüntették, hogy a magyarországi katholikus hivek az 
egyházzal éreznek, hogy a föld kerekségén elterjedt több 
mint kétszáz millió katholikussal ők is, cor ununi et anima 
una. A tudósítások, melyek az ország minden részéből ér-
keznek, hangosan szóló bizonyítékai állításunknak annyival 
is inkább, mert az országos katholikus érzület manifestatiója 
nem hivatalos pressio kifolyása, hanem önkénytes kifejezése 
a hivek benső érzelmének. 

Visszapillantva a lefolyt napokra, lehetetlen ezt az is-
teni Gondviselés iránti hálánk kifejezésével nem constatálni. 
A magyar nemzet kath. híveinek manifestatiója fényes bi-
zonyítéka annak, hogy ő tudja és érzi, mi a pápa a nemzetre, 
mi az egyházra nézve, tudja, hogy valamint a pápáknak kö-
szönheti, miszerint a nemzet a katholicismus áldásaiban ré-
szesült, ugy azoknak köszönheti azt is, hogy felkent feje-
delme az apostoli czimet viseli és azon korona disziti fejét, 
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: melyet egykor a pápa a nemzet első királyának, sz. Is tván-
nak ajándékozott ; méltó és nagyon illő volt tehát, hogy a 
nemzet, mely annyi kitüntetés és védelemben részesült a szá-

, zadokon keresztül a pápák részéről, oly részvéttel fejezte ki 
; az elhunyt nagy pápa és a szerencsésen történt u j pápavá-

lasztás feletti érzelmeit. 
Midőn azonban kedves kötelességünknek tartot tuk ez 

örvendetes és a katholikusokat önmagukat megtisztelő e 
tényt külön is feljegyezni, ugyan ily kedves kötelmünknek 
tar t juk feljegyezni azon mindenek felett kimagasló tényt, 
mely felséges Urunk és apostoli királyunk kizárólagos tettét 
képezi, ér t jük ez alatt azon legmagasabb rendeletet, mely-
lyel ő Felsége legkegyelmesebben meghagyni méltóztatott, 
hogy a szerencsés pápaválasztás miatt az egész országban 
hálaadó istenitisztelet tartassék. E fejedelmi tényt felemlí-
teni is elég, hogy mindenki mérlegelni tudja annak fontos-
ságát, de lia önmagán viseli az minden commentár nélkül 
is ugyan a fontosság jellegét, —lehetetlen mégis, hogy ahhoz 
néhány szót ne fűzzünk, mert azt napjaink, melyeket élünk 
nagyon megkövetelik. 

A magyar király a nemzet felett mint apostoli király 
uralkodik. E kitűnő minőségét, melyhez hasonló a földkerek-
ségén nem létezik, ugy tar t juk, hogy tiszteletben kellett 
volna leginkább tartani azoknak, kik a Felség nevében kor-
mányozzák az országot ; tényekkel, megelőző tényekkel kel-
lett volna bebizonyítani, hogy ők apostoli királynak alat t-
valói, apostoli királynak országát kormányozzák. De ha vé-
gig tekintünk alkotmányos korszakunk évein, nem mondhat-
juk el egyetlenegy kormányunkról sem, hogy a gondolat e 
magaslatára emelkedett volna, ellenkezőleg, kormányaink 
működési iránya epen azon szentszék ellen fordult, honnan 
királyaink az apostoli czimet nyerték. A concordatum egy-
oldalú megszüntetése, a placetum felújítása, a vatikáni zsi-
nat alatt és utáni kormányi magatartás, azon legújabb szűk-
keblű magaviselet, melyet az alsóház a nagy Pius halálának 
alkalmával tanúsított, hogy még az ünnepélyes gyásznapján 
is ülést tartott, ahelyett, hogy mint azt a római pápaságnak 
hazánk iránt tanúsított tagadhatatlan érdemei követelték, 
önmaga gyász-istenitiszteletet tartatott volna a nagy halott-
ért, mindez és sok más minden egyebet tanusit, csak azt 
nem, hogy kormányaink gyengéd figyelemmel voltak a ma-
gyar nemzet királyának apostoli czime iránt. E szempontból 
tekintve ő Felsége valóban apostoli rendeletét, lehetetlen 
annak nagy fontosságát fel nem ismerni, mert az figyelmez-
tés akar lenni azoknak, kik erre eddig önmaguktól rá nem 
jöttek, hogy mikép kell kormánynak eljárni ott, hol a király 
,apostoli' nevet visel. 

De van még ezenfelül egy szempont, melyet a jelen 
alkalommal ki kell emelnünk és ez az, hogy ő Felségét még 
a jelen egyház- és pápagyülölő áramlat is ugy kénytelen 
jelen tettéből megismerni, mint ki az egyházhoz és ez egy-
ház látható fejéhez tántoríthatatlanul ragaszkodik. Az ő 
tette egy igazi keresztény katholikus király tette, ez valósá-
gos fidei confessio, a legméltóbb ahhoz, ki az ,apostoli' czi-
met viseli. Ez a magyar nemzet katholikus részére, a nyilat-
kozott liberális velleitások közt, a legmegnyugtatóbb hatást 
képes gyakorolni ; sőt tovább megyünk : ő Felségének hatá-
rozott fellépése, e tényben nyiltan kifejezett öröme afelett, 
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hogy a kath. egyház látható feje, minden jövendölgetések 
daczára is, a legnagyobb nyugalommal választatott meg, 
mondjuk : e tény megnyugtatólag hat az összes kath. világra, 
mert láthatják, hogy van még kath. fejedelem, ki Péter utód-
jához fiuilag ragaszkodik és van benne egy központ, mely 
körül bizton csoportosulhatnak, ha egyszer eljön a végpilla-
nat, midőn a döntő harczot kell majd vivni a modern isten-
telenség ellen. Ez a legfelsőbb kegyelmes parancs egy ki tű-
zött zászló, egy kihirdetett elv, melyet félreismerni nem lehet, 
jelentősége nem kisebb, mint azt mondani : én a szentszék 
elveivel tartok — és ezt tudni elég mindenkinek, ki a forrada-
lommal nem tart, hogy a kitűzött zászlóhoz csatlakozzék a 
forradalmi irány leverésére. Mi csak azt kívánjuk, hogy e 
dicsőség koszorúja is mielőbb övezze felséges Urunk fel-
kent homlokát. A 

Esztergom. Ö Emjának római körlevele a Conclave 
ügyében. Pret ium operae me facturum existimavi, com-
municando tenores litterarum, quibus S. R. E. Cardinales, 
Romae degentes, absentibus suis Collegis tristem Summi 
Pontificis P i i I X . obitum significaverunt, unaque eos ad 
Comitia pro eligendo novo Summo Pontifice cogenda ac ce-
lebranda invitaverunt. Est autem praelaudatarum littera-
rum tenor, ut sequítur : 

„Miseratione Divina Episcopi, Presbyteri et Diaconi 
S. R. E. Cardinales. 

Reverendissime in Christo Pater et Domine, Fráter et 
Collega Noster Charissime, Salutem et sinceram in Domino 
Charitatem ! 

Quemadmodum ex publicis nunciis Tibi, Venerabilis 
uti Frá ter et Collega Eminentissime, iam allatis copertum 
est, SSmus Dominus Noster Pius I X . hesterna die sanctis-
simo exitu ex hac vita mortali migravit. Grravem dolorem, 
quem nos ex Eius obitu percipimus, communem Tibi fore 
non ambigimus, Teque pia tua studia in exstincti Pontificis 
anima, supremis officiis iuvanda, nostris studiis esse conso-
ciaturum. Interea Nobis connitendum est, ut nulla interiecta 
mora, vacanti Sedi Apostolicae, comitiis initis, iuxta Cano-
nicas Constitutiones digne, Deo adiuvante, provideamus. 
Ilaec autem comitia, novendialibus exequiis peractis, Romae 
habebuntur. Te igitur, Venerabilis uti Frater et Collega, 
obtestamur et obsecramus in Domino, ut quamprimnm in 
Urbem advenias, et Nostris Conventibus interesse properes. 

Firmiter confidentes, romanum iter sine mora Te su-
scepturum, interim nostrae existimationis et dilectionis sen-
sus Tibi sincero animo profitemur. 

Datum Romae ex Palatio Apostolico Vaticano in pri-
ma Congregatione Nostra et sub sigillis Trium, Nostrorum 
in Ordine Priorum, die octava huius mensis Februarii , anno 
millesimo octingentesimo octavo. Apostolica Sede Vacante. 

C. Card, di Pietro Sub-Decanus. (L. f S.) J . Card. 
Pecci Presb. Prior. (L. f S.) Theodolphus Card. Mertei Dia-
con. Prior. (L. f S.) Petrus Lasagni S. Collegii Secreta-
rius. (L. S.)" 

Hanc invitationem praeventam a me fuisse, e Circula-
ribus ddto 8-ae curr. Nr. 900. dimissis litteris cognovistis, 
secundum quarum tenores confestim me romano itineri ac-
cinxi, tamque illud celeriter perfeci, ut iam 12-a curr. Gre-

>) 1. a ,ReV 14. sz. 

nerali S. R. E . Cardinalium Congregationi intervenire, et 
sequent! die lugubribus solemniis depositionis sanctae me-
moriae Pi i Papae I X . adstare potuerim. Novendialibus tali-
ter exequiis pro aniinae refrigerio defuncti Summi Pontificis 
peractis, crastina die ad Conclave ingressurus, impetrare a 
me haud potui, quin prius, quam ab omni cum externo 
mundo communicatione prohibear, disponerem, ut mox at-
que novi Summi Pontificis, Ecclesiae visibilis Capitis, et 
Jesu Christi in terris Vicarii electio innotuerit, praeter Ca-
thedralem et Collegiatas Ecclesias, in omnibus parochiali-
bus Ecclesiis, praemonito eatenus prius fideli populo, et in 
parochialibus quidem Ecclesiis Dominico die Missa solemnis 
sub expositione SSmi Sacramenti decantetur cum Hymno 
Ambrosiano sive „Te Deum" in gratiarum actionem nempe 
Deo Optimo Maximo, quod viduitatis squallores ab Ecclesia 
sponsa sua detergere, et eidem de novo supremo Pastore ac 
Rectore providere dignatus fuerit. Quam dispositionem iam 
nunc facio, cum ob absentiam a Seda mea, tum quia ut nemo 
ignorât, gravioris cumprimis momenti eventus, qualis pro-
fecto est Summi Pontificis electio, ope telegrammatum in 
omnibus etiam dissitissimis mundi partibus non intra pau-
cos dies, sed paucas horas innotescunt. Cupio autem, u t d u m 
adhuc recens est acceptum a Deo beneficium novi Summi 
Pontificis, pro hoc tanto beneficio gratiae, eaeque sincerae 
ac solemnes mox persolvantur. Romae, die 17-a Febr. , 1878. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 
Eger. Electio summi Pontificis Leonis XIII. annun-

ciatur. Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! Eminentis-
simus Dominus Joachimus Pecci, die 20. mensis la-
bentis per amplissimum Cardinalium Collegium in summum 
ecclesiae catholicae Pontificem electus est, adscito nomine 
Leonis X I I I . 

Tarn repentino Cardinalium consensu Pontifex renun-
ciatus est, ut si cui forte adhuc dubium fuerat, hominumne 
iudicio an divino numine summus Pontifex crearetur, quod 
tarnen nemini unquam bono dubium fuit, ea tota dubitatio 
proximis comitiis sublata esse videatur. Non enim fumosae 
maiorum imagines, non invidiosa divit iarum magnitúdó, non 
eblanditae principum commendationes viam Eidem ad Pon-
tificatum munierunt. Eadem illa virtus, quae Ilium ab ipsis 
incunabulis susceptum per omne vitae suae tempus comitata 
erat, in celsissimo isto dignitatis inter homines Deo proxi-
mae solio suis tandem manibus collocavit. Omnis enim vitae 
Illius pars eiusmodi fuit , ut in ea cum semper reperirent 
boni, quod imitarentur, nihil reperire possent improbi, quod 
calumniarentur. 

Quodsi eiusmodi Pontificem ulla unquam tempóra de-
siderarunt, nostrorum is certe status est, ut nunquam magis 
ex sedis apostolicae auetoritate ecclesiae salus, imo reipubli-
cae totius pependisse videatur. Non enim Petr i navis placido 
mari, secundis conspirantium ventorum flatibus impulsa fer-
tur. Horribilis earn procellae et turbinis vis vel exercitatis-
simis metuenda rectoribus agitat ; ut, quanquam a naufragio 
quidem nullum periculum est, non mediocris tamen animos 
teneat pavor ; ne tam saeva tempestas multos mortales in ea 
brevia praecipites abripiat, unde postea nec enatare ipsi, nec 
evadere alieno auxilio possint. 

Quo nos omnes divinae bonitati maiores agere gratias 
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convenit, quae extrema fere spe pendentibus rebus Eum gu-
bernatorem dedit, quo meliorem, et ad haec omnia in melius 
convertenda accomodatiorem non dicam reperire, sed nec 
optare quidem aut etiam cogitando informare poteramus. 

Damnentur votorum suorum per Leonem X I I I . omnes 
verae pietatis studiosi, qui nihil ardentius a Deo, quam con-
cordiam efflagitant. Signetur hoc praecipue titulo Illius Pon-
tificatus, ut, si quis quondam non expresso nomine Leonem 
X I I I . intelligi velit, eum Pontificem dicat, qui afflictis eccle-
siae rebus tam salubria adhibuerit remedia, ut etiam ea, quae 
desperata videbantur, intégra et incolumia conservant. 

O nos beatos, quum illa, ut speramus, evenerint ! O 
Leonem X I I I . Pontificem modis omnibus maximum ac 
beatissimum ! 

Quod reliquum est, serie praesentium dispono, ut pro-
xima a perceptis his Dominica die in cathedrali, nec non in 
omnibus Archi-Dioecesis huius parochialibus, regularium 
item ecclesiis, fideli populo praevie praemonito, invitatisque 
locorum auctoritatibus, missa ri tu solenni celebretur, et in 
fine missae hymnus „Te Deum" cum oratione solita pro gra-
tiarum actione decantetur, subiunctis 5 Pa ter et Ave cum 
oratione pro Papa in linguam vernaculam transferenda. 

Datum Budapestini, sub regni comitiis, die 21, mensis 
Februari i 1878. Josephus m. p. Archi-Eppus. 

Nagyvárad. Püspök ö Exájának IX. Pius pápa el-
hunyta alkalmából kibocsátott főpásztori levele.1) K i Istennek 
nagy kegyelméből, három évtizeden tul, a kath. világegyház 
kétszáz milliót meghaladó hiveinek gyermeki szeretete és 
ragaszkodása, alattvalói szives hódolata és bizalma tárgyát, 
— vallásbeli meggyőződése és ez iránt lelkiismereti meg-
nyugvása alapkövét, — az égből megvilágosított igazság 
letéteményesét, — az emberiség rendeltetésszerű vezétésének 
zálogát képezte : I X . Pius, Jézus Krisztus földi helytartója, 
a 258-ik pápa, élte 86-, áldozársága 59-, püspöksége 51- és 
pápasága 32-ik évében, a f. év és hó 7-kének délutánján 
Rómában a Vatikánban, visszatérve lelkével Ahhoz, kit kép-
viselni Istentől méltónak, — a szentség és nagyság előtt 
meghódolni kénytelen embertől bizonyára a legméltóbbak 
egyikének tartatott , hirtelen halálosra fordult régibb gyen-
gélkedés után elhunyt és — megdicsőíttetett. 

A kereszt pápája letette keresztjét, melyet égbe vetett 
bizalommal, meg nem zavarható lelke derűjével, az igazság 
birtokának, isteni küldetésének tudatával, nagy sorsa jól 
ismert s elfogadott osztályrészeként, türelmesen, megadóZag, 
kitartva hordozott mindvégig . . . egészen addig, mig e ke-
resztre haj thatá fejét s kiadá lelkét, mint egykor itt a föl-
dön Az, kinek ő itt a földön helytartója volt. 

Kormányzása kezdetén a nép, saját népe is örömujjon-
gással fogadta őt, mint egykor pálmaágak- és hossanával 
Azt, kit helyettesitett. — S midőn az emberiséget valóban 
boldogitó hivatása kötelmeiből mitsem engedett, nem enged-
hetett : meg kellett hallania a kiáltást : Nolumus hunc re-
gnare super nos ! — épen ugy, mint meghallotta Az, kit ő e 
földön képviselt. 

I f j ú korában kezdte, s a legmagasb méltóságig, vagy 
') Ámbár az egyház külső gyászát már levetette, hazánk nmlgu 

lopásztorainak ez alkalommal kibocsátott jeles levelei minden tekintet-
ben megérdemlik, hogy azokat, a mennyire kezünkhez jutottak, buzditó 
például az utókor számára közöljük. Szerk. 

inkább a mindenek szolgája sorsáig növekedett benne az 
embertársai iránti szeretet, részvét, szánalom, könyörület, 
kiapadhatatlan jótékonyság, testi-lelki bajok orvoslása ; mint 
Abban, ki pertransiit benefaciendo. . . . — És tapasztalnia 
kellett árulást, elllenséges indulatot, bántalmazást, üldözést; 
mint a megkövezés elől futni volt kénytelen Az, kinek ő 
helytartója volt. 

Mint az igazság, jog hű őre, örök elvek fentartója, 
ezek birtokában s ennek tudatában nyilt, őszinte, tántorít-
hatatlan, következetes volt ; a roszat türelemmel viselte, a 
jó diadalát remélte és tudta ; nem játszott szavakkal, fogal-
makkal, hanem ezek fentartását, a ferditettek — elcsavar-
tak visszaállítását követelte ; amint tanított Az : sit sermo 
vester est—est, non—non, kit kéj^viselt. — És mindkettő-
jükre rámondatott : Crucifigatur. 

Meg kellett érnie, hogy elvett öröksége fenhagyott 
igen kis területére szoritsák őt, honnan ellenségei szépitő 
biztatásaival szemben, alkut nem tűrő elvből kiindulva, tud-
tul adá a világnak, hogy ő fogoly, mert szavai szerint : a 
római pápa sorsa Rómában vagy a fejedelem, vagy a fogoly 
sorsa lehet csak! — s igy sorsa nem volt biztos, mert ez 
hasznukat az igazságnál többre becsülő emberek törekvései-, 
szeszélye- és egyéb esélyektől lett feltételezve ; mint nem 
volt fejét hova hajtania Annak, kinek ő helytartója volt. 

És ennyi szenvedés súlyával nehezitett keresztjét vi-
selnie kellett mindvégig, mig meg nem halt ; amint kereszt-
jén halt meg Az, kinek ő képét viselé ; mert ő valóban crux 
de cruce, a kereszt pápája volt ! 

De valamint a keresztre Feszitettről e szavakkal tőn 
bizonyságot a százados : ez valóban Isten Fia volt ! — ugy 
a most kiszenvedettre el kell mondania a világnak : ez való-
ban Isten Fiának egyik legméltóbb helytartója volt ! 

Embernek, keresztje a próbája. S azért a kereszt vise-
lésében kifejtett legmagasztosabb, legnemesebb s emberileg 
gyakorolható erények méltatása mellett kivántam a mélyen 
lesújtó gyászhirt, az egyház látható fejének, I X . Piusnak 
elhunytát, ez uton is, Krisztusban szeretett Testvéreim és 
Fiaim, szomorú tudomástokra hozni. — S a szenvedéstelt, 
nemes, szent élet legtermékenyebb levén, ha még a legna-
gyobb halott ravatala mellett a figyelmet élte kimagasló al-
kotásaira hivom fel : miként gondoskodott egyháza s hivei 
üdvéről borzasztó forradalom zivatarában is, midőn utána 
csakhamar a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának hitága 
zatul kimondásával az egyház régi közérzületének adott ki-
fejezést, s nyitott ujabb kegyelemforrást ; — mint zabolázá 
meg az ellenszegülésre, lázadásra folyton kész emberi észnek 
a kinyilatkoztatás által megvilágított saját alapelvei ellen 
intézett törekvéseit ; — miként állapitá meg korunk szerte-
ágazó számtalan irányával, állhatatlan kísérleteivel szemközt 
a tanegység biztositékát, kezességét ; — hogyan emelt szót 
a jogok, a rendet föntartó elvek tekintélye mellett ; miként 
terjeszté az egyház polgárositó, itt és tul a földön valóban 
boldogitó működését érsekségek emelésével, püspökségek, 
apostoli helynökségek alapításával, hitküldérségek szervezé-
sével, nagy földterületek vad lakóinak az egyház kebelébe 
térítésével, ugy hogy őt örökös tartományából vesztett min-
den lábnyomért lelkileg ugyanannyi mérföldek szellemi meg-
hódolása kárpótolá ; — és ha végül felhozom, mily figyel-
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met tanúsított világkonnányzása gondjai közt hazánk sorsa, 
nemzetünk hogyléte iránt, szeretetét nyílt szóval, az ínség-
ben segélylyel tettleg tanúsítván; mindezek emlitésével a 
nagy halott fölötti fájdalmat emelem bár, de egyúttal az 
enyhadó vigasz forrását nyitom meg ; az isteni Gondviselés 
iránti hálát ébresztem fel ; mindenesetre pedig a nagy halott 
érdemeinek kívánok hozni és hozatni elismerést, — és le-
tenni ezt a szeretet, hódolat, hála, köszönet s mindvégig tartó 
kegyelet érzelmeivel az elhunyt pápa ravatalára, melyet az 
egész földkerekség meleg részvéte környez. 

Ezek után bár édes hittel hiszszük, hogy kinek gaz-
dag életeseményeiben Isten kegyelme annyiszor és oly cso-
daszeriien nyilatkozott, földi szenvedései és küzdelmei örök 
jutalmát ő már elnyerte ; kötelességünk mégis nekünk, itt 
maradottaknak az ő elárvult fiainak, Isten irgalmához en-
gesztelő sz. miseáldozattal folyamodni az ő lelke legtelje-
sebb üdveért. 

[Következnek a tüzetesen megyei dispositiók, melyek 
után a körlevél e szép szavakkal végződik :j 

IX. Piusnak pedig örök dicsfény a mennyben ; áldás, 
kegyelet, hála és dicsőség emlékén a földön ! 

Y.-Olaszi, február 9. 1878. István, püspök. 
Zsá>nbék. A missióról, különösen amely Zsámbékon 

tartatott. Mult évi deczember 23-kától folyó évi január l - i g 
bezárólag nagyszerű és örök emlékű napok folytak le Zsám-
békon, a székesfehérvári egyházmegyében. Ezen idő alatt 
tartatott templomunkban a missio, melynek nyomát sem ha-
gyományban, sem Írásban itt nem lehet feltalálni. 

A missiók általában ker. kath. anyaszentegyházunknak 
legszebb virányai közé tartoznak. 

A pogány cultus azon isteni lelkesedést, mely az evan-
gelium apostolainak keblét buzogtatta, épen nem ismerte. 
Magok az ősrégi világbölcsek tanszékeiket, Athene kertjeit 
s kellemeit soha el nem hagyták, felsőbb sugallatból ú t ra 
kelendők, vadakat erkölcsös emberekké változtatni, a tu-
datlanokat oktatni, a betegeket gyógyítani, a szegényeket 
ruházni, és a békét s egyetértést szeretni az ellenséges né-
pek között. 

Ezt azonban a ker. hitvallók hajdantól fogva megtet-
ték és még most is megteszik naponkint. Sem tengerek, sem 
viharok, sem az éjszakisark jégtorlaszai, sem bármiféle egyéb 
veszély nem bírják őket visszariasztani. 

A hitkövetek előtt az újjászületett Európa egy roppant 
nagy testvéries család gyanánt tűnvén fel, szemeiket ama 
tájak felé irányozták, hol az emberek a bálványozás sötétsé-
gében vesztegeltek. Az emberek eme megbecstelenedésén 
szánakozásra gerjedtek és ellenállhatlan vágy ébredt bennök 
arra, hogy véröket eme népek üdveért kiontsák. Hanem e 
végből sűrű erdőkön áttörni, süppedő mocsárokon átgázolni, 
veszélyes folyókon átkelni, meredek sziklákon felkúszni, ke-
gyetlen, hitetlen és bizalmatlan népekkel szembeszállni, má-
soknál pedig a polgárosodás előitéleteit leküzdeni kellett. 
Mindez azonban nem birta őket visszariasztani. 

Meg kell itt azt is jegyezni, hogy valamenyi ker. hit-
társulatok közt egyes-egyedül a ker. kath. anyaszentegyház 
állított ily rettenthetlen hitküldéreket. 

Valahányszor a bölcselet vagy eretnekség a kath. re-
ligiót utánozni próbálta, a féltékeny erőlködések mindannyi-

szor csupán arra szolgáltak, hogy a különbség s ellentét an-
nál szembetűnőbb, a hiu bölcselet s hittévelygés nyomoru-
sága és az isteni bölcseség s igazság magasztossága annál 
kézzelfoghatóbb lett. 

A régi s ujabb tudósítások a kath. hitköveteket igy 
irják le : bal hónaljok alatt breviáriumot, jobb kezökben nagy 
keresztet tartanak, és nincs semmi egyéb holmijok, mint erős 
bizalmok Istenben. Leir ják : mint törnek át rengeteg erdő-
kön, mint gázolnak keresztül mély posványokon, hol övig 
vizbe merülnek, vagy pedig meredek sziklákra felkúsznak, 
barlangokat s örvényeket kifürkésznek, ama veszélyre, hogy 
a keresett emberek helyett kigyók s krokodilok és egyéb ve-
szélyes ragadozó állatokra bukkannak. Némelyeket a vadak 
megöltek s felfaltak. Egy hitkövetet, nyilakkal keresztül-
szúrva, egy kősziklán találtak ; tetemét a ragadozó madarak 
felényire összemarczangolták s mellette feküdt breviariuma, 
a halottakról szóló imádságra fordítva. Ha valamelyik hit-
követ találkozik igy társa földi maradványaival, siet meg-
megadni neki a végső tiszteletet és teljes örömmel zengi el 
a vértanú sirja fölött a hálaéneket. Ennyi fáradozás és fel-
áldozás nem maradhat eredmény nélkül. 

I Ia valaki egy egész nép és rokonai s jó barátai szine 
előtt meghal a hazáért, az ilyen néhány évi életet százado-
kig tartó dicsőségért feláldoz. Hiressé teszi családját, meg-
gazdagitja és felrangozza, és azonfóliil az ily áldozat csak 
egy pillanatig tart . 

Ellenben a hithirdető, ki lassan hervadó életet folytat 
rengeteg erdők, sivatagok ölében, vagy oly népek közt, me-
lyek alak, nyelv, erkölcsök és szokások tekintetéből külön-
böznek tőle, ki, anélkül hogy valaki látná őt, tetszését nyil-
vánitná előtte, rokonainak hasznot hajthatna, ismeretlenül, 
megvettetve, mintegy esztelennek vagy rajongónak tartatva, 
irtózatos halállal múlik ki, és mindezt azért teszi, hogy is-
meretlen vadaknak iidvöt szerezzen ; minek nevezzük az ily 
halált, az ily áldozatot? Egy hithirdető ezt mondja: „Épen 
nem törekszünk arra, hogy e dolgokat nyilvánosságra hoz-
zuk ; megelégszünk avval, hogy a jó megtörtént, és ez mind 
az, mit óhajthatunk." 

Fontos és magasztos dolog tehát a missió, a küldetés. 
Az Isten és az ő nevében az anyaszentegyház az ő fő-

pásztorai által áldozárokat küld, hogy ezek tanitsák s téritsék 
meg a népeket, vezessék az embereket Isten országába. 

Ezek vagy hitetlenek és pogányok, kiknek hirdetni 
kell az evangéliumot : vagy pedig olyanok, kik az anyaszent-
egyházon kivül vannak, tehát ezeket liivni és vezetni kell 
abba ; vagy pedig ker. katholikusok, kik életfoglalkozásaik 
közt hitökben meglankadtak, ezeket buzdítani, vagy pedig 
kétkedők, ezeket oktatni s megerősitni, vagy pedig bűneik-
kel Istent megtagadták, az ilyeneket megtéríteni kell. 

Valamennyi hithirdetők ősképe maga Krisztus Jézus, 
ki mennyei Atyjától küldetve lehozta az örök üdv tanitását. 
Körülveszik őt az igazi első missionariusok, az apostolok ; 
később megjelentek az egyházatyák. 

Tekintsünk a középkorba. I t t találkozunk szent Ágos-
ton magasztos alakjával Brittániában, szent Bonifáczczal Né-
metországban. Az ujabb korban xav. sz. Ferenczczel, India 
apostolával. Hanem a szarvas tévtanok is akadtak ellene 
küzdő missionariusokra, minők voltak : sz. Bernát, assisi sz. 
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Ferencz, sz. Domonkos és ennek számos családja, ferreri sz. 
Vincze, Ivapisztrán János. — Szent Ignácz a missiót az ő 
nagy társulata fölavatásává emelte ; ez mentette meg Német-
országot a katholicismusnak. Bor. sz. Károly és szál. sz. Fe-
rencz élete nem volt egyéb, mint csupa missio. 

Ujabb időben a belmissio nem annyira a tévtanitás, 
mint a hitlazaság és a ker. élet tespedése ellen küzdött ; ama 
hivatásnak szentelte magát, melyet a jelenkor szükséglete 
jelölt ki előtte. 

A dicső paulai Vincze vitte e térre. E szent férfiú ve-
zérlete alatt némely kitűnő papok kísérletet tettek e téren. 
E szent férfiú teljesen meggyőződött arról, hogy az emberek-
nek missióra van szükségök ; és épen azért külön társulatot 
alapított, melynek tagjai, a missiopapok, már nevökltel jelen-
tették hivatásokat. Már az alapitónak életében ezernél több 
missiót tartott e társulat nemcsak Frank-, hanem Olaszhon-
ban is, Korsikában, Lengyel- és Irhonban és másutt is. A 
sz. Lázár perjelségtől lazaristáknak is neveztettek. 

Olaszhonban sz. Alfonzus lángoló lelkének teljes hevé-
vel missiókra szentelte magát. Az 1726-ik évben pappá szen-
teltetvén, hivatása körében munka, feláldozás és önmegta-
gadás által annyira kimerítette magát, hogy egészsége hely-
reállítása végett egy magányba (Maria dei Monti) kellett 
visszavonulnia. I t t a hegyi magányban egy szegény, jó in-
dulatu pásztornépre akadt, mely minden lelki oktatás nélkül 
tespedett. Istentől segélyt kért a lelki szükség elhárítására. 
Ekkor eléje lépett Costarosa Coelestin apácza eme szavak-
kal : „Az Úristen nem akarja, hogy ön, Alfonz ur, Nápoly-
ban maradjon. Arra szólitja fel, hogy u j missionarius egy-
letet alapitson, mely fődolgául az elhagyatott lelkek segíté-
sét tekintse." 

Alfonz megdöbbent e szavakra, mert a lelke mélyében 
fakadt gondolatot fejezte ki az apácza. Rajongásnak nevezte 
az apácza nyilatkozatát ; ez azonban megmaradt hiven sza-
vánál. Erre közölte a dolgot gyóntatóatyjával és két püspök-
kel. Ezek mind az Istentől jöt t sugallatnak ismerték el. Al-
fonz a Megváltóról nevezett congregatiót alakitotta oly czél-
ból, hogy az ur Jézus megváltási munkáját tovább terjesz-
sze és lelkeket vezessen Isten országába missiók által. 

Tehát a missio-intézmény az egyház lényegéhez tar-
tozik, az égető szükség hozta létre és már számtalan nép-
nek lelki javát nagyban előmozdította. 

Ujabb időben különösen Némethonban, Svajcz-, Tirol-, 
Stajerhonban a jezsuiták nagy érdemeket szereztek magok-
nak missióikkal. 

Az ötvenes évek elején mint káplán szerencsés valék a 
jezsuitáknak pesti missióját több hónapokig buzgó figyelem-
mel kisérni, és azóta nagyon lelkemhez nőttek a missiók. 

Az isteni Gondviselés által 18 év múlva, hat év előtt, a 
lelkipásztori pályára visszakerülvén, vágyva-vágytam hit-
buzgó isteniszolgálatban példás népem számára lelkem sze-
rint szent missiót tartatni ; mit akárhányszor baráti, lelki-
pásztori körben kijelentettem. 

Mult évi novembernek egyik végnapján főt. Mezey 
Rudolf bajnai lángbuzgalmu plébános ur azon örvendetes 
hírrel lepett meg, hogy főt. Mathoy Alajos jezsuita és po-
zsoni házfőnök ur örömest vállalkozik nálam missiótartásra 
n karácsoni ünnepekben. Tüstént irtam Pozsonyba és egypár 

nap alatt a missio végkép megállapítva, a szükséges enge-
dély és teljhatalom megszerezve lett a főt. egyházmegyei 
hatóságtól, mely a legörömestebben teljesité kérelmemet. 

Népemmel tudatva lett a rendkívüli ájtatosság, és 
várvavárta körébe a buzgó atyákat, kik deczember 22-én 
délutáni 2 órakor, kemény időben, Esztergomon át megérkez-
tek. És pedig nevezett házfőnök ur magával hozta nt. Mayr 
Ferencz tanár és nt. Aigner Ágoston vasárnapi hiszónok ura-
kat is a missiótartásra. 

Még az nap a missiórend meg lett állapítva. 
Másnap a zordon idő miatt nem lehetett liarangzugás 

közt ünnepélyes körmenettel a buzgó atyákat templomba 
vezetni, hanem a főoltárhoz járulván, a Szentlélek segítségül 
hivása után, lábbajom miatt deczember 9-től 25-ikéig szo-
bámba szoríttatva, helyettem nt. Ramsperger János káplán 
ur, kiről elmondhatom az apostollal : „ Ki az én társam és 
segédem, lát gondosnak tapasztaltunk, most pedig sokkal gon-
dosabbnak, " I I . Kor. 8. 22—23. meghatóan üdvözölte és fel-
kérte őket, hogy hirdessék az üdvösség tanítását, a bűnbá-
nat keresztségét a biinök megbocsátására. Intette a roppant 
számmal egybejött híveket, hogy az érettök messziről ide fá-
radó s minden anyagi haszon nélkül, egyesegyedül felebará-
taik üdveért buzgólkodó papokat hallgassa isteni félelemmel. 

Erre a missió vezetője, főt. Mathoy Alajos házfőnök 
ur szószékre lépett és bevezető beszédét tartotta. Megmagya-
rázta, miért jöttek, mi a missio stb. Egy óránál tovább tar-
tott fényes és nagyhatású beszéde mintegy már előre bizto-
sította a missio sikerét, valamennyi sziveket megnyerte, lel-
kikép lebilincselte. Még aznap nt. Aigner Ágoston és Mayr 
Ferencz urak az ember végczéljáról és a bün büntetéséről 
szólottak megragadóan. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= Értesítés, Öntudatos vallásosságu nemzetek pél-

dájára s talán a hitélet bensőbb meggyökerezése folytán, a 
májusi áhítat nálunk is mindig szélesebb tért kezd nyerni, 
sok templomban be van már hozva s a magyar nép serege-
sen megy ez áhitatra, az est ily kellemeiben felüdíteni vágy-
ván szent érzelmeit. 

H a az ily templomokba bepillantván a Szűz oltárán 
látjuk, hogy a gazdagnak dúsan ékitett gyertyái mellett ott 
van az igénytelen virágcsokor és a kicsiny gyertyácska is, 
észreveszsziik, hogy szűz Mária tiszteletében az előkelő rang 
az egyszerű néppel vetekedik. 

Ámde sokan, különösen a műveltebb körökből is, vagy 
oly helyütt laknak, hol még ez áhítat nincs nyilvános gya-
korlatban, vagy körülményeik olyanok, hogy az áhitatra 
határozott időben az egyházba nem mehetnek; az ilyenek 
szive vágyának és igényeinek szándékom megfelelni, midőn 
,,Mária-havi virány" ez. munkámat közzéteszem, hogy 
az illetők otthon valamit a bold. Szűz felől olvashassanak. 

Azonban szemem előtt lebegett hazánk mindkét nem-
beli reménydus ifjúsága is. — Sok intézetünk van Magyar-
országban, hol a májusi áhítatot hőn átkarol ják; de az elül-
járóságot több helyütt nem elégíti ki a templomban tartatni 
szokott rövid imaáhitat. Ha az ész — mondják — táplálé-
kot nyerne hallva a sz. Szűz magasztos erénypéldáinak fel-
sorolását, nagyobb hévvel buzdulna az akarat is a sz. Szűz 
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követésére s bensőbb odaadással vetekednék az ész az aka-
rattal az imaáhitatban lerakni tiszteletadóját Annak, kit 
május haván át kiválóan tisztelni óhajt. Osztom e véleményt, 
osztanom kell, mert dönthetlen lélektani alapon nyugszik. 
De hol az a mű, mely ily czélból van i rva? Az ifjúság szá-
mára májushavi lelkiolvasmányul irt művet nem ismerek. 

Fogadja tehát szivesen a t. cz. növelde-igazgatóság 
igénytelen munkámat, melylyel a f'entenditett czélra közre-
működni törekedtem s mely szent érzelmek ápolása tekinte-
téből minden czikk végén alkalmas költeményt is nyúj t a 
vallásos olvasónak. 

Habár a könyv 31 napra osztott olvasmányok alakjá-
ban van szerkesztve, a ftdő lelkész urak, kik az anyaggyűj-
tésre nem mindig rendelkeznek idővel, csakhamar észre fog-
ják venni, hogy dolgozatom a bold. Szűz felől tartható be-
szédek oly dus és rendezett anyagát tartalmazza, hogy az 
akár május havában, akár a bold. Szűz ünnepein biztosan 
igénybe vehető, annál is inkább, hogy a Szűz tiszteletét rész-
ben u j és modern szempontokból törekedtem megvilágitani. 

A mű csinos kiállítása körül semmit sem kíméltünk s 
ugy hiszem, hogy szép mediaeval nyomása és a magyar 
könyvekben még nem látott diszes kezdőbetűi által különös 
tetszésre számíthat. 

Mindannak daczára a 22 ivre terjedő mű ára csak 
1 f t . 30 kr., díszkötésben 1 ft . 80 kr. — s minden megren-
delő a vitelbértől is meg lesz kiméivé. 

Hogy a könyvek april közepén a kívánt helyre juthas-
sanak, bátor vagyok törekvésem kegyes pártolóit arra kérni, 
hogy megrendeléseiket akár utalvány, akár levelező-lap által, 
mennél előbb velçm közölni szíveskedjenek. — Kalocsán, 
február 2-kán 1878, Tóth Mike, J . t. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a munkácsi gör. szert. kath. székesegyházi kápta-
lanban : Bacsinszky Irén éneklő-kanonoknak az olvasó-kano-
nokságra, Danilovics János őrkanonoknak az éneklő-kano-
nokságra, Markos Mihály iskolás-kanonoknak az őrkanonok-
ságra, Firczák Gyula kanczellár-kanonoknak az iskolás-ka-
nonokságra és Mondok János hetedik kanonoknak a kanczel-
lár-kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
az ez által üresedésbe jövő hetedik kanonokságot Boskovics 
Ignácz theologiai tanár, tiszteletbeli kanonok és szentszéki 
ülnöknek díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878. évi jan. hó 7-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

TEGYENEK. 
Ha jól vagyunk értesülve, 0 Eminentiája f. hó 26-án 

indult el Rómából székhelyére. 
= A veszprémi növendékpapság Pázmányköre X I I I - i k 

Leo szentséges atyánk trónralépte alkalmából f. hó 3-kán 
társas ünnepélyt rendez, melynek műsorozata a következő : 
Megnyitó beszéd. Tar t ja Kozma László, elnök. „Magyar nép-
dalok." Erkel Gyulától. Előadja az intézeti zenekar. „ Em-
lékbeszéd IX. Pius felett." Fölkér Józseftől. Felolvassa a 
szerző. „Vineta.u Abbttól. Előadja az intézeti énekkar. „A 
gólya." Petőfi Sándortól. Szavalja Guzmics Antal. „Üdvözlő 
XIII. Leo trónralépte alkalmából." Költemény, Rádi István-
tól. Felolvassa a szerző. „ Ave Mária." Négyes magánkar. 
Ilarmoniumon kiséri Ács Sándor. „A nemtő." Tárkányi Bé-
lától. Szavalja Maurer Oszvald. „Hymnus az éjhez." Betho-
ven Lajostól. Előadja az énekkar. „Századunk." Talabér J á -
nostól. Szavalja Fölkér József. „A trápezunti herczegnö." 
Fahrbach Fülöptől. Előadja a zenekar. Elnöki zárszó. Ta-

gadhatatlanul helyes s dicséretes gondolat, ily kegyeletes 
ünnepélyek által kifejezést adni azon eszmének, hogy az 
egyházzal együtt gyászolunk s együtt örvendünk, s hogy 
minden, Péter széke körül felmerülő mozzanat főfontosságu 
minden katholikus ember előtt ; mert aki e széken ül, az 
egyháznak látható feje, Krisztus helytartója, mindnyájunk 
közös atyja. 

I X . Pius feletti egyes gyászünnepélyekről is hasonló 
értesítések érkeztek hozzánk, és bocsánatot kérünk a t. be-
küldőktől, hogy emlittetésöket, lapunk szük terénél fogva, 
mindeddig elhalasztani kénytelenek voltunk. Valamint mlgos 
főpásztorainknak, mindkét alkalomból kibocsátott jeles kör-
leveleit, ép ennélfogva csak lassú egymásutánban adhat juk, 
ugy ezen értesítéseket már csak azért sem mulasztandjuk 
el, hogy az utókor lássa, miszerint Péter utódja mindenha 
kiváló ragaszkodás és kegyelet tárgya volt a magyarhoni 
katholikusok előtt. 

Ily értesítést vettünk a nyitrai r. k. főgymnasium ré-
széről, mely I X . Pius kimúlta alkalmából február 17-kén 
gyászünnepélyt rendezett, a következő műsorozattal : 1. „Ir-
ma." Webertől. Előadja az intézeti énekkar. 2. „Bevezető 
beszéd." Mondja Klobusiczky Sándor V I I I . o. t. 3. „Diadal-
ének." Mindszenty G.-től. Szavalja Richter Antal V I I . o. t, 
4. „Emlékbeszéd." Tar t ja Klobusiczky Géza V I I I . o. tanuló. 
5. Biídal a nagy IX. Pius halálára." Előadja harmoniumon 
Gaál Ferencz mint szerző. 6. „ A szent-emlékű halott dicsőí-
tésére ez alkalomból készített költemények." Felolvassa Chobot 
Ferencz V I I . o. t. 7. „A jó pásztor." Jámbor P.-től. Sza-
valja Klobusiczky Géza V I I I . o. t. 8. „Szent szózat." Benőfy 
S.-tól. Szavalja Hoffbauer Antal V I I I . o. t. 9. „ Viszontlá-
tás." Mendelssontól. Előadja az intézeti énekkar. 

Ugyanonnan remek latin gyászkölteményt is vettünk, 
ftdő Budaváry József elismert jelességü tollából. 

Hasonló gyászünnepélyt a nagyszombati érseki gymna-
sium ifjúsága is rendezett február l9-én, következő műsoro-
zattal : 1. „IX. Pius halálán." Férfinégyes. Szövegét Mind-
szenty Gedeon után átírta dalárdánk, dallamát szerzé Zsass-
kovszky Endre. Előadja a férfikar zenekiséret mellett. — 
2. „Emlékbeszédet", tart Morvay Lipót, tanár. 3. „Libera me 
Domine." Egyházi ének. Férfinégyesre irta Engeszer Má-
tyás. Énekli a gymnasiumi dalárda. 4. „Szavalás." 5. „Gyász-
fohász." Ének férfikarra. 

— Szabolcsból írják a ,M. Allam'-nak : A nagykállói 
alesperesi kerület, mult hó 19-dikén tartott rendes gyűlésén 
egyhangúlag határozattá emeltetett azon indítvány, hogy 
tekintve azon ellenséges magatartást, melyet a nem katholi-
kus sajtó kath. szent hitünk, egyházunk, főpásztorai, papjai, 
intézményei, az emberiség üdvét s hazánk javát czélzó mű-
ködése, tervei ellenében tanusit, a nem katholikus sajtótól 
nemcsak maga a kerület megvonja pártolását, hanem oda-
hat, hogy mások is szűnjenek meg azt támogatni : annyival 
is inkább, mivel a kerületi lelkészi testület nem tud példát 
felhozni arra, hogy a katholikus sajtó nem katholikus rész-
ről csak a legkisebb pártolásban is részesülne. 

— A würtembergi király I X . Pius elhunyta miatt me-
leg hangon fogalmazott részvétiratot intézett Hefele püspök-
hez. — A ,Germ.( szerint ,bizonyos kormányok', valószínű-
leg a porosz, nagy pénzösszegekkel szerették volna egyes bi-
bornokok szolgáit megvesztegetni, hogy ekként a Conclavé-
ban is bírjanak szolgálatkész kémekkel ; a kisérlet azonban 
meghiusult. — Pápa ő szentsége még megválasztatása előtt 
megígérte a s. Vince ed Anastasio czimü egyház plébánosá-
nak, hogy tervét, mely szerint I X . Pius belrészei éjjel vitesse-
nek nevezett templomba, a bib. karnak figyelmébe fogja aján-
lani. Remélhető tehát, hogy az átvitel legközelebb megtörté-
nendik, lia nem is azon ünnepélyességekkel, mint egyébkor. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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I. Félév, 1878. 
T a r t a l o m : Mint készithetni elő a hiveket a húsvéti szent gyónás elvégzésére? — „Vita Papae." - Egyházi tudósitások : 
Pest. Felekezetnélküli szervezkedés. Pest. Böngészet egy hivatalos jelentésből. Pécs. Főpásztori körlevél I X . Pius halála és 
X I I I . Leo megválasztatása alkalmából. Zsámbélc. A missióról Róma. A fmgu bibornoki karnak körirata a szentszéknél 

hitelesitett diplomatiai testülethez. — Vegyesek. 

Mint készithetni elő a hiveket 
a húsvéti szent gyónás elvégzésére ? 

A húsvéti szent gyónás és áldozás parancsilag 
is elő van irva az egyház által. A parancs maga s a 
meg nem tartását követő büntetés sok olyan katho-
likust is késztet ebbeli kötelességének teljesitésére, 
akik különben egész éven át nem járulnak a szent-
ségekhez, de a húsvéti gyónást mégis elvégzik, s 
magukhoz veszik a legméltóságosabb Oltáriszentsé-
get. Ilyenek nem mondhatók ugyan buzgó kathol i-
kusoknak, mert a buzgóknak nincs szükségök külön 
parancsra Krisztus Urunk e szavai mellett : „Bizony, 
bizony mondom nektek: ha nem eszitek az emberfia 
testét és nem iszszátok az ö vérét, nein leszen élet 
tibennetek," János 6, 54., mivel a buzgó keresztény 
úgyis érzi szükségét annak, hogy többször is az éven 
át méltóképen részesüljön a penitencziatartás és 01-
táriszentségben. 

Nagy számban találkoznak már a hideg katho-
likusok — mert ilyeneknek nevezhetjük őket — oly 
községekben is, a hova különben még nem hatott el 
annyira a vallási közöny, de a penitencziatartás és 
az Oltáriszentség felvételében mégis annyiban nyi-
latkozik a lanyhaság, hogy sokan csakis ama paran-
csolt gyónást és áldozást végzik. Ez szomorú ugyan, 
de tényleg ugy van. 

Lelkipásztorkodási kötelességünk lévén, nem-
csakhaladni a jóban, de ápolva fejleszteni a meglevő 
kisebb jót is — mert még ezt is annak veszsziik — mi 
természetesebb, mint hogy az ily hiveknek egyszeri 
évenkinti gyónására a legnagyobb gondot forditsuk. 
Ha ezen gyónásukat jól elvégzik, nemcsak hogy ele-
get tesznek az egyház parancsának, de ha eddig 
nem tették, bizton remélhető, hogy legalább alapját 
vetik meg a szent gyónás gyakoribb elvégzésének. 

Hogyan készitse elő azonban a lelkipásztor hí-
veit, hogy a húsvéti gyónást nemcsak elvégezzék, de 
jól is végezve, amaz emiitett alapot is vessék meg ? 
„A prudentia pastoralis fog itt legjobb kalauz lenni," 
mondja a hasonfeliratu czikkek közlője (,Rel.í 1877. 
II. 29—32. sz.) s folytat ja : „valamint az fogja a 
többire nézve is sugallani, váljon a czikkeinkben fel-
sorolt eszközök közül, hol, melyik által lehet jót eszkö-
zölni. Lehetséges, hogy mások talán más módok ál-
tal is tudnak a sz. gyónás és áldozás gyakori felvé-
telének terjesztésére hatni." Ezekhez kapcsolva kö-
zöljük a következő, a húsvéti gyónás és áldozás elvég-
zésére vonatkozó, saját tapasztalásunk által teljesen 
igazolt eljárást. 

A negyvennapi böjtön keresztül legtöbb helyen 
az úgynevezett böjti predikácziókat szokták tartani. 
Ezeknek czélja előkésziteni a hiveket megváltásunk 
titkainak megünneplésére, ez pedig csak akkor tör-
ténik, ha a hivek jól végzik húsvéti gyónásukat. 
Mily sokszor azonban csak közvetve képesek hatni 
az ily beszédek a hivők töredelmére, s akármily tar-
talmúak legyenek, csakis közvetve egyengetik az 
utat a gyónáshoz. Máskép áll a dolog, ha ezek helyett 
csakis a penitencziatartásról s kiváltképen ennek leg-
fontosabb részéről, a gyónásról, hitelemzöleg beszé-
lünk. Félre ne értsen senki ; nem beszélünk a nagy-
böjti szentbeszédek ellen, de csak oly eszközről, mely 
ezek helyett vagy mellett, némely helyeken jobb ered-
ménynyel használható. Egyik kisebb mezővárosban, 
ahol mint lelkész működtem, ab immemorabili léte-
zik a szokás, mely szerint a nagyböjtön keresztül 
nem csak az úgynevezett böjti, de általában semmi 
„predikáczio" névvel jelölhető beszédek nein tar ta t -
nak. Aki ezt először behozta, kétségkiviil a helyi kö-
rülményeket vette tekintetbe, mert ezeknél fogva a 
fiókközségi hivek egybe nem jöhetnek délutánonkint 
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az anyaközségbe, s igy nem tar thatná a rendes va-
sárnap-délutáni katechesist. Ezt a katechesist tette 
tehát a rendes szentbeszéd számára fentartott időre. A 
szentbeszéd helyett tehát katechisáltunk ? Meg ne 
ijedj kedves olvasó; de hogy ezen katechesis külön-
bözzék is a többi vasárnapokon át délután tar tot t 
katechesisektől, a nagyböjt husvétre elökészitö jel-
legének megfelelő tárgyat választottunk, és ez volt 
a penitencziatartás szentsége, nagyon részletes, ala-
pos, kimeritö és az úgynevezett történeti katekizmu-
sok nyomán tar tot t előadásokban. A nép ilyenkor 
mind összegyűlt : nemcsak a fiatalság, de az öregeb-
bek is összejöttek, ez lévén a rendes „predikáczio" 
ideje, s ez, valamint az utána tar tandó nagy mise 
mindenkit templomba szólitott s igy a katechesis, 
nemcsak a mint az rendesen történni szokott, a fia-
talság, de a plébánia összes hivei előtt tartatott , s 
czélja, mint valamely missiónak, az volt, hogy a hi-
vehet méltóképen előkészítse a húsvéti sz. gyóná^ és 
áldozásra. 

Az öregebbek rendesen sokat felejtettek abból, 
amit az iskolában, — ha ugyan já r tak — tanultak. 
A vétkes gondolatok, bűnök száma, bűnt nehezitő 
vagy nemét változtató körülményekről sokan keve-
set, mások semmit sem tudnak. Ezekről, valamint a 
gyónásban kártékony hallgatás, titkolódzás, álszé-
gyenkedés, a gyónásnak érvénytelenségéről, ilyen-
kor legjobb alkalma van a lelkipásztornak szólani ; 
történeti példákkal rámutathat a büntetésekre, me-
lyekkel Isten már e világon súj tot ta a hallgatag bű-
nösöket, amint másrészt a szentek életéből ennek 
ellenkezőjét is kellő világosságba helyezheti. 

Sokat visszatart a szent gyónástói az egyház 
ellenségei által a nép előtt is rágalmazott sigillum 
sacramentale. E rágalmak visszautasítása és a sigil-
lum megőrzéséért vértanúságot szenvedett szentek 
életének rövid elbeszélése, különösen az erre vonat-
kozó mozzanatok kiemelése, ugy a kath. lapok által 
időről időre hozott, a t i toktartást illető esetek fölem-
litése, ilyenkor a legalkalmasabb. Bátran mondhatja 
népének, hogy a papok között a gyónás t i toktartá-
sára nézve mindeddig Júdás nem találkozott s Isten 
különös kegyelméből nem is fog soha találkozni. E 
tannak ilyforma kifejtése képes a hivek lelkébe bi-
zalmat önteni s sok ferde fogalmat elháritani. 

Minden lelkipásztor legjobban tuclja hivei gyó-
násainak kihallgatásából, minő tekintetben van azok-
nak leginkább szükségük valami tanításra a peni-
tencziatartást illetőleg. Ezt ilyenkor legjobban teheti. 
Előre megmoudja hiveinek, hogy az egyház által 

parancsolt szent gyónás és áldozásra elő akarja őket 
készíteni; ilyenkor kihirdetheti az egyház törvényét. 
„Quod salutare s ta tu tum", mondja erre vonatkozó-
lag az eszt. tart . zsinat de Euch. n. 2. „frequenter in 
Ecclesia publicetur ." A hivek az ily előadásokat, 
mondhatnók: nagyböjti falusi conferencziákat, igen 
szívesen és a mi fő, életökre nézve hasznosan fog-
ják venni. 

A következő gyónás bizonyságot fog szolgál-
tatni az eljárás helyessége mellett. Megtérnek a régi 
bűnösök, előbbi bűneik eltitkolása miat t rosz gyó-
násaikat ismételni fogják; mások megvallják, hogy 
roszul szoktak gyónni, sokan beismerik, hogy eddig 
nem is tudtak jól gyónni. 

A buzgó lelkész a gyóntatószékben örömest 
fogja észlelni, miként viszgálták hivei lelkiismere-
töket az ő utasítása szerint, miként vallják töredel-
mesen még if júkori bűneiket s követelik az általános 
gyónást. A lelkésznek nem is fog terhére esni, ha az 
ily hitelemzések u tán sokkal több időt kell fordí-
tania hiveinek gyóntatására, mint máskor; örülni 
fog inkább, hogy az elvetett mag termékeny földbe 
esett, s hogy az elhelyezett töke hatvanszoros kama-
tot hozott. Ha a hivek, amint mondottuk, ilykép elő-
készítve, jól fogják végezni húsvéti gyónásukat, más-
kor sem fognak már várni a parancsra, de többször 
is fognak já ru ln i a szentsegekhez. E mód arra is 
szolgálhat, hogy az idézett zsinat óhaja teljesüljön : 
„Paterno affectu admonet haec Synodus, hortatur, 
rogat et obsecrat per viscera misericordiae Dei no-
stri, ut omnes et singuli qui Christianonomine cen-
sentur, in hoc vinculo caritatis, in hoc concordiae 
symbolo conveniant et concordent, frequentius et di-
gne praeparati, accedentes ad mensam Domini." De 
Euch. n. 2. 

Minthogy azonban nem minden községben követ-
hető ugyanazon eljárás, s sz. Pá l maga is némely 
híveinek még csak tejet adott, midőn másokat már 
erős eledellel táplálhatta, azért ítélje meg mindenki, 
váljon saját hivei között alkalmazhatónak tart ja-e 
ezen eljárást. Mi ezt a ,Rel.1 emiitett czikkeinek ki-
egészítéséül közöltük, s saját tapasztalásunkból meg-
győződtünk mily jó és hasznos eszköze volt az isteni 
malasztnak a bűnösök megtérítésében. — m — 

„ V i t a P a p a e " 
szokott, ősi czime azon okmánynak, mely msgre Mercurélli, 
I X . Pius alatt a fejedelmekhez intézett brevéknek t i tkára 
tollából származva, e halott koporsójába tétetett le, — 1. 15. 
sz., , Római krónika' 116. 1. — s mely egész terjedelmében 
ekként hangzik : 
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A ki itt el van temetve, született Sinigagliában, 1792-i 
május 13-án. Mint Mastai-Feretti Jeromos grófnak, Solazzi 
Katalin grófnőveli házasságából származott, negyedik fia a 
sz. keresztségben János Mária nevet kapott. Tanulmányait 
Volterraban végezte a ,kegyes iskolák' atyjáinál és a legfon-
tosabbakat liómában ; 1819-ben pappá szenteltetett s első 
ssentmiséjét húsvét napján mondta a szent Annáról nevezett 
árvaház templomában, melyet alapitója u t án , Tata Giovanni'-
nak nevezni szoktak, s melynek igazgatója volt. 

Későbben Muzi János püspök oldala mellé rendeltet-
vén, midőn ez Chili s egyéb délamerikai országok számára 
apostoli helynökké s delegátussá kineveztetett, Rómát 1823-
ban hagyta el. 1825-ben visszatérvén, b. emlékű X I I . Leo 
pápa által az ap. főkóroda igazgatójává neveztetett ki s két 
évvel későbben spoletoi érsekké praeconizáltatott s fel is 
szenteltetett. 

Egy jeles püspöknek minden jó tulajdonaival birt, me-
lyek közül keresztény szeretete s okossága kiválólag emlí-
tendők s melyeknek fényes bizonyítékait adta. Igy 1831-ben, 
midőn mint Spoleto és Perugia rendkívüli ap. delegatusa az 
e tartományokban fellázadtakat egyedül szeretetreméltósága 
s az által csendítette le, hogy az elutazhatásukra szükséges 
eszközöket kezeikhez szolgáltatá, minek folytán fegyvereiket 
letették, melyeket aztán Rómába küldött ; — igy a követ-
kező évben is, midőn nagy buzgósággal az umbriai népnek 
szenvedéseit enyhíteni iparkodott, melyre borzasztó földren-
gések nagy csapásokat mértek. 

Fényes érdemei azon meggyőződést keltették XVI-
Gergelyben, hogy áttétele az imolai püspöki székre, mely 
épen akkor megürült, igen hasznos leend ; főpásztori magas 
állása kötelmeinek betöltésére ott is minden tekintetben ké-
pesnek mutatkozott. Első volt az olasz főpapok közt, ki me-
gyéjében „a hit terjesztésének" kegyeletes müvét meghono-
sitá, s annak mindinkábbi megerősödéséről gondoskodott. 
1836-ban fényes módon tüntette ki bátorsága s főpásztori 
szeretetét, midőn egy este, a székesegyházban magánosan 
imádkozván, egy, három rabló által megtámadott ember éle-
tét megmenté. Mindezeknél fogva ugyané pápa az 1839-i 
decz. 23-án tartott Conclaveben in petto megtartá, a követ-
kező év deczember 14-én pedig a biborral diszité fel. 

Amint X I V . Gergelynek halála tudomására esett, Ró-
mába sietett, hogy az u j pápa megválasztásában részt ve-
gyen ; de valamennyi szavazat csodás gyorsasággal benne 
egyesülvén, ő maga emeltetett Péter székére. Azonban a val-
lás és a közrendnek ellenségei csakhamar szomorúsággá vál-
toztatták az örömet, melyet e szokatlan esemény hire a hí-
vekben előidézett ; a lázadás kitört, s az ellenség olyképen 
vevé körül a pápát, hogy csak nagynehezen s nem Istennek 
különös segitsége nélkül a lázadók kezeiből Gaëtàba me-
nekülhetett. 

Ott a nápolyi király nagy szeretetreméltósággal és 
tisztelettel fogadta, mig egyidőben az egész katholikus vi-
lágból hasonló tiszteletnek tanujelei érkeztek hozzá, miáltal 
figyelme azon kárra irányult, melyet a vallás ügye mindenütt 
szenvedett, a szentszék jogainak megsértésére s a csalók ál-
tal tévutakra vezetett népekre ; háláját allocutiók s apostoli 
iratokban kifejezé, a vallás ügyeinek szomorú helyzetét a 
népek szemei elé állitá, közreműködésre szólitá fel a kath. 

fejedelmeket, leleplezé a népek előtt az egyház ellenségei-
nek valódi terveit, a többi közt Angolhon régóta szétbomlott 
hierarchájának helyreállításával foglalkozott, megismertette 
a püspöki karral azon informatiókat, melyeket Isten Anyja 
iránti különös tisztelete által erre ösztönöztetve, a Szeplőte-
len Fogantatás hitczikkül kimondása körül szerzett és kóré 
mindnyáját, imádkozzanak vele együtt ez értelemben s te-
gyenek jelentést hozzá, minő az e körüli hithagyomány 
megyéjükben. 

A keresztény fegyverek által visszavezettetve Rómába^ 
figyelmét nem kevésbbé a keleti, mint a nyugati egyházra 
irányzá. Valamint már 1847-ben a jeruzsálemi latin patr iar-
eháuak joghatóságát és az erre következő évben a chal-
daeusok számára a babyloni patriarcha megválasztatását 
helyreállította volt, igy most lankadatlan buzgalommal a 
körül fáradozott, hogy a keleti egyházakat, melyekben a 
szakadárság, kölcsönös surlodások és ellenségeskedések ural-
kodtak, ismét emelje és kibékitse az által, hogy uj fegyelmi 
szabályokat hozott, a püspökök számát szaporította, mi ál-
dozattól sem riadt vissza, bőkezűségét mindenkivel érezteté, 
sőt apostoli Delegátust és Legátust a latere is küldött oda. 
Mit sem mulasztott el avégből, hogy a katholikus vallásnak 
üldöztetése Oroszországban megszűnjék, vagy legalább eny-
hittessék, majd egyezkedések által, melyeket ezen biroda-
lom képviselői elé terjesztett, majd nyilvános felszólalások, 
majd végre külön, a czárhoz intézett levelek és hozzá me-
nesztett külön követ által, mig egyúttal ezen egész idő alatt 
meg nem szűnt a rutheneket védelmezni s felbátorítani és a 
lengyeleket megvigasztalni. S mivelhogy a vallás ügye min-
denütt szenvedett, kiváló gondoskodását arra forditá, hogy 
a népek uralkodóinak többségével egyezkedésekre lépjen, 
melyeknek czélja leerulett, az egyháznak jogait és szabadsá-
gát fenntartani. 

Soha sem szűnt meg körlevelek, allocutiók, nyilváno-
san tartott beszédek, püspökök és magánosokhoz intézet le-
iratok által a minden bajok kutforrását képező tévelyeket 
leleplezni, megczáfolni és elitélni, mit különösen a szabad-
kőművesség üzelmeire vonatkozólag mondhatni ; kihirdeté a 
Syllabust, mely örökké minden tévelyeknek megsemmisí-
tője leend, végre pedig közönséges zsinatot hivott és gyű j -
tött össze, hogy az Isten, az egyház, a tekintély és a pápa 
csalatkozhatlanságáróli tanok szabatositása és helybenha-
gyása által ezentúl minden téves lehúzásoknak út já t vágja. 

Mig ekként abban fáradozott, hogy az alvilág fejedel-
mének uralmát megtörje, hasonló buzgósággal azon volf, 
hogy Krisztus birodalmát terjeszsze, a katholikus híveknek 
hitét és jámborságát előmozditsa s újra és újra megnyissa 
számukra a mennyei kincsek tárházát ; ő az, ki Angolhonban 
és Németalföldön a katholikus hierarchiát helyreállitá s 
ugyanannak Skótlionbani helyreállításával is foglalkozott, 
midőn a halál martaléka lőn. A földgömb végéig szétküldé 
a hitköveteket és számos jámbor társulatot hagyott helyben, 
melyek a népek különös szükségleteikhez alkalmazkodnak,; 
kiváló jóindulattal kegyelte azon katholikus egyleteket, 
melyek az egyház támogatására és a felebaráti szeretet gya-
korlására alakultak, szorosbra fűzé a köteléket, mely az 
összegyházat Jézus legszentebb szivéhez fűzi, sz. Józsefet 
adá neki védnökül ; tizenegy keresztény hőst, kiknek mű-
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ködése nyilvánvalólag a hivek felbátoritására s kiknek vé-
delme támogatásokra szolgál, a boldogok, és ötvenkettőt a 
szentek sorába helvzé ; végre az Isten Anyja iránti jámbor 
bizalmat és annak tiszteletét nem csekély mérvben fokozá 
szeplőtelen fogantatásának hitczikkül kimondása által. Mind 
eme szent fáradozások közepette annyira kiterjeszté az egy-
ház határait , hogy huszonkilencz érsekség, százharminezkét 
püspökség, három nullius püspöki szék, három apostoli de-
legatura, harminczhárom apostoli helynökség és tizenöt 
apostoli praefecturával szaporitá a már meglevők számát. 

Ámbár ellenséges uralomnak hatalmi körében lévén 
mindig bátran védelmezé az egyház és a szentszék jogait, 
igen komoly módon s apostoli bátorsággal szemökre lobban-
totta a hatalom birtoklóinak a szentségtörő bitorlásnak go-
nosz tettét s az ellenök kimondott egyházi fenyítékeket több 
izben megujitá. Buzgón őrködött az isteni tisztelet fénye és 
diszes volta felett ; épített, helyreállított és feldíszített szá-
mos templomot királyi fénynyel, vagy ugyané czélra pénzt 
és szent ékszereket adományozott, saját országaiban és má-
sutt is. U j tanulmányi rendszert alapított meg a tudomá-
nyok előmozdítására, katholikus egyetemeket, papneveldé-
ket, gymnasiumokat és iskolákat ; mindenütt bőkezűségének 
emelé emlékeit és az ő jósága akkora volt, hogy mindene a 
mi volt, csak mások számára létezőnek látszott. 

Miután mindeme erényekkel valóban ritka szivélyes-
ség és emberszeretet párosult benne, annyira megnyeré mind-
azok sziveit, kik hozzá közeledtek, hogy a Krisztus helytar-
tóját megillető tisztelet és odaadás forró szeretetté fokozó-
dott. Erről tanúskodnak a feliratok és sürü zarándoklatok 
jubilaeumai alkalmával, minőket hármat ült : mint pap, mint 
püspök és mint pápa, mely feliratok és zarándoklatok azon 
rendkivüli kegyeletnek bizonyítékai gyanánt tekintendők, 
melylyel a katholikus világ Iránta viseltetett. — Egyedül a 
pápák közt harminczegy évig, hét hónapig és huszonkét na-
pig ült Péter székén és meghalt nyolczvanhat éves korában 
az 1878-i év február 7-kén. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 4. Felekesetnélküli szervezkedés. Febr. 

28-án a liberális lapok a következő tudósitást hozták : „A 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban a 3-dik osztály 
vezetését Szász Károly vette át. Az egyetemi, műegyetemi 
és reáltanodai ügyek láttatnak ez osztályban el. Eddigelé a 
tanulmányi alapból fentartott jogakadémiák, katholikus jog-
lyceumok is oda tartoztak ; de ezek, tekintettel arra, hogy 
Szász Károly protestáns, a miniszter által a 4-ik ügyosztály-
hoz csatoltattak, valamint a protestáns jogakadémiák is a 
6-ik ügyosztályban tárgyaltat tak. Ellenben a reáliskolák a 
4-ik osztályból Sz. K . vezetése alá rendeltettek." 

E talán sokak előtt csekély érdekűnek talált tudósi-
tást mi elég fontosnak tartot tuk arra, liogy szó nélkül ne 
hagy juk ; mielőtt azonban tulajdonképeni észrevételünket 
megtennők, mi miatt felszólalunk, constatáljuk, hogy a 
rendezkedés egy részével meg vagyunk elégedve, azon rész-
szel t. i., mely a tanulmányi alapból fentartott és a katholi-
kus joglyceumokra vonatkozik. Történt légyen e rendezke-
dés akár ama határozatok befolyása következtében, melye-
ket az alapok megvizsgálására kiküldött bizottság hozott, 

akár pedig a miniszter ur ő exja saját határozata következ-
tében, mindkét esetben csak azt következtethetjük, hogy a 
tanulmányi alap katholikus jogi természetének elismerése 
kezd a minisztériumban is utat törni magának. I Ia ugyanis 
ez a következtetés helyes nem lenne, ugy nem értenők, mi-
ért indokoltatik az ilynemű rendezkedés avval, hogy Szász 
Károly protestáns. I ly indokolás mellett nagyon is a dolog-
természetéből foly, hogy azon alap sem protestáns, sem fele-
kezetnélkülinek ne tekintessék, hanem olyannak, mely a kath. 
egyház tulajdonát képezi. A katholikusok jogának ezen elis-
meréseért a tanulmányi alaphoz nem is késünk Trefort ő 
exjának köszönetünket kifejezni, mert lehet idő, midőn jo-
gaink érdekében az általa teljesitett szervezkedésre hivat-
kozhatunk. 

Azt mondtuk azonban fentebb, hogy ,tulajdonképeni' 
észrevételünket más valami képezi. Van ugyanis az osztály 
szervezkedésének egy pontja, melylyel sehogy sem tudunk 
egyetérteni ; ha már a szervezkedés ,felekezetlen' alapon tör-
tént, ez az eszme a szervezkedésben nem vitetett következete-
sen keresztül és ez az ok, a miért felszólalunk. A tudósitás 
egy pontja ugyanis azt mondja, hogy azon osztályban, mely-
nek vezetését Sz. K. vette át, az egyetemi, műegyetemi és 
reáltanodai ügyek láttatnak el. Ha a felekezetnélküliséget 
mint irányadót tekintjük a szervezkedésnél, akkor valamint 
a tanulmányi alapra vonatkozólag örvendettünk a megkü-
lönböztetésnek, ugy itt aggodalmunkat el nem hallgathat-
juk. Magyarországon csak két egyetem létezik, a budapesti 
és a kolozsvári, ez utóbbiról tudjuk, hogy felekezetnélküli, 
és ha épen nem tar t juk is azt, hogy protestáns és felekezet-
nélküliség synonymák, de mégis némileg értjük, hogy fele-
kezetnélküli egyetem és más ily tanodák protestáns vezér-
férfiak kezeibe adatnak. A budapesti egyetemnél azonban a 
dolog egészen máskép áll, ez az egyetem és ennek az egye-
temnek jogi természete mint katholikus meg van ugyan tá-
madva, de mi, és Magyarországban senkisem ismeri azon 
határozatot, mely eldöntötte volna, hogy ez az egyetem fele-
kezetnélküli ; a budapesti egyetem tehát katholikus még ma 
is, daczára annak, hogy ott mikép, mikép nem, most nem 
akarjuk bolygatni, nem katholikusok is tanítanak, és hogy 
ez az egyetem még ma is katholikus jellegű, hivatkozunk a 
,Pesti Napló'-ra, melyről nem lehet mondani, hogy ültra-
montán és mégis, midőn a nagy Piusunkért Budán megtar-
tandó Requiemről szólott, a meghivandók közt különösen ki-
emelte a budapesti egyetemet azon indokból, mivel az ,ka-
tholikus jellegű.' Mindezt tekintetbe véve, tekintetbe véve 
továbbá azt, hogy Sz. K. vezetésére a kath. jogakadémiák 
épen azért nem bízattak, mivel ő protestáns ; nem foghatjuk 
fel, mikép bízathatott épen ő reá a budapesti, ma még ka-
tholikus egyetem vezetése ? 

Az itt emiitettekhez azonban hozzájárul még egy má-
sik ok is, melyet talán épen első helyen kellett volna felem-
lítenünk. Nem csak önmagában véve van a budapesti egye-
temnek mind ez ideig katholikus jellege, hanem ugyanazon 
egyetemben katholikus hittani kar is létezik. Sz. K. ur pro-
testáns, mint ilyennek nem adtak át bizonyos kath. jogaka-
démiákat és ugyanakkor átadtak neki mint felekezetnélkü-
lit oly egyetemet, melynél katholikus hittani kar létezik, 
mely tehát ugyanazon egyetemnek szerves részét képezi? K i 
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ért i ezt ? hogy lehetett ily egyetemet a felekezetnélküli ta-
nodák közé sorozni ? a hittudományi kar jelenléte nem elég-
figyelmeztetés lehetett, hogy a budapesti egyetem semmiféle 
protestáns vezetés alá nem adható ? vagy talán a katholikus 
hittudományi kar is protestáns kormányzás alá kerül ? Ezt 
mi nem tudjuk, nem akarjuk elhinni, pedig a fentebbi tudó-
sítás log-ice bennünket csakis e következtetésre vezethet. I t t 
csak egy ut van a menekvésre, t. i. a budapesti egyetemet 
is ki kell venni Sz. K. ur kezéből, mert az oda semmiképen 
sem tartozhatik, csakis ez a szervezkedés felelhet meg ugy 
az igazságnak, mint azon felekezetnélküli szempontnak^ 
mely szerint az ügyek osztályozása más tekintetben is vég-
rehajtatott . Yaljon szabad-e Szász Károly úrról feltennünk, 
hogy belátva az inconvenientiát önmaga fog lemondani a 
budapesti egyetem ügyeinek vezetéséről ? <î 

Pest, márczius 4. Böngészet egy hivatalos jelentésből. 
„A vallás-és közoktatásügyi m. k. miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló, hatodik, az 1875/6 évi állapotokat előtün-
tető jelentése" (Budapest 1878.) czimü 852. 1. terjedő tudó-
sítás fekszik előttünk. E jelentésnek első szakasza a követ-
kező fejezeteket foglalja magában : 

1. A népiskolák állapotának a) megyénkénti és b) ál-
talános kimutatása. I I . A tanitóképezdék állapota. I I I . A 
budapesti állami felsőbb leányiskola állapota. I V . A szak-
oktatás állapota. V. A kisdedóvó intézetek állapota. VI . A 
tanitási eszközök állapota. V I I . A néptanitók nyugdíjinté-
zetének állapota. V I I I . Az 1875/6. tanévben kiadott fonto-
sabb miniszteri rendeletek. A 2. szakasz szól a kezéptano-
dákról. A 3. szak. a felsőbb tanintézetekről és pedig : a) hi t-
tani intézetekről, b) egyetemek és jogakadémiákról, c) a m. 
k. József műegyetemről. A 4. szakaszban részletes tudósí-
tás közöltetik az országban létező „emberbaráti és közmive-
lődési" intézetekről. 

A tankötelesek száma 1875-ben volt 2,124,889; 1876-
ban 2,129,597. Az iskolába tényleg járók száma 1875-ben 
tett 1,491,121 ; 1876-ban 1,507,031-et. 

Az iskolák száma volt 1875-ben 15,282, ezek közül: 
13,910 felekezeti, 1372 állami és községi-, 1876-ban 15,388, 
ezek közül 13,907 felekezeti és 1481 állami és községi. Lá t -
juk ebből, hogy az állami és községi iskolák száma a feleke-
zetiek rovására szaporodott. 

A tudósításból sajnálattal értesülünk, hogy felekezeti 
polgári iskolák fiuk számára ,nincsenek' ; leányok számára 
van három, de minő felekezetűek, az nincs kitéve. 

A X I . táblával kezdődik a 800,000 ftot képező népneve-
lési szükségletnek hováforditásáról szóló kimutatás. I t t lát-
j u k mennyire segiti az állam az ő tanitóit, midőn még „a ta-
nitó lakásában készitett konyhaszerelvényekre" is tud 36 ft . 
80 kr. kiadni. Mások ismét ha Budapestre utaznak „tanitó-
képesitési vizsga letétele végett" „útiköltségeik fedezésére 
rendkivüli segély fejében kapnak külön-külön 50 ftot." A 
községi iskolák épitése és átalakítása, felszerelése és fentar-
tása sokba kerül, midőn csak „a népiskolai épités fölülvizs-
gálata alkalmával kiérdemelt napidijak és útiköltségek fejé-
ben", amint futólag összeolvastuk, 6719 ft. 76 kr. adatott ki. 

Az állam segélyében csakis állami és községi képisko-
lák részesülnek ; van azonban sok magániskola is, mely az 
államtól segélyt kap. Ezek bizonyosan nem felekezetiek, da-

csára aunak, hogy a felekezeti s nyilvánossággal biró isko-
lák közül is sok érdemelné a szegélyezést és nem kap, pedig 
ama 800,000 frtot a felekezetek mint honpolgárok fizetik az 
állam pénztárába. Igazságosabbnak találjuk az eljárást már 
a kisdedóvó intézeteknél, mert a kimutatás szerint, több fe-
lekezeti jellegű is kap az államtól némi segélyt. (Vége köv.) 

Pécs, Főpásztori körlevél IX. Pius halála és XHI-ik 
Leo megválasztatása alkalmából. L . J . Ch. Venerabiles ac Di-
lectissimi Fratres ! Quod discurrens per orbem famae rumor 
iam ad vos adtulit triste nuncium, Iiis quoque tabulis cer-
tum accipite : Sanctissiinum quippe Domin. Pitim Papain 
I X - u m Summum Pontificem, die 7-a mensis curr. circa ho-
ram 4-am pomeridianam, moribundorum Sacramentis muni-
tum et iustorum pace compositum, anno aetatis 86, Summi 
Pontificatus vero 32, extremum diem obiisse, animamque 
Deo Salvatori, cuius in terris Vicarius erat, pie reddidisse. 

En itaque nos Pa t re orbatos ; Corona et Ornamento 
Capitis spoliatos ; et Ecclesiam, Sponsam Christi, matrem 
nostram, praecipuo et perraro decore et gloria ad tempus 
exutam et oppressant amaritudine ! 

Quod, ubi mente recogitatis, et quis quantusque fuerit , 
qui nobis flebilis occidit tantisper animo volvitis : persuasis-
simum mihi est, Venerabiles ac Dilectissimi Fratres, summo 
vos, una mecum affligi inoerore tamque magno vestra corda 
lacerari dolore quo maior et acerbior una sola iactura est 
quam fecimus. 

Quum tamen non sit in animo enarrare nunc quis 
quantusque Pius Papa I X . fuerit , neque iustae tristitiae lo-
cum, factorum eius laudibus subiieere : dixisse sat erit eum 
e medio nostri ad aeternam patriam cominigravisse, qui, ex 
duratura in aevum, Domini, dispositione „princeps episco-
porum erat et haeres apostolorum, primatu Abel, gubernatu 
Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate 
Aaron, auctoritate Moyses, iudicatu Samuel, potestate Pe-
trus, unetione Christus, — nec modo oviuin sed et Pastor 
unus omnium pas tor um." (Bernard.) 

Atque quidem quo eventu Summus hic et beatus P a -
tris Coelestis, servorum Servus, quem constituit Dominus 
super familiam suam, Sibi crédita dispensaverit ; quanta 
vigilantia Christi ovile custodierit; quanto studio-et arcere 
falsum et constabilire verum, collustrare et uberius definire 
fidem conteuderit ; qua pietate Matrem viventium gloria 
auxerit ; qua animi fortitudine Ecclesiam auctoritate firma-
verit et cum regni Dei gloriam gradibus provexit ipsorum 
regnorum orbis et humanae societatis, omnisque recti et 
iusti iura et fundamenta solidaverit ; quanta denique egerit 
et perpessus fuerit quove animo magno : adeo praesentis 
aetatis omnia loquuntur monimenta ut annales seculi nostri 
nemo unquam intellexerit, qui in dicta et facta Pi i Papae 
I X . non intenderit. 

Talis et tantus ille cum fuerit nobis Pontifex, ut ad 
eius tumulum venerabundi adsistant vel ipsi adversarii et 
magnitudinem animi demirentur : cur non uberius manent de 
oculis filiorum lacrymae vel ipso exemplo dominico sacratae ? 

Verumtainen quia nos, sicut qui spem non habent tr i-
stes esse non oportet : aspicientes ad Auctoram fidei nostrae 
et Consummatorem Jesum, grati et devotissimi animi munus 
ita potissimum exsolvamus ut magnis Summi Pontificis huius 
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Manibus pia memoria et iustorum celebratione parentemus. 
Tum vero dein supplicationibus votisque Deum precemur 
ut, coelesti sapientia suffragia moderante, Dominus ipse, 
qui corda novit omnium, ostendat quem elegerit; et in tam 
gravi rerum et temporum dicrimine, illenovus eligatur Pon-
tifex — ille, ad culmen honoris dignissimus, pronuncietur 
Christi in terris Yicarius et Supremus christiano populo de-
tur Pastor et Rector, quem Spiritus Sanctus segregavit. 

Hoc scopo sequentia dispono : (következnek a megyei 
dispositiók.) 

Az ünnepélyes gyászmise február 20-án tartatott , ő 
Méltósága a püspök ur által. A tágas, több ezer embert be-
fogadó székesegyházat a hivek roppant száma mindenden 
zusrába tölté be, kiknek sziveit a feketére bevont falak s a O < 
nagyszerű ravatal láttára mély megilletődés fogta el. 

Megjegyzendő hogy ő Méltóságának rendelkezése sze-
rint a megelőző három napon hoszasb harangozás, ugyanaz 
nap reggelén pedig az Officium Defunctorum-nak a templom-
hani elmondása figyelmezteté a hiveket veszteségünk nagy 
voltára, kik a gyász-istenitiszteleten való sürü megjelenésük 
által bebizonyították, hogy a Főpásztornak hivó szavát nem 
csak haliák, de szándékát felfogták is. Az absolutiók után 
következett „Gloriosum"-ot Slaby Ferencz püspöki helynök 
ő mlga végezte. 

X I I I . Leónak szerencsés megválasztatását pedig ő Mlga 
a következő körlevél által adá tudtára a megyének : L. J . Ch. 
Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! Deus, qui moeren-
tes erigit sospitate et Ecclesiam suam admiranda prorsus 
complecitur providentia : tam prope factus est nobis, invo-
cantibus eum, et tam cito audivit nos, luctumque nostrum in 
gaudium vertit ; ut luculenter circa nos evenerit illud, quod 
per prophetam loquitur : „antequam clament ego exaudiam, 
adhuc illis loquentibus ego audiam." (Isai. 65.) 

Dum enim precibus et supplicationibus nos dare coe-
pissemus et vix elapsis tredecim, ab obitu magni nominis 
P i i Papae I X , diebus, — iam, altera scrutinii die, vicesima 
scilicet mensis huius, maxima et universali omnium laetitia, 
Summus Pontifex et Pastor Supremus electus est, sub no-
mine Leonis Xi f f - Eminentissimus ac Reverendissimus 
Joachimus Pecci, Archiepiscopus Peruginus, natus Carpineti 
die 2. Mártii A. 1810, ab anno 1853. S. R. E . tituli S. Chry-
sogoni Cardinalis et paulo abhinc S. Romanae Ecclesiae 
Camerarius. 

Itaque, tam velociter misericordiam consecutis et di-
vina consolatione recreatis nobis, religiosum sit, de hac die 
provectionis novi Capitis nostri, quasi de proprio honore, 
gaudere summopere et Deo gratias agere. 

Levemus corda nostra cum manibus ad Deum in coe-
los (Thren. 1.) pro Eo, quem exaltavitelectum deplebe sua; 
et cui tam magnum tamque mirabile consortium potentiae, 
divina dignatione, tribuit , ut super ea, tamquam funda-
mento exstructa sit et in eius fidei firmitate consurgat Ec-
clesiae Christi, Coelo inferendae, sublimitas ; — et tam cel-
sum munus, ut quae Christo potestate sunt propria, ei sint, 
cum Christo, participatione, communia. (Leo M.) 

Exultemus inquam et laetemur : gratias agentes Sempi-
terno Regi, Redemptori Nostro, Domino Jesu Christo, cuius 
in terris Vicarius est, et toto animo oremus ; ut conservet 

Eum Dominus et vivificet et beatum faciat, neque tradat in 
manus inimicorum, immo vero assidue protegat, omnibusque, 
in praesentibus, pro Ecclesia, difficillimis temporibus abunde 
repleat atque roboret auxiliis et charismatibus ad pascen-
dum oves pariter et agnos quam maxime proficuis. 

Quorum nexu dispono, ut, fidelibus de felici isthoc 
eventu, mox post praesentes perceptas, congrue edoctis, in 
unaquaque, parochiali et religiosorum, Ecclesia, praemisso 
„Te Deum" Sacrum Solemne cum collecta pro Papa, pro 
faustissimo et diuturno regimine Sanctissimi Domini Nostri 
Leonis X I I I . offeratur, Deoque precibus et sacrificiis gra-
tiae agantur. Datum Quinque-Ecclesiis, die 22-a Febru-
arii 1878. Fevdinnndus, m. p. Episcopus. 

Zsámbék. A missióról. (Folyt.) Második nap a biin 
gonosz voltáról, pokolról szólottak, és a gyermekeknek taní-
tást tartottak. 

Harmadik nap, vagyis karácsonünnepen, Isten irgal-
máról és a közönséges ítéletről. 

Negyedik nap a bűnbánat- és gyónásról, és a leányok-
nak tanitást tartottak. 

Ötödik nap az erősfogadásról és a lelkismeret álbéké-
jéről, és a legényeknek tanitást tartottak. 

Hatodik nap a halálról és a felebarát s ellenség szere-
tetéről, és az asszonyoknak tanitást tartottak. 

Hetedik nap szóltak a kétféle igazságtalanságról a 7-ik 
és 8-ik parancs ellen, szűz Mária tiszteletéről, és a férjeknek 
tanitást tar tot tak. 

Nyolczadik nap szóltak a vasár- és ünnepnap megszen-
teléséről, az anyaszentegyházról és Oltáriszentségről. 

Kilenczedik nap a tisztítótűzről, imádságról, Krisztus 
és a sátán zászlajáról. 

Tizedik nap Krisztus Urunk körülmetéltetése- és nevé-
ről, a keresztről. 

Mint ltiki láthatja, mindezek vajmi komoly, fontos, 
magasztos, megrenditő tárgyak. Valamennyi beszédök, el-
mélkedésük, tanításuk egy közös czélra irányult : buzgó tö-
redelem gerjesztésére, melyre mindegyik missiópap, kiki sa-
ját tehetsége szerint, hathatósan közremunkált. 

Szóltak az ember rendeltetése és végczélja, az ember 
szabadsága és az isteni malaszt szükséges volta felől, az Is -
ten igaimáról ; figyelmeztették hallgatóikat az örökkévaló-
ságra, elmondották a megtérés szükségességét, a megtérés 
halogatásának veszélyeit, a bün borzasztó voltát, következ-
ményeit és a btinbeni megátalkodás átkát, lefestették a végső 
dolgokat, a poklot, bebizonyították ennek létét, örökkévaló-
ságát, az elkárhozás rettenetességét. 

Midőn ekkép a bűnös lelke a kárhozat gyötrelmei közé 
merittetett s meglágyittatott, elkezdették festeni teljes ker. 
szeretettel az Isten határtalan irgalmát, az egyház malaszt-
eszközeit, különösen a penitenczia szentségét, a bánatot, erős-
fogadást, gyónást, az u j életet s Krisztussal való egyesülést 
a szent áldozásban, a méltó áldozást, a felebaráttali kibékü-
lést ; az ellenség szeretetét, az anyaszentegyház s intézményei-
nek szeretetét, intették a hállgatókat a keresztségfogadás 
megújítására és a jóbani megmaradásra. 

Igy a hivőseregnek meglágyult lelkét hivatása magas-
ságáról a bűnbeesés mélységébe és innen a boldogság fény-
fokára vivő örökkévalóságig vitték s irányozták, hogy e 
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fontos, komoly állomáson tekintsék meg jól saját helyzetüket ; 
a tiszta, bűntelen lelket pedig az isteni malaszt fénykörében 
még jobban felbuzditották és életpályátokra kitűzték a meg-
ifjnlt erkölcsi állapot oszlopait, az Isten és anyaszentegy-
ház parancsait. 

Bizton elmondhatni, hogy az örökkévalóságnak és leik-
ismeretnek és e kettőt közvetitő anyaszentegyháznak komoly 
és édes szava nem hangzott el üresen, hanem visszhangzott 
minden lélekben és beszállott. Az ugyanegy szellem, mely 
valamennyi beszédből szólott, az Ítélet mennydörgése, a lelk-
ismeretnek bánatos zokogása és az isteni malaszt világitása 
oly hathatósan munkálkodott, hogy alig birt valaki ellenál-
lani. Megismerte kiki állapotát és vétkeit, vádolta magát és 
bizott Megváltójában, a gyónszékhez járult , és onnan távozva 
örvendett Istennel való kibékülésén. Oly bűnösök, kik 8—10 
év óta nem járultak a szentségekhez, könnyelmű fiatalok, kik 
a katonáskodás alatt meglazultak, elromlottak, mint ellá-
gyult gyermekek kegyelmet kerestek, mely bőven kínálkozott 
ez alkalommal számukra. 

A buzgó missiopapok reggeli 5 y , órától este 8 óráig, 
kivéve a szentbeszédek idejét, a gyónszékben ültek folyvást 
velünk együtt. A töredelmes' bűnösök közöl számosan nem 
rendes, hanem rendkívüli és egyetemes gyónásokat végeztek. 
I ly alkalommal a bűnös ember egész életét bűnben lefolyt 
életnek tekinti ; azt se tudja, hol kezdje ; hanem a gyóntató-
atyában, ki egészen ismeretlen előtte, szeretetteljes atyát ta-
lál, ki a bűnös előtt ki tár ja ennek lefolyt életét, minden hi-
báit s vétségeit, élő és vádoló lények gyanánt állítja eléje 
azokat, azután a töredelmes bűnöst feloldozza és egészen u j 
életre segiti és vezérli. Az oly gyónások sokáig tartanak, ha-
nem egészen ujrasziilik a ker. embert. 

A missiónak első napjaiban majdnem minden hallgató 
arczáu észlelni lehetett a lelki szorongást, magábaszállást. 
Fel tűnt ez különösen az esti szentbeszéd után, midőn a szent-
ség naponkint kitétetett és kétszer a „Szent vagy Uram" el-
énekeltetett ; erre az orgona és ének elcsendesült, és csak a 
nagyharang komoly szava hallatszott és jár ta át a kebleket 
a halotti csendben, midőn kiki úgyszólván még lélekzetét is 
elfojtotta. A missio végnapjaiban könnyebben lélekzett min-
den megtért bűnös ; mert legnyomasztóbb bajától megszaba-
dult és örvendve zengett a missiónak és az évnek végestéjén 
háladalt irgalmas és jóságos Istenének. 

A missio fenségét és hathatóságát kiki saját szemeivel 
láthatja, midőn az egyes keresztény lelkét mélyen megindít-
ván, egyúttal az egész községnek fenséges életét tünteti fel. 
Tehát a missio legnagyobb mérvű lelkipásztorkodás és is-
teni szolgálat. 

A missio által újraszületett keresztényt felette meghat-
ják és kitartó lelkületre buzditják azon ünnepélyek, melyek 
befejezik a missiókat. 

Egyik alkalommal szivreható volt a keresztségfogadás 
megujitása. A jeles missiovezér szólt a keresztség malaszt-
járól és ezt tüzetesen megmagyarázta, és a keresztségben 
tett fogadás megújítására szólította fel buzgó hallgatóit. Erre 
gyermekek és öregek, százan meg százan, fenszóval és ünne-
pélyesen megígértük, hogy ama fogadást, melyet kereszt-
atyáink s anyáink által tettünk a szent keresztségben, a bűn 
által pedig megszegtünk, ezentúl hiven megtart juk és Isten-

nel újonnan kötött szövetségünkben buzgón szolgálunk 
mind halálig. 

Más alkalommal lélekemelő volt a megtért község át-
adásra a bold, szűz Máriának, vagyis az egész missiónak 
felajánlása Isten trónja előtt, az isteni anya kezei által, ki-
nek hathatós közbenjárását és anyai oltalmát kiki mélyen 
érzi szivében. Igen, minden törödelmes és megtisztult lélek 
felajánltatott az Isten anyjának és felkéretett az egek király-
néja, hogy az egész szent missiót tegye le szent kezeivel 
az Isten trónjára. 

Továbbá megragadó volt a legszentebb Oltáriszentség 
előtti bocsánatkérés és hálaadás. A főoltárt tűzláng vette kö-
rül és lehetőleg fel volt az ékesítve. A missiovezér szó-
székre lépett, meginditóan föstötte az Isten szeretetét, mely 
az imádandó Oltáríszentségben leszállott a gyarló emberi 
nemzethez és komoly szavakkal festette ama hálátlanságot 
és tiszteletlenséget, melyet Jézus szeretetteljes szive a leg-
szentebb titokban oly sokaktól tapasztal, miért is mindenkit 
felszólított ünnepélyes megkövetésre és bemutatta a szívből 
bánkódó és az Oltáriszentség előtt leboruló nép bánatát az 
isteni Megváltónak. Könyázottan esedezett mindenki bocsá-
natért e lélekrázó pillanatban. A kik mindekkoráig ellenáll-
tak az Isten malasztjának, e nyilvános megkövetés és hál-
adás alkalmával megrendültek leikökben s megadták mago-
kat végkép. 

A missiókereszt kijelölése és felszentelése hasonlóan fe-
lette épületes volt. A ki visszatekint az emberi nemzet tör-
ténetére, vagy saját életkörére, nem lehet, hogy az ilyen 
mély töredelemmel ne borulna le az Isten igazsága s jóságá-
nak eme szent jelképe előtt. E diadaljelnek köszönheti, hogy 
visszaijedt a bűn útjától, magába szállott és üdvöt remél-
het. Minden kereszt hangosan hirdeti : Igy szerette Isten 
a világot ! 

Hálára gerjesztő volt a szent missio bucsuadása ; az-
után az elhunytakróli megemlékezés, mely a földön viaskodó 
egyházat a győzelmes egyházzal mennyben összeköti, és a 
megtért bűnösök könyörgését az örökkévalóságban levő ked-
vesek javára fordítja. (Vége köv.) 

Róma. A fmgu bíbornoki karnak körirata a szentszék-
nél hitelesített diplomatiai testülethez. „Róma febr. 19. 1878. 
A bold, emlékű I X . Pius pápának váratlan kimúlása, ha 
mélyen is elszomoritá a katholikus világ hi veit, különös mó-
don a szent kart döbbenthette meg, melynek annyi alkalma 
volt, a boldogultnak magasztos erényeit és dicső tetteit kö-
zelről csodálni s inkább mint bárki más méltányolni azon 
helyrehozliatlan veszteséget, melyet a kath. egyház e napok-
ban szenvedett. 

„E közcsapás nehéz súlyát a bibornoki kar annál is 
nagyobb mérvekben érzi, minthogy a szent kánonok és pá-
pai rendeletek nyomán hivatva lévén az egyház és az ürese-
désben levő szentszék halasztást nem szenvedő szükségletei-
nek eleget tenni, kénytelen, legfőbb fejének vezetése nélkül 
oly mozzanatokkal állani szembe, melyek egyfelől felette 
fontosak, mig másfelől komoly voltuk minden perczben fo-
kozódik. Bizván azonban annak szavaiban, ki isteni segítsé-
gét anyaszentegyházának minden időkre megigérte, a szent 
kar erősen el van határozva eleget tenni azon magasztos kö-
telességeknek, melyek méltóságának magas s a ráruházott 
küldetésnek fontos voltából reá háramlanak. 

„Tudja mindenki, hogy azon eskü, melyet a sz. testü-
letnek minden egyes tagja letett, midőn a bibornoki méltó-
sággal kitüntettetett, minden egyest szigorúan arra kötelez, 



152 

hogy az egyháznak jogait, kiváltságait s birtokait bármely 
áldozat, sőt saját vére árán is védelmezze. S ezen eskü épen 
ma ünnepélyesen megerősíttetett, midőn az őszintén siratott 
pápa halála után a bibornokok egyetemes gyűlésben, Isten 
színe előtt egyértelmüleg ismétlék régebben tett eskiijöket, 
azon szándékkal, hogy ne csak ujolagos hozzájárulásukat fe-
jezzék ki, hanem tüzetesen meg is újítsák mindazon fentartá-
sokat és tiltakozásokat, melyeket a boldogult pápa valamint az 
egyházi államok elfoglalása ugy mind azon törvények és 
rendeletek ellen kibocsátott, melyek ugyancsak az egyház s 
ezen szentszék hátrányára irányúnak. 

„Mindezeknél fogva az alulirt bibornok-rendfőnökök, 
kartársaik megbízásából Exádhoz fordulnak a végből, hogy 
e fontos tényt azon kérelemmel hozzák tudomására, misze-
rint azt kormányával közölni méltóztassék, meg lévén győ-
ződve, hogy ez abban, valamint az érintett jogok védelmét, 
ugy a bíbornoki karnak olyértelmű nyilatkozatát látandja, 
miszerint kész s elhatározva, a bold, pápa által kijelölt uton 
tovább haladni, bárminők legyenek is a megpróbáltatások, 
melyeknek az események folytán netán kitéve leend. 

„Minthogy továbbá okvetlenül szükséges, hogy a leg-
főbb egyházi hatalomnak gyakorlása, különösen ama főfon-
tosságu, mely által sz. Péter utódjának megválasztatása tör-
ténik, erősen megbízható s nyugodt alapokon álljon, nem le-
vén sem politikai üzelmek-, sem másoknak érdekei- s tetszé-
sétől függővé téve, a szent kar, midőn az egyházfeje az élők 
sorából kiszólittatott, nem minden félelem s aggodalom nél-
kül azon nehéz s kényes kérdéssel látta magát szemben : hol 
kellene a Conclavét megtartani ? . . . Mert ha egyrészt annak 
szükségessége, hogy a szentkarnak ily fontos és az egyházra 
nézve döntő pillanatokban teljes s absolut szabadságáról s 
függetlenségéről a hivők aggódó lelkei megnyugtattassanak, 
azt látszott tanácsolni, hogy a kar máshol keressen biztos és 
háborítatlan menedéket, — másrészt a pápaválasztásnak eb-
ből szükségképen származó késleltetése az ellenkezőt taná-
csolták, mert manap a szent karnak egyik legelső kötelessége 
arról gondoskodni, hogy az elárvult egyház uj főt, a szomor-
kodó nyáj uj pásztort kapjon. 

„Ennek meggondolása döntött minden egyéb felme-
rülhető nehézség mellett, és arra birta a szent kart, hogy 
ameddig tevékenysége ment marad minden legcsekélyebb 
megkorlátolástól, legott a pápaválasztás tényének megin-
dításához itt, e szentvárosban fogjon. S erre a kar annál 
nyugodtabban határozhatta magát, minthogy ez eljárási mód 
valamint egyfelől semminek sem vág elébe, mit a jövő ne-
talán hoz, ugy másrészt teljesen szabad kezet enged a leendő 
pápának azon eszközök megválasztása s alkalmazásában, me-
lyeket az apóst, szentszék jelenlegi kényes és nehéz helyze-
tében az összegyháznak érdekei s a lelkeknek java taná-
csolni látszanak. 

„Az alulírott bibornok-rendfejek felhasználják az al-
kalmat, hogy Exádat megkülönböztetett tiszteletükről bizto-
sítsák, Amat L. bib. Dékán ; Schwarzenberg F . G. bib. a 
presbyterek rendjének elseje, Caterini P . bib. a szerpapok 
rendjének elseje ; Lasagni Péter a szentkar titkára." 

VEGYESEK. 
— Esztergomból f. hó 3-káról kelt következő sorokat 

vettük : Jóllehet csak cl. u. 5 órakor tudtuk meg, hogy 0 Fő-
magassága megérkezend, mégis amennyire csak kitelt, a leg-
ünnepélyesebben fogadtatott. A megyei küldöttség, alispá-
nunkkal élén, az esztergom-nánai indóháznál esti 9 órakor 
fogadta O Emját , s kisérte a mindenütt kivilágitott Párká-
nyon át, hol zenével fogadta és követe a hídig kegyelmes 
főpásztorunkat, Párkány zenekara. Az érseki palotában Esz-
tergom sz. k. város tanácsa, a benczés tanár urak és a vá-

rosi papság egy része s Ö Emjának számos egyéb tisztelői 
várták már őt és harsány éljenekkel fogadták, mig a tűzol-
tók zenekara s a nagy néptömeg a palota előtt nyilvániták 
őszinte ragaszkodásukat. A bibornok ur kegyes leereszke-
déssel vette hű fiai hódolatát s az ut fáradalmai által kissé 
elgyengitve, termeibesietett. Ma d. e. a mltgos főkáptalan,a 
városi papság hódolt kegyes főpásztorának, ki ő szentségé-
nek, X I I I . Leónak, arczképével ajándékozá meg őket. Arcz-
szine ő főmagasságának a legegészségesebb, kedélye a régi, 
vidám, és megnyerő elannyira, hogy valóban hálára kelti a 
jó Isten iránt mindazok kebelét, kik kegyelmes urunkat sze-
retik s neki őszintén fiúi érzelmekkel hódolnak. —r. 

— 0 szentsége, mint Kómából írják nekünk, naponkint 
számos, minden rendű és rangú tisztelgőt fogad, kik a ka-
tholikus világ minden részeiből Rómába sietnek, hogy hó-
dolatukat bemutassák, s kikre X I I I . Leo nyájas leereszke-
déssel párosult méltóságteljes fellépése mély benyomást tesz. 
— Másrészt azt beszélik a római lapok, hogy a pápaválasz-
tásnak alkalmával tett azon észrevétel, miszerint a római 
nép ,még mindig' szivből lélekből pápaérzelmü, sőt hogy a 
beszakadtaknak is nem csekély része is a katholikus Róma 
ellentállhatlan benyomásai előtt meghajolt, Umberto királyt 
egy ministertanács alkalmával azon megjegyzésre ragadta 
volna, miszerint belátja, hogy Rómában a pápa és a király 
egymás mellett meg nem lehe tnek . . . . Okos megjegyzés, 
csak a kellő következtetést tessék belőle vonni. 

— Egy nacheni plébános február 8-án látogatást tett 
Lateau Lonizánál, melyre vonatkozólag a következőket írja 
egy német laphoz : Délután 3 órakor, midőn L. ekstasisban 
volt, szokás szerint az egyházért és a pápáért imádkoztunk. 
Ezen ima alatt máskor mindig egészen nyugodtan s csende-
sen, mozdulatlanul szokott maradni. Ez alkalommal azon-
ban, amely pillanatban I X . Piusnak neve kiejtetett, felemel-
kedett, egészen felegyenesedett, karjait kiterjesztette s ki-
mondhatlanul édes, szent öröm kifejezésével az égre tekin-
tett A jelenlevőket e látvány nemcsak meglepte, de 
mélyen meg is hatotta. Egy pillanattal későbben visszamerült 
mozdulatlan állapotába. 

— Február 13-án a berlini sz. Hedvig-templomban 
tartatott a Requiem I X . Piusért. A tágas templom minden 
részében megtelt. A birodalmi tanács tagjai számára külön 
helyek voltak a presbyteriumban fentartva. — Febr. 14-én 
Londonban, a westmisteri ideiglenes székesegyházban tar ta-
tott a Requiem. Ez egyház a legnagyobb katholikus templom 
Londonban, azonban félét sem birta befogadni azoknak, kik 
ezen alkalommal belépti jegyekért folyamodtak. Feltünőleg 
számosan volt a diplomatiai kar képviselve, amennyiben az 
osztrák-magyar, franczia, spanyol, olasz (!), portugalli, dá-
niai, brnziliai, perui és japáni követségek tagjai díszruhában 
jelentek meg. Számos felső- s alsóházi tag, a kath. egyetem 
tanárai és tanulói, a kath. egyletek és a kath. főnemesség 
majdnem teljes számmal jelentek meg; a ravatal mindkét 
oldalán 150 pap foglalt helyet. A minden tekintetben méltó-
ságteljes ünnepély nagyszerű nyilatkozása volt az angolhoni 
kath. egyháznak, melyet I X . Pius u j életre ébresztett s erőssé, 
virágzóvá tett. — Hogy a párisi Notre-Dame-templomban 
febr. 15-én tartott Requiem nem kevésbbé fényes és megható 
volt, talán alig szükséges emliteni. Ezeren és ezeren szorultak 
a templom előtti térre, kiket helyszűke miatt nem lehetett 
többé bebocsátani. Ott volt a köztársaság elnökének neje, 
fiával, — maga Mac-Mahon a Versaillesben tartott hivata-
los Requiemen jelent meg, — Dufaure, Marcère, Pothouan, 
Teisserenc de Bort és Waddington ministerek, a párisi ösz-
szes törvényszékek tagjai teljes számmal, számos tábornok 
és főtiszt; 400 énekes egy 13-dik századbeli misét énekelt, 
nagyszerű hatással. Az egyh. ténykedést hat püspök végezte. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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PARENTALIBUS PII IX. PONT. MAX, 
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~ Ï C A R O L O N O C E L L A P R O T O N O T A R I O A P O S T . 
D E C U RI A L I A T Q U E E I U S D E M P O N T I F I C I S A B 

EPISTOLIS LATINIS HABITA 
TE AEDE SIXTINA DIE XVII. lEBRUARII A. MDCCOLXXVIIL 

Tristis saue, Emmi ac Rmmi Patres, tr istis sane 
atque acerbus dolor Nobis contigit, u t nempe Pon-
tificis eius funus videremus, quem in caligine huius 
saeculi velut insigne sidus lumenque respeximus, 
quem miriíice cum universo populo christiano dile-
ximus, et de quo semper unanimis votis optavimus, 
u t post tanta discrimina et post tot procellas tan-
dem tranquillo, pacato, florentique Ecclesiae statu 
féliciter frueretur . At indicia Dei hominum noxas 
ulciscentis votis nostris non annue run t ; atque ho-
dierna die augustae Pii Noni memoriae, cui putaba-
mus gratulat ionem pro felici rerum conversione nos 
oblaturos, funebrem laudationem et lacrimas cogi-
inur in supremum amoris et pietatis officium exsol-
vere. Sed facilius est ingentem tant i Pontificis ima-
ginem posse Nobis animo effingere, quam orationis 
ope suis lineamentis expressam, u t decet, exhibere-
Agimus enim de eo Pontifice, qui eo carior Ecclesiae 
fuit , quanto d iu turnius mortalis peregrinationis spa-
t ium implevit, de eo Pontifice, qui universos Pasto-
res et Fideles suarum vi r tu tum praecones habet, de 
eo, qui vivens uti ampli tudine meritorum, sic hi-
stóriáé praeconiis iam posteritati commendabatur. 
Quamnam igitur orationem eius dignitat i pa remme 
afferre posse confidam? Nitar tarnen, Emmi Patres, 
Deo iuvante ac benignitate vestra favente, memoriae 
Eius debitum venerationis pignus offerre, in ipso 
spectans Pontificem parem certamini, quod contra 
Ecclesiam excitatum fuit , Pontificem nempe, qui su-

premi Pastoris et Principis dignitatem ac munera 
admirabil i ter sustinuit, qui magnarum vi r tu tum 
exempla Catholicis populis praebuit , qui magnis 
gloriae insignibus in suis t r ibulat ionibus effulsit, i ta 
ut révéra de eo dici possit splendidum hoc saeculo 
spectaculum exstitisse mundo et angelis et homini-
bus. Ex hoc spectaculo illud accidit, u t humana ne-
quitia confusa fuerit , divinae potentiae gloria ara-
plificata, ac Ecclesiae divinum opus et divina vis 
novum splendorem acceperit. Habetis quid suscepe-
rim, praestare ut possim, quaeso et obsecro, vestro 
me studio et benevolentia sustentate. 

Ea est tempestas, u t nostis, quae contra Eccle-
siam nostro aevo erupit, u t in ipsam omni in terris 
defensore nudatam, dirae coniurationis acerbitas, 
omnes iniquitatis et calliditatis artes, potentium 
opes, violentiae arma conversa fuerint , adeo u t ea 
ubique paene in servitutein redacta, ipsa eius vita in 
extremum fuer i t coniecta discrimen. 

Oppressa hoc modo Ecclesia, altera ex parte er-
rorum lues, depravatio morum, omni ope ad cor-
ruptelam mentium animorumque provecta est, eo 
conatu et exitu, u t huiusmodi pestis non modoextre-
mos societatis ordines, sed primores etiam funeste 
pervaserit. Non fidei solum, sed ipsius societatis ci-
vilis fundamenta convulsa fuere, et salutiferae reve-
lationis divino munere reiecto, eo etiam perventum, 
ut humanae rationis ac naturae vis et auctoritas 
tamquam supremum îiuraen consecraretur. In tanta 
perturbatione rerum, in ea tyrannide, quae libertatis 
nomen obtinuit, defuerunt in magnis re rum huma-
narum fastigiis fortes animi, quorum vires pares 
certamini, pares causae ostenderentur. At non talis 
fu i t tuus animus, tua vir tus augustae memoriae Pie, 
u t magnitudine dimicationis et infidis animis terreri 
posses; Tu Dei potentia subnixus certamen strenue 
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suscepisti, et in pontifieia statione ac vigilia colloca-
tus ostendisti te esse constitutum, ut aedificares, 
plantares, evelleres, destrueres, coniirmares infirma, 
depravata converteres, et verbum vitae in aeterni-
tatis cibum effunderes ; ostendisti Te esse dignum ea 
causa, quam propugnabas, dignum Apostolico mu-
nere, quo fungebaris. Vos enim scitis Emmi Patres, 
nihil Ilii tota vita antiquius fuisse, quam ut erro-
T*es, qui insidiose sei'pebant, Apostolica damnatione 
ac censura confoderet, disciplinam morum defende-
ret, quarum rerum causa errorum huius aevi sylla-
bum edendum, et Oecumenicum concilium indicen-
dum putavit, intelligens quam magni momenti ea 
opera essent, ut Catbolica fides et doctrina incolumis 
maneret, ac novo lumine illustraretur. Episcopale 
autem ministerium respiciens divina ordinatione 
constitutum, ad regendos in omniorbis regionefide-
les, in illud tamquam in arcem et propugnaculum 
Ecclesiae suas curas perpetuo convertit, operám na-
vans in strenuis viris dignisque eligendis, in iis omni 
praesidio confirmandis, in viduis Ecclesiis suo re-
ctore muniendis, in hierarchia per plures provincias 
constituenda, quod divina religio tutelam haberet, 
incrementa susciperet. Eius Apostolicum zelum sen-
sit sacerdotalis ordo, cui voce et exemplo maxima 
semper ad virtutem incitamenta dedit, sensere sacri 
ordinis alumni, quibus vel seminaria condidit, vel 
conditis subsidia impertivit, sensere religiosae fami-
liae, quarum temporibus et spirituali bono studiose 
consuluit, sensit omnis Christianus populus, quem 
iubilaeis indictis ad emendationem morum et san-
ctitatem excitavit, et suis privatis concionibus, quae 
deinde vulgabantur, ad precum officia, ad iustitiae 
et salutis opera cohortari non destitit, sensere gentes 
ab omni civili humanitate remotae, quae evangelicae 
veritatis praecones acceperunt, sensere deinum om-
nes terrae Reges et populi, quorum alios prout ad-
iuncta poscebant, divina qua praecellebat auctori-
tate monuit, ut Dei causam susciperent, aut ut se 
Patres et Pastores, non graves dominos populorum 
esse meminissent, alteros hortabatur, ut debitum 
obsequium supremae auctoritati praestarent. Con-
ventiones porro ab Eo initae cum civilibus potesta-
tibus, Pontificiae litterae, quas dedit innumerabiles, 
tot illustria monumenta sunt Apostoliéi ardoris, quo 
ad suum ministerium implendum, ad Ecclesiae ra-
tiones curandas, ad roborandos in praeliis Domini 
animos fiagrabat. Ex his autem omnibus curis pul-
cherrimum eum fructum percepit, u t nempe videret 
firmam ac stabilem Episcoporum et fidelium cum 

Apostolica Sede coniunctionem, quae admirabile spe-
ctaculum vel ipsis hostibus hoc aevo constituit. 

At ardenti Eius in religionem studio ille quo-
que ardor coniunctus fuit , quo decorem domus Dei, 
et pietatis incrementa in dies magis promovenda 
censuit. Hic ardor enituit in instauratione templo-
rum, in pretiosis donariis, quae sacrorum splendori 
dicavit, in largitione sacrae supellectilis, qua tot 
Ecclesias instruxit, in augendis sanctorum caelitum 
honoribus, in saecularibus aliisque solemnibus, quae 
ad demerendam caelestium opem peregit, ac prae-
sertim in eo supremi Magisterii oraculo, et augusta 
illa religionis celebritate, qua antiquam et unani-
mem fidelium venerationem erga Deiparam ab ori-
gine Immaculatam in magna orbis Catholici gratu-
latione obsignavit. 

Vestri quoque ordinis dignitas, Emmi Patres, 
ei carissima fui t ; nunquam enim vacuas vestri or-
dinis sedes implere destitit, ac dignitatis vestrae in-
signia ad Graecos Ruthenos, ad extremas Americae 
terras extendens effecit, ut obsequium et honor ei'ga 
vestrum amplissimum ordinem latins propagaretur. 

Cum autem tot nefariis ausibus Ecclesiae et 
Apostolicae Sedis iura violata et conculcata fuere, 
frontem impavidam praeferens Apostolicam vocem 
extulit, hostibus sacerdotalis aniini robore obstitit, 
vexatis quod potuit praesidium attulit, pro Christi 
haereditate tuenda sanguinem etiam profundere pa-
ratus fuit . Hoc tempore quanta III i perpetienda 
aspera rerum et acerba fuere ! Xecesse ei fuit ad Ro-
mani Pontificatus dignitatem tuendam octo fere an-
nos se domi perpetuo continere, opus fuit petulan-
tiam procacium scriptorum ac turpium imaginum 
ludibria subire, opus fuit iniqua eorum vota saepe 
perferre, qui mortem sen is exspectare longum cen-
sebant. Sed Christi et iustitiae causa omnia haec 
aequo animo pertulit et constantissimo, ac perfe-
rendo viam magna ex parte munivit, u t aliquando 
devia humana societas ad cor revertens, vocem su-
premi Pastoris audiat et veneretur. 

Quod si in eo imaginem Principis et Reipubli-
cae Rectoris contemplemur, videbimus eius erga ci-
vilem societatem mérita talia fuise, ut nihil optimo 
Principi defuerit, nisi ut- melioribus temporibus 
uteretur. Num enim non optimus is esse poterat, qui 
ea fundamenta, in quibus ordo civilis nititur, tam-
quam gubernacula habebat, quibus Reipublicae pro-
curationem moderaretur ? Regnum ab insigni cle-
mentiae opere exorsus, cuius ut nostis amarissimos 
fructus tulit, nihil potius habuit ab inito principatus, 
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nisi ut curas et contentiones omnes ad utilitatem et prospe-
ritatem civium intenderet. De animorum et mentium cultu 
imprimis sollicitus, scientias artesque provexit, magisteria 
instituit, magnis sumptibus adiumenta, quae scientiarum 
cultoribus usui essent, comparavit, iuvenilem praesertim in-
stitutionem tam in populo, quam in maioribus societatis gra-
dibus omni liberalitatis genere promovit, quam deinde insti-
tutionem sub nova dominatione in disciplinam nequitiae im-
mutatam videns, magno dolore ingemuit, ac effusis impensis 
contendit, ut aliquod remedium gravissimo buic malo para-
retur. Nec praeterea animum non adiecit ad rempublicam 
opportunis institutis et legibus iuvandam, ac optans, ut prae-
mia et incitamenta civibus praesto essent, novahonorum or-
namenta remunerandis optime meritis constituit. 

Quod autem fuerit eius S t u d i u m in iis, quae ad exter-
num orbis decus, et ad vitae civilis utilitatem pertinent, 
ostendunt publica opera, Eius auspiciis et munificentia per-
fecta, ostendunt viae militares restitutae, aquae deductae, clivi 
Aricini, opus ausus romanorum temporum repraesentans, 
maxima aedificia in usum pauperum excitata. Docent etiam 
instituta, quibus rei agrariae prospexit, monumenta Vetera 
alia a squalore eruta, alia in apricum prolata, docent effossa 
ex colonia Ostiensi marmora ac signa, qua in re effecit, ne 
haec urbs Pompeianarum antiquitatum opes, Campaniae oris 
invideret. Neque in tantis his molitionibus, quibus lucri op-
portunitatem operariorum classibus sapienter aperiebat, un-
quam passus est vel in magnis publici aerarii angustiis, ut 
sui cives novis vectigalibus gravarentur. 

Mirabitur sane posteritas P . E., quod tantus hie Pr in-
ceps potuerit regno et libertate spoliari ; at hoc iniquitate 
hominum et temporum, bonis omnibus intimo dolore affectis, 
per summam iniuriam passus est, sed ita passus, ut dignitatem 
et principalia S. Sedis iura impavide sustineret, ita passus, 
ut omnia quae poterat praesidia ad impedienda vel minuenda 
publica civium mala tum animorum tum praesentis vitae 
adhiberet, ita passus, ut civibus suis, qui publica niunera 
gesserant, sua stipendia servaret, effecitque charitate sua, ut 
ii, qui paternum Eius impérium non amplius sentiebant, pa-
tris tamen animum et opem experirentur. O Pie ! nostrae la-
crimae fortasse consumentur, sed de Te cogitare nunquam 
poterimus, quin semper infixus in animo haereat dolor. 

A t aliud etiam fuit illustre spectaculum ac decus, quod 
Princeps Optimus populo Christiano praebuit ac contulit, 
magnarum scilicet exempla virtutum, quae in eo ita singu-
lae nitebant, ut in una aliqua seorsim excolenda Ipsum se 
exercuisse putares, sic iunctae lucebant universae, ut utra al-
teri praestaret non facile iudicasses. Aliis quidem aetatibus 
Dens inter Ecclesiae membra extulit viros, quorum praeci-
puus sanctimoniae splendor oculos omnium ad se potenter 
raperet, hoc autem aevo magnarum virtutum lnmen in ipso 
visibili Ecclesiae capite ostendere voluit, ac in eo tamquam 
splendidam facem edito e loco exhibuit, quam omnes gentes 
aspicerent, ac ducem lubrico in tramite sequerentur. A t quae-
nam fuit huius lucis vis, magnitúdó? U t taceam de iis vir-
tutibus, quae in sanctuario pectoris abditae testem habuere 
Deum, et eos, qui consuetudine optimi Pontifieis fruebantur, 
nemo non admirabatur in Ipso praeclaram vitae innocentiam, 
humilitatem in imperio, indefessam in rebus Ecclesiae cu-

randis contentionem, humanitatis gratiam, quam totius oris 
dignitas, et suavis ille oculorum coniectus augebat, ac prae-
sertim vim illam, qua erat potens et dominator sui, ac rex 
eius regni, quod iniquitas hominum ei eripere non poterat. 
Nemo non suspexit firmám illam fiduciam, qua nitebatur in 
Deo, ex qua ea constantia et fortitudo invicta manabat, qua 
frangi flectique nescius restitit semper Ecclesiae oppugnato-
ribus, ac iniquas eorum spes labefactavit. 

Insidet autem animis vestris Emmi Patres luctuosa 
recordatio malorum publicorum, quae saepe Ille in amplis-
simo caetu vestro cum magno dolore recensebat, nostis etiam 
acerbissimos dolores, quibus Ipse diu cruciatus fuit , at pari-
ter in his omnibus nostis, qua aequitate animi divinae vo-
luntati subiecti, qua patientia et oris serenitate, tot mala 
perferebat. 

Eius autem charitatis in Deum praeclara argumenta 
sunt fervidae preces, quas diu producebat, animi fervor, cum 
rei divinae operaretur, ac questus et lacrimae, quas nullus 
privatus dolor, sed iniuriae divino numini illatae ex ore et 
oculis eius saepissime expresserunt. 

Voluit Deus, ut Saneta haec Sedes bonis suis inique 
ereptis, admirando pietatis exemplo omnium orbis fidelium 
amplis muneribus et largitionibus iuvaretur ; at Optimus 
Pontifex charitate erga dominicum gregem incensus, non ea 
ad augendum dignitatis suae splendorem, non ad opes su-
orum amplificandas, sed ad Religionis praesidium, ad suble-
vandam familiam Christi perpetuo contulit, quae in hac 
urbe et ubique locorum tum in privatis, tum in publicis 
calamitatibus Eum semper solatorem ac patrem invenit. 
Qua in re certare quodammodo visae sunt divini largitoris 
benignitas et inexhausta Pontifieis beneficentia, ut quo ma-
gis iste, quae praesto erant, in egentium subsidium eroga-
ret, eo maiori liberalitate opes ex toto orbe in unius gré-
mium affluèrent. 

Ex hoc vir tutum splendore, qui omnium oculis emica-
bat, factum est, ut fidelis populus Pastorem suum non modo 
dum viveret quasi caelitem degentem in terris venerabun-
dus suspiceret, sed etiam in obitu virtuti Eius testimonia 
luculenta praeberet, quod nos in hac urbe commotis animis 
conspeximus, concurrentibus ingenti agmine civibus et ad-
venis ad exuvias Eius, ut extremo officio novisque cum la-
crimis filialem venerationem et pietatem patri merentissimo 
testarentur. Merito utique, vos Populi fideles, merito etiam 
tu urbs nostra carissima tanti Pontifieis desiderio commoti 
estis : intellexistis enim, quantam bonorum iacturam in fu -
nere Eius fecistis, qui erat clypeus ac solamen Ecclesiae, 
exemplum sanctimoniae, magister et adsertor iustitiae ac 
veritatis. 

At quae unquam gloria cum ea comparari queat, quam 
ipse, dum iniquitates hostium perferret, a Deo et ab homi-
nibus assequebatur ? Totum enim tribulationum eius tem-
pus quasi cursus quidam gloriae, et continens triumphus 
fuit. Pr imum quidem talis erat eius senectus in tot acerbi-
tatibus, ut quod Hieronymus de Paulo Concordiensi ait, 
non memoriae tenacitatem antiquior aetas dissolveret, non 
calidi acumen ingenii frigidus sanguis obtunderet, non con-
tractam rugis faciem arata irons exasperaret. Futurae resur-
rectionis virorem in eo Dominus ostendebat, ut peccati sci-
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remua esse, quod caeteri adhuc viventes praemoriuntur in 
carne, iustitiae, quod ipse adolescentiam in aliéna aetate 
mentiretur. 

Pastores autem et Fideles Ecclesiae ingentem Pontifi-
ciae virtutis speciem in illo intuentes, eius laudes, ut nostis, 
publicis celebrabant litteris, laboranti fidemet amorem suum 
profitebantur, nullum largitionibus modum inaudito exem-
plo statuebant, ex dissitis regionibus confluebant ad Patrem, 
ac memóriás Eius summo studio quaerebant, quas veluti 
sacra pignora religiose servarent. Sed inter lias glorias eae 
praecipua quadam luce nituerunt, quas Ipse obtinuit, cum 
Deo largiente Sacerdotale Jubilaeum attigit, et cum Ro-
mani Pontificatus spatium ultra B. Petr i annos, et ultra 
quinquagesimuni annum ab Episcojiali dignitate accepta 
propagavit. Plurimi ex vobis, P . Emmi, qui dierum illorum 
gratulationem et laetitiam vi der unt, sciunt optime, quam 
illustria, quam augusta ea spectacula fuerint, quos intimos 
sensus excitarint, ut eorum recordatio nulla diuturnitate 
temporis possit extingui. Höstes enim Eius ante annos e 
vivis evanescebant, at Ipse retributionem peccatorum vi-
dens, dierum longitudine repletus, vitali vita et gloriae'am-
plitudine fruebatur. Putabant impii, tantum Pontificem se 
vicisse, et oppressa potestate Eius, Pontificatus vim simul 
obruisse, at orbis interea uni versus Eum venerabatur, et 
sentiebat ac praedicabat Eum esse bostibus suis, eorum in-
vidia et vexatione maiorem. 

Unum visum est defuisse ad cumulum gloriae deside. 
ratissimi Patris, ut nempe diem ilium videret, quo sua Ec-
clesiae iura, sua libertás restituta esset. Sed summus Deus 
Uli melius eonsultum fore putavit, si eripiens animam eius a 
saeeuli fluctibus, oculos eius a lacrimis, E i tribueret earn gló-
riám et gaudium, quod nullis temporum limitibus, nullis 
felicitatis finibus continetur. Abiit enim Princeps sanctissi-
mus, accipere sibi regnum, quod non deposuit, sed mutavit, 
in tabernacula Cbristi iure pietatis adscitus, illam in I l ieru-
salem supernam, ubi nunc positus dicit, sicut audivimus ita 
et vidimus in civitate Domini virtutum, in civitate 'Dei no-
stri, quam Deus fundavit in aeternum.1) Cum autem ea 
dies terris advenerit, qua pax optata refulgeat, non poterit 
magnus Pontifex ea gloria carere, ut nempe omnes, qui pace 
ilia fruentur, Eius constantiae, laboribus, precibus earn ma-
gna ex parte deberi fateantur. 

At Tu interea, Anima beatissima, Supremi Pontifica-
tus insigne ornamentum et decus, tuorum meritorum immor-
tali corona perfruere. Tibi dedit Deus, ut nobilis victrix ini-
quorum temporum e terra discederes, dedit virtuti tuae com-
mune orbis Studium, desiderium et praeconium, daturus for-
tasse etiam olim, ut tua memoria caelitum honoribus conse-
cretur. Nobis quidem ingens superest dolor, quo tuo aspe-
Ctu, tua voce, tuo solatio destituti sumus, at tuo nomini ea 
fortuna superest, ut triumplialibus Ecclesiae fastis inscri-
ptum, in honore et praedicatione versetur, donee iustitia, 
Veritas, ac recte facta in terris conimendabuntur. Virtutis 
autem tuae exempla vigebunt semper in animis nostris, et 
quoties iniquitas temporum nos in discrimen adducet, toties 
ex iis stimulos capiemus, u t ad firmitatem et constantiam 

') S. Ambrosius in obitu Theodosii. 

erigamur. Dum vero piaculares ritus hie tibi instauramus, 
nos vicissim e tua sede respice, a Deo posce, ut iustitiae con-
silia mitescant, ut quae a Te sunt gesta pro sua gloria, for-
tunet, ut quas benedictiones tanto cum animi affectu Nobis 
impertire consueveras, confirmet, earumque fructum copi-
ose largiatur. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 8. Utóhang a ,büntető codex' főrendi 

tárgyalásához. Azon részint fájdalmas, részint örvendetes 
események, melyek az összegyházat érték, akadályoztak ben-
nünket azon szándékunkban, hogy bár röviden is, amennyire 
azt t. i. terünk engedi, megemlékezzünk azon tárgyalások-
ról, melyek a büntető codex felett a főrendiházban folytak. 
Ez indokolt mulasztást pótolandók, mert nem pótolni nem 
lehet, az ott nyilatkozott magasztos szellemnél fogva, i r juk 
e jelen utóhangot. 

Azt mondtuk, hogy a főrendiházban a büntetőtörvény-
könyv tárgyalásakor magasztos szellem nyilatkozott. Nagyon 
természetes, hogy e kifejezés alatt nem ért jük a Csemeghy-
féle idő- és czélszerütlen nyilatkozatokat, nem ért jük azon 
müveit körökhöz egyáltalán nem illő fenyegető hangot, mely-
lyel az élt, ellenkezőleg mindezt kizárjuk a magasztos fogal-
mából, mert hogy valaki magasztosan gondolkozliassék,annak, 
hogy többet ne mondjunk, a kereszténység magasztos elveit 
ismernie és becsülnie kell ; hanem midőn mi magasztos-
ról nyilatkozunk, ért jük azon keresztény felfogást, melynek a 
felsőház tanuja volt a büntetőkönyv tárgyalása alkalmával. 
Valóban ilyen tanácskozásnak régen, nagyon régen nem vol-
tunk tanúi a felsőházban ; ismét kitűnt ez alkalommal, meny-
nyivel felül áll a keresztény gondolkozásmód, a liberális 
phrasisu beszéd és gondolkozásmód felett, hogy emelkedetté 
a tanácskozás nem liberális szólamok, hanem a keresztény 
elv hangsúlyozása mellett válik. A szónoklatok, melyek 
egyliáznagyjaink által tar tat tak, elég gondolkozni valót ad-
hattak a büntető codex készítőinek afelett, hogy mily alapra 
kellene fektetve lenni, mit kellene tartalmazni a büntető-
könyvnek, hogy az a társadalmi érdekeknek megfeleljen 
anélkül, hogy ez által az állam léte és joga megingattatnék ; 
hogy elkerültessék a merev államjogi szempont, melyről épen 
nem lehet mondani, hogy üdvös gyümölcsöt teremne ma-
gára az államra is. 

Helyén valónak lát juk itt ennélfogva egyes, bár rövi-
debb részleteket közölni ama beszédekből, ugy önmaguk a be-
szédek nevezetességénél fogva, mint azért is, mert szerencsé-
sek vagyunk azokban az általunk nem egyszer kifejezett 
nézetünket a büntető codexre nézve megerősítve találni. A 
szatmári püspök ő méltósága szokott eruditióval ugyanis 
következőleg nyilatkozott: „A mi engem felszólalásra indít, 
az, hogy : . . . . az itt-ott előforduló merev államjogi és sub-
jectiv szempontokat a kellő mértékre leszállítva, azon maga-
sabb erkölcsi eszméket emeljem ki, melyeknek a keresztény 
elvek befolyása alatt az ujabb criminalistikának is hódolni 
kell. A büntető hatalmat az állam gyakorolja mindazokban, 
mik az állam természetéből és végczéljából kifolyólag az 
államhatalom körébe tartoznak, mely, mint az Istentől ren-
delt, erkölcsi hatalom őrködni tartozik mindazok fölött, me-
lyek az embernek legbecsesebb földi javait képezik, vagy 
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a melyek lényegüknél fogva az állam joghatósága alá nem 
tartoznak, de külső jelenségükben annak védő karját jogo-
san vehetik igénybe : a jó erkölcsök, a vallás és annak intéz-
ményei e hatalom terjedelmét és korlátait azonban az 
örök igazság elvei határozzák meg." Ezek után ő méltósága 
azon pontok megjelelésére tér át erkölcsi téren, melyeket sze-
retne a törvényben látni, de nem lát, mert a törvénykönyv 
„az erkölcsi bűntetteknek és vétségeknek veszélyességét né-
mely modem államelméletek álláspontjáról szemlélvén . . . a 
subjectivismus lejtőjére lép," a törvény tehát, mint látszik, 
nélkülözi azon magasabb szempontot, melyből kiindulnia 
kellene, pedig mint ő méltósága tovább kérdezi „nem áll-e 
az államnak érdekében, hogy a közerkölcsiség minden irány-
ban érintetlenül fenntartassák? tanácsos-e a corrumpált vi-
lágnézetek özönében a magánakaratra bizni azt — nem 
pedig hivatalból üldözni — a minek sértetlen fentartásától 
az államnak erkölcsi ereje függ?" Arany szavak, melyeknek 
fájdalom, hogy még az ékesszólás sem volt képes győzelmet 
szerezni. De legyen elég ennyi annak kitüntetésére, mily irá-
nyúnak óhajtotta Szatinár tudós püspöke a büntetőkönyvet, 
nyilatkozataiért bizonyára minden jók hálája követi. 

Ugyanezt vagyunk szerencsések constatálni Eger nagy 
tudományu érsekéről, ki gyönyörűen fejti ki, hogy az „egye-
sitési elmélet — mely a munkálat alapjául szolgál — a ke-
resztény vallás megváltási eszméjének felel meg, csak azon 
különbséggel, hogy ezen két rendbeli elveket kellő viszonyba 
kell egymáshoz gondolnunk és nem szabad mellékesnek az 
igazságot alárendelni. Már a régi római és görög bölcselők, 
és azok, kik a tárgygyal foglalkoztak, ezen kettős alapelv 
közt a viszonyt ugy fogták fel, hogy a hasznost mindig az 
igazságos után kell tenni, vagyis eleget kell tenni az igaz-
ságnak akkor is, lia abból semmi haszon sem várható. Ezen 
megjegyzést szükségesnek találom magam részéről az egye-
sítési elméletre nézve, mert különben ezen két elvnek coor-
dinálása nagy laxismusra vezethetne; ha a javítási czél, 
mint egyenjogosult, hivatva van ugyanazon joggal fellépni, 
mint az igazság elve, — előáll azon álphilanthropia, mely a 
roszat a jóval vélvén gyógyithatónak, a büntetések szigorát 
folyton enyhiteni fogja mindazon fokig, midőn azok a tár-
sadalom és az állam veszélyeztetésével végkép el fogják ve-
sziteni elrettentési hatásukat és a bün nyilván és büntetle-
nül fog uralkodni." Az érsek ő nmlga szerint, a törvényja-
vaslat a maga intézkedéseiben consequenter ezen igazságot, 
hogy t. i. habár a büntetéseknél más czélokra is, hasznos, 
sőt szükséges tekintettel lenni, de a büntetés hivatásának 
egyetlen, feltétlen, sőt nem hiányozható elve mégis az örök 
igazság, nem vitte keresztül. Megemlíthetjük még ő nmlga 
következő nyilatkozatát : „Minden csalódás közt a legvesze-
delmesebb és mely még leggyorsabban és legkeményebben 
büntettetik, az, mely azt hiszi, hogy tekintélyt lehet szerez-
nünk a társadalmi rend és a tulajdonjog iránt, ha az erkölcsi 
rend és vallás jogainak tiszteletét nem tudjuk fenntartani." 

E kitűnő beszédekhez csatlakozott még a kalocsai ér-
sek ő exjának fennkölt szellemű szónoklata, mely kivivta 
azon minden jók kívánságát, hogy az ember mellett Isten is 
védelemre fog találni büntetőtörvénykönyvünkben. íme 
ezekben, ha már egészen nem tehettük, röviden jelezni akar-
tuk azon lélekemelő eseményt, mely a felsőházban végbe-

ment, mely méltán csatlakozik a keresztény ősök azon vé-
delméhez, melyet a kereszténység érdekében kifejtettek. El-
jön-e és mikor az idő, midőn hasonló szellemű beszédek ta-
núi lehetünk az alsóházban is ? <? 

/'ext. Böngészet egy hivatalos jelentésből. (Vége.) A 
tanfelügyelőknek meg van hagyva, hogy látogassák az iskolá-
kat (ámbár bizony nem mindenütt látogatják) és ezért is 
egyrészt kapják szép fizetésöket ; de hogy tanfelügyelőségi 
tollnok „iskolák látogatása alkalmával" kapjon útiköltséget 
és napidijakat, azt nem tudjuk, hogyan van. 

Egy pesti lapban olvastuk, hogy Homonnán ez évi febr. 
9-én Gagócsi Péterffy József ur, mint miniszteri biztos, mű-
inetszeti iskolát nyitott meg. A műmetszeti iskoláról tartott 
beszédében, nem tudjuk micsoda, de bizonyosan liberális esz-
metársasitásnál fogva, azt állította, „hogy a pap, hacsak a 
leánykák a vallástant tudják, avval tökéletesen meg van 
elégedve, noha a vallás az előítéletek és babona legnagyobb 
terjesztője." De hogyan tartozik ez a mi böngészetünkbe? 
Jobban mint ama rágalom a műmetszeti iskoláról tartott 
beszédbe; mert bizony ily működésért nem érdemli meg P. ur 
„havonkinti dij fejében" ama 100 ft. (434. ].), de még külön 
sem „uti előleg fejében" ama 100 ftot (502. 1.), mely ugy-
látszik,- nem is volt elég, mert „a székelyföldön tett utazás 
alkalmával felmerült útiköltségek és napidijak kiegészíté-
seid" 82 ft. 63 krral (570. 1.) toldatott meg. Terjeszsze, nem-
csak nem bánjuk, de szívből örülünk, P . az iparos szakokta-
tást, és ha gondolja, hogy az ő szakoktatásnak a valláshoz 
semmi köze, akkor ne is bántsa a vallást. Csakis igy érdemli 
ama 1800 frtos évi járandóságot (614. 1.), melyhez a vallá-
sos nép is adja filléreit. 

Menjünk már tovább. „A babona terjesztő" felekeze-
tek egyházi segélyéből a népiskolák jövedelme volt 1875-ben 
2.070,658 forint; s ugyancsak a népiskolák jövedelme állami 
segélyekből: 399,983 forint. 1876-ban egyházi segélyekből: 
2.030,436 és az utóbbi forrásból: 490,882 f r t . ; megjegy-
zendő, hogy ezekhez is a felekezetek külön hozzá járulnak 
adójukkal. Még sem lehetnek e szerint oly nagy babonater-
jesztők azok a felekezetek, ha csak a népiskolákra milliókat 
adtak. A nagyobb tanintézetekre sokkal több milliót fordí-
tanak. Tanítóképezde volt 1875/6. isk. évben és pedig r. kath. 
22, gör. kath. 4, a többi felekezeté 15, állami 20. A r. kath. 
közt legtöbb növendékkel bír a pesti tanitónőképezde, mit 
leginkább csak azért említünk, mert a jelentés szerint az 
apadás száma 1874/5-hez lett volna 21 ; ez mindenesetre fel-
tűnő szám, de nem valódi, mert ha az egyes osztályokba jár t 
112, s nem 92 (a mi szintén téves) növendék, és 1874/5-ben 
113, akkor az apadás csak egy, ami számba sem vehető, ha 
meggondolj tik, hogy eme hires kath. intézetünkben a növen-
dékek száma az 1874/5-i tanévben 53-mal növekedett. Az 
igazság érdekében tehát e szerint javitandó ama összeadási 
és levonási hiba. 

A kisdedóvodák J) „megfelel-e a felszerelés kitűzött 
czéljának" rovat alatt osztályoztatnak és pedig : mintaszerű, 
teljesen megfelel stb. lefelé menő jegyekkel. Sajnáljuk, hogy 
az illető urak a mi kath. óvodáinkat sehol sem méltatták 
eminentiára, hanem legjobb esetben csakis az egyszerű „meg-

') A kisdedóvodák összeszámítása hiányos, mert magunk is isme-
két kisdedóvodát, melyekről i t t emlités sem történik. 
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felel"-lel kellett megelégedniük ; pedig különösen a nénikék 
vezetése alatt állók, akármelyik eminentiással mérkőzhet-
nek; másrészt azonban nem hallgathatjuk el azt sem, hogy 
csakis két r. k. bukott, amennyiben a föntebbi kérdésre „nem 
felel meg" jegyet kapott. (Kolozsvári kőkerti, pinkafői.) 

A kath. gymnasiumok száma 1875/6-ban: 67 ; tudjuk 
azonban, hogy ezeknek legnagyobb része csakis a „katholi-
kus" előszót viseli. Eszünkbe jutnak boldogult Piusnak sza-
vai : „Vissza kell adni a szavaknak valódi értelmöket —" s 
gymnasiumainknak is a valódi katholikus névnek megfelelő 
jelleget. A többi felekezeti gymnasiumok nemcsak névleg, de 
tényleg is azok. A reáltanodák közül csak egy legalább név-
leg katholikus, mig ág. hitv. 5, és zsidó 2. A tanulók száma 
1875/6-ban viszonyitva 18 74/5-hez 785-tel apadt. Ugylátszik 
végre mégis csak belátják, hogy nem csupa kenyérből él 
az ember. 

A kath. hittani intézetek (seminariumok) száma 20 ; J ) 
tanáraik száma 103. A hittanulók száma 1875/6-ban 595. 
Növekedés az előbbi évhez képest 27. A tanárok legnagyobb 
száma Gyulafehérvárt 11 (valószínűleg beleszámították a 
lyceumiakat is), a tanitványoké Budapesten a központi pap-
növeldében. Gör. kath. hittani intézet van három, 23 tanár-
ral és 207 növendékkel. 

Esztergom. De elect. Summi Pontificis Leonis XIII.1) 
Mirati sunt universi, post fata Gregorii X V I . Joannem Ma-
riam Cardinalem Mastai-Ferretti sub nomine Pii I X . in 
Conclavi, quod quadraginta horis dumtaxat duravit, in 
Summum Pontificem electum fuisse. Pro eligendo, die 7-a 
curr. denati P i i I X . successore, congregati in Conclavi S. 
R. E . Cardinales sexaginta et unus, gravi bac sua obliga-
tione adhuc celerius defuncti sunt. Namque die 19-a laben-
tis mensis serutinium facere adgressi, sequenti, sive die 20-a 
electionem iam perfecerunt ita, ut mox post primam horam 
pomeridianam e suggestu Basilicae Vaticanae electio novi 
Summi Pontificis Leonis X I I I . Urbi et Orbi nota dari, sive 
publicari potuerit. Sane in annalibus Históriáé unius solum-
modo brevioris Conclavis mentio occurrit, illius nempe, in 
quo Gregorius X V . ad Summum Pontificatum assum-
ptus fuit . 

Stupidi haeserunt omnes, cognita tam celeri Summi 
Pontificis electione, hocque tanto magis, quod in publicis 
volantibus pagellis de acribus Cardinalium in Conclavi dis-
sensionibus informati, longius Conclave exspectaverint. In-
formationes has de dissidiis Cardinalium in cerebro dumta-
xat referentium exstitisse, nec fuisse nisi putida mendacia ac 
commenta, eventus celerrimae electionis apertissime demon-
strat. Divulgata Summi Pontificis electione Urbs Roma se-
dibus suis emota videbatur. Omnes omnium ordinum et 
classium homines ad Vaticanum forum, Vaticanamque S. 
Petr i Basilicam properaverunt, novum Summum Pontificem 
salutaturi, eiusque benedictionem recepturi. Quod cum Be-
atissimo Patri , ad recipiendum in Capella Sixtina secundum 
Cardinalium homagium praeparato, renunciatum fuisset, is 
in comitatu Cardinalium, aliorumque Praelatorum ad sug-
gestum Basilicae ascendit, seque immensae populi multitu-

2) A-bécsi „Pázmáneum" nincs beleszámítva, hol legalább 60 ma-
gyar növendék szokott lenni. 

') Ö Emjának Rómából érkezett körlevele. 

dini, in Ecclesia congregatae, conspiciendum praebuit. En-
thusiasmum, in quem populus, viso Christi in terris Vicario 
prorupit, deseribere nullus calamus valet. Ad quietem et 
silentium reductae multitudini dein Sanctissimus Dominus 
apostolicam benedictionem impertitus est, quam priori simi-
les acclamationes et salutationes praesentium exceperunt. 

Deo Optimo Maximo habendae sunt gratiae, quod con -
gregatorum in Conclavi Cardinalium voluntates ita dirigere 
dignatus fuerit, ut fidelium Catholicorum, ocyorem Summi 
Pontificis electionem exoptantium, exspectationem non fefel-
lerint. Non dubito autem, quin dispositionibus meis, ante 
ingressum in Conclave eatenus factis, in omnibus curae meae 
creditae Archi-Dioecesis parochiis ad amussim responsum 
fuerit ; electionem enim Summi Pontificis Leonis X I I I . mox 
ubique locorum, ac signanter Strigonii innotuisse e tele-
grammate comperi V. Capituli Metropolitanae meae Eccle-
siae, quo ddto 21-ae exarato, mihique horis pomeridianis 
eiusdem diei reddito significabatur, in Cathedrali mea Ec-
clesia solemnem gratiarum actionem iam persolutam fuisse, 
quove rogatus, exoratusque fui, ut gratulationem praelau-
dati V. Capituli, Cleri item et fidelis Archi-Dioecesani po-
puli ob factam electionem Summo Pontifici notam redde-
rem, simul que optima gratulantium vota pro omnigena Ele-
cti incolumitate, sensa item filialis pietatis, ac humillimi 
homagii Beatissimo Pa t r i declararem, quod me in audien-
tia, hodierna die apud Summum Pontificem habita, fideliter 
et libentissime executum fuisse eo addito significo, Beatissi-
mum Patrem sensa, votaque Capituli, Cleri ac fidelis populi 
per me expressa benigne suscepisse, ac benedictionem suam 
apostolicam Archi-Dioecesis Clero, populoque peramanter 
impertitum fuisse. 

Novus Summus Pontifex, ante suam exaltationem 
Joachim Pecci dictus, primam lucem aspexit 2. Martii 1810, 
in Carpineto, Dioecesis Anagniensis, paucos post dies itaque 
annum aetatis sexagesimum octavum complebit. Sacris ordi-
nibus initiatus varia gessit ecclesiastica et politica in admi-
nistratione Status Pontificii officia. Die 17. Januari i 1843. 
Archi-Episcopus Damiatensis in p. infid. consecratus et mu-
nus Nuncii Apostoliéi Bruxellis obire iussus est. Exactis 
hoc in munere tribus annis sanctae memoriae Gregorius X V I . 
in Consistorio, 19. Januari i 1846 liabito, ipsum ad Episco-
patum Perusinum transtulit, quam Dioecesim usque ad suam 
electionem, adeoque per annos vix non triginta duos guber-
navit, dignitate etiam S. R. E . Cardinalis tit. S. Chryso-
goni auctus, quam 19. Decembris 1853. consequi meruit. 
Novimus, quam ingens Beatissimi Patr is humeris imposi-
tum sit munus. Ad partes nostras pertinere dignoscamus 
alleviare illud sic, prout possumus ac valemus, exacto nimi-
l'um officiorum nobis in Ecclesia incumbentium implemento, 
assiduisque ad Patrem luminum effundendis precibus, ut 
Eum, quem sui in terris Filii Vicarium esse voluit, conser-
vet, vivificet, protegat ac defendat, suaque omnipotentia, 
gratia efficiat, ut quae Eidem, ad supportandum tantum 
onus electo, agenda sunt, videat, et ad ea, quae viderit, in 
effectum deducenda, semper convalescat. Romae, d i e 2 3 - a F e -
bruarii, 1878. Joannes Card. Simor, m. p. Archi-Episc. 

Zsámbék. A missióról. (Vége.) Végre, mily szivre-
ható volt a hitköveteknek,'az u j lelki család atyáinak bucsu-
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zása ! A jeles hitkövetek, jóllehet küldetésük csak rendkí-
vüli, mindazáltal az egész község bizalmi férfiaivá lettek. 
Es váljon ők, kiknek szivökbe a töredelmes bűnösök egész 
hátralevő életök fogadását zálogul letették, váljon ők e nagy 
bizalom terét hidegen s egykedvűen elhagyhatták volna-e? 
Elválhattak volna-e minden megindulás nélkül azoktól, kik 
istenes szavaikat és tetteiket követni fogják, kiket ők ez élet-
ben talán soha többé nem látnak ? 

Én az ily bucsuzásban nemcsak édes és becses szívé-
lyességet, hanem nagy gyakorlati jelentőséget is találok. 
Mert tudom, hogy némely bűnös, ki a missio alatt az isteni 
malaszt hivását föl sem vette, az ilyen megrázkódott lelké-
ben, midőn a búcsúzó hitkövettől e bánatos szavakat hal-
lotta : „Talán a földön már nem lát juk többé egymást !" 

Az egyháznak és egyes léleknek vajmi fontos élete foly 
a missio a la t t ; a lelkikép megujult nép közt a missio mint-
egy megifjodott pünköstünnep ; a ker. módon felkeltett nép 
testvéri szeretettel veszi körül lelki ébresztőit, a hitkövete-
ket, az u j apostolokat. Szivvel-lélekkel ragaszkodik hozzá-
jok ; azt se tudja, mikép mutassa meg irántok mély tisztele-
tét, háláját. 

A missio végével az egész városi elöljáróság és a ró-
zsafüzér-társaság több tagja elérzékenyedve köszönte meg a 
buzgó hitkövetek fáradozását. „Isten áldja meg őket!" re-
begték számtalanon, midőn távozáskor szánra ültek az apos-
toli lelkű férfiak, és könyek, szivből fakadt igazi könyek 
fojtották el többi szavaikat. 

A missio igazán az egyháznak édes leánya és áldás for-
rása a gyarló emberiségnek ; a missio fárasztó és buzgó ta-
nitás és térítés, mely a tévelygőket észre hozza, a kételke-
dőket meggyőzi, a hideg kebleket megindítja és megrendíti ; 
a missio rendkivüli eszköz, mely a hazugság s tévely pokol-
várát ostromolja s részenként egymásután lerontja, hogy 
romjain a hit és igazság mennyországát állitsa fel. 

Régi előítéletekkel megrakott emberek egyes hitbeszé-
dekben, ha ezeket meg is hallgatják, mindig találnak itt-
ott kibúvó ajtócskát. Ez áll a megrögzött bűnösökről is. 
Hanem a missio alatt a hallgató lát ja csapásról csapásra 
vaksága és gonoszsága nagyságát s következményeit. 

Az igazságtalan jószág visszakerül, bűnös szokások s 
viszonyok megszűnnek, ellenségek kibékülnek, elvált hites-
társak összemennek, perpatvarkodások véget érnek, a taní-
tottak s megtérítettek élete a családokban, községben és az 
egész vidéken megváltozik és megszentülődik. A hol előbb 
hitetlenség, erkölcstelenség, patvarkodás, engedetlenség és 
zendülés uralkodott, oda hiterkölcsi buzgóság, egyetértés, az 
Isten szeretete s békesége költözik. A hitestársak a házas-
sági hűség- és szeretetben megujulnak és megszilárdulnak, 
a szülék megtanulják a ker. háztartást, a gyermekek az en-
gedelmességet, szeretetet s egyetértést, egy szóval kiki meg-
tanulja azt, mit eddig lanyhán követett, vagy végkép feledett. 

Minden józan gondolkozású és jóérzésű ember meg 
van arról győződve, hogy az egész ker. népnek lelki u ju-
lásra van szüksége. Az álfelvilágosodás, elfajult irodalom, 
fővárosi romlottság, a katonáskodás, vándorlás után ész- és 
szívre nézve kiforgatott fiatalság mételyezóse oly mérvű 
pusztítást visz végbe némely községekben, hogy ezt még a 
legnagyobb buzgóságu lelkipásztor sem birja ellensúlyozni ; 

legfelebb elkesereg fölötte vérző szive bánatában és a jó 
Istentől kér segítséget. Részéről megtesz mindent, a mit csak 
tehet és üdvösnek gondol. 

H a valamely orvosnak súlyos betege vagyon, nem ké-
sik ilyenkor más orvos tanácsát és segítségét is felkérni ; és 
senkinek sem ju t eszébe a miatt őt ócsárolni ; sőt inkább di-
csérni szoktuk, mily lelkismeretesen gondoskodik betegéről. 
És ily esetben nemcsak szeretetlenséget, hanem felette nagy 
együgyűséget és esztelenséget árulna el, ki ama gondos or-
vosnak ezt mondaná : „IIa tenmagad nem birsz állásodnak 
megfelelni, hagyj fél tehát a gyógyítással végkép." 

Szintúgy a buzgó lelki orvos is, látván számtalan lelki 
betegeit, orvostársak után néz, kikkel vállvetve jobban se-
githet a bajon ; és ily esetben vajmi furcsán ítélne és a lelki-
pásztorkodás nehézségeit épen nem ismerné, ki ekkép szólna 
hozzá : „Ha magad nem tudsz a bajon segitni, hagyd el 
állomásodat és vonulj vissza végkép." Az ily mesterkélt el-
szigetelések nem lennének üdvösek ; a kath. papság ugyan-
egy papság, itt nincs idegen. Nos sumus unum corpus ; ergo 
surgamus viribus unitis contra principes tenebrarum. 

Hogy a missiók a plébánosok, mint rendes hithirdetők 
és községi lelkipásztorok, tekintélyét veszélyeztetnék, ezen 
esetet épen nem gondolhatom. A bérenczeket és léha papokat 
rendkivüli missiók nélkül is a nép nem szokta becsülni ; 
ellenben a buzgó lelkipásztorokat községeik még jobban fog-
ják becsülni, ha tapasztalják, hogy saját lelkipásztoraik va-
sár- és ünnepnapi szentbeszédei az idegen missiopapok be-
szédeivel betűről betűre megegyeznek ; kivált, ha ezek oly 
egyházi társulatból valók, mely igazi kovásza gyanánt szol-
gál korunkban egy uj, kívánatos hitéletnek, és áldásos mun-
kálkodásával fényesen igazolja mennyei küldetését. 

Az emberi nemzet felette vétkes az Isten előtt, különö-
sen az által, hogy Istent és szent akaratát megveti, Krisz-
tustól és anyaszentegyházától elszakadt; tehát mindenekelőtt 
kiengesztelődésre van szüksége. Gonosz az emberek akarata, 
mert Istennek és fölkentjének ellenséges szivvel hátat for-
d í t ; kietlen és istentelen az emberek szive, mert a föld po-
rába siilyedt ; tehát megszentülésre van szükségük. Kien-
gesztelés, megszentelés főszükséglete az emberi nemzetnek. 

H a már kibékültek Istennel, ha már megtisztultak szi-
veik : akkor lesznek csak fogékonyak a kereszténység ma-
gasztos eszméire és mélyebben felfogják azokat; akkor érez-
nek csak bátorságot és erőt magokban arra, hogy a régi em-
bert kivetkőzzék visszás elvei- és szenvedélyeivel, és u j éle-
tet éljenek. A fönhéjázó, kéjelgő és haszonleső embernek 
prédikálhatunk ugyan ; de a test meg nem fogja, mi a léleké. 
Minden igazi elmélet csak igazi életből származik. 

De mikep lehet jobb életet eszközölni, mikép lehet bűn-
bánó szellemet ébreszteni az elbizakodott s élvezethajhászó 
világban ? Kell, hogy a pusztában kiáltó szava hangosan és 
hatalmasan harsogjon ; kell, hogy a töredelmi ruhába öltözött 
János megrendítő töredelmi beszédével az elfajult emberi 
nemzetet törödelemre inditsa. 

Ez a János a missio, a pusztában kiáltó szava. Mis-
siókra, általános, nagyszerűen minden egyházmegyében ren-
dezett missiókra, van legfőbb szüksége korunknak. 

Fölismerte ezt Fehérmegyének egykori igazán szent 
lelkű és apostoli buzgóságu főpásztora, Farkas Imre, a holta 
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után is munkás, jótevő nagy lélek, ki 1862-ik évi május 
18-án irt végrendeletében ekkép intézkedett: „Annua totius 
massae meae tamquam stabilis fundationis interusuria quo-
tannis convertantur in uno dimidio ad emolumentum religio-
nis cbristiano-catliolicaepraesertim in filialibus ecelesiis, per 
Dioeeesim Albaregalensem dispersis, ita promovendum, ut 
ubique inprimis catechetiea (etiam per s. Missiones) institu-
tio plebis p rocure tu r . . . . Caeterum, s i . . . . ordo Societatis 
Jesu in Dioeeesim Albaregalensem coelesti consilio introdu-
cendus sit, haec liuius sacrae fundationis interusuria eo con-
verti possunt, et ut convertantur, per Passionem Jesu Christi 
D. N. exoro." 

Mindenekelőtt városokban, azután minden nagyobb 
plébániában kellene missiókat tartani, melyek a bün halál-
álmába merülteket és a korszellem poharától elkábultakat 
fölkeltenék, a rösteket és lanyhákat fölrezzentenék vészes 
nyugalmokból, a félénkeket s gyöngéket bátoritanák, mind-
nyájokat kiengesztelnék Istennel és komoly változás- és ja-
vulásra inditanák. 

Ezek a pusztában kiáltó szavak, elkészítők az Ur út-
ját ; de még többek is ; nem csak töredelmet hirdetnek és tö-
redelemre inditnak és pedig a legáldásosb munkálkodással : 
hanem mint Krisztus képviselői kieszközlik a kiengesztelést 
s megszentelést. Mint megtisztult nép áll a község ismét Ura 
és Istene előtt. 

Aki látta egyszer az ily község örömkönyeit ós érezte 
vele együtt a lelki békeséget, melyet szivében hord a missio 
végével, mert meggyőződött arról, hogy az Istennel ismét 
kibékült ; aki hallja azon erős szent fogadásokat, melyeket 
jövőre nézve tesznek Üdvözitőjöknek százan és ezeren : az 
nem lehet a missio ellensége, sőt kell, hogy szivvel-lélekkel 
barátja, előmozditója legyen annak. 

A kedves, vidám, lelkes jezsuitaatyákkal sokat tervez-
gettünk : mit, hol és hogyan lehetne valamit lendíteni a nép-
missiók ügyében. 

Mindenekelőtt e tekintetben szükséges volna missióál-
lomásokat szervezni, minők hajdan nagy számmal léteztek 
országszerte. Mint két éves káplán 1849-ben Pázmándon, hol 
szinte volt hajdan missióállomás, magam hallottam az ottani 
jó kath. néptől emlegettetni hagyomány utján, mily lélek-
rázó beszédeket tartottak ott hajdan a jezsuiták. Az ily mis-
sio emléke oly sokáig fönmarad és oly sokáig bir hatással. 

Mily könnyű volna jelenleg csekélyebb áldozattal ily 
missióállomásokat szervezni. Majd minden vidéken találni a 
birtokváltozások által megürült tágasb lakházakat. I t t Zsám-
békon is úgyszólván üresen áll és részben magtárul szolgál a 
régi kastély, melyet száz év előtt Zichy grófok laktak és je-
lenleg a kincstár áruba bocsátott. Van egyik sarkán tágas 
kápolna, melyben hajdan a plébániai isteniszolgálat tartatott. 
A régi templom, mely még romjaiban is nagyszerű és ma-
gasztos, kath. hitbuzgóság által mint ritka phőnixmadár igy 
talán még felkelhetne porából. A buzgó missionariusok mint 
galambok e régi bárkából kivihetnék a béke olajfaágát a 
kereszteny embereknek, kik mindegyre igazi békét óhajta-
nak, mert nyugtalanok és csak az Istenben tudnának igazán 
megnyugodni. 

A rendes háborgók számtalanok, a békehozók pedig 
csekély számúak : a baj rendkívüli, a rendkívüli orvos pedig 
hiányzik. „Az aratás ugyan sok, de a munkás kevés. Kérjétek 
azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ö aratá-
sába." Máté. 9. 37—38. Kérjük tisztelt paptársaim! népünk-
kel együtt az egek urát, indítsa meg az áldozatra hivatott 
és képes sziveket, hogy rendkívüli űrállomásokat szervezze-
nek, honnan a népapostolok békét s üdvöt vihessenek or-
szágszerte sok ezer és millió drága léleknek ! Huszár K. 

V E G Y E S E I K . 
= Kapcsolatban azzal, mit 1. 17. számában jelentet-

tünk, azt irják nekünk az eperjesi egyházmegyéből, miszerint 
szentséges atyánk, XIII. Leónak, szerencsés megválasztása és 
trónralépése alkalmából, az egyházmegye apostoli buzgalmu 
főpásztora rendeletére, magában a székvárosban a káptalan 
és az összes kebelbeli papság jelenlétében mult hó 24-kén, a 
megye területén pedig minden plébániában f. hó 3-án ünne-
pélyes hálaadó szent mise tartatott megfelelő alkalmi szent-
beszéddel, melyben a lelkipásztorok híveiket az ünnep jelen-
tőségére figyelmeztették, s ez által a nagy világegyház öröm-
teljes hangulatának magaslatára felemelkedni segitélt. 

— 1867-i október 26-ától — 1877 végéig az olaszor-
szági egyházi birtokból 124,551 részlet adatott el az ottani 
kormány által 530.649,932 líráért, mi azonkan nem akadá-
lyozta, hogy az olasz államadósság ugyancsak 1877 végén 
429-084,848 lírát ne tegyen, sőt az utóbbi év alatt 1-451,662 
lírával ne növekedett legyen. 

— Crispi olasz belügyért a nápolyi sajtó néhány nap 
óta nyilvánosan s ismételten bigamiáról vádolja, melyet az 
által követett el, hogy ő, ki legújabban, f. évi január 26-án 
Nápolyban megesküdött, már 1860-ban Maltában, az emii-
tett lapok szerint érvényes házasságra lépett, melyben Fabrizi 
tábornok és Tomajo ezredes tanukul szolgáltak neki. Ezen 
első neje, kit a római társaság igen jól ismer, s ki már a 
királynak is bemutattatott, most panaszszal lépett fel ellene. 
,Ö exja' mindeddig hallgat, a pesti zsidólapok fogadatlan (?) 
prókátorokként védik azzal, hogy maltai házassága ,forma-
hiányok miatt ' érvénytelen, mire joggal azt mondhatni, mi-
szerint honi tapasztalásból tudjuk, hogy az efféle rabulista-
ügy védek, minő Crispi, bizonyos ,formahibákat' mindig kész-
akarva követnek el. Megjegyzendő, hogy a minister ur ezen 
kalandja által öt ,barátját ' igen kellemetlen helyzetbe hozta. 
Ezen tiszteletreméltó férfiak ugyanis második egybekelése 
alkalmával megesküdtek a nápolyi polgári hivatal előtt, hogy 
messire Crispi ,szabad', — s most az államügyész hamis eskü 
miatt keresetet inditott ellenök. 

— Az ,Egyh. s Isk. Szemle' 16. számunkban I X . Pius 
becsülete érdekében hozzá intézett kérésünket febr. 28-áról 
kelt 9. számában elismerésre méltó loyalitással teljesítette. 
Midőn ezért collegiális köszönetünket mondjuk, egyúttal 
bátorságot vettünk magunknak a t. szerkesztőségnek a , Voce 
délia Verità' ezidei 48. számát megküldeni, melyben a római 
félhivatalos ,Liberia' egy, állitásunk mellett tanúskodó, czik-
két egész terjedelmében idézve találandja. 

— Márczius 1-én két nagy katholikus tudós halt meg : 
Bécsben dr. Arndts Lajos jogtanár, hires romanista, Frei-
burgban pedig, gutaütés következtében Alzog János, az isme-
retes kitűnő egyházi történettanár és író. 

— f A budapesti központi papnevelde szomorodott sziv-
vel jelenti nagyságos és ftdő dr. Röder Alajos urnák, a bold, 
szűz Máriáról nevezett széplaki apát, a nagyváradi 1. sz. káp-
talan kanonokja, a budapesti központi papnevelde igazga-
tója, a m. kir. tudomány-egyetem kiérdemült ngos rectora, 
bölcsészeti tudor és szentszéki ülnöknek, f. évi márczius hó 
4-én, reggeli 2 órakor, élte 66. áldozárságának 43. évében, a 
haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyá-
szos kimultát. A boldogult hült tetemei f. hó 6-án, délután 
3 órakor (sugárut 49. szám) beszenteltetnek és a kerepesi-ut 
melletti sírkertben eltakarittatnak ; az ünnepélyes engesztelő 
szentmise áldozat pedig ugyanaz hó 7-én, reggeli 10 órakor, 
fog az egyetemi templomban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Kelt Budapest, 1878. márcz. 4-kén. A központi papnevelde. 
Imádkozzatok érette ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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À közös iskola látogatása 
k a t h o l i k u s g y e r m e k e k r é s z é r ő l . 

A szülök legszentebb kötelessége, gyermekeiket 
Istenért nevelni, mert az ember Isten képmása és 
csak Isten által és Istenben nyerheti el örökkévaló 
végrendeltetését; ennélfogva a nevelésnek vallásos-
nak kell lenni; szükséges, hogy a vallás képezze 
alapját az összes nevelésnek. Ezen fontos kötelesség 
teljesitésében lényeges részt vesz az iskola, mely a 
szülőket helyettesiti, azt pótolván, amit a családi ne-
velés egymaga nem eszközölhet. Világos ezekből, 
hogy a szülök csakis olyan iskola segitségét vehetik 
igénybe, mely a gyermekek vallásos nevelését való-
ban biztosítja. Ilyen iskola pedig csak az lehet, mely 
az egyházzal szoros kapcsolatban van, melyben az 
egyház tanai és kegyszerei képezik az éltető elemet, 
melyben a keresztény gyermek Istenhez vezéreltetik. 
Ellenkezőleg nem felelhetnek meg a vallásos neve-
lés czéljainak a közös iskolák. Eltekintve attól, hogy 
ilyen iskolákban a gyermekek hite nincsen kellőleg 
biztositva ellenséges megtámadtatásoktól, akár a hi-
tetlen vagy másvallásu tanitók, akár ilyen tanulók 
részéről, hiányzik ilyen intézetekben az egyházi élet 
üdvös és áldásos befolyása. Ha már fensöbb tanin-
tézeteknél is az egyházi szellem kizárása a keresz-
tény társadalom nagy kárára van, mennyivel vesze-
delmesebb az, ha népiskolákról van szó, hol a nevelés 
alapja tétetik le. Senki se mondja, hogy a gyerme-
kek közös iskolákban is vallási oktatásban részesül-
nek, mert a keresztény vallás lényege és természete 
megkivánja, hogy az egész embert megszentelje és 
Istenéhez kapcsolja ; ez pedig csak ugy történhetik, 
ha a vallás az egész oktatási rendszert áthatja és 
lelkesíti, csak ez uton lehet a tapasztalás tanúsága 
szerint az itjuságot keresztény szellemben nevelni; 

azért mondá IX. Pius, a boldogult, egyik körleve-
lében, hogy a hittannak a népiskolákban olyannyira 
első helyet kellene elfoglalnia, hogy a többi ismere-
tek mintegy csak mellékesen járul janak hozzá. Az 
ifjúságnak lelki üdve a legnagyobb veszélyeknek 
van kitéve ott, ahol a vallási oktatás nem képezi a 
nevelés lelkét, hanem csak mellékesnek tekintetik. 

Minthogy ezek szerint csakis olyan iskolák, me-
lyek az egyházzal szoros kapcsolatban fannak, ké-
pesek az ifjúságot keresztény oktatásban és nevelés-
ben részesiteni és ily módon a családi nevelést ki-
egészíteni, világos, hogy a szülőknek gondoskodniok 
kell, hogy ilyen iskola legyen, melynek gyermekei-
ket teljes bizalommal átadhassák. Oly szent és fon-
tos ezen kötelesség mint az, hogy ők maguk tartoz-
nak gyermekeiket az Ur félelmében, a hiterkölcsi 
életben felnevelni. Sem költséget, sem fáradságot 
nem szabad kimélni, ha a kath. iskolaügyről van szó, 
ha ellenkező törekvéseket meghiúsítani kell. Sajnos, 
hogy mindamellett találkoznak ker. kath. hivek, kik 
egészen közönyösek ezen fontos ügy iránt, vagy ami 
még rosszabb, pártolják a közös iskolákat és mégis 
az anyaszentegyház tagjainak tekintik magukat, 
megfelejtkezvén arról, hogy gyermekeik legdrágább 
kincsét veszélybe hozzák ; nem veszik figyelembe IX. 
Pius pápa intő szózatát: „Ha az if júság magányos 
és nyilvános nevelését elszakítják az egyház tekin-
télyétől és üdvhozó befolyásától, mely egyedül ké-
pes a nyilvános rendet és csendes nyugalmat fen-
tartani, az állam valódi és igazán hasznos haladását 
kieszközölni és vezérelni és az emberiségnek mind-
azon segédeszközöket nyújtani, melyek szükségesek 
arra, hogy jelen halandó életünk után végczélunkat, 
tudniillik örökkétartó boldogságunkat elérhessük." Ö O 

Bármennyire legyen azonban valaki hive a kath. 
hitfelekezeti iskolának, mégis olyan körülmények 
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közé juthat , hogy kényszerítve van gyermekei ré-
szére a közös iskolát igénybe venni, azért igen szük-
séges azon feltételeket számba venni, melyek a la t t a 
katholikus ember is hiterkölcsi szempontból nyugodt 
lelkiismerettel gyermekeit ilyen iskolába járathat ja . 
Az általános erkölcstani szabályokon kivül irányadó 
utmutatásul szolgálhat azon instructio, melyet a 
római „S. Congregatio de Propaganda Fide" 1875-
ben az észak-amerikai egyesült államok püspöki ka-
rához intézett. ') Mindenek előtt a valódi szükség 
esete megkívántatik ; ha például helyben nincsen 
kath. hitfelekezeti iskola ós a szülök nincsennek azon 
helyzetben, gyermekeiket más helyen kath. iskolába 
járatni. A Propaganda irata az ok elégséges voltára 
vonatkozó Ítéletet a püspökökre bízza, nehogy ilyen 
nagyfontosságú kérdésben a könnyelműség mérvadó 
legyen. Másodszor szükséges, hogy a közös iskola ne 
legyen legközelebbi alkalom arra, hogy a gyermek 
hitét veszítse, vagy olyan cselekedetre kényszerít-
tessék, mely hitével vagy a ker. erkölcsökkel ellen-
tétben van. Az erkölcstan szabályai szerint valamely 
biinre vezető alkalom akkor neveztetik legközelebbi-
nek, ha a bün elkövetése ilyen körülmények közt 
nagyon valószínű. A bün veszélyében fontos ok mel-
lett valaki egyáltalában csak akkor maradhat meg, 
ha alapos remény van, hogy azt távolivá változtat-
hatni, azaz olyanra, mely a bün elkövetését nem te-
szi valószínűvé. Ha erre épen nincsen kilátás, akkor 
a bün veszélyét épen oly kötelezettséggel kell ke-
rülni, mint magát a bűnt, melyre az illető veszély 
vonatkozik. Megvan tehát ezen eset olyan iskolában, 
melyben valamit tanítanak vagy cselekednek, ami a 
kath. hittel vagy keresztény erkölcscsel ellenkezvén, 
a lelki üdvösség nagy és elkerülhetlen kárára van. 
„Tale periculum omnino vitandum est, quocunque 
damno etiam vitae." Mivel a közös iskolában a nö-
vendékek vallási oktatása és nevelése vagy egészen 
vagy legalább részben (mint például nálunk) elha-
nyagoltatik, a lelkipásztorok szoros kötelességében 
áll a hiányokat annál nagyobb szorgalommal pótolni 
azon eszközök segélyével, melyeket az egyház rendel, 
ide tartoznak különösen a hitelemzőtanitások pon-
tos és lelkiismeretes megtartása iskolában és temp-
lomban, a kath. erényeszközök, úgymint a szentsé-
gek, a bold. Szűz iránti tisztelet buzgó ajánlása és 
kiszolgáltatása, hogy a gyermekek az élö hitben 
mindinkább megszilárduljanak és a veszélyek ellen 
védve legyenek. Nagy és fontos kötelességek terhe-
lik a szülök lelkiismeretét is arra nézve, hogy a kö-

!) 1. ,Religio' I. félév 1877. 50. sz. 

zös iskola veszélyeit elhárítani, hiányait pedig a 
szülői nevelés által pótolni szorosan iparkodjanak. 
Az iskolai neveléstől egyáltalán csak akkor lehet si-
keres eredményt várni, ha a családi nevelés az iskola 
segítségére van, ha a szülök fáradozása karöltve j á r 
a tanitó törekvéseivel. Ez mindig áll, bármennyire 
feleljen meg az iskola saját eszményének és a ke-
resztényvallás követelményeinek; de növekszik ezen 
szülői kötelesség súlya, ha az iskola valláserkölcsi 
feladatának ép an nem, vagy csak hiányosan felel 
meg. Azért nem fölösleges, a valláserkölcsi nevelés 
azon eszközeit figyelembe venni, melyeket a szülői 
ház alkalmazni tartozik: 1. Egyike a legfontosabb 
szülői kötelességeknek a keresztény családi érzület 
kellő ápolása, hogy a gyermekek tanulják tisztelni 
és szeretni szüleiket és testvéreiket, hogy a szülőket 
Isten képviselőinek tartsák, kikhez törhetlen enge-
delmességgel ragaszkodniok kell. Azon legyenek a 
szülök, hogy a gyermekek örömüket leljék a családi 
körben ; azért kerülniök kell mindazt, ami a gyer-
mekek szivét elidegenithetné, úgymint a szívtelen 
és igazságtalan bánásmódot, mely haragra és gyű-
löletre inditja a gyermeki szivet és ellentétét képezi 
azon bánásmódnak, mely túlságos engedékenység 
által a rosz indulatokat és hajlamokat akadálytala-
nul hagyja fejlődni. 2. A szülök második kötelessége 
abban áll, hogy gyermekeiknek minden jó példát 
adjanak, önmagukra alkalmazva sz. Pál Titus tanít-
ványához intézett szavait: „Mindenre nézve légy 
magad jócselekedetek példája a tanításban, feddhet-
lenségben, méltóságban." (Tit. 2. 7.) A gyermek 
egész lelkével szülőkön csügg, édes atyját és anyját 
a legtökéletesebb embereknek gondolja; mennyire 
fontos tehát, hogy a szülök gyermekeik ezen esz-
ményképét megvalósítsák ; oda kell tehát töreked-
niük, hogy csakugyan minden tekintetben a gyerme-
kek példaképei lehessenek. A szülök jó példája a ne-
velés leghatályosabb eszköze, ha tudniillik a gyer-
mekek soha sem látnak vagy hallanak valamit, ami 
nincsen összhangzásban azon eszménynyel, mely a 
gyermekek szivébe van ültetve. J a j ellenben azon 
szegény gyermeknek, kinek szülei mindent elkövet-
nek, hogy a gyermek lelkét megmérgezzék ; könnyen 
azon állapotba jut , hogy az erkölcsi érzetet merő 
csalódásnak tartja. A szülői ház valamint a jó ugy 
rosznak is első veteményiskolája. 3. A szülök szent 
kötelességében áll, figyelemmel lenni azokra, amiket 
a közös iskolában tanitanak. Az egyház a vallások-
tatáson kivül nem gyakorolhat ugyan befolyást a 
hitfelekezetnélküi iskolákra ; de azért ennek nem áll 
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jogában, és a törvény sem akarja, hogy a tanulók hite és 
vallási meggyőződése hitellenes tanok, iskolakönyvek vagy 
tettek által sérelmet szenvedjen. I í a tehát a szülők ilyen val-
lásellenes befolyást észrevennének, minden törvényes eszközt 
kell felhasználniok, hogy azt megszüntessék, mert gyerme-
keik örök üdvösségét nyugodt lelkiismerettel nem tehetik ki 
e veszélynek. Közös iskolában többször más tekintetben is 
lelki veszély fenyegetheti a gyermekeket, amennyiben kü-
lönböző vallású gyermekek egymással érintkezésbe jönnek, 
ami nem ritkán hitkételyekre vagy hitközönyösségre adhat 
alkalmat ; tehát ezen szempontból is tartoznak a szülők ki-
puhatolni, nem forog e gyermekök lelki veszélyben a rosz 
társak részéről : azért őrszemmel kisérjék gyermekeik játé-
kát, beszédeit stb., melyekből legjobban megismerhetik a go-
nosz társaság befolyását. 4. A szülők továbbá buzgón gon-
doskodjanak a vallási gyakorlatokról a család körében és a 
házon kivül. Ezekhez tartoznak különösen a ker. kath. ember 
szokásos imái, a szent mise és a szent beszéd szorgalmas lá-
togatása, főképen vasárnapon és ünnepen, de hétköznapon is, 
amennyire a körülmények ezt megengedik. Az ajtatossági 
gyakorlatok közt kitűnő helyet foglal el a szentségek gya-
kori méltó használata és az ünnepnapok az anyaszentegyház 
szellemében való megülése. Hogy a vallási érzület a gyer-
mekek lelkében mély gyökeret verjen, szükséges, hogy szent 
lelkesedés az egyház iránt ébredjen a gyermek szivében, és 
mivel ez az egyházat csakis a hitközség és saját lelkipász-
tora által képviselve látja, azért kell, hogy a gyermek szere-
tet és tisztelettel ragaszkodjék lelkipásztorához, kell, hogy 
már a gyermek tanulja becsülni az isteni Gondviselés azon 
nagy kegyelmét, hogy az üdvözitő egyház tagja, a menny-
ország örököse lehet. 

Igaz, hogy a mai korszellemmel szemközt a keresztény 
nevelésnek igen sok akadálylyal kell küzdeni, de ezen körül-
ménynek csak fokoznia kellene a szülők buzgóságát és szor-
galmát ezen kötelesség teljesítésében, mert sz. Pál szerint 
„a gonosz és elvetemült nemzetség közepette" is feddhetlen-
nek kell lenni a keresztény embernek. Nagy tévedés volna 
tehát, lia a szülők saját hanyágságukat és közönyösségöket 
gyermekeik lelki üdve iránt a mostoha időviszonyokkal akar-
nák kimenteni. Mily komoly törekvés szükséges a szülők ré-
széről, kitűnik az idézett instructióból, mely azt mondja, hogy 
azon szülőket, kik gyermekeiket olyan iskolába járat ják, 
melyben a lelki veszedelmet elkerülni nem lehet ; vagy akik 
közös iskolába küldik gyermekeiket fontos ok nélkül és nem 
gondoskodnak a lelki veszedelem elhárításáról, a töredelem 
szentségében feloldozni nem lehet, ha makacsul ezen szándék 
mellett megmaradnának ; ennek oka nagyon világos : ilyen 
szülők ugyanis megbotránkoztatják gyermekeiket, „aki pe-
dig megbotránkoztat egyet e kisdedek közül, kik én bennem 
hisznek," azaz ki rosz példája, beszédei, kötelességei és kivá-
lóan szülői kötelességei elmulasztása által a gyermekek bű-
neit okozza, „jobb annak, hogy malomkő köttessék nyakára 
és a tenger mélyébe merittessék." (Mat. 18, 6.) -f-

A Szent-László-Társulat 
igazgató választmányának február 28-diki ülése szép szám-
mal megjelent tagok részvétele mellett tartatott . Főtiszt. 
Schlauch Lőrincz szatmári püspök s társulati elnök ur ő 

méltósága megnyitván az ülést, örömmel üdvözölte a választ-
mány tagjai t , ezután visszapillantást vetve a múltra, kegye-
letes, meleg szavakban emlékezett meg I X . Pius pápa halá-
láról, meghatóan ecsetelvén azon gyöngéd fiúi szeretetet, 
melylyel a kath. hivek az egyház elhunyt fejéhez mint feled-
hetlen atyjokhoz viseltettek, a mély és őszinte fájdalmat, 
melyet a nagy pápa halála okozott, kinek emléke nagyszerű 
müveiben örökké fog élni, mert az ő fénye, melyet mint nap 
terjesztett , messzeható és erős volt. Isten kegyeimé nem en-
gedte, hogy az egyház sokáig gyászoljon s megajándékozta 
Pecci Joachim bibornok személyében u j pásztorral, ki mint 
pápa X I I I . Leo nevet vett föl. O méltósága kifejezést adva 
ő szentsége iránti hódolatunknak s rendithetlen ragaszkodá-
sunknak indítványozta, hogy a pápa ő szentségéhez a választ-
mányi ülésből hódolati felirat intéztessék. A választmány 
lelkes és hosszas éljenzéssel határozattá emelte a jelenvoltak 
legbensőbb érzelmeiből merített indítványt. 

Tárgyalás alá vétetett az 1877. november 22-iki vá-
lasztmányi gyűlésből kiküldött bizottság jelentése, melynek 
feladata volt; javaslatot késziteni arra nézve, hogy mily 
módok és eszközök lennének legalkalmasabbak a Sz.-László-
Társulat iránti érdeklődés hatványozására és ezáltal a tár-
sulat cselekvési képességének fokozására. A bizottság kiemeli 
jelentésében, hogy pontonkint tárgyalta s részletesen megvi-
tatta mindazt, mi a társulat fenállása óta ezen irányban meg-
kísértetett s azon meggyőződésre jutott , hogy e tekintetben 
elnökség s választmány eddig is megkisérlett mindent, mi 
hatáskörében állott, s hogy mindezeknek nem volt nagyobb 
sikerök, annak okát a bizottság az általános közönyben látja, 
mely az uralkodó koreszmék s a politikai párttusák között, 
úgyszólván elölt minden fogékonyságot a magasabb s kizá-
rólag a keresztény szeretetből táplálkozó eszmék iránt. Mindez 
azonban nem zárja ki, sőt inkább kötelességévé teszi a vá-
lasztmánynak, hogy újra és ismét módokról gondoskodjék, 
melyek végre is kivánt eredményre vezethetnek. 

A bizottsági javaslat felolvastatván, hosszas és érdekes 
eszmecsere fejlődött, melyben Tarkányi Béla, Lonkay Antal, 
Bartha Béla, Rostaházy Kálmán, Borszéky Soma és Bogisich 
Mihály választmányi tagok élénk részt vettek. A bizottság-
javaslatai, a választmány által pótlólag hozzá adott módo-
sitványokkal elfogadtatván elhatároztatott : 

a) KiUön körlevelekben fel fognak kéretni a nagymél-
tóságú főpásztorok, a káptalanok az esperes és lelkész urak 
és hiveik, hogy gyámolitsák tehetségükhöz képest a Szent-
László-Társulatot, s lépjenek mint alapítók vagy évdijasok 
a társulat tagjai sorába. 

b) Megkereső levelek intéztetnek hasonló czélból az or-
szág buzgóbb katholikus főuraihoz s polgáraihoz. 

c) Felhívás intéztetik a buzgó katholikus hölgyekhez, 
hogy támogassák a társulatot czéljainak elérésében s befolyá-
suknál fogva terjeszszék körükben a Sz.-László-Társulatot. 

d) Népszerű nyelven röpirat fog kiadatni, mely a csán-
gók rövid történetét tartalmazva s jelen viszonyaikat is-
mertetve, ezzel kapcsolatosan ismerteti a társulat kitűzött 
czélját s kiemeli annak vallási s hazafiúi szempontból szük-
séges támogatását. Ezen röpirat sok ezer példányban kinyo-
matva ingyen fog a nép között kiosztatni. 

e) A társulat segélyzési eszközeinek gyarapítására 
2 1 * 
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hangversenyek s felolvasások fognak rendeztetni a téli idé-
nyeken át a fővárosban s a vidéki nagyobb városokban, e 
végre fölkérendő társulati tagok által. Ezen ügy szervezése 
és vezetése egy actio-bizottság kezeibe tétetik le, melynek 
tagjaivá egyelőre Borszéky Soma, Rostaházy Kálmán és Bo-
gisi eh Mihály urak kérettek föl. 

A püspök elnök ur ő méltósága a határozatot kimond-
ván, részéről is ismételten hangsúlyozta, hogy midőn a vá-
lasztmány módokról gondoskodik, hogy e társulat iránti ér-
deklődést fokozza, kötelessége kijelenteni, hogy e tekintetben 
a társulat részéről eddig sem történt semmi mulasztás, s a 
választmány csupán megújítja azon kísérleteket, melyek már 
előbb is megtétettek. 

Néhai Liftner Ferencz farnadi plébános 25 ftot, néhai 
Zerpák János püspök győri kanonok 100 ftot hagyományo-
zott a társulatnak. 

Juhász Norbert kir. tanácsos és kassai tankerületi fő-
igazgató 50 ft tal a társulat alapitótagjai közé lépett. 

A társulat alapítványi tőkéje tesz jelenleg 12,833 ft 
90 krt készpénzben, mely összeg a takarékpénztárban van 
elhelyezve, és 18,850 ftot értékpapírokban. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok: Jó -
zseffalva bukovinai kath. községnek templomi felszerelésre 
200 ft ; az imreghi minoritazárdának, Ujbarok kath. köz-
ségnek templomépitésre 50—50 ft, Kis-Pest kath. községnek 
templomépitésre 100 ft, Töhöl, Ipoly-Danásd, Szőke-Déncs 
kath. községeknek iskolaépítésre egyenkint 50 ft, a kézdivá-
sárhelyi oltáregyletnek 20 ft, a terézvárosi és krisztinavárosi 
szürkenénikéknek 80—80 ft, az örményországi katholikusok 
segélyzésére 200 ft . 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bartha Béla és Czibulka 
Nándor választ, tagok kérettek föl. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
Irta 

Manning bibornok. 
A szerző magas megbízásából, a 4-dik angol kiadás nyomán, 

fordítja : Molnár János, eszterg. sz. k. városi segédlelkész. 

Főtisztelendő Coffin Aston Róbert urnák, a legszen. 
tebb Megváltóról nevezett társaság alkormányzójának. 

Kedves Coffin atya ! 
l i a a következő lapok nem szolgálnak is egyéb czélra, 

legalább bizonyságot teendnek sz. Alphons iránti szeretettel 
párosult tiszteletemről s fiaihoz való őszinte ragaszkodásom-
ról. Az ujabbi idők szentjei között leginkább Alphonsot 
illeti a dicsőség, hogy a gyónás szentségét édessé tette a 
vezeklők előtt. Azok szigorának láttára, kik megneheziték 
a feloldozás útját , igy szokott volt felsóhajtani. „Oh Jézus 
Krisztus szegény vére!" E szavak egy egész hittani érteke-
zést rejtenek magukban. Figyelmeztetésül szolgálnak ezek 
mind a papoknak, hogy nagylelkűek legyenek ama sz. Vér 
érdemeinek alkalmazásában, mely a legutolsó cseppig kicsor-
dult üdvösségünkért ; mind pedig a bűnbánóknak, hogy se-
rénykedjenek részesévé lenni ama szabadulásnak, melyet 
ugyancsak azon sz. Vér szerze meg nekünk. 

Szent Alphons egyik kedves ünnepén történt, hogy az 
önök templomában és kertjében, a következő sorok vázlata 

u j erővel ragadta meg lelkemet. Mit akkor — kérelmökre — 
röviden elmondottam, azt jelenleg kibőviteni iparkodtam. 
De arra, hogy a gyónás szentségét az isteni szeretetnek egyik 
legkiválóbb tárgyául kimerítvén feltüntessem, arra mon-
dom, nemcsak az nem elég, a mit írtam, de még az sem, a 
mit írhatnék. Mindazonáltal, ugy a mint van, fogadja azt 
tőlem Védszentje és saját személye iránti vonzalmam jeleül, 
és imádkozzék, hogy szeretett Urunk, ki sárral is meg bírja 
nyitni a vaknak szemeit, használja azt legalább egyetlen 
lélek megvilágítása és meggyógyitására. Magamat imáiba és 
sz. Alphons közbenjárásába ajánlottan 

maradok kedves Coffin atya 
önnek mindenkor hive, 

Rómában, 1862. a nagy héten. Manning Henrik E. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 

I. F E J E Z E T . 

A gyónás szentsége, Jézus könyőrületének kiváló szentsége. 

A következő sorokban szólani szándékozom a gyónás 
szentségéről, de nem amennyiben az Istentől rendelve s az 
egynáz által, hogy higyjük, előnkbe adva van, hanem ameny-
nyiben az szeretetünk tárgyát képezi. Isteni eredetét, alak-
ját , anyagát és hatásait tehát, mint ismerteket, mellőzhe-
tem és csupán annak feltüntetésére szoritkozom, hogy mily 
kiváló gyöngédsége az Jézus szeretetének, és hogy miként 
vonz magához bennünket kegyelmei és malasztjai bő for-
rása által. 

A gyónás szentségét szeretik a katholikusok, de gyű-
löli a világ. Miként a tűzoszlop, mely hajdan az U r válasz-
tott népét vezette, fdénk teljesen világos, a világ felé telje-
sen sötét. Kettő van, mitől a világ szabadulni szeretne — 
az utolsó ítélettől s a gyónás szentségétől : az előbbitől, mert 
mindent felkutat és kikerülhetlen ; az utóbbitól, mert elő-
hirnöke és bizonysága a jövő ítéletnek. Ez az oka, hogy 
nincs rágalom, melyet ne szórna a gyóntatószékre a világ. 
Ha bírná, megfosztaná még az örök Bírót is trónusától ; nem 
csuda tehát, ha megrohanja azt, ki a gyónás alkalmával az 
itélőszéken ül, hisz az az örök Bírónak követi nyomdokát ! 
De nemcsak azok, kik az egyházon kivül állanak, hanem 
még azok közül is, kik tagjait képezik, a tisztátlan életű, 
hamis, dölyfös, lanyha, világias katholikusok, szóval mind-
azok, kik nem tartanak bűnbánatot, rettegnek és futnak ama 
nagy, fehér trónus árnyékától, mely a gyónás szentségében 
esnék reájok. Azonban mindazoknak, kik bármily mérvű és 
jellegű bűnbánatot tartanak, kedves £tZj az Oltáriszentség 
után legkedvesebb és pedig oly indokokból, milyeneket még 
az Oltáriszentség sem képes felmutatni. Jézus az Oltáriszent-
ségben valósággal és lényegileg, saját teste és lelkével, isten-
sége és embersége egész teljével van jelen ; de a gyónás 
szentségében csak jelképben és kegyelme által. E szempont-
ból tehát nem történhetik összehasonlítás. Az Oltáriszent-
ségben Jézus királyságát, hatalmát és dicsőségét tár ja 
elénk, mig a gyónás szentségében gyengédségét mint az or-
vos, részvétét, könyörületét mint a jó pásztor. Az előbbi 
szentségben, főleg isteni tökélyei által vonz és alakit át ben-
nünket ; az utóbbiban emberi tulajdonai, rokonszenve s ir-
galmával. Az Oltáriszentségben Jézus felemel minket; a 
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gyónás szentségében pedig leereszkedik hozzánk, hogy meg-
hallgassa könyörgésünket és megnyissa sz. szivét, vétkeink 
közepette is legnagyobb nyomorúságunk idején. Amott ural-
kodik Jézus az igazak közt ; emitt keresgél a gazok közt, 
keresi azokat, kik elveszve vannak ; amaz tehát a szentek, 
ez meg a bűnösök szentsége ; miért is mondhatjuk, hogy 
szomszédságunkban van, hogy szükségleteinkkel legbensőbb 
érintkezésben áll, hogy a segély és vigasztalásnak tisztán 
érthető, emberi hangja az. Elősorolok tehát néhányat azon 
okok közül, melyek ösztönöznek bennünket, hogy szeretettel 
közeledjünk ahhoz ; s ezek : 

Először, mert a gyónás szentsége Jézus könyörületének 
szentsége ; másodszor, mert az az önismeretnek ; harmadszor, 
a bánat tökélyesitésének ; negyedszer a megbántásokért föl-
ajánlott kárpótlásnak, s végre az állhatatosságnak eszköze. 

1. Először tehát megmutatom, hogy az Jézus könyö-
TÜletének kiváló szentsége. A gyónás szentsége hirdeti is, 
részesiti is a bűnösöket Jézus malasztjának teljében. Midőn 
isteni Mesterünk apostolaira lehelt és igy szólott hozzájok : 
„Vegyétek a Szentlelket. A kiknek megbocsátjátok bűneiket 
megbocsáttatnak nekik; és a kiknek megtartjátok, meg van-
nak tar tva", ') egy lelket sem zárt ki az akkor élők, vagy a 
később világra jövők közül, a bocsánatnak ezen istenajkról 
lehangzott Ígéretéből. Apostolainak kezeibe tette le szent 
Vérének ajándokát, hogy hintsék be azzal az egész földet, 
minden népet, minden kort, minden nemzedéket. A zsidókat 
épugy illette az, mint a pogányokat ; s azokat, kik akkor 
hittenek, szintén ugy mint azokat, kik — szavaik által — 
később fognak hinni az O nevében. Magában foglalja az te-
hát a legnagyobb bűnöst is. Senki sem záratott ki a vezek-
lés és bűnbocsánat e nagy missiójából. A legvénebb és leg-
megrögzöttebb bűnös, kinek vétkei oly pirosak mint a skar-
lát, s oly sötétek mint az éjfél ; a legdölyfösebb gonosztevő 
s a rosz szokásokban legmegátalkodottabb egyén is, elnyer-
heti a feloldozást. Krisztus maga mondá : „Minden bün és 
káromlás megbocsáttatik az embereknek ; de a lélek elleni 
káromlás nem bocsáttatik meg," 2) mert a lélek elleni ká-
romlás magában véve oly bün, melyet az illető meg nem 
bán. Magának a bánat Istennének káromlása s elvetése az, a 
bűnbocsánat fölötti kétségbeesés. Nem az isteni törvény 
által válik tehát megbocsáthatatlanná, hanem a bűnös er-
kölcsi mezitlensége, készületlensége folytán. Ezen egyet ki-
véve nincs oly testi vagy lelki bün, legyen az bármily nagy, 
megrögzött, vagy égbekiáltó, mely ne nyerhetne teljes, töké-
letes s rögtöni feloldozást. 

De a gyónás szentsége nemcsak megszerzi akármily 
vétek bocsánatát, hanem még el is áraszt bennünket az isteni 
kegyelmek bőségével. Miként a keresztség első szellemi fel-
támadásunkat képezi, ugy leszen a gyónás, ha később nagy 
bűnbe merültünk, második feltámasztónkká. Ép ezért ezen 
szentségek, holtak szentségeinek is hivattak, mert a lelket a 
bün halálából a megigazulás életére támasztják s e közben 
eltöltik azt kegyelem és szeretettel. A keresztség után el-
vesztett megszentelő malasztot visszaszerzi a gyónás, sőt 
ama jótettnek érdemeit is teljesen feleleveníti s visszaidézi, 
melyek a bün által meghaltak és eltűntek. Ali tavaszkor az 
erdők és mezőkkel, melyek a tél folytán kiszáradt és kihal-

1) Sz. János. XX. 22, 23. — 2) Sz. Máté. XII. 31 

taknak látszottak s most egyszerre kifakadnak és kivirulnak 
— az történik a gyónásban a lélekkel. Meghalt az, s most 
újra él ; gyümölcsei, melyek elfonnyadtan csüngtenek az 
ágakon, visszanyerik csábitó pirjokat. A keresztség által 
Isten fiaivá leszünk, a bün által elvesztjük a fiúságot s ki-
esünk az U r szeretete és kegyelméből ; a gyónás visszavezet 
mennyei Atyánkhoz, ki ú j ra fiai és barátjainak fogad. Ezek 
azon malasztok, melyeknek a gyónás kiapadhatlan és ki-
merithetlen forrását képezi. 

2. A második, miből kitűnik, hogy a gyónás Jézus 
Krisztus határtalan könyörületességének szentsége — isteni 
Mesterünknek a bocsánatot illető készsége. Keserű bánatban 
töltött évek, vezeklésben megőszült hajfürtök, sőt éltünk fel-
áldozása kívántatnék ahhoz, hogy nagy és számos bününk 
bocsánatát megnyerhessük. S ki az, ki ne tenné meg mind-
ezt, ne szenvedne, ne áldozna valamit, sőt még életét is, ha 
ily kép biztosan elnyerhetné vétkei örök bocsánatát? S mégis 
e feltételek közül egyiket sem kivánja isteni Mesterünk bű-
neink bocsánatának elnyerésére. Mi nem birtuk megszerezni, 
megszerzé tehát azt Önmaga számunkra. „Ingyen adatunk 
el" vagyis a vétek által megcsalatva s elveszitve, és „pénz 
nélkül váltattunk meg;" 3) vagyis nem levén, „honnét meg-
fizetnünk, elbocsátott az Ur és az adosságot elengedé",4) de 
még se addig, mig önmaga meg nem fizetne érettünk. Az 
isteni bölcseség és szeretet nyilatkozatául, az Atya kívána-
tára emberi testet vett a Fiu Isten magára, hogy lenne ha-
landó élete, melyet letehessen, odaadhasson érettünk. „Senki 
sem veszi el tőlem, hanem én teszem azt le magamtól, és ha-
talmam vagyon annak letételére és ismét hatalmam vagyon 
annak felvételére." 5) Emberi éltének összes szenvedése, de 
főleg és mindenekfölött, drága sz. Vérének utolsó cseppig 
történt kiontása által szerzé meg Jézus a keresztség és gyó-
nás bűnbocsátó kegyelmeit. Neki tehát igen sokba, nekünk 
pedig semmibe sem került e szentségek megszerzése, mert 
önként és ingyen nyujtá azokat Jézus minekünk. Mieink te-
hát e szentségek, mert övéi ; övéi pedig azért, mivel saját 
isteni Vére árán szerezte meg azokat. Fejedelmi bőkezű jog-
gal pazarolja reánk e szentségeket, mert minden egyes fel-
oldozás, egy-egy királyi kegyelmezés, melyet készségesen 
és bőségesen osztogat, nemcsak „pénz nélkül és minden csere 
nélkül",6) de daczára nagy méltatlanságunknak is. 

Sőt többet mondok. Hogy megbocsáthasson, csupán 
bánatos szivet követel tőlünk ; s maga e bánatos sziv is, az " " . . . . Ö ajándoka. Az O inditó malasztja eszközli azt, hogy mi a 
gyónás szentségéhez előkészíttetünk. Ö az, ki a hit világos-
ságával természetfölötti félelmet kelt elménkben. Ö az, ki 
lelkiismeretünket emésztő tűzzel s elkövetett vétkeink emlé-
kezetével furdalja. Ö az végre, ki szivünkbe ülteti a re-
ményt, hogy mennyei Atyánk megbocsát, és ki akaratunkat 
meginditva, mintegy karonfogva a gyóntatószékbe vezet. 
„Senki sem jő az Atyához, hanem csak énáltalam ;" 7) „és 
senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, ki engem küldött, 
nem vonza őt." A gyónás szentsége tehát Jézus Krisztus fe-
jedelmi kegyelme s könyörületének kiváló csatornája és bi-
zonysága. ítélő zsámolyáról, melyen királyi kegyességgel 
székel, folyton sugárzik titokteljes malasztja, mely inditja, 

3) Izaiás. LH. 3. — «) Sz. Máté. XVIII. 25—27. — 5) Sz. János. X. 
18. — 6) Izaiás. LV. 1. — ?) Sz. János. XIV. 6. 



166 

vonzza, hivja a lelkeket a megtérésre. Ilyen Jézus készsége, 
melylyel a drága szent Vére árán megszerzett kegyelmet az 
emberekre pazarolja. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 12. Necrolog. A főváros sugár-utján 

f. hó 6-án délután szomorú gyászmenetnek voltunk tanúi, 
illetőleg tanuja volt azon diszes és válogatott közönség, mely 
nevezett napon a 49-ik számú házban megjelent, ekkor te-
mettetett el ugyanis a legnagyobb részvét közt ngos és ftdő 
lióder Alajos, nagyváradi apát-kanonok, a budapesti köz-
ponti papnevelde közszeretetben állott igazgatója ; az ő em-
lékének akarjuk-e néhány sort szentelni, mert megérdemli, 
hogy felőle külön szóljunk. 

A megboldogult élte 66-ik évében szóllittatott ki a O O 
világból, vele országosan ismert ember szállt a sirba. Kisbé-
ren 1812-ben születvén, gymnasiumi tanulmányait több he-
lyen végezte és bevétetvén az esztergommegyei papnöven-
dékek közé, Nagyszombatba küldetett a bölcsészet tanulmá-
nyozása végett. Kitűnő szorgalma és tehetsége megszerez-
ték részére a kitüntetést, hogy a központi papnöveldébe kül-
detett, hova rendszerint kiváló tehetségek, magasabb kiké-
peztetés végett küldetnek. Az elhunyt apátkanonok tehetsé-
geit nem is ásta a földbe, hanem azokat ugy az egyházi, 
mint a profán tudományok terén már mint kispap kamat-
koztatta, az egyházi tudományok terén mindig az elsők közt 
foglalt helyet, mig a magyar gyakorló iskolában is tevékeny 
részt vett. 

A papnevelde rendszerint azon hely, hol meglehetős 
biztossággal meghatározható az if jú működéséből, mit fog, 
vagy fog-e egyáltalában az életben kiható működést kifej-
teni? Bátran lehet ezt mondani R. A.-ról, a mit ő a papne-
veldében kezdett, azt folytatta künn az életben, — élete 
folytonos tevékenység volt mindazon pillanatig, midőn több 
mint másfél évvel ezelőtt szélhűdés következtében tétlen-
ségre lett Ítélve, mely állapotban nem egyszer fájdalmasan 
emlité, hogy napjait tet tvágya mellett elzárkozottan, csak 
arra szoritva, hogy mások működését szemlélje, kell tölte-
nie. Működése az elhunytnak sokoldalú volt. Nevezetesen a 
mi a lelkipásztorkodást illeti, e téren hosszabb időn keresztül 
két izben működött, 1854-ben azonban a fővárosban nyílt 
tere a működésre, a nevezett évben lett ugyanis a budapesti 
egyetem hitszónoka, és e téren legszívesebben, még legutóbbi 
időben is nagy buzgalommal működött, szónoklataira hall-
gatói bizonyára még hoszu időn keresztül fognak emlékezni. 
E buzgalmának köszönhette bizonyára, hogy a fejedelmi 
kegy 1867-ben kanonoki székbe emelte, és mint ilyen foly-
ton az if júság nevelésével foglalkozott, majd a nagyváradi 
sz. Józsefről nevezett finevelde, majd a nagyváradi, majd 
ismét a központi papnevelde igazgatója levén, a midőn is a 
Szent-László-Társulat alelnökévé választatott. 

Sokszoros elfoglaltatása mellett azonban az irodalmi 
tevékenységet, melyet már a papneveldében megkezdett, az 
életben is folytatta. Különféle egyházi iratokban, úgymint 
az ,Egyházi Tár', ,Religio', és ,SíOW'-ban is dolgozott, igy 
szerkesztette volt egyidőben a ,Pázmány füzetekei', sőt nem 
csak szerkesztette, hanem önálló dolgozatait is ugyanott 
közre adta. Irodalmi főmunkásságát azonban az elemi és 

felsőbb iskolai gyermekek részére készített bibliai történet 
megírása, valamint a Deharbe-féle hármasfokozatu kate-
chismus szerkesztése képezi, melyek még ma is általánosan 
használtatnak. 

íme ily férfiút vit tünk a napokban a kerepesi teme-
tőbe, elég ismerni rövid és teljességre igényt épen nem tartó 
itt adott életrajzát, hogy megértsük, miért kisérték kopor-
sóját oly számosan, oly tekintélyes egyházi és világi férfiak. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Szepesmegge. Főpásztori körlevél IX. Pius halála 
és XUI-ik Leo megválasztatása alkalmából. Venerabiles F ra -
tres, ac Filii in Christo Dilectissimi ! Funestissimum, quod 
universae pagellae publicae tulerunt, nuntium, mecum per 
Excell. D. Nuntium Apostolicum ope subnexarum littera-
rum officiose communicatum est. 

„Nunciatura Apostolica. — Illustrissime ac Reveren-
dissime Domine Episcope ! Luminare maius, quod S. Catho-
licae Ecclesiae tanto fulgore tantoque tempore praefuit, 
quanto nullum unquam, ad vesperas diei septimae huius 
mensis occidit. Summum Pontificem Pium Nonum, morien-
tium sacramentis munitum et iustorum pace compositum 
Deus, vitae omnium mortisque arbiter, de eo meliora dispo-
nens, a terrenis ad superna vocavit, totusque christianus 
orbis sanctissimum suum patrem et pastorem, verbo et 
exemplo potentem, pro tuendis Ecclesiae iuribus, omnis ge-
neris calamitates et molestias apostolica constantia perpes-
sum, ingenti dolore luget. Unum sed vero, illudque maxi-
mum, adest universali filiorum luctui lenimen in spe, quae 
omnium cordi certa insidet, tanto parenti meritis et virtu-
tibus vere pleno et ornato iustum iudicem aeternae beatitu-
dinis praemia iam contulisse. 

Nunc autem supplici humilitate Deum Maximum et 
Optimum deposcere cum Clero et populo non intermittat 
Ulustritas Tua Rma, ut Sponsae suae Ipse in tam gravi re-
rum et temporum discrimine benigne praesentissimo et po-
tentissimo auxilio praesto sit, et Sacrosanctae Romanae Ec-
clesiae, immensa pietate sua, Pontificem concédât, qui pio in 
nos studio, semperque Deo piacitus, et populo Dei pro sa-
lubri regimine sit assidue ad gloriam divini nominis reve-
rendus. 

Omnimoda venerationis et obsequii significatione li-
bentissime et iugiter persevero Vindobonae 9. Februari i 
1878. Illustritatis Tuae Rrnae humillimus addictissimus 
servus Ludovicus, Archiepiscopus Thessalonicensis, Nuntius 
Apostolicus." 

Tristissimo igitur munere perfungor, dum Vobis, Ve-
nerabiles Fratres ac Filii in Christo dilectissimi ! acerbissi-
mo dolore et moerore oppressus, obituni Beatissimi Patris, 
Pi i Papae IX. , qui die 7. Febr. anni currentis 40 minutis 
post horam 5. pomeridianam, pretiosam in conspectu Do-
mini mortem oppetiit, annuntio. Vixit annos octogintaquin-
que, menses octo, dies viginti quinque. Ecclesiae navim gu-
bernavit annis triginta uno, mensibus septem, diebus vi-
ginti uno. 

Tota cordis pietate precamur, ut Mater divinae gra-
tiae, quam in vivis pulcherrimo honoris titulo salutavit, in 
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Coelesti Jerusalem, animam piissimi huius Pontificis ad 
Ilium deducat, qui per Earn ad nos venire voluit. Faventes 
liabeat eoelestes Sanctorum Choros, quorum beatam glóriám 
in vivis mundo exultanti annuntiavit. Dominus laetificet 
Eum in gaudio cum vultu suo, et coronet Eum corona iusti-
tiae quam promisit diligentibus se ! 

Gravissimam iacturam fecit Ecclesia, fecimus universi, 
gravi et prope insanabili vulnere, tam dubiis ac formidolo-
sis Christianae Reipublicae temporibus accepto, confecti 
suinus. Merito lachrymis oculi omnium bonorum Ecclesiae 
flliorum madent ; merito templa Dei planctibus gemitibus-
que circumsonant ; merito undique querelae et lamentati-
ones exaudiuntur. Is enim nobis ereptus est Summus Ponti-
fex, Vicarius Jesu Christi, quo, alienissimo hoc Eeipublicae 
Christianae tempore, se illa recreabat ac solabatur uno, in 
quem intuens, plurimarum quas excepit acerbitatum, memó-
riám deponebat. Is nobis ereptus est optimus omnium Chri-
stianorum Pater ac infallibilis in rebus fidei et morum Ma-
gister, cuius venerandam frontem innumerae, eaedemque 
splendidissimae gemmae, — gemmae omnium pretiosissi-
mae : promulgatio ipsi Ecclesiae coaevorum dogmatum : Im-
maculatae Conceptionis Virginis Deiparae et Infallibilis Ma-
gistern Romanorum Pontificum in rebus fidei et morum, 
exornarunt ; cuius miram morum sanctitatem, suavitatem-
que, paternam in omne genus humánum charitatem cum 
maiestate coniunctam, acerrimam in propugnandis Ecclesiae 
et Sanctae Sedis Apostolicae iuribus, animi vim et forti tu-
dinem, in salutem fidelium, Dei et Ecclesiae gloriam prae-
clarissime gesta demirata est aetas nostra, et demirabitur in 
fastis et annalibus Ecclesiae omnis futura aetas. Nihil un-
quam Ille in dicenda contra inimicos Crucis Christi, contra 
hostes Ecclesiae sententia metuit, nunquam quidquam sancta 
veritate prius aut antiquius habuit. Aeternas semper veri-
tates annuntiavit, saeculi errores, naturalem supernatura-
lemque rerum ordinem, atque ipsa Ecclesiasticae civilisque 
potestatis fundamenta subvertere minitantes, apostolid elo-
quii gladio configere, caliginem, novarum doctrinarum pra-
vitate, mentibus offusam dispellere, — quae necessaria ac 
salutaria sunt, tum singulis hominibus, tum christianae fa-
miliae, tum civili societati intrepide effari, semper Supre-
mi sui Ministerii est arbitratus. Perniciosis saeculi ma-
chinationibus obsistendo, dominicum gregem in via salu-
tis servare, contra seductiones erroris munire, contra vim 
potentium, et falsorum sapientium astutiam tueri nunquam 
non adnisus est. Per sex et quod excedit lustra, quibus cla-
ves et clavum fortiter tenendo, ac dirigendo, Ecclesiam 
Dei rexit, continuis ferme inimicorum Ecclesiae persecutio-
nibus expositus, virtute et vi Crucis Christi suffultus nullás 
reformidavit passiones. Paterna eius in omne genus humá-
num Charitas tanta fuit , ut non obstantibus rerum suarum 
angustiis, omnibus prope orbis Christiani partibus, aliqua 
difficultate pressis ac laborantibus incunctanter subvenire so-
litus fuerit . Verbo egregiis prorsus animi mentisque dotibus, 
quibus in Ecclesia praefulsit, — excellentissimis suis vir tu-
tibus, quibus supra caeteros mortales floruit, — praeclaris 
denique suis gestis et factis, quibus nomen, Pontificatumque 
suum immortalitati mandavit, generi hominum quotidie in 
peius ruenti Pastoris optimi spectaculum exhibuit, ipso-

rum etiam veritatis inimicorum animos percellens, oculos-
que ad se vel invitos ipsa rerum praestantia et dignitate 
convertens. (Vége köv.) 

Róma. XIII. Leo ö szentségének koronázása f. hó 3-án 
a Sistinában ment végbe, miután az olasz kormány egyene-
sen kijelentette, hogy nem képes a rend fentartásáról jót 
állani, még azon esetre sem, lia ő szentsége csak mint meg-
választatása napján az ,urbi et orbi' áldást adná a templom-
ban. Sőt mi több, a rendőrség e napokban egy ládát foglalt 
le a vasúti állomáson, melyben Orsini-bombák voltak. E l á d a 
Firenczéből jött és a bombák minden bizonynyal azon szán-
dékkal csempésztettek Rómába, hogy az ünnepély napján a 
sz. Péter templomában összegyűlt nagyszámú nép közé vet-
tessenek, amint ugyanez tettleg történt, midőn nem régen a 
firenczei székesegyházban Viktor Emanuelért a gyász-isteni-
tisztelet tartatott kell-e ennél világosabb bizonyiték, 
hogy a forradalmi kormánynak Rómában létele folytonos 
tagadása a pápa függetlenségének s szabadságának, midőn 
egyik legmagasztosb ünnepélyes szertartást meg nem tar t -
hatni a százados szokás szentesitette módon, mert e kormány 
nem képes az egyház látható fejét és a hivők ajtatos tömegét 
az ö ,hívei1 nemtelen garázdálkodásai ellen biztositani? 
Avagy hogy merje a pápa a Vatikán küszöbét átlépni, mi-
dőn még a templomban sem biztos, midőn a forradalmi had 
gazsága annyira megy, hogy még a templomban sem riad 
vissza gyilkos merényletektől ? Valóban, szégyenletesebb 
szegénységi bizonyítványt nem adhatott volna magának e 
kormány, hangosabban meg nem hazudtolhatta volna mind-
azt, mit évek óta a ,garantia-törvény'-ről országnak világ-
nak hazudott, mint azon megbélyegző vallomás által, hogy 
nem képes a pápát, még koronázása napján sem, a csőcselék 
gazsága ellen megvédeni ! Ne is mondja senki, hogy e 
kijelentés csak azért történt, mintegy boszuból, mert I X . Pius 
temetése alkalmával Umberto királynak, jelentése folytán, 
tudomására adatott, hogy külön hely, mint ,Olaszország ki-
rálya' nincs az ő számára, hanem ha tetszik, neki, „az idegen 
fejedelmeket megillető etiquette" szerint fog fogadtatni, — 
vagy mivel X I I I . Leónak trónralépte neki csak mint „IV. 
Umberto, szúrd király ő felségének Rómában" adatott tud-
tára, — mind e kifogások hiábavalók az Orsini-bombák mel-
lett, melyeknek létét és rendeltetését maga a rendőrség consta-
tálta s ezen bombák megérdemlik, hogy magyarázó illustra-
tióul nyomattassanak a ,garantia-törvény' hivatalos szövege 
mellé, mi katholikusok pedig jegyezzük meg magunknak e 
bombákat, hogy eszünkbe jussanak, valahányszor a liberalis-
mus a „szabad egyházat a szabad államban" emlegeti. 

Hogy ilyenek után belépti jegyek még a Sistina szá-
mára is — azokon kivül kiknek de iure et consuetudine ott 
megjelenniük kell vagy szabad, — csak csekély számmal 
adattak ki, az természetes. Mindazonáltal a közönség- igen o o 
számos, de válogatott, fényes és nemes is volt, (kivéve egy pár 
zsidóreportert, kikhez egyébiránt a mai világban minden na-
gyobb ünnepélyességnél épugy hozzájokszokniok kell, mint 
péld. a porhoz, a tolongáshoz, vagy egyéb kellemetlenségek-
hez, melyek ily alkalmakkor elkerülhetlenek.) A Sistina nem 
csak, hanem a Sala regia és ducale is egészen megteltek a dip-
lomatiai karral, a főnemességgel és egyéb meghívott szemé-
lyiségekkel s mindenki már jóval 9 óra előtt helyén volt, 
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mely időben az ünnepélyek kezdetüket vették. A biborban 
megjelent Eminentiák a sala dei paramentiben s pedig arany-
nyal himzett fehér ruhát, fejes damask-infulával ; a papság 
egyéb tagjai, kezdve az érsekektől lefelé, az e terem melletti 
peristyliumban vevék fel a rangjuknak s állásuknak meg-
felelő ruhát. 

A Sala dueale-ban oltár volt felállitva, mely előtt ő 
szentsége, leérkezve, a bibornokokat és érsekeket kézcsókra, 
a püspököket pedig lábcsókra bocsátá. Ezután a Tertia éne-
keltetett el, mely után a nagyszerű menet megindult a Sistina 
felé, a következő rendben : a különféle pápai hivatalnokok, 
Buspoli liercseg mint Maestro del Sacro Ospizio, az infulás 
apátok, a püspökök és érsekek, Colonna János herczeg, pápai 
trónőr, a bibornokok és végre ő szentsége a sedia gestatoriá-n, 
planétában, értékes mitrával fején, körülvéve udvari sze-
mélyzete és kisérve a nemes testőrség által. Menet közben a 
„Pater Sande, sic transit gloria mundi/" jelentőségteljes sza-
vak háromszor hangzottak előtte, fel-fellobbant a meggyúj-
tott pamut s époly hirtelen el is aludt, e szavak megható 
magyarázatául 

A sistinába érkezve ő szentsége az ünnepélyes hitval-
lomás után a trónralépett és a pallium felvétele után az u. n. 
obedientiá-1 fogadta ; bocsátván a bibornokokat kéz, láb és 
arcz, az érsekeket és püspököket a térd és láb s az alsóbb-
rendüeket a láb csókjára. 11 órakor kezdődött az ünnepélyes 
pápai mise, minőt a rómaiak 8 év óta nem láttak. A mise 
után msgre Guidi a tiarát, melyet régebben a Guardia Pa-
latina ajándékozott I X . Piusnak, a trón elé vivé, mig Di 
Pietro bibornok a koronázás előtti imákat mondá el, miknek 
elvégzése után Mertei bibornok, ki ez alkalommal mint első 
szerpap-bibornok működött, a triregnumot e szavakkal he-
lyezé ő szentsége fejére: 

„Accipe Tiaram, tribus coronis ornatam, et scias, te esse 
Patrem Principum et Begum, reetorem orbis, in terra Vica-
rium Salvatoris N. J. Chr. cui est honor et gloria in saecida 
saeculorum 

Mertei ő emja hangja kissé reszketett, midőn e fontos 
cselekedetet végzé, s a legmélyebb, nem egy szemben köny-
nyek által nyilvánuló meghatottság érzete futott végig a 
jelenlevőkön, s midőn ő szentsége az apostoli áldást adta, me-
lyet a régebbi terv szerint a sz. Péter-féle Loggiából kell 
vala adnia, ha közben nem jönnek az olasz kormánynak Or-
sini-bombái — akkor térden állva Krisztus földi helytartója 
előtt, újból azon meggyőződésben erősödtünk meg, hogy bi-
zony X I I I . Leo is csak fogoly — ! 

Az ünnepélyes szertartás befejezése után mely körül-
belül 1L 2-ig tartott, ő szentsége szokott módon visszavonult, 
oda lenn pedig sz. Péter piaczán a népnek ezrei még igen 
soká, majdnem estig várták a pápai áldást, melytől Crispi 
bombái megfosztották. 

IRODALOM. 
—- ,Elemi Katekizmusc magyarázata. Dr. Schmitt 

Jakab, Deharbe-féle magyarázatából forditva, illetőleg az 
esztergomi érseki tartományban elfogadott kátéhoz ido-
mitva : az eszterg. érseki papnevelde magyar egyházirodalmi 
iskolája. I I . kiad. Kiadja Buzárovits G. Esztergomban 1878. 

Örvendetes jelenségnek tartjuk, hogy e jeles munká-
nak első kiadása teljesen elfogyott, ugy hogy másodszor kel-
lett ezt nyomatni. Az eredetinek jelessége mindenütt el van 
ismerve, a fordításban pedig csakis a nyelv változott, és az 
is oly tiszta, egyszerű, a gyermek eszének megfelelő magyar-
sággá, hogy ha a czimlapon nem állana, rá se lehetne is-
merni, hogy ez forditás. A mi változás történt a munkában, 
az csak emeli értéket, amennyiben az esztergomi egyh. tarto-
mányban előirt kátéhoz át van idomítva. Használhatóságát 

illetőleg saját tapasztalásunkból állítjuk, hogy segítségével 
a legszebb eredményeket elértük. A hitelemző csak egy té-
tel magyarázatot olvasson s azonnal a hasonalaku és tárgyú 
példák egész özöne támad lelkében és a kedves kisdedek 
mintegy ösztönszerűleg vezettetnek ezek fonalán az igazság 
megismerésére. Ily előnynyel bírván a szóban lévő magya-
rázat, ajánljuk hitelemzőtársaink figyelmébe, s különösen nö-
vendékpapjainknak kivánjuk, hogy már a papnöveldében 
tanulják s onnan egy sem távozzék e magyarázat nélkül. 

Kiadó, ugylátszik, szem előtt tartotta az emiitett elő-
nyöket s a könyvnek gyakori használatát, s azért vastag pa-
piroson csinos kiállításban nyújt ja a papságnak, hogy az 
külsőleg is vonzó erővel birjon. Hiszszük, hogy nemsokára 
harmadik kiadás is szükséges lesz. 

Ára 1 ft. 40 kr., s kapható a kiadó Buzárovits Gusz-
táv könyvkereskedésében Esztergomban. Egy hiielemzö. 

-f- s Isten Igéje' szentbeszédekben I I I . évf. 3. fűzet. 
Tartalom : A halhatatlan I X . Pius utolsó beszéde. — Nagy-
böjti szentbeszédek. — Böjt I . vasárnapra. 

A T. ez. Vinczc Ambró főgymn. hittanár Pécsett elő-
fizetést hirdet ,Ker. kath. vallás-erkölcsi értekező Beszédek' 
cz., sajtó alatt levő munkára. E beszédek, melyek korunk 
müveit katholikusainak vallás-erkölcsi igényeihez alkalma-
zottan, a fel. gymnasium négy felső osztályai előtt tartattak, 
a tanév kezdetétől gyertyaszentelő B. A. ünnepéig terjed-
nek. Ára ezen első kötetnek 3 ft., tiz után tpéld., az előfize-
tési pénz márczius végén szerzőhez beküldendő. 

© sírodalmi Szemle1. I I I , 3. Mindszenty Gedeon. 
— Csiky Janus. — Menyhért, Kalocsa vidékének növényte-
nyészete. — Kazaly, Egyházjogtan. — Ágoston, A kandaló-
nál. — Szülik, Magy. nemz. Irodalomtört. — Tokody, Havi 
közi. — Stimmen aus Maria Laach. — Mike, Mária-havi 
Virány. — Könyvészet. Vegyesek. 

Y E < 3 Y E S E . K . 
-(- Császár s ap. Király ő felségének atyja Ferencz Ká-

roly főherczeg ő cs. k. fensége f. hó 8-án, déli 1 óra körül, 
rövid betegség és a szentségek ajtatos felvétele után elhunyt. 
A boldogult született 1802-i decz. 7-én. A politikától ugyan 
egész életén át távol maradt, emléke azonban mindazon szám-
talanoknál, kik benne mindig segíteni kész, leereszkedő jóte-
vőt birtak s mindazoknál, kik a tiszta jellem és őszinte, mély 
vallásosság iránt tisztelettel viseltetni képesek, feledhetlen 
és áldott marad. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Császár s apostoli király ő felsége legkegyelmeseb-
ben megengedni méltóztatott, hogy gróf Karácsonyi Guido 
a neki adományozott Pius-rend nagykeresztjét elfogadhassa 
és viselhesse. 

— Ö szentsége Franchi bibornokot államtitkárrá, Si-
meoni bibornokot pedig a Propaganda elnökévé nevezte ki. 

— A ,Pester Lloyd'-nak egy fiatal zsidaja járván, I X . 
Pius halála óta Rómában, X I I I . Leo ő szentsége megkoro-
náztatását irja le, de nem ugy, amint az tettleg is történt ; 
hanem ahogy annak az előlegesen megállapított terv szerint 
kellett volna történnie, ha a római levelünkben említett Or-
sini-bombák nem jönnek közbe. E hamisítással a zsidó-iro-
dalom alkalmasint azt akarja elérni, hogy együgyű olvasói 
bámulják azt a nagy szabadságot, melynek a pápa Rómában 
örvend ; valóban pedig csak ujabb példáját szolgáltatja azon 
lelkismeretlenségnek, mely összes működését jellemzi. 

— Crispi, az olasz koronának ezen méltó ministere, 
nem régen Bismarcknak és több osztrák-magyar államférfi-
nak szívesen látott és ünnepelt vendége, múltkor említett 
bigamiája miatt kénytelen volt lemondani. Lesz-e a dolog-
ból per, még nem tudni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Budapesten, márcz. 16. 22. I. Félév, 1878. 

Tartalom: A lelkipásztorság köréből. — Jézus szeretete a bűnbánók iránt. — Egyházi tudósitások : Pest. Az u j pápa. 
Pest. Az infallibilitas igazolása. Szepesmegye. Főpásztori körlevél I X . Pius halála és X I I I . Leo megválasztatása alkalmából. 

Irodalom. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság köréből. 
„Ecclesiae Par. N. inclyta familia Sz — yana 

anno 1770." Ezen fölirat van vésve azon szép mii-
vezetü tiszta ezüst kehely talpán, melyet száz éven 
tul minden elödöm használt, ugy én is minden-
nap használok a sz. miseáldozatnál. Mint egy kis-
szerű régi tervrajz mutatja, (egyéb hiteles adatok 
hiányában) akkor még fiók-község voltunk s csakis 
egy kerek tetejii kápolna szolgált templomul, mig 
néhány évvel későbben, 1784-ben kezdődve s tiz év 
alatt épülve, 1794-ben bevégeztetett a mostani sz. 
egyház, mint ezt is csak a márványtábla vésetéből 
t ud juk : „inchoatum — terminatum." Akkor már 
plebánia-község voltunk, (igy beszéltek az öreg kró-
nikások) papunk is vala és pedig nagyérdemű. D. 
András személyében, ki 1775-től kezdvén vezetni az 
anyakönyveket, 1776-ról az 1-sö lapon ily jegyzetet 
hagyott : „Anno 1775-o incendium foede absumpsit 
Ecclesiam cum parochia et maiori parte matricula-
rum, a quo parochiae administratio curae P. P. Fran-
ciscanorum concredita est usque 1777. fest. s. The-
resiae.u 

Nem lévén barát ja csak „de papyro ad chartam" 
való irogatásnak, habár ily munka közhaznuságát 
sem lehet félreismerni, közben saját tapasztalati né-
zeteimet is elmondom, vagy inkább a tárgyak leirá-
sát i t t ott csak is arra használom, azok mübecsére 
súlyt nem fektethetvén, hogy e téren életrevaló esz-
méket fejtsek ki azon tömérdek és föltűnő hiány, 
gondatlanság, visszaélés megjelölésében, melyek a 
mennyire a müizlést sértik, egyszersmind a legna-
gyobb hanyagság és vallástalanságról tesznek tanú-
bizonyságot. 

Mindenekelőtt kinyilatkoztatom, hogy jutottam 
az érdekes családi fölirat titkára, miután az egészen 

elrejtve a kehely talapzatának keskeny szélein van 
megörökitve. Hogy s hogy nem ? azt itt ily diszes 
közönség előtt nem is illik feszegetni, amint először 
kezembe vettem a szép régi kelyhet, mindjár t sze-
membe tűnt aranyos rovatkáin a zöld penész, mely 
már annyira beette magát az anyagba, hogy csak 
erős tisztitó porral lehetett ennek eredeti fényét visz-
szaadni. Már azt csak nem tehettem, hogy a consec-
rált edényt a szolgálóra biztam volna, tehát meg-
tisztitottam magam. Az ide-oda forgatás azon örven-
detes tudomással jutalmazott meg, hogy fölfedeztem 
a föliratot, mely egy terjedelmes család iránt erősité 
meg lelkipásztori nagyrabecsülésemet. De bezzeg! 
mikor nyomára jöttem, hogy melyik ág volt 1770 
körül virágzásban, arról kellett meggyőződnöm, hogy 
ezen kegyeletes ajándék az egykori nagy névnek 
egyedüli megőrzője. A többi már mind ugy fölol-
vadt az idő vasmarkában, mint a kemény és fénylő 
jég a nap sugarától. Mégis azt üvöltik a liberálisok, 
hogy minek az egyháznak a jószág ? Sem Krisztus 
urunknak, sem az apostoloknak nem voltak földi 
birtokaik, sem bankrészvényeik, sem arany kely-
heik hát minek most? íme! ezen kis ezüst ke-
hely itt hivatva van a Gondviselés által azon tönkre 
jutot t családot u j fénybe öltöztetni, melynek nevét 
talapzatában száz éven tul viseli. Az ősi nemesleve-
lek idő jártával elporladoznak, a családi pecsétgyű-
rűket régen összeolvasztotta Iczig zsidó ; a nagy ki-
terjedésű uradalmak elkártyázva, idegen kezek közt 
gyümölcsöznek : mig az oltáron ezerek forró imáit s 
őszinte könyeit tolmácsolja az örök életre jogosultan 
folyvást — e kis de még mindig ép áldozó-kehely 
— ama család nevétől ékesen, melylyel csakugyan 
roszul bántak az idő viszontagságai. 

Ezen kehelybe szűrték 108 év alatt elődeim, 
szám szerint hatan az összes nép közös ajtatosságá-
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nak drága gyöngyeit, hogy mindannyiszor esdekelve, 
engesztelve, közbenjárva mutassák be azokat a meny-
nyei Atyának. Oh egy ily kehely egész történelmet 
zár magában ; s ha fölfordítva nézzük, egy megfor-
dított lobor, (pyramis) ami képtelenséget jelent, mint 
a pap az állam kényszeröitönyében. Jegyezzék meg 
jföl.a szabadelvű katholikusok, kik annyira epedez-
nek ,Róma concessióiért', hogy a mindenható állam 
fakelyheket ad kezeinkbe, mert az aranyat másra 
használja, nem az Isten dicsőségére. Mily szivreható 
jelenet volt az, midőn a Sibériába lvurczolt szegény 
lengyel papoknak megengedte a római pápa, hogy 
az oldalaikon viselt fegyenczek poharával erdei tüs-
kóti misézhessenek! A költői zamatot átengedjük a 
szabadelvüségben duzzogó, mindenkoru és rangú 
papoknak. 

A másik tárgy, mely mind értéke, mind kiil-
diszére nézve megérdemli a fölemlitést, a gazdagon 
aranyozott, góth-styIben készült bronz szentségtartó, 
L. Gr. özvegye, B. T. kedvés adománya, fölirattal. A 
jó lelkii ajánlónő már lmsz évtől nem járhat nyilvá-
nos: helyekre, ugy a templomba sem, testi baja miatt. 
Nem egy helyen láthatni még most is, pedig anya-
egyházakban a b-i kö lompáros'vagy rézműves mon-
strantiáit. Ezek mind kritikán aluliak. Ha összehason-
lítást akarnánk tenni a közönséges gyári munkák s 
ilyenek között, valóban, a legnagyobb szükségre kell 
gondolnunk, habár ' ily primitiv fölfogásu mester is 
jól megfizetteti kontármüvét a templom pénztárának 
rovására. De némely lelkipásztor ugy vélekedik, hogy 
ha ő maga menne Pestre, még többe kerülne. Min-
den esetre. Azonban: már hála Istennek! annyira ha-
ladt az iparvilág, hogy jeles rajzok s határozott ár-
jegyzékek után néhány krajczárért postai uton is 
meg' lehet rendelni hiteles kereskedésekben a kivánt 
templomi szereket. Vagy hát a ker. alesperes, kinek 
szoros kötelességében áll, évenkint megvizsgálni az 
„Inventarium requisitorum et s. supellectiliumu-okat 
a hely színén is, nincsen-e zsinati határozatok értel-
mében fölhatalmazva a kirívó és botrányos hiányok 
helyrehozására ? It t egy. megfoghatlan tényt kell re-
gestrálnoin, melynek nyit jára még senki sem talált. 
Vannak hivatalos buzgalmu, fáradhatlan egyének; 
kiknél épen az egyházi müizlés nincs meg, ugyany-
nyira, hogy templomaikba Istent szerető érzelmeink 
föllázadása nélkül be sem léphetünk. Nem a leg-
undoritóbb ellentét-e ez ? Ki higyen a belsőnek, ha 
a külső minden nyomon megczáfólja azt? „It t kell 
fölemlítenem — mondja Vezerle Ignácz (,A nyilvá-
nos isteni tisztelet és a haza boldogsága' cz. pálya-

miivében) -j- a nyilvános isteni tisztelet iránti hi-
degség terjedésének egyik főokát : a religio szolgái-
nak kíméletlen becsmérlését, megvetését, üldözését, 
melyeknek őket egy idő óta magyar hazánkban is 
elég igazságtalanul és háladatlanul kitétetve lenni, 
szomorodott lélekkel tapasztaljuk. A nép különösen 
a külsőkön függ és igen gyakran a dolog belső ér-
demét annak külső fényétől, becsétől méri ; ö előtte 
a külső tisztelet, melylyel a világ valaki iránt visel-
tetik, érdemmérték szokott lenni, reá, hivatala sőt 
foglalkozásai tárgyára nézve is ; lehetetlen tehát, 
hogy az isteni tisztelet szolgáinak megvetése magára 
az isteni tisztelet lényegére is káros hatással ne le-
gyen. A teljes veszély pedig okvetlenül hamar el 
fogja érni tetőpontját, ha a vallástalanság uralkodó 
szelleme képes lesz megmételyezni az egyháziakat 
is, kiknek szájából várván a nép a tudományt, posi-
tiv religio, isteni tekintélyen nyugvó s szeretetben 
munkálkodó hit, belső és külső egység nem jellemzi 
minden eljárásukat." 

Ha egyelőre hihetetlennek látszik is, de élő 
szemtanuk bizonyítják, miszerint egy anyatemplom-' 
ban, melyet olykor a helyben lakó uraságok is meg-
látogatnak, mai napig is a szomszéd plébánia padlá-
sáról kölcsönözött főoltár képezi a nyilvános isteni 
tisztelet fénypontját; képzelhetjük, minők a többi 
szerelvények. I t t már Vezerlével szólva csakugyan 
nem lehet gúnyt üzniök a keresztények együgytisé-
géből azoknak, kik Voltaire ferneyi függönyeinek 
rongyain czivódnak s áhítatos magukba szállással 
szemlélik Jean Jacques (Rousseau) piszkos zsebken-
dőjet a 1' Eremit.ageban, hogy gazdagon aranyba 
foglalt fadarabok előtt hajtanak térdet. 

A harmadik műtárgy, melynek párját a sokféle 
devalvatiók után már csakugyan keresni kell temp-
lomainkban, a tömör ezüst lámpa (de fornice pen-
dens) mely súlyra nézve csak két kilogrammot nyom 
ugyan egészben, 50 cetim. hosszú háromszoros lán-
czon függvén, 500 gramm sulyu fedőcskével, mint a 
magvaszakadt Tamástelky család egyik örökös pár-
tában maradt nőtagjának pompás ajándéka. — Oly-
kor alkonyattájban többször észrevettem, hogy a kis 
gyermekek s leánykák bekukucskáltak a templom-
ajtó kulcslyukán. Eleinte nem értettem a dolgot, ké-
sőbb magam is követtem az ártatlanok példáját s 
esten be-benézegéltem én is a kulcslyukon. Titoktel-
jes szép látvány az, midőn az elsötétült oltár előtt 
az öröklámpa hinti szét bágyadt sugarait, melyek-
ben egyes aranyozott részek csillámlanak s a kivi-
lágított ezüst lánczszemek nyúlnak fölfelé magasan 
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a piros zsineg aranyozott golyói között mint ugyanannyi 
lépcsőin az egyház „Sursum cordá"-jának. Ki hinné azt, 
uraim, hogy ily csekely lámpafény szendén átragyogva a 
szentély ablakán, egész községek fölött már számtalanszor 
volt intőjel a rosznak elkerülésére s egyegy jámbor fohász-
nak életserkentője, ha, midőn az emberek aludnának, az ör-
dög keveri átkos konkolyát a buza közé. 

Egy bevallott szabadkőműves uri ember beszélte azon 
adomát az éjjeli őrről, hogy mikép kell ezt leszoktatni az 
ablak alatti kiáltozásról, akit t. i. a „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus" igazán boszant. O ugyanis — mint mondá —- ki-
vül az ablakában egyszer kétszer pálinkát tett ki a bakter 
számára, megüzenvén neki cselédje által, hogy ez azért van, 
mivel-oly jól kurjongat a ház előtt. A bakter természetesen 
még duplázta is. Egyszer csak elmaradt az itçzuka, s szépen 
elmaradt a bakter is, tehát ,nyugodtan aludtak.' Ami bak-
terunk is elkezdett sipolni egy időtől fogva, kiáltás helyett, 
ami sokaknak fóltiint. Egyszer kérdőre vonom a harsány 
Andrást, mi lehet az oka, hogy a régi szép köszöntés oly hir-
telen elmaradt. András nagy bánatosan a hosszú sipra mutat, 
melyet fú jn i sokkal roszabb — úgymond — mint a Jézus 
nevét kiáltani ; aztán meg ezelőtt egyszerre kikurjantot tam : 
hányat ütött már az óra, mig most egymásután sipolnom kell 
és senki nem érti meg. De meg mikor a templomablakra te-
kintek, már Isten hogy panaszszá ne vegye, nagyon nehe-
zemre esik nem kiáltani a régi nótát. Azóta András kiált is, 
sipol is. Hiszitek-e már, hogy a láthatlan kéz, mely a darázs 
fészket bántatlanul hagyja, minden rétegébe bele kontárko-
dik a nép hitéletének, ahol csak ártani lehet — ? 

Még valamit az ezüst lámpáról. Házalók szoktak kö-
rüljárni a plébániákon, holmi régi paszomántokat, hasznave-
hetlen ezüstöt stb. keresve s ujabbakért becserélve. Csere 
csal. Szemlátomást megtörténik, hogy fénymázas rézért tiz-
szeres értéket visz magával a ,szemesnek áll a világ'. I t t kell 
megjegyeznem, hogy a fővárosi u j ezüst sem mind az, mivel 
fénylik. Adhuc parco nomini. Egy szóval : nincs más teen-
dőnk, mint őseink solid erkölcseit és szokásait hiven fen-
tartani e téren is. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.) 

3. Jézus Krisztus azzal is bebizonyitja, hogy a gyónás 
szentsége az O könyörületének szentsége, mert kimerithet-
lenül és folyton részesit bennünket a feloldozásban. Az an-
gyalok csak egyszer vétkeztek s elkárhoztak örökre. Üdvös-
ség nem létezett számukra, sem Udvözitő ; egyszer buktak s 
elbuktak mindenkorra. Ádám is vétkezett s elvesztette ter-
mészetfölötti életét, megszűnt Istennek fia lenni. A gyónás 
szentsége s a keresztség fürdője nem volt még akkor. De 
mihelyt megszülemlett a bün, vele jöt t a Megváltás is. A 
kegyelem megszerzé a bocsánatot. Ezt azonban megelőzte 
a bánat, mint a bocsánat feltétele. Most szentségi méltóságra 
van emelve. „Nem ugy van az ajándék, mint az egy által 
te t t vétek; mert az Ítélet ugyan egytől van a kárhozatra, a 
kegyelem pedig sok vétekből a megigazulásra. Mert ha egy-
nek vétke miatt a halál uralkodóvá lett egy ál ta l : a kik bő-
ségét vették e malasztnak és ajándéknak és igazságnak, sok-
kal inkább uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által az 

életben."1) Ádám vétke halált .hozott, még azokra is, kik 
nem vétkeztek. Jézus Krisztus imádandó, drága vére pedig 
bocsánatot hozott minden ember és minden bűn számára, 
legyenek bár azok oly számlálhatlanok, mint az ég csillagai. 
Keresztség csak egy van, de feloldozás számnélküli, mert a 
gyónás szentsége örökös, kimerithetlen és szakadatlanul csör-
gedező forrás. Az ezüst harsonák csak minden ötven évben, 
s akkor is csak egyszer hirdették a jubileumot, de Jézus Kr . 
sz. vére éjjel ugy mint nappal, szüntelenül kiált hozzánk 
a gyónás szentségében. A jeruzsálemi Bethsaida-tó csak ak-
kor birt gyógyerővel, ha az angyal megzavarta vizét, s ak-
kor is csak egy betegnek birta visszaállítani egészségét, az 
elsőnek t. i., ki leszállott habjaiba. Csarnokai telve valának 
nyomorultakkal, kiaszott sinlődőkkel, kiket a remény vitt 
oda. Évről évre megvonatott tőlük az ajándék, sőt nem rit-
kán azon pillanatban is, midőn azt már elnyerhetni hitték ; 
mig ugyanis ők a vizhez közeledtek, más, kevésbbé sánta 
vagy béna, ki kevesbbé szorult a gyógyulásra, beleveté ma-
gát a vizbe s elragadta előlök a gyógyulás kegyelmét. Hitök 
és türelmök kipróhálására csak nehezen nyitá meg minden-
ható kezeit Istenünk, s csak cseppenkint hullatá kegyelmeit 
földünk színére. Bámulatos hasonlat és ellentét. Az emberek 
bünnyomora számára a mennyei Jeruzsálemben nyitott for-
rás éjjel és nappal folyton csörgedez, folyton telve van ha-
talom- és gyógyerővel. Jézus önmaga van ott, minden hata-
lom Ura és Istene. Gyógyerő és balzsam folydogál belőle, 
még pedig kimerithetlen és kiaknázhatlan mennyiségben. 
Nem csupán az első és nem is egyedül ez egy gyógyul meg 
itt, hanem mindenki, jöjjön bármily országból és bármily 
időben; és egy ember sem ragadja el más elől a feloldozást, 
sőt más kezeire sem szorulunk, ha az U r Jézus sz. Vérének 
tavában fürdeni kívánunk.. Maga a Szentlélek Isten az, ki 
fentartja, segiti és vezeti itt a sántákat és bénákat, midőn 
le-leszállnak egyik a másik után. És pedig nem egyszer, de 
hetvenhétszer; valahányszor elesünk, mindannyiszor meg-
térhetünk s a sz. Vér ugyanannyiszor meggyógyít és meg-
tisztít bennünket — miként először — az isteni és teljes fel-
oldozás által. Jézus nem tesz különbséget. Mindazoknak 
vísszaállitja egészségét, kik a kellő előkészülettel sietnek 
Hozzá. Minden vétekre : a megtérés, a feloldozás, hosszú 
jámbor élet utáni, sőt azon bűnökre is, melyeket akkor kö-
vettünk el, midőn szeretetének teljét önté el fölöttünk, teljes 
és tökéletes bocsánat vár, ha megvan szivünkben az egye-
dül megkivánt feltétel — a bánat s a javulási szándék. 

4. S ép ez az, mi még világosabban állitja szemeink 
elé végtelen könyörületét, t. i. azon feltét könnyűsége, mely-
hez a bűnbocsánatot kötötte. Fejedelmi adomány ez, de 
még; sem minden feltét nélkül. Azonban e feltét oly csekély, 
hogy csekélyebbet már nem is kivánhatunk. Azt mondja sz. 
Ágoston-, hogy : „Isten közreműködésünk nélkül teremtett, 
de üdvözitni nem akar. anélkül." Teremtésünk alkalmával 
szenvedőleges és öntudatlan állapotban valánk ; üdvössé-
günk elnyerésére öntudatos és munkás élet kívántatik. I Ia 
nem így állna az ügy, nem volnánk erkölcsi beszámítás alá 
eső munkások, s üdvösségünket sem érhetnők el erkölcsi 
eszközök által. Jóllehetj miként mondottam, a legnagyobbat, 
mit ember véghezvihet, tűzhette volna ki Isten az örök 

") Bóra. V. 16, 17. 
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élet feltéteül, mégis csak a legcsekélyebbet kivánja tőlünk 
erkölcsi törvényei közül. A keresztségben eláraszt bennün-
ket az újjászületés, az isteni fiúság, megigazulás, a megszen-
telő malaszt és a szeretetnek minden ajándokával, midőn még 
teljesen öntudatlan állapotban vagyunk. Ezzel hasonlitva ösz-
sze a gyónás szentsége természetesen többet követel tőlünk, 
miért is a sz. atyák „Baptismus laboriosus", vagyis fárad-
ságos keresztségnek, s „post naufragium tabula", hajótörés 
utáni mentődeszkának nevezik azt, hogy jelezzék, miszerint 
az elveszettek végső reménye. Mindazonáltal önmagában 
tekintve, bámulatot keltő csodája az ama könnyüségnek, 
melylyel Jézus a bűnöket megbocsátja. 

Első, a mit kiván tőlünk, az, hogy járuljunk a gyónás 
szentségéhez. Egész nap a gyóntatószékben ül és hivogat, 
mondván : „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztak és 
terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket."2) Azután 
megkorhol bennünket akaratasságunkért : „Ti nem akartok 
hozzám jönni, hogy éltetek legyen."3) „Egész nap kiterjesz-
tettem kezeimet a hitetlen és ellenszegülő néphez."4) Majd 
meg azt állitja, hogy őt sért jük meg, ha magunkat sebez 
zük : „En népem ! mit műveltem neked, vagy mivel busitat-
talak téged? felelj meg nekem."5) „Azután jöjjetek és pa-
naszkodjatok rám I úgymond az Ur . Ha bűneitek leendnek, 
mint a karmazsin, mint a hó megfehérednek ; és ha pirosak 
leendnek is mint a bibor, lesznek mint a fehér gyapjú."6) 
Ennél kevesebbet már nem kívánhatott. Legalább csak kö-
zelitnünk kell tehát Hozzá, könyörülete és részvétének e 
szentségében, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük. De 
mondtam már, hogy még az előkészület s a vágy is, mely-
lyel Hozzá kívánkozunk, az Ö megelőző malasztjából szár-
mazik, mely folytonosan és szakadatlanul hivja és ösztönzi a 
lelkeket a megtérésre. Kivánja tehát, hogy Hozzá közelit-
sünk, s hozzunk magunkkal legalább bánatos szivet. Nagy 
hálátlanság és gonoszság volna közelitni feléje, anélkül hogy 
megbánnók vétkeinket. Már ennyivel csak mégis tartozunk 
Neki. H a mást nem tehetünk is, bánkódnunk bizonyára 
lehet. A bánatnak azonban vannak fokozatai, hogy ne mond-
jam fajai ; igy az egyik bánat félelemből, a másik szeretet-
ből ered ; egyiket az itélettőli rettegés szüli, másikat Jézus 
sz. Szivének megsebzése fölötti fájdalom. Bátran követel-
hetné, hogy az utóbbi, vagyis a szeretetből folyó bánattal 
legyünk eltelve ; de nem kiván ennyit, megelégszik a féle-
lemből származóval is, vagyis oly bánattal, melyet hitünk 
valamely természetfölötti indoka, milyen az itélettőli féle-
lem, vagy az örök halálnak, a pokolnak emlékezete keltenek 
szivünkben, összekötve ama kívánsággal, mely szerint Vele 
kiengesztelődni óhajtunk. E bánat nem valami benső meg-
indulás, vagy sirás és zokogásban áll ; az akarat és elme bá-
nata az, vagyis vétkeink és önmagunk megutálása, ama 
szilárd és rendithetlen elhatározással, hogy többé nem vét-
kezünk. Mig ezen elhatározás nem honol szivünkben, nem 
vagyunk méltók a feloldozásra, mert vétkezni akarni — vé-
tek. A legcsekélyebb javulás : a vétkezni nem akarás, mi 
nem egyéb, mint visszavonása engedetlen akaratunknak és 
annak hatalmunk alá való lióditása, amennyiben t. i. Isten 
fiaivá lettünk. E bánattal párhuzamban őszinte és alázatos 
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gyónást is követel az Ur, igaz önvallomást a gyóntatószék-
ben, vétkeinket — legalább amennyiben emlékezünk reájok 
— szám és nem szerinti előadót. S mind ehhez még azt kö-
veteli, hogy erős fogadást tegyünk, miszerint többé nem 
vétkezünk. Ily szívbeli állapotot kiván tőlünk az Ur . Le-
gyen bár a legnagyobb bűnös valaki, ha ily állapotban járul 
a gyónás szentségéhez, minden bélpoklosságától megtisztul s 
fehér leszen, miként a hó. Ime a tékozló fiu kicsapongásai és 
csavargása után, a hálátlanság fekete bűnével s a vétkek 
nagy súlyával terhelve, rongyosan és mezitláb tér vissza 
mennyei Atyjához, csak ezt rebegvén zokogó panaszszal: 
„Atyám ! vétkeztem az ég ellen és teellened !"7) — s azonnal 
bocsánatot nyer. Ez azon igazi könnyű mód, melylyel Jézus 
Krisztus bocsánatát megszerezhetjük, s nem azon csalfa és 
ámitó tévtanitás, mely szerint a puszta hit szerzi meg a 
megigazulást, miként ezt az utóbbi idők hitujitói hirdetik. 

(Folyt, köv.) 
EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 

Pest, márczius 15. Az uj pápa. P á r hete mult el, hogy 
az anyaszentegyház X I I I . Leo ő szentségében u j látható főt 
nyert, az u j pápa inthronisatiója is végbement, az egyház 
kormányzása ismét rendes menetében van. Katholikus hivő 
e ténynyel szemben egészen nyugodtan viselheti magát, mert 
tudja, hogy a személy változhatik ugyan sz. Péter székén, de 
nem az elv ; — jelezni, hogy az elhunyt pápa helyébe u j pápa 
választatott, a katholikus hivők előtt annyit tesz, mint bizto-
sitva lenni afelül, hogy az egyház elvei a jövőben is oly kér-
lelhetetlen szigorral fognak fenntartatni mint a múltban, 
hogy azokból részletenkint, időközönkint lealkudni valamit 
nem lehet, mert ez végül az elvek teljes feladásához vezetne, 
vagyis jobban mondva: az egyház elvei, vagy egészükben, 
épen fentartatnak, vagy ha lehetséges volna ilyesmit még 
csak gondolni is, egészen megszűnnének. 

Az u j pápa mi reánk az előbbit, vagyis azt jelenti, 
hogy az egyház elvei ő általa is sértetlenül fenn fognak tar-
tatni, nem is kellene erre szót vesztegetni, ha még ma is 
annyi felvilágosítás után is nem tapasztalnék azon remény-
kifejezést hirdetni vezérczikkekben, hogy ime beállott a bé-
külékenység korszaka a modern állam és az egyház közt, az 
u j pápa által. Azon idő óta, hogy a nagy, szent és az egyház 
elveinek rendületlen védelmezésére önmagát feláldozott I X . 
Pius meghalt, naponkint hallhatók és olvashatók hasonló 
reménykedések, és az u j pápát, talán azért, mert a liberalis-
mus hiszi, hogy ezáltal önmagának megnyeri, mint a kien-
gesztelés angyalát halljuk, olvassuk naponkint magasztal-
tatni, és pedig I X . Pius rovására. 

Lássuk mire épitik e reménykedést és mit foglal az 
magában, kövessük e tekintetben a ,Pesti Napló' ,az u j pápa' 
czimü czikkét. 

A ,Napló' reménykedésének egyik indoka az, hogy az 
u j pápát u j emberek veszik körül, hogy a ,harczias' elemek 
a pápa környezetéből mind jobban kiszorulnak, e körülmény 
tehát annyit jelentene, hogy ,uj' emberekkel, ,uj' elvek vo-
nultak be a Vatikánba. Ez bizony, mondhatjuk, nagyon téves 
felfogás és a liberalismus számára nagyon sovány vigasztalás, 
egyszerűen azért, mert ez lehetetlen. H a az egyházat ugy 
tekinthetnők, mint a különféle árnyalatú liberális párto-

') Sz. Luk. XV. 21. 
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kat, hol az egyik párt bukásával és a másik felemelkedésé-
vel ugy a személyek mint az elvek változnak, akkor a re-
ménykedésnek lehetne alapja. De ez épen a lényeges különb-
ség és ebben van óriási tévedése a liberalismusnak. A libe-
ralismus az egyházat épen ugy tekinti mint önmagát, holott 
az egyházban változhatnak ugyan a személyek, de nem az 
elvek. Legyen a pápa bárki is, vegyék körül e pápát bárkik 
is, mindkettőnek irányadóul csak az egyház elvei szolgál-
nak, melyeket megváltoztatni sem joguk, sem hatalmuk. A 
,non possumus' nem I X . Pius találmánya, melyet egy utána 
következő pápa ,possumus'-ra változtathatna, hanem azt már 
szent Péter, az első pápa hangoztatta, és azóta hangoztatták 
azt utódai, bárkik voltak is környezői, valahányszor olyasmi 
követeltetett tőlük, mi az egyház örök elveivel ellenkezett. 

A , Napló' reménykedésének második indoka az, hogy 
a pápa ugyan tartott már beszédet a franczia egyetemek kül-
döttségéhez, de támadólag még nem lépett fel, mint I X . Pius 
az állam ellen ; hangsúlyozza, hogy ő az egyház feje, de nem 
azt, hogy ő világi fejedelem is. Szükségesnek tar t juk itt a 
, Napló' felfogását mindenekelőtt helyreigazítani. O szent-
sége X I I I . Leo még mind ez ideig nem nyilatkozott sem egy, 
sem más irányban, de ha nyilatkozni fogna is, azt az állam 
elleni támadásnak bélyegezni nagy igazságtalanság és a li-
berális hiszékenységre számitott elferdités. Az egyház sem 
I X . Pius, sem utódai alatt nem támadja meg az államot, 
amit a pápa allocutiói- s a fejedelmekhez intézett vagy inté-
zendő felszólalásaiban tesz, az nem az állam megtámadása, 
hanem az egyház jogainak védelme és a ,Napló' I X . Pius 
számos felszólalásaiban egyetlen egy pontot sem tudna fel-
mutatni, mely az államot támadná meg. Ezt, biztosithatjuk 
a ,Napló'-1, hogy valamint eddig nem tette X I I I . Leo, ugy 
ezután sem fogja tenni, hanem hogy e mellett is mit érez az 
egyház jogai mellett, mikép fogja magát viselni az egyházi 
állam rablói ellen, következtesse ezt a ,Napló' abból, hogy 
X I I I . Leo megválasztatásának kihirdetése százados szokás 
ellenére a templomon belül történt, hogy a pápa megkoronáz-
tatása nem ünnepélyesen ment végbe, hogy a pápa megvá-
lasztatása, az ,olasz' királylyal még ma sem közöltetett s hogy 
a pápa még ma is a Vatikán foglyaként viseli magát. íme a 
pápa nem támad, hanem igy viseli magát, — mikép lehet 
ezekből következtetni, hogy az egyház a modern állammal 
hajlandó kiegyezni, mert nem I X . Pius, hanem X I I I . Leo 
ül szent Péter székén ? 

Nem ; ezt a ,Napló' sem hiszi, de reménykedik, hogy a 
mi nem történik ma, megtörténhetik holnap. Nem lehet elvárni 
még a , Napló' szerint sem, hogy az u j pápa egyszerre szakitson 
a mult traditióival, hogy szentesitse a római viszonyokat s 
a ,májusi törvényeket', visszavonja a Syllabust. Nem lehet 
,egyszerre'. Ez az,egyszerre' feltételezi, hogy lassankint lehet, 
tehát feltehető a többiek mellett, hogy még a Syllabus is 
visszavonatik. Mily szánandó teremtések ezek a liberálisok ! 
Ami az egyházban nem lehet ma, az nem lehet holnap, az 
nem lehet soha sem. Uta l juk e tekintetben a ,Napló'-11. Na-
poleon sz. foglyára, V I I . Piusra, ő is azt hitte, hogy amit 
ma nem enged a pápa, majd megengedi másnap, és mi tör-
tént ? e nagy pápa is ismerte a ,non possumus'-t ; mindent szen-
vedett, de nem engedett, mert nem engedhetett. A pápa nem 
ura az egyház elveinek, hanem csak őre. 

A pápa tehát engesztelhetetlen? mondhatná valaki. 
Nem, feleljük viszont, X I I I . Leo épen olyan engesztelékeny, 
mint volt I X . Pius. Pius is szivesen kiegyezett volna az ál-
lamokkal, hogy az egyház jogai tiszteletben tartassanak, 
hogy továbbá csak olyasmit kérjenek az egyháztól, mit ez 
megadhat, hogy ennek következtében ne követeljék tőle a 
jogtalanság és igazságtalanság szentesitését. Akik ezekkel 
ellentétes irányú követelésekkel lépnek fel, azok azt bizo-
nyítják, hogy nem őszintén akarnak kiengesztelni, és igy 
a kiengesztelhetlenség vádja nem a pápát, hanem őket illeti. 
Kíséreljék meg az alkudozásokat és meg fogják látni, hogy 
nekünk igazunk van, vagyis hogy X I I I . Leo engesztelékeny 
ugyan a mi értelmünkben, de nem mint várják, liberális 
értelemben ; de kíséreljék meg őszintén és becsületesen, kísé-
reljék meg az egyház jogainak nem csak ismerésével, de el-
ismerésével is, és meg fogják látni, hogy kisérletök nem ma-
rad eredmény nélkül. ^ 

Pest, márczius 14. Az infallibilitas igazolása. Kállay 
Béni, országgyűlési képviselő ur, tekintettel a keleti hábo-
rúra, a keleti viszonyokat és Oroszország törekvéseit ismer-
tető művet irt ily czim alatt : „Oroszország keleti törekvé-
sei." Mi sem természetesebb, minthogy ily műnek számba 
kellett venni a vallást is a politika mellett, és csakugyan 
Kállay ur a keleti viszonyok ismertetésénél nemcsak figye-
lembe vette a vallást, hanem arra nagy súlyt is látszik fek-
tetni. A , Kelet Népe' levén az egyedüli lap, mely a művet 
terjedelmesen ismerteti, általa tudjuk meg, hogy Kállay ur 
bizonyos párhuzamot von az úgynevezett ,orthodox' és a 
katholikus egyház közt, e pont természetesen bennünket leg-
inkább érdekel, ugy általában véve, mint különösen azért, 
mivel a , Kelet Népe' tanúsága szerint Kállay ur még az in-
fallibilitást is ugy tünteti fel, mint melynek következtében a 
katholika egyház fölénynyel bir az ,orthodox' egyház felett. 

Álljanak itt a ,Kelet Népe'-nek következő szavai : „A 
katholika egyházban, szemben az orthodoxxal, Kállay egyes 
esetekben merész újítási szellemet és mindig oly hajlékony-
ságot talál, melynélfogva a nyugoti civilisatio fejlődésének 
és haladásának tért adott. Érdekes, hogy erre a képesültsé-
get ugyanazon központosításban leli fel, melyet Kállay sze-
rint is a conciliumok nem pótolhatnak, és melyet épen ezen 
oknál fogva is napjainkban, midőn az események rohamos-
sága mellett a concilium még nehézkesebbnek tűnik fel, a 
katholika egyház a csalatkozhatlanság alakjában definiált. 
Tehát ugyanaz, amit túlzó merevség gyanánt támadtak meg 
rendszerint, itten az alkalmazkodhatóság fokozásának tűnik 
fel. Annyi bizonyos, hogy van egy neme a szilárdságnak, 
mely a hajlékonyságot nem zárja ki és ennyiben különbözik 
az élettelen merevségtől, mely mint ilyen az életnek, a fejlő-
désnek és haladásnak szükségkép ellenzője, ha nem is volna 
ellensége. Ezen hajlékonyságot a katholika egyháznak az 
orthodoxxal szemben kétségkívül a központosítás adja meg." 

Eltekintve már az infallibilitas meghatározásának in-
dokolásától, nem lehet tagadni, hogy a fentebbi szavakban 
az infallibilitas körül támadt téves nézetek ellensúlyozására 
oly haladás tűnik ki, minőt tekintetbe véve az általános libe-
rális gondolkozásmódot oly csekélynek mondható időköz 
után, mennyi a vatikáni zsinattól napjainkig lefolyt, alig 
gondoltunk reménylhetőnek. Valóban ujabb időkben alig 
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intéztetett az egyház valamely hitczikke ellen egész a nevet-
ségességig menő, a legtulzottabb keresettséggel határos tá-
madás, mint az infallibilitas ellen, hiszen tudjuk, hogy még 
ama botor állítás is hitelre talált, sőt még most is ismételte-
t ik protestáns lapokban, hogy a pápa a tévmentesség által 
isteni attribútummal ruháztatott fel és az istenség 4-ik sze-
mélyévé tétetett. De hagyjuk ezt most, elég nekünk, hogy 
jelenleg constatálhatjuk legalább egy irányban a józanabb 
felfogást, el fog jönni egyszer az idő, midőn utat fog törni 
általánosan és mindenkinek meggyőződése lesz, hogy az infal-
libilitás nemcsak nem ellensége a civilisatiónak, a fejlődés-
nek és haladásnak, hanem azoknak épen emeltyűje. Nem az 
infallibilitással történt az életben először, hogy az egyház 
vagy tudatlanságból, vagy rosza karat ból félreértetett, vagy 
félremagyaráztatott, de az idő később igazolta az egyházat 
és azok is meghajoltak bölcsesége előtt, kik őt kezdetben 
megtámadták. Az infallibilitásra nézve is hasonló reményt 
táplálunk, és hogy reményünk nem alaptalan, azt Kállay ur 
vallomása bizonyitja. 

Szivesen emlékeztünk meg a fentebbiekben es elisme-
réssel is Kállay ur fejtegetéseiről és első helyen emlékeztünk 
meg a katholicismus egyik leghevesebben megtámadott hit-
ágazatáról; most pedig szóljunk még valamit kapcsolatban a 
katholicismusról és igazitsuk helyre más tekintetben K. ur 
téves nézetét. K. ur megemlékezve arról, hogy a római csá-
szárság Konstantinápolyba tette át székhelyét, ugy véli, hogy 
„a pápáknak.az összes katholicismusra kiterjedő egyházi fen-
sősége, legkielégitőbb megfejtését a császárság hatalmának 
Rómából való visszahúzódásában leli," miből tehát az követ-
keznék, hogy inig a császárság székhelye Rómában volt, ad-
dig a pápák ,az összes katholicismusra kiterjedő egyházi 
fensőséggel' nem birtak volna. Ez egy nagy történeti téve-
dés. Eltekintve ugyanis jelenleg attól, ami pedig e kérdésre 
nézve szintén döntő fontosságú, hogy az egyház ,uj' hittano-
kat nem állapit meg, csak a mindig létezőt mint kötelezőt 
hirdeti ki, minek következtében az első pápa tévmentes ha-
tározata, az összes hivekre kötelező erővel birt, eltekintve 
mondjuk ettől, aki az egyháztörténelmet lapozgatja, az tud-
hatja, hogy mielőtt még a császárság Byzanczba áttétetett 
volna, azonnal a kereszténység bölcsőjénél a pápa mint az egy-
ház feje a hívektől általánosan elismertetett, mint ezt nem 
egy esetben a hozzá intézett appellatiók tanusitják. A pápa 
isteni rendeletnél fogva, nem pedig a császároknak Konstan-
tinápolyba költözése következtében bir ,az összes katholicis-
musra kiterjedő egyházi fensőséggel.' Ha a császárok Kon-
stantinápolyba költözése valamit bizonyit, amit bizonyit, 
az azon tény, hogy egy helyen, egy városban a pápa és a csá-
szár meg nem fér és mi nagyon kedvesen vettük volna, ha 
K. ur, ki az infallibilitásról oly méltányosan nyilatkozott az 
,orthodox' egyházzal szemben, tehát oly korszerűen, ha a je-
lenlegi viszonyok tekintetében kapcsolatban a római császá-
rok Byzanczba költözésével, kifejtette volna, hogy Rómában 
a két hatalom, az egyházi és a világi, meg nem fér. Ez is 
nagy szolgálatot tett volna az eszme tisztázása körül, a ma-
gyaroknál is, és könyve még sokkal több becscsel birandott. 
Azonban ismételve is kifejezzük megelégedésünket a felett, 
hogy legalább az infallilibast nemcsak nem mutatta be oly 
rémnek, melytől borzadni kell, hanem azt inkább méltányos 

szinben tüntette fel, ez ma még oly bátorság, mely becsülést 
érdemel és mi mégis becsüljük. Q] 

Szepesmegye. Főpásztori körlevél IX. Pius halála 
és XUI-ik Leo megválasztatása alkalmából. (Vége.) Licet 
Deus ad ostendendas divitias gloriae suae longitudinem die-
rum tribuerit Pio I X , tarnen cito nimis vigilantissimus ille, 
et optimus universal i Ecclesiae Rector est ereptus. Etiamsi 
confidamus, Eum e vinculis corporis in lucem libertatemque 
productum, promissam piis omnibus iam possidere haeredi-
tatem, tamen nostrum est, qua filios decet, extrema amantis-
simo Patr i officia persolvere, eiusque funus precibus prose-
qui. Quare ad observandam in tota Dioecesi uniformitatem 
praesentium vigore dispono, ut proximo aliquo post perceptos 
hos meos ordines die, in Cathedrali, in qualibet parocliiali 
Ecclesia, et etiam in Religiosorum Ecclesiis sacrum Missae 
Sacrificium cantatnm de Requiem cum „Libera" pro refri-
gerio animae, pientissime in Domino defuncti Pontificis Pii 
I X , maxima qua fieri poterit solennitate in concursu fidelium, 
eatenus tempestive ex ambone edocendorum celebretur, — 
ad quod pro varietate locorum etiam DD. Magistratuales, et 
militia praesidiaria invitetur, — praecedente vero triduo in 
omnibus parochialibus, filialibus, et Ordiuum religiosorum 
Ecclesiis ternis qualibet die vicibus, mane videlicet, in me-
ridie, et ad occasum solis, pulsus omnium campanarum in-
stituatur. 

Cum autem Sacer Cardinalium Senatus, quem nunc 
unum moesta tanti Gubernatoris obitu intuetur Ecclesia, 
gravissimi de novi Pontificis electione negotii suscipiendi 
causa Conclave mox ingressurus sit, ut „Dominns, qui corda 
novit omnium, ostendat, quem elegerit" et, ille no vus eliga-
tur Summus Pontifex, quem sibi potissimum Spiritus San-
ctus segregaverit, praesentibus etiam id dispono, ut pro ele-
ctione felici Summi Pontificis mox altera ab Exequiis die, 
aliud itidem Missae Sacrificium Solemne, Missa nempe, quae 
inter Votivas occurrit, et pro eligendo Summo Pontifice in-
scribitur, decantetur, diebus vero Domini et festis praeterea 
post Missam et post Vesperas vel Litanias coram exposito 
Sanctissimo quinque Pater et Ave cum subiuncta Oratione 
lingua vernacula cum populo tamdiu persolvantur, donee 
aeterno Pastori visum fuerit , nos novo suo in terris Vica-
rio consolari. 

Omnes sacerdotes tarn saeculares quam reguläres, in 
sacro Missae Sacrificio sumant quotidie usque electionem 
novi Pontificis, nisi Rubricae obstiterint, Collectam ex eadem 
Missa pro eligendo novo Pontifice. Scepusii die 12. Febr. 1878. 

Georgius m. p. Episcopus Scepusiensis. 
Szepeshety, 1878. február 18-án. A nagy és dicső 

emlékű I X . Pius pápáért, a katholikus világ e feledhetlen 
atyjáért tartatott a szepeshelyi székesegyházban f. évi febr. 
18-án reggeli í/210 órakor az ünnepélyes gyászistenitisztelet. 
A székesegyház tágas szentélye ez alkalommal gyászszinbe 
öltözött s annak közepén emelkedett egy nagyszerű gyász-
ravatal. A ravatalt hat gula vette körül, melyeken a hall -
hatatlan I X . Pius eseménydús életéből a legfőbb mozzana-
tok kilencz feliratban jeles kivitelben voltak előállitva. E-
feliratok azon válságos időket idézték elő az olvasóban, me-
lyekben a gondviselésszerű I X . Pius pápa a forrongó világ-
tenger felkorbácsolt hullámain sz. Péter sajkáját oly bölcsen 
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vezette. A ravatal három emelete pápai jelvényekkel volt 
felékesítve, s annak tetején nyugodott a diszkoporsó, mely-
nek egyik végén többi disz között egy remek alkotású pápai 
tiara volt elhelyezve. Gyertyavilág özöne vette az egészet 
körül. Kegyelmes főpásztorunk, ftdő Császka György püspök 
ur ő mlga mutat ta be teljes segédlet mellett a Mindenható-
nak a kiengesztelő sz. miseáldozatot, melynek végén méltó-
ságos Kézmárszky Román pápai praelatus s káptalani nagy-
prépost, ngos Janecsko János, Liptay Ferencz, Andreanszky 
Boldizsár apátkanonok urak s püspök ur ő mlga elmondták 
az öt absolutiót. A szepesi egyházmegye központján tartott 
ezen gyászistentiszteletnél tömegesen jelentek meg Szepes-
hely lakói, Lőcse városa több tekintélyes személyisége, a 
Szepes-Váralján állomásozó katonaság tisztikara, ezen város 
hitbuzgó polgársága, valamint a környéki hitközségek szá-
mos hive, hogy leróhassák a dicső I X . Pius pápa iránti 
gyöngéd kegyeletök adóját s emelkedjenek az áhitat szár-
nyain ahhoz, ki már mint egy legyőzhetlen bajnok elnyerte 
a hervadhatlan koronát. . (,M. A.') 

X I I I . Leo ő szentségének szerencsés megválasztatását 
ő mlga a következő körlevél által adta tudtára a megyének : 

Venerabiles Fratres ac Filii in Christo Dilectissimi ! 
Solvit iam, quem nuper de morte Summi Pontificis, Pii I X . 
quantumvis pretiosa in conspectu Domini, concepimus moe-
rorem laetitia, precesque Deo Optimo Maximo pro electione 
novi Ecclesiae Catholicae Pontificis oblatae in gratiarum 
actionem convertuntur, dum laetum faustumque accipimus 
nuncium, quod Vobiscum quoque VV. F F . ac F F . in Chri-
sto Dilectissimi, communicare non cunctamur, de facta, Di-
vina sic volente Providentia, tertio decimo ab ingruente Ec-
clesiae Christi novissima orbitate die, vigesimo quippe cur-
rentis mensis, Eminentissimi ac Reverendissimi Domini 
Joachim Pecci, S. R. E. Cardinalis et Episcopi Perusini in 
Summum Ecclesiae Pontificem felici electione, in qua no-
vum hoc luminare maius, quod Orbi catholico affulsit, no-
men Leonis X I I I . assumpsit. 

In sequelam laeti huius eventus ordinamus, ut proxi-
ma a praesentium perceptione die Domini tam in Cathedrali, 
quam in unaquaque Dioecesis huius parochial i ac Religioso-
rum Ecclesia, praemissa ex ambone ad populum de felici, de 
quo agimus eventu annunciatione, solemne „Te Deum lau-
damus" cum orationibus „Deus, cuius misericordiae" et 
„Deus omnium fidelium Pastor et Rector" asservetur, et in 
sacro missae sacrificio abhinc Sanctissimi Domini nostri sub 
praeindicato Leonis nomine devota mentio fiat. Scepusii, die 
23-a Februari i 1878. Georgius m.p . Episcopus. 

IE0DAL01. 
= Predigten des hochwürdigsten Herrn Wilhelm 

Emanuel F rh . v. Ketteier, Bischof von Mainz. Kiadja Dr. 
J . M. Raich. Első fűzet, Mainz, 1878. V I I I . és 96.1. n. 8-rét. 

Kettelernek, a meghalt mainzi püspöknek neve és mű-
ködése ismeretes az egész világon. Nemcsak saját megyéjében, 
hazájábán, de messze annak határain tul elterjedtek és ide-
gen nyelvekre forditattak az ő iratai, egy szóval tudomá-
nyának kincsei közkézen forognak s halhatatlan szellemének 
érczoszlopoknál tartósabb, maradandóbb emlékét képezik. Ö 
a hittudományokban csakúgy tűnt ki mint a politikában ; az 

egyházi- ugy mint államjogban s e mellett az élő szónak va-
lódi mestere volt nemcsak Németország többféle országgyű-
lésein, de kiváltképen az egyházi szószékeken s itt vetette 
meg alapját hires szónoki működésének. Egyházi beszédeiből 
azonban a világ, hallgatóit kivéve, mindeddig keveset birt, 
mert ő maga is, egy néhány alkalmi beszédet kivéve, keveset 
közölt nyomtatásban.1) Mi természetesebb tehát, min thogy 
halála után csakhamar sok oldalról meleg érdeklődés támadt 
a közönségben a boldogultnak egyházi beszédei iránt, s a 
közönség óhajainak teljesitését készségesen magára vállalta 
a boldogultnak egykori titkára, dr. Raich. 

Minő szorgalommal készült a boldogult Isten igéjének 
hirdetésére, kitűnik kéziratban hátrahagyott szentbeszédei-
nek sokaságából. Nem kevesebb mint husz fasciculust képez-
nek e kéziratok. Minden állású pap megtalálja itt a magának 
valót; hisz Ketteler káplán (Beckunban 1844—46) plébános 
(Ilopstenben 1847—49) berlini prépost (1850) s végre mainzi 
püspök volt s ezen állásainak mindegyikében fáradhatlan 
buzgalommal hirdette a szent evangelium tanait. Tudvalevő 
dolog, hogy kiváltképen hires szónoklatai által magára vonta 
az akkor még a katholikusoknak kedvező német kormány-
körök figyelmét s mainzi püspökké neveztetett ki. Kéziratai 
a rendes beszédeken kivül sok alkalmi szónoklatot tartal-
maznak, úgymint bérmálási s missiói szentbeszédeket ; azonkí-
vül vannak a növendékpapsághoz intézett beszédek, a keresz-
tény anyák egyletében tartott előadások, esketéseknél tartott 
szónoklatok. Mindezekben kiváltképen korunk igényeit tar t ja 
szem előtt s a napi kérdést képező socialismusról külön hat 
beszédet tartott a mainzi székesegyházban. 

Ha borromaei sz. Károly a hitszónoknak ajánlja : „Di-
ligentissime videre debet, quem e concionatoribus, qui nunc 
aut certe superioribus temporibus exstiterunt, ad imitationem 
deligat" (Instr. Past . p. 1. c. 4.), akkor bátran választhatni 
Kettelert vezérül, ki az anyaszentegyháznak valódi tanait 
megnyerő modorban, szép s mégis mindenki által érthető nyel-
ven, tár ja hallgatói elé. Ne mondja senki, hogy ugy is elég 
szentbeszédünk van, mert amint igen helyesen megjegyzi 
Schleininger : „a jeles termékek mindenha a légritkábbak," 3) 
és ha kézikönyvtárunkban rendelkezünk is valamely hires 
hitszónok müveivel, azért mégsem lesznek fölöslegesek szá-
munkra Ketteler szentbeszédei, ki napjainkban élt s különféle 
állásában „Isten beszédének minden kétélű kardnál áthatóbb" 
(Zsid. 4, 12) fegyverével védte az anyaszentegyház jogait. 
„Mivel egy mintában mindent föl nem találhat," mondja a 
hitszónokról ugyanazon Schleininger (237. 1.), „és majdnem 
mindegyikben létezik valami utánzásra méltó : a fiatal hit-
szónok tehát a méhhez liasonlólag kitartó és lankadatlan 
szorgalommal mindent kutasson föl, hogy mindenikből föl-
használhassa azt, mire leginkább szüksége van." I ly méztar-
talmu virágokkal telt mezőnek tar t juk és bátran ajánlhatjuk 
a szónoklat után úgyis előszeretettel viselő magyar papsá-
gunknak Ketteler szentbeszédeit. 

A megjelent első füzet 4 szentbeszédet tartalmaz Advent 
1-ső vasárnapjára és pedig a „lélek felébredéséről a halál ál-
mából" a „külön Ítéletekről" az „egyetemes gyónásról," a 

') Hogy 5 maga is ki akarta adni 1851-ben Mainzban tar tot t ad-
venti szentbeszédeit, kitűnik a már kész előszóból, melyet dr. Raich 
ezen füzetben (VII. 1.) közöl. — 2) Egyh. Szónoklattan, ford, a veszpr. 
Pázmánykör, 1872. 235.1. 
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„penitencziatartásról" a mennyiben ez lelkünk természeti 
szükségének megfelel. Ez az első szentbeszéd a penitencziatar-
tásról, mert amint bold, szerző maga mondja,, (21.1.) több 
beszédnek tárgyául választá e tant, s figyel különösen nap-
jainkra s az egyház ellenségeinek magaviseletére. — Adv. 
2-ik vasárnapjára három beszédet hoz és pedig az előbbinek 
folytatását az „egyetemes gyónásról," az „alamizsnálkodás-
rél" különös tekintettel a rohamosan haladó elszegényedésre 
s végre folytatólag a „penitencziatartásról" (I l - ik beszéd). 
Adv. 3-ik vasárnapján harmadik beszédben folytatja az előbbi 
anyagot, mig egy másikban „Mária szirének társulatáról" 
remekül beszél. 

Ádv. 4-dik vasárnapján ismét folytatja tárgyát „az 
egyetemes gyónásról" és egy másik beszédben folytatólag 
szól a penitencziatartásról, minden századok történetéből ki-
mutatván annak isteni eredetét. Nem kell azonban gondolni, 
hogy ez talán csak száraz elősorolása a történeti tanúbizony-
ságoknak ; oly ügyességgel fel tudja dolgozni a történeti 
anyagot, hogy ezáltal a müveit és nem műveltnek figyelmét 
egyaránt leköti. — Karácsony ünnepére két szentbeszédet 
hoz : „az istenbeni bizalomról" ; a másikban vigasztalásul a 
szegényeknek, kimutatja mily előszeretettel viseltetett Jézus 
a szegénység iránt, s sz. István vértanú napján ugyanezt 
folytatja. Az első füzet e szerint 14 szentbeszédet tartalmaz, 
elején a bold, püspöknek fényképével. Megjegyzendő, hogy 
minden beszédnél ki van téve az év, melyben és a hely, hol 
elmondatott, a mi a beszédek mások általi felhasználásá-
ban irányadóul is szolgálhat. Az egész mű 10—12 minden 
harmadik vagy negyedik hétben megjelenő, hat nyomtatott 
ivet tartalmazó, füzetből fog állani. A mű külső alakja is 
megnyerő ; nagy 8-rét velinpapiron, a mint ezt a nagy szerző 
iránti tisztelet meg is követeli. Ára minden füzetnek 60 kr. 
o. é. Ajánljuk tehát paptársaink figyelmébe e munkát. Tud-
juk, hogy igen sokan vannak, a kik birják s szivesen olvas-
sák Kettelernek egyéb iratait ; ennek megszerzésével való-
ságos szónoki kincstár birtokában lesznek, mely méltó he-
lyet fog foglalni Ketteler többi munkái mellett. 

Buzárovits Gusztáv, a pontosságáról és gyors megren-
deléseiről ismert könyvkereskedő Esztergomban, az eredeti 
áron (60 kr.) szállitja a füzeteket ; keresztszalag alatti egyen-
kinti szétküldésnél 5 krral drágábbak. h. s. 

VEGYESEK. 
— Ö es. s k. fensége, néhai Ferencz Károly főherczeg-

nek temetése a bécsi magyar kapuezinusok templomában f. 
hó 12-én a szokásos ünnepélyes szertartásokkal ment végbe. 
A magyar főpapság köréből ott láttuk a kalocsai érsek és a 
győri, püspök ő exjaikat, valamint dr. Dulánszky Nándor, 
pécsi püspök ő mlgát, ott volt továbbá a prágai bibornok-
érsek és a salzburgi érsek is. A beszentelést a bécsi bibornok-
érsek dr. Kutsehker végezte, ki az ünnepélyes három gyász-
mise elsejét is mondandja, mig a másodikat a prágai bibor-
nok-érsek és a harmadikat a kalocsai érsek ő exja. Jól esett 
látnunk, hogy a fentnevezett templomban, a főudvarmesteri 
hivatal részéről vett belépti jegyek mellett, egybegyűlt kö-
zönségnek talán jó felét magyarok képezték. Budapest fő-
városa diszes küldöttséget menesztett volt a főpolgármes-
ternek vezetése alatt ; a magyar kir. tudományegyetemet 
annak ngos e. i. rectora, dr. Hoffmann Pál és e lapok szer-
kesztője képviselték. 

— A vallás és közoktatásügyi miniszter dr. Haynald 
Lajos kalocsai érsek ő exját a magyarországi műemlékek 
ideiglenes bizottságának kültagjává nevezte ki. 

— Secchi Angelo atya S. J . a jelenkor egyik legtudó-
sabb csillagásza, február 27-én halt meg Rómában. Született 

Reggióban (Emiliában) 1818-i julius 29-én. Tanulmányait a 
lorettói Collegium Illyrico-Lauretanumban kezdte, hol is 
már kiváló hajiamat s képességet tanusitott a számtan s csil-
lagászat iránt, folytatta és bevégezte Amerikában, a wash-
ingtoni Georgetown-Collegeben, mely intézetben későbben 
maga is több éven át mint a számtan s természettan tanára 
működött. Hazájába visszatérve, a Collegium Romanumban 
alkalmaztatott mint a természettan tanára, s midőn rendje 
1848-ban ezen intézetből kizáratott, nagyobb tudományos 
útra kelt, mely alkalommal Franczia- s Angolországot és 
Amerikát beutazta. A forradalom lecsillapulta után Rómába 
térvén vissza, helyét a Coll. Rom. mellett ismét elfoglalta s 
akkor alapította ama nagyszerű észleldét San Ignazio felett, 
melyben azóta működött, támogatva s kitüntetve I X . Pius 
által, kinek az intézet berendezésében tanusitott bőkezűsége 
tevé lehetségessé, hogy Secchi oly fényes s halhatatlan ne-
vet küzdhetett ki magának a tudományos világban. Midőn a 
nemzetközi „suly- és mértékbizottság" 1870- és 1872-ben 
Párisban ülésezett, I X . Piust mindannyiszor Secchit küldé 
oda, mint a pápai államok képviselőjét ; az utóbbi alkalom-
mal „az olasz királyság" kormánya tiltakozott ellene, de a 
franczia kormány e tiltakozást, tekintettel a bizottság tudo-
mányos jellegére, visszautasította. Secchinek tanulmányai 
leginkább a meteorologicus és delejességi kérdések, különö-
sen a nap s az állócsillagok spectral-analyticus meghatáro-
zása körül forogtak, mig a melegség körül tett vizsgálódá-
sai még nem régen azon lángeszű hypothesist érlelték meg 
benne, mely „A természeti erők egysége" czimü művében elő-
adva, tavai vagy harmadéve oly méltó feltűnést okozott s e 
téren beláthatlan horderejű uteörőnek tekintetik. Legna-
gyobb műve, „Le Soleil" (a nap), azért jelent meg franczia 
nyelven, mert Párisban tartott előadásai alapján készült. 
Egy másik, szintén igen nagyszabású műve a napnak ve-
gyészetéről, befejezetlen kéziratban maradt utána. Baja gyo-
morrák-féle volt. 

— A szabadkőművesek a profán világot tudvalevőleg 
avval akarják bolonditani, hogy a páholyok a politikával 
nem foglalkoznak, az ellenkező azonban már régen bebizonyít-
ta tot t ; ujabb bizonyítékot szolgáltat erre nézve az ,Allg. Zeit.' 
bukaresti tudósítójának következő tudósítása : „A bukaresti 
,Eliopolis' páholy felszólítást intézett a nagy külföldi páho-
lyokhoz, melyben a szabadkőművesek felszólittatnak, hogy 
hatalmas befolyásukat érvényesítsék Bessarabia visszaadása 
ellen és ezúttal nyújtsanak erkölcsi támaszt Romaniának, 
mely e kérdésben a 19-ik század eszméinek, a népek szabad-
ságának oldalán áll." 

— A berlini egyházi statistika hivatalos összeállításá-
ból a ,Berl. Tageblatt' a következő számokat közli: 1877-ben 
köttetett 11,005 házasság, de csak 3050 protestáns házasság 
köttetett meg egyházilag, feljegyzésre méltó általában, hogy 
a házasságkötések száma kevesbedik. 1876-ban köttetett 
12,093 és 1875-ben 14,533. Váljon a házasság kötések ke-
vesbedésének oka az egyidejű népszaporodás mellett, csak a 
rosz gazdasági viszonyokban keresendő-e, vagy nem talán 
inkább a concubinatus szaporodásában ? Berlinben 1877-ben 
élve született 44,239, halva 1795 gyermek. Az evangelikus 
egyházban azonban csak 26,341 kereszteltetett meg, ha te-
hát levonjuk a halva született és más felekezetekhez tar-
tozó gyermekek számát, kitűnik, hogy mégis mintegy 8— 
10,000 gyermek maradt a keresztség szentsége nélkül. 29,993 
haláleset fordult elő, melyek közül 26,917 evangelikus te-
metőbe temettetett, de mindössze csak 4705 esetben volt a 
temetés egyházi. A többi szám, hozzászámítva a felhivást, 
hogy tömegesen lépjenek ki a hivek az evangelikus egy-
házból, nagyon sötét árnyékot vet a nagyvárosi népesség 
vallás-erkölcsi állapotára. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Tartalom : A kath. egyház gyásza és öröme. — Jézus szeretete a bűnbánók iránt. — Egyházi tudósitások : Pest. Módo-
sítások módosítása. Beszterczebánya. Főpásztori körlevél I X . Pius halála és X I I I . Leo megválasztatása alkalmából. Róma. 

Krisztus Rómában. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. egyház gyásza és öröme. 
(IX. Pius halála, temetese. — A conclave, XIII. Leo Cge, — a század martyrja lehunyta szemeit örök 

megválasztatása.) álomra, — lelke elszállott boldogult jövőbe. 
Irta Maszlaghy Ferencz. >) Mintha jövö sorsát egy isteni revelatio a szent 

Mult hő 8-án villámgyorsasággal jár ta be az ősz előtt fölfedte volna, — ez utolsó allocutio után, 
összes kath. világot a gyászhír, mely a század legdi- midőn szobájába viteték, e szavakat mondá : „Fiaim ! 
esőbb alakjának, a fejedelmek valódi mintaképének, Ugy érzem, az olaj fogyatékán van !" 
az anyaszentegyház látható fejének, IX. Pius pápá- Jellemző nemes humora, a nagy szellemek ez 
nak halálát tudatta. Még néhány nappal az előtt, adománya még akkor is nyilványult, midőn érzé, 
hogy e lesújtó szó szárnyakra kelt, minden jobb ér- hogy meg kell hajolnia a természet rideg törvé-
zésíi ember örömmel olvasá a hirt, hogy a keresz- nye előtt. 
ténység közös atyja hosszas s már évek terjedelmére S IX. Pius, tagadhatatlanul a legnagyobb pá-
nyuló betegségéből föllábadván, habár már lábainak pák egyike, meghalt. Nyugodtan, bocsánattal szivé-
használatával nem élhetett, hordszéken vitetve meg- ben és ajkain legnagyobb ellensége iránt, adta át 
jelent az áldásáért esengök előtt, s kiket csak az is- lelkét Annak, kit e földön képviselt. Utolsó, megtört 
teni gondviseléstől előre tudott alkonyán dicsteljes leheletével az angyali üdvözlet két első szavát rebegé 
életének utoljára látott maga előtt, még egyszer s el , végső sóhajában is azt magasztalva, kinek meg-
u tolj ára hangoztatá a történelem által megörökített dicsöitését eszközlé e földön, s kit eseménygazdag 
szavait, melyekben utolsó tanúságot tön amaz igaz- életének minden változatai között egész lelkével tisz-
ságról, melyet egész életén át képviselt. Minden ke- telni meg nem szűnt soha. 
resztény katholikus, ki e szent aggastyánban az em- A pápa-király halála oly időszakra esett, mely-
beriség igaz, önzetlen s szeretetteljes atyját szemléli, ben keleten egy századokra terjedő hatalmú óriás 
sőt minden elfogulatlan, ki a tiszta jellem, a feddhet- vivta végvonaglásait. A pápa épen akkor liunyá szé-
lén becsület, s fejedelmi erények iránt hódolatát meg- m e i t örök álomra, midőn a világverő hatalmas szul-
örzé, örömmel vette tudomásul e hirt, mely a szá- tánok, Európa egykori rémei, a roskadó trónon eles-
zadnak majdnem legidösb fejedelmével állt szoros tek. Bizonyára sajátságos találkozása a sors esemé-
kapcsolatban. Ugy tünék föl ez, mint végső fellobba- nyeinek. Midőn a kereszt áldozatát követeli s a fél-
nása egy kialvó nemes lángnak, mely annyi évtize- hold meging sarkaiban. 
deken keresztül világita a sülyedö társadalmi élet A világesemények egy nagyszerű s a jelen ge-
sötétségében s uj remények magvát hinté el. Fájda- neratio előtt alig ismert episodja előtt állottunk. Az 
lom, ez csalódás volt ! Néhány nappal rá,hogyremé- egyház látható fejének halála néhány nap alatt a vi-

i) E sorok írója, mint Ö Eminentiájának, a bibornok- lágvárosba gyüjté a különféle nemzetek bíboros fő-
herczegprimásnak conclavistája, mindezen itt leírtaknak papjait a nagyszerű ténykedésre, — a megholt pápa 
szemtanuja volt, s tapasztalatait először is lapunkban közli ; t e m e t é g é r e g a z u j á megválasztatására, 
egy hosszabb leírás az ,U. M. bion'-ban es kulon lenyomat- . . . 
ban fog megjelenni. Szerk. A politikai láthatár vészteljes felhőkkel van bo-
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ritva, — egy európai vérengző háború küszöbén áll 
a világ, midőn az egyház sarkkövei Rómában egye-
sülnek s a történetiró, kinek minden figyelme kelet 
felé van forditva, egy váratlan, bár sokaktól rég várt 
s egész világot megrázó esemény következtében kény-
telen elfordulni a keleti drámától, hogy nyugat felé 
vesse tekintetét. Problémával áll szemközt : a törté-
nelemben dualismus támad ; s e perczben feledve 
van a szétdúlt trón sorsa. Európa Róma felé néz s 
Rómával foglalkozik. 

Nem lehet megtagadni a nemes és tiszteletre-
méltó magaviseletet, m e l y e t majdnem az összes euró-
pai sajtó tanúsított e napok alatt. Kifolyása volt az 
egy elöIlletlen nemes indulatnak, mely egy századok 
óta elavultnak hirdetett eszme iránt hozta meg méltó 
hódolatát, s midőn a keresztény anyaszentegyház 
gyásza iránt önzetlen és lehet mondani magasztos 
részvétet mutatott, ugyanakkor bizonyságot tön er-
kölcsi ereje s értékéről. Soha az európai sajtó, majd-
nem teljes általánosságban, nein bizonyitá be azt, 
hogy tud nemesen gondolkozni, mint IX. Pius pápa 
halála alkalmával. 

A mult hó 10-én a Bécsből induló gyorsvonat 
három birodalmi bíboros főpapot szállított Róma 
felé kíséretével együtt : a prágai, esztergomi és bécsi 
érseket. Mindhárom egy ritka előjogával élendő in-
dult az örök városba. A gyorsított menet megálla-
podás nélkül egész Rómáig tartott. Útközben már 
észrevehető volt a világi elem érdeklődése a világra 
szóló események elé induló biboros főpapok iránt. 
Kiváltképen az olasz állomásokon rendesen nagy 
néptömeg várta az idegen országból jövő főpapokat 
s minden osztatlan tiszteletet s hódolatot tanúsított. 
Még a közlekedési közegeken is szokatlan buzgalom és 
hódolatkészség jelentkezett. Az indóházakban Mest-
rétöl Rómáig nagy sürgés-forgás volt észlelhető. Az 
utazó bibornokokat legnagyobb részt a legváloga-
tottabb nép födetlen fővel s néma hódolattal fogadta. 
S ez elökészitetlen, egyszerű hódolatban több őszinte 
érzület nyilatkozók, mily bármely tüntető fogad-
tatásban. 

A társország bibornok-érsekeegy nappal előbb 
indulván, a három emiitett osztrák-magyar bibornok 
egy időben érkezék Rómába. A magyar bibornok-
herczegprimást az indóházban a sz. széknél hitelesí-
tett osztrák-magyar nagykövetség tagjai fogadták, 
már eleve tudósítva lévén O Emja megérkeztéről. O 
Emja kiséretét képezték Lippert Erwin k. tanácsos 
és lovag, Szántóffy Antal prépost és kanonok, e so-
rok írója, mint hgpriinási szertató és két kamarás. 

Schwarzenberg és Kutschker bibornokok a del' Ani-
mába, Ö Eminentiája a monte Pinción levő hôtel Mo-
laróba szállott. 

Ugy az olasz provinczialis mint római lapok 
ezen napok alatt a conclavéra érkező bibornokokkal 
foglalkoznak ; még a legradikálisabb olasz lap sem 
mulasztotta el egy uj bibornok megérkeztét Rómába 
olvasóival tudatni. Általában az örök városnak ér-
deklődése a küszöbön álló események iránt sokkal 
nagyobb, hogy ugy mondjam tüntetöbb volt, mint-
sem a jelen viszonyok között remélni lehetett. 

12-én reggel érkeztünk meg Rómába negyven-
egy óráig tartó szakadatlan útban. S pihenésre alig 
lehetett kilátás, mert a bibornoki congregatiók előtte 
való napon kezdetöket vévén, a folyamatba hozott 
tárgyalások azonnali részvétet követeltek. A kővet-
kező napon az osztrák-magyar bibornokok az ekkor 
megérkezett franczia bibornokokkal együtt először 
vettek részt a con'jreg'atiókon. O o 

A sz. Péter tere e napokon meglepő, festői lát-
ványt nyújtott . A Bernini-féle széles csarnokok alatt, 
a vatikáni sekrestyéhez vezető uton, néhány század 
olasz katona tanyázott, de mint a következés mutatta, 
teljesen fölösleges volt ez intézkedés. A sz. Péter 
templom főbejáratánál folyton megszakadás nélkül 
ezernyi nép hullámzott s törekvék bejutni, hogy a 
holt pápát szemlélhesse. A katonaság itt is sorfalat 
képezett s a jövőmenők között a rendet fentartá. A 
néptömeg oly sűrű volt, hogy csak egy órai vára-
kozás adhatott biztos reményt a bejutliatásra. 

Ezen napon kevéssel dél előtt sikerült a vati-
tikáni sekrestyén keresztül, a folyton szaporodó tö-
meg elkerülésével s Péter Oltáriszentség-temploma 
kápolnájába bejutni, melyben a halhatatlan emlékű 
IX. Pius hűlt tetemei voltak kitéve ravatalon. 

A nagy fejedelem, a jelen század kimagasló 
alakja egy inkább alacsony, mint magas ravatalon 
feküdt, mely egyszerű, aranynyal átszőtt vörös le-
pellel volt letakarva. Feje, melyet rendesen használni 
szokott infulája födött, sokkal magasabbra volt he-
lyezve, mint egyszerű himzésü papucsba helyezett 
lábai. Teljes püspöki ornatusban volt s csak a váll-
kendő jelenté a csendesen nyugvó őszben a holt pá-
pát. Két oldalt hat magas gyertyatartó állott, köz-
ben ugyanannyi pápai testőr kivont karddal. A pápa 
lábai keresztül nyúltak a kápolnát elzáró vasrácso-
zaton, ugy hogy a kint két sor katonaság közt el-
menő népcsoport könnyen hozzáfért azokhoz. Ide 
jöttek Piusnak hiv tisztelői, nem csak rómaiak, ola-
szok, hanem roppant számú idegenek is, kik még egy-
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zser kívánták leróni a tisztelet és hódolat adóját a keresz-
ténység meghalt Aty ja iránt. 

Mi, kik nem a sz. Péter templomhan, hanem a kápol-
nában magában valánk, egészen közel láthattuk a holtat. 
Részemről mondhatom, hogy soha szebb holtat nem láttam. 
Arcza halvány volt, inkább fehér mint sárga, s teljesen fény-
telen. Ugy tünék föl, mintha csak aludnék. Megdicsőült vo-
násiban nem a kiszenvedett martyrium megkövült fájdalma, 
nem szemrehányás, hanem szelid bocsánat, angyali jóság tük-
rözött. Holt arczán lelke látszék ott hagyni viszképét. Még 
az a sarkastikus mosoly is ott volt ajkai körül, mely életé-
ben annyira jellemzé. A benyomás, mit e holt aggastyán tőn 
a szemlélőre, megszégyeníti vala legelkeseredettebb elleneit. 
Ily- arcza csak az íidvezülteknek lehet, azoknak, kiknek 
muló porait Isten a jövőben, a mulandóságban is megdicsőí-
teni akarja. 

Néma fájdalommal borultam térdre Krisztus földi hely-
tartójának hűlt tetemei előtt. Szemeimet nem tudtam levenni 
róla, mint egy oltárképről, s imám nem lelke üdveért szállt 
az égbe, hiszen az iránt kétség nem lehet, hogy Isten e hű 
szolgáját keblére fogadta, hanem hideg tetemeinél imádkoz-
tam azért, ki utána — keresztjét fogja örökölni. 

Az ugyanezen napon tartott congregatióban a pápa te-
metésének szertartásai meg lettek határozva. Eltérőleg min-
den eddigi szokástól, s tekintettel a fenálló viszonyokra, 
már rég megállapítva lett, hogy a pápa temetése zárt kör-
ben, a lehető legnagyobb egyszerűséggel történjék. 

A legfeljebb mintegy ötszáz személyre menő vendég-
sereg, kivétel nélkül Róma legválogatottabb népe, sz. Pé-
terben, közvetlenül a rácsozattal elzárt szentségkápolna előtt, 
a legmagasb vendégek pedig az úgynevezett Sala dúcaiéban 
gyűltek össze. Abibornokok a congregationalis teremből jöt-
tek elő, mindannyian lilaszin gyászban. Fél hét volt, midőn 
a menet a Sala dúcaiéból megindult. Legelői a vörös habos 
bársonyba öltözött gestatorok, a Sistina énekesei, a nemes 
gárda, a legfelsőbb nemesség, utánuk a bibornokok, párosan, 
mindenik után saját udvari papja fekete palástban, két sor-
ban a svajczi őrség. Midőn a menet hosszú, kacskaringós uta-
kon a szentség kápolnába leért, hol sz. Péter káptalanja tel-
jes számban várakozott, minden egyes bibornok megállt a 
holttestnél s ennek lábait homlokával érinté s megcsókolá, 
őket követték udvari papjaik. Midőn az utolsó bibornok meg-
adá bucsucsókját, a sz. Péter kanonokjai vállaikra vevék a 
ravatalt s megindultak a szentségkápolnával épen szemközt 
eső káptalani kápolnához, melyben rendesen a kanonokok 
chórusa tartatik. Ott történt a temetési szertartás. 

Midőn a menet az egyik kápolnából a szemközti má-
sikba. a roppant sz. Péter templomon átment, az egész temp-
lom koromsötét volt ; csak a confessio körül égtek lámpák. 
A vendégnép két sorban falat képezett ; a káptalani kápol-
nába csak a bibornokok, kik a kanonokok stallumait foglal-
ták el, az egyházi honoratiórok, az udvari papok, a nemes 
testőrség, s néhány magas állású egyén bocsátatott be. A 
többi a rácsozaton kivül szemlélte a jelenetet. 

Midőn a holttestet letették a kápolna közepén, megkez-
dődött a gyász-szertartás. A menetben elkezdett „Miserere" 
elhangzott. Monsignor Folicaldi, a sz. péteri káptalan pré-
postja reszkető hangon kezdte a szokásos imákat, — melyek-

nek végeztével a majordomus, monsignore Ricci fehér lepellel 
eltakarta a holt pápa arczát. Ekkor a basilika káplánjai a 
teritőt, melyen I X . Pius hamvai nyugodtak, széleinél meg-
fogván, a tetemet behelyezék a cziprusfából készült egyszerű 
koporsóba. Ezután a majordomus a pápai szertartók egyiké-
nek segédlete mellett a koporsóba tőn három selyem erszényt, 
melyben a megholt pápa által vert anury, ezüst és bronz ér-
mek és pénzek voltak s az életrajzát magában foglaló gyász-
beszédet. Erre a koporsó két lilaszinü zsinórral lekötöztetett 
s lepecsételtetett. 

Az igy elhelyezett koporsó egy másik, valamivel na-
gyobb ólom koporsóba tétetett. Amint ez megtörtént, óriási 
nagy réz üstöket hoztak elő, melyekben izzó parázs volt. Az 
ólomkoporsónak közönséges betoló födele volt, mint egy fiók-
nak. Miután e födelet rendeltetése helyére alkalmazták, azon-
nal megkezdődött a beólmozás, mely közel egy óráig tartott . 
Az ólom födélen dombor, de apró betűkben a következők 
voltak : fent egy egyszerű kereszt, alatta e szavak : 

CORPUS* 
I'll- IX- P- M-

VIXIT- AN* LXXXV- M- VIII- !)• XXVI-
ECCLES- VNIVER- PRAEFVIT-
AN- XXXI- M- VII- D- XXIII-

OMIT- DIE- VII- FEBR. 
AN- MDC.CCLXXVIU-

Mig a beólmozás tartott, felolvastatott a megholt pápa 
életrajza, ugyanaz, mely az esztergomi érsek-megyei körle-
velekben közölve lett. 

Az ólom koporsót azután egy ébenfa koporsóba tették, 
melynek tetején egy egyszerű kereszt volt. A végső imák 
elhangzása után a menet kiindult a kápolnából a sz. Péter 
ivei alá. A koporsó egy kicsiny s alacsony kocsira lett he-
lyezve. Közel a kápolna kijáratától jobbra erős gerenda al-
kotmány volt látható, melynek tetején emelő csigák voltak 
alkalmazva. A mintegy negyedfél ölnyi magasb alkotmány 
tetején a megbízott munkások készen állottak. Midőn a ko-
porsó a néhány lépésnyire eső alkotmányhoz ért, a köteleket 
lebocsáták, a koporsót ráerősiték, néhány pillanat múlva az 
lassan fölfelé emelkedett s a mintegy három ölnyi magasra 
eső falfülkéhez ért. Ott a gerendázat tetején lévő munkások 
a koporsót leoldák, azután betolták a fülkébe. 

Ekkor megzendült az utolsó gyászdal. 
A roppant imaház, a legnagyobb a föld kerekségén, 

visszazugta a komor, szivreható éneket. Ezen pillanatban 
minden szem megismerte a fájdalom nedűjét. Számosan ar-
czaikat takarák el. A jelenlevő Colonnák, Orsinik, Chigik, 
Massimik, Ruspolik arczain csak ugy tükrözött a köny, mint 
az utolsó pápai szolgán, ki nem csak fejedelmét, hanem urát, 
jótevőjét siratta. E jelenet megható ós magasztos volt. Mind-
annyi, ki jelen volt, egy atyát siratott. I t t ott hangos zoko-
gás volt hallható, melyet elfojtottak az ott fent, a magasban 
működő kőművesek kalapács ütései, amint az üreget befa-
lazták. Késő éj volt, midőn a nép a templomból szétoszlott. 

Másnap, mint mindenki, magam is, azon jelenet szín-
helyére siettem, melynek tegnap a csendes est homályában 
tanuja voltam. A káptalani kápolnára tekintve balra, fent, 
mintegy három ölnyi magasban fél dombor műben szürkés 
márvány koporsó nyúlik ki a falból. Lent, a templom talaján 
folyton látni tiz busz ájtatoskodót. Ott térdelnek, imádkoz-
nak a megholt atya sírjánál. 

23* 
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S a magasban levő síron nincs mit látni. Egyszerű, 
szürkés márvány az. Nincs raj ta más, mint e néhány betű : 

PIUS IX. 
Semmi más. Pedig e néhány betűben Jézus anyaszent-

egyháza történetének legválságosabb, eseményekben leggaz-
dagabb napjai vannak megörökitve. (Folyt, köv.) 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.) 

5. Még egy körülmény van, mely világossá teszi azt, 
hogy a gyónás Jézus könyörületének szentsége, s ez azon 
forró kivánság, melylyel bennünket feloldozni óhajt. Minden 
egyesnek lelkét sz. Szivének teljes vonzalmával szereti, és 
kebele folyton minden órán át aggódik azok megmentése fö-
lött, kik elveszve vannak. Önmaga mondja nekünk az elve-
szett juhocskáról szóló példabeszédben, hogy kilenczvenki-
lencz igaz kevésbbé feküszik a szivén, mint egy a megtérő 
bűnösök közül. Az ily lelket fel szokta keresni megelőző ma-
lasztjával. Aztán körülveszi, elboritja világossággal, isteni 
sugallatokkal, buzdításokkal és határtalan szeretete és hatal-
ma vonzó erejével. Sőt még akkor is, ha vonakodunk köze-
ledni Hozzá, igyekszik magához lióditni bennünket. Mi tá-
vol állunk Tőle, O mégkettőzteti lépteit, csakhogy elérhes-
sen; mi akaratoskodunk s O esdve kér kegyelmei ál ta l ; mi 
hidegek vagyunk, s O lángol a lelkek szeretetétől ; mi ké-
sünk figyelni Reá s még inkább késedelmeskedünk követé-
sében, s O mégis készszivesen ismételgeti hivását és sugal-
latát. Mert O nagyobb fokban kiván nekünk megbocsátni, 
mint mi a bűnöktől szabadulni. Jobban szeret bennünket, 
mint mi Önmagunkat. Inkább szom júhozza Ö üdvözitésün-
ket, mint mi üdvösségünket ; s a gyónás szentségében és által 
eltölt bennünket szentsége, Szive gyöngédsége és könyörüle-
tének teljességével, vétkeink és nyomoraink közepette. 

íme, ez tehát néhány azon okok közül, melyeknél fogva 
e szentségnek szeretetünk tárgyát kellene képeznie. Jézus 
van tehát abban velünk, mint volt Magdolnával, midőn ez 
könyüivel áztatta lábait, vagy sz. Péterrel, miután a kakas 
megszólalt. Ú j ra visszafogad abban bennünket kegyelme és 
szeretetébe, s vezérli, fentartja s vigasztalja általa a bűnbá-
nókat, rettegőket s a kisértést szenvedőket. A jó Pásztor je-
lenléte és szeretetének szentsége az, s megadása mindannak, 
mi e gyöngéd és szeretetet lehelő czim által kifejezve van. 
„En azért jöttem, hogy életök legyen és bővebben legyen,"1) 
vagyis teljes és megszerezhető bünbocsánatuk, ú j ra és újra, 
valahányszor csak szükségök leszen reá, sz. Szivének összes 
lángolása és nagylelkűségével együtt. 

Szeretetének e szentsége némelyeknek elkerülhetlenül 
szükséges, másoknak pedig, illetőleg mindnyájunknak, vég-
telenül hasznos, a malasztok bő forrását képezi. 

Mindazok számára, kik a keresztség után nagy bűnbe 
estek, elkerülhetlenül szükséges az. Nincs más szentség, mely-
hez járulhassanak ; és más eszköz, melylyel a bűn halálából 
a megigazulás éltére keljenek, nem rendeltetett számukra. 
Önmagukat nem képesek feltámasztani. Isten szeretete eltá-
vozott tőlök, s a sz. Lélek visszavonta megszentelő malaszt-
ját, mely lelköket ékesité. Lelkileg tehát holtak, s jótetteik 
nem számithatnak jutalomra. Egyetlenegy bűn, nagy bűn — 

l ) Sz. Luk XV. 21. 

melyet ép ezért halálosnak neveznek — megdöutött és le-
rontott mindent. Egyetlen ily bün, ha ifjúságukban követ-
ték el azt, megőrlé hosszú életök gyökereit ; ha vén koruk-
ban, elfonnyasztá a legkitartóbb engedelmességnek is érett 
gyümölcseit. I Ia ily állapotban halnak meg, elkárhoznak 
örökre, mert Isten szeretete, kegyelme nélkül távozni az 
élők sorából annyi, mint meghalni örökre. Hogyan élhetné-
nek tehát újra, hacsak nem a holtak ezen szentsége, a gyó-
nás által ? IIa hitből és reménységből eredt bánattal köze-
lednek ahhoz, bár szeretettől ne lángoljanak is, Jézus vég-
telen könyörülete teljes bűnbocsánatot nyújt nekik és uj éle-
tet lehel beléjük. 

Yégül mindenki, még a legszentebb számára is, a ma-
lasztok bőven csergedező forrása a gyónás szentsége. Mert 
igen nehéz megismerni önmagunkat, s az tökélyesiti az ön-
ismeretet ; nagyon bajos bánkódni bűneink fölött, s az javít-
hatja, csiszolgatja bánatunkat ; nagy dolog e buzgalom, s az 
megszerzi az önmegtagadás szellemét és lelkesit a jóra ; fö-
lötte ri tka az elvszilárdság és állhatatosság, s az föntart ben-
nünket a Mindenható karjának erejével. De minderről ké-
sőbb fogok szólani. Kik e fenséges szentséghez rendesen és 
gyakorta járulnak, a szeretet édes igáját hordozzák, mely a 
valódi és tökéletes szabadság ; lelkök fólemelődik és megszi-
lárdul az Isten szeretetében. A kik pedig elhanyagolják és 
másutt keresik a valódi szabadságot, szintén járom alá kerül-
nek, de mely nem édes és könnyű, hanem súlyos és keserű. 
A sziv és a nyelvnek vétkei, az ördög kísértései, a világ 
nyűge, kételyek s lelkismereti furdalások, halálfélelem s ret-
tegés a jövő Ítélettől, ezek azon egyének jármai, kik Jézus-
nak könnyű terhét és édes igáját nem akarják viselni könyö-
rületének e szentségében. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 19. Módosítások módosítása. Ismét a 

büntető codexről szólunk, mert bennünket e codex sok te-
kintetben nagyon közelről érdekel. Tudva, hogy van e codexet 
a felsőház egész terjedelmében nem fogadta el ugy, mint azt 
az alsóház megállapította, hanem bizonyos ,módosításokat' 
is eszközölt raj ta, és pedig nemcsak olyanokat, melyek a mi 
tulajdonképeni körünkbe közvetlenül nem tartoznak, hanem 
a vallásra vonatkozó pontokat illetőleg is. Amint azt a par-
lamentaris tárgyalási rendszer követeli, a főrendi módosítá-
sok' áttétettek az alsóházhoz, a módosításokhoz leendő hoz-
zájárulás végett. Az alsóház kiadta az ügyet tárgyalás vé-
gett igazságügyi bizottságának. Lássuk immár mi történt e 
bizottságban azon módosításokra nézve, miket a főrendiház 
a vallásra vonatkozó pontokban tett. 

Az alsóház igazságügyi bizottsága nem hagyta hely-
ben egy pont kivételével, amennyiben az nyilvánosságra ju -
tott, a főrendiház módositásait, hanem ezeket viszont módo-
sította, és tegyük hozzá azonnal, hogy mi e módosítások mó-
dosításaival semmiképen sem vagyunk megelégedve. A mó-
dosításnak szerintünk javítási czélból kell történni, ha tehát 
az alsóház a főrendek módosításával nem volt megelégedve, 
tehetett volna azon változtatást, de nem a törvényczikk ha-
tásának csaknem illusoriussá tétele, hanem inkább annak 
megszigorítása által ; az igazságügyi bizottság azonban sze-
rintünk nemcsak nem javí tot t módosításával, hanem inkább 
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rontott a főrendiek módosításán, és igy a törvény hatásán, 
mint az a következőkből kitűnik. 

Eredetileg a büntetőtörvénykönyv semmi intézkedést 
nem tartalmazott az istenháromlók megbüntetésére nézve, 
sőt mint az a felsőházi bizottsági tárgyalásból kitűnt, az 
államtitkár az Isten káromlást körülbelül olyannak tekin-
tette, mint mit a modern állam csemegeként lenyelhet többi 
bűneinek nyomtatékául, a felsőházi nyilvános ülésben azon-
ban elfogadtatott azok megbüntetése, ,kik Istent nyilvános 
módon meggyalázó kitétellel sértik.' Az alsóház igazság-
ügyi bizottságának e kifejezés azonban nem tetszett és azt 
következőleg módositotta, „ki az Isten ellen nyilvánosan 
közbotrányt okozó, meggyalázó kifejezést használ." A fősuly 
tehát nem arra van fektetve, hogy Isten megsértetik-e vagy 
sem, hanem arra : okoz-e a sérelem közbotrányt vagy sem ? 
Ki nem látná be, hogy e körülírás mellett mily tágas tér 
nyilik az Isten káromlására anélkül, hogy az illető félhetne, 
miszerint a biintető-codexxel összeütközésbe fog jönni ? A 
törvény ilyetén szövegezése mellett megtörténhetik, hogy 
ugyanegy forma isteni káromlás majd büntettetik, majd nem 
büntettetik, büntettetik, lia közbotránynyal van összekötve, 
ellenben büntetlen marad, ha a közbotrány hiányzik, és igy 
mint emiitők, nem is az Isten védve, hanem azok az embe-
rek, kik történetesen a káromló környezetében vannak, sőt, 
ha ez a környezet olyan, mely már tul van minden megbot-
ránykozhatási képességen, akkor a törvény valóságos privi-
légiumot ád az illetőnek az istenkáromlásra. Hitünk és meg-
győződésünk szerint az istenkáromlást, mint ilyent önma-
gában véve kellene büntetni, eltekintve attól, hogy a sértés 
okoz-e közbotrányt, vagy sem, és ha épen a közbotrányra 
suly fektettetik, mi ellen nincsen kifogásunk, ugy ennek a 
büntetés kiterjesztésére kellene befolyással lenni, súlyosabb 
büntetéssel büntettetvén az, ki közbotrányt okoz, mint az, 
kinek káromlása ily botrányt nem okoz, a káromlás azonban 
feltétlenül büntetendő lenne. 

Az alsóház igazságügyi bizottsága módositott, de nem 
javitott , még egy másik főrendi módosítást is. A büntető-
törvénykönyv, a miniszteri javaslat szerint, eredetileg a 
Magyarországban elismert vallások szertartásait helyezte a 
törvény oltalma alá. Az alsóház igazságügyi bizottsága már 
az első tárgyaláskor megváltoztatta a miniszteri javaslatot, 
tevén az ,elismert vallások' helyébe nem tiltott vallásokat, és 
az alsóház bizottságának módosítását fogadta el, ellenben a 
felsőház Schlauch ő méltósága inditványára az eredeti szö-
vegezést ismét visszaállította. Az alsóház igazságügyi bizott-
sága azonban e visszaállítást azon indokból, mert igy a na-
zarénusok nem lennének megvédelmezve, nem hagyta helybe, 
hanem annak helyébe a következő módosítást tette : az állam-
ban fennálló vallások. H a a t. bizottság ki nem fejezte volna 
is indokát, melynek következtében e módositást tette, azt 
bizonyára mégis mindenki eltalálta volna, de ismét csak azt 
kérdezzük: javitás-e a tett módosítás ? Tapasztalatból tud-
juk már, hogy az alsóház igen sok és fontos kérdést gyak-
ran mellékesen intéz el, mi katholikusok az ilyen mellékes 
eldöntéseknek hatását súlyosan érezzük, és ugy látjuk, hogy 
itt ismét egy keresztény szempontból igen fontos kérdés mel-
lékes eldöntéséről van szó, melyet javításnak épen nem 
mondhatunk, eltekintve most minden egyébtől, már csak 

azért sem, mert ez utou azon secta terjeszkedése biztosítta-
tik, melyről nyílt titok, hogy az államellenes tanokat vall. 
Hogy ez a törvény minő javítása, azt mi nem tudjuk belátni, 
hanem igenis belátjuk, hogy ez roszabbitás, és hogy bölcsebb 
dolog lett volna, de törvényesebb is, a felsőház megállapítá-
sánál megmaradni. 

íme ezek azon pontok, melyeken az alsóház igazság-
ügyi bizottsága u j módosításokat tett, elfogadván csak azon 
egyetlenegy pontot, mely szerint a lelkésznek, vallási szertar-
tása teljesítése alkalmával való, testi bántalmazása nem k é t -
ség', hanem ,bűntett', és nem ,fogházzal', hanem ,börtönnel' 
büntetendő. Az alsóház bizottságának véleményét bizonyára 
el fogja fogadni, az ott senkinek sem fog eszébe jutni , hogy 
akár e pontokon, akár pedig, ami talán már lehetetlen is, a 
kulturkampfos §§-on módosításokat eszközöltessen, és igy 
lesz kulturkampfos büntetőcodexünk, no meg olyan, mely 
mellett bátran lehet nazarénuskodni, Istent káromolni, csak 
arra vigyázzanak az illetők, hogy ,közbotrányt' ne okozzanak. 

Beszterczehtínyu. Főpásztori körlevél IX. Pius ha-
lála és XHI-ik Leo megválasztatása alkalmából. Summe lu-
gubri et plane acerbo fungimur munere, dum vobis Dilectis-
simi Fratres nefastum casum mortis SS. Patr is nostri Pii I X 
Pontificis universalis Ecclesiae in diem 7-am mensis febru-
arii incidentem annunciare cogimur. Hoc lugubri tanti Pon-
tificis occasu bene nostis Dilectissimi Fratres, nos non modo 
Jesu Christi in terris Vicario, Capite visibili Ecclesiae suae 
sanctae orbatos esse ; sed et fortissimam fidei et Ecclesiae 
nostrae columnam, strenuumque pugilem, qui invincibili for-
titudine et constantia animi ducebat praelia Domini Sabaoth 
heroicas inter luctas, magnosque exantlatos labores, in pugna 
invictum occubuisse. Non modo Petri , principis apostolorum 
in cathedra sedens, dolorum et vinculorum successor, non so-
lum dies Petr i vidit imo superavit, sed et navim Ecclesiae 
magna fide, sine timore spem reponens in Domino, inter pro-
cellas firma usque ad finem gubernavit manu. Inconcussa liac 
fide ubi omnia periclitari coeperunt, omnia turbabantur, ipse 
unus non solum restituere, sed et firmare non cessavit domum 
Israel. Stetit ut firma inter procellas saeculi illa Pet ra Eccle-
lesiae, cui datae sunt promissiones, quod nec portae inferi 
contra illam praevalebunt, et quod nobiscum sit Dominus, 
qui illam posuit, in eadem permansurus, usque dum iterum 
veniet. Ut i difficillimis certe temporibus moderabatur Eccle-
siam qua Vicarius Christi, ita spectata sapientia, firma vir-
tute, sanctitate, ardenti zelo, simplicitate vitae, sereno et 
aperto, paternoque, quo omnes excipiebat fideles, animo et 
vultu, summám laudem meruit. I ta ut omnium credentium 
factus sit vere columna et firmamentum fidei, qui conforta-
vit fratres, excelsoque prodigio vir tutum omnium, imo et 
adversariorum corda et animos in sui admirationein demul 
cebat et rapuit. Meritorum pleno diem fatalem subeunti to-
tus hodie applaudit orbis, et laudes eius in aeternum annun-
ciabit Ecclesia. 

Nec tarnen moerore aftectis nunc est panegyrim agere, 
dum devoti et fidelis animi filiis pia et iusta persolvenda in 
tanti patris obitu veniunt. — Pia etsi enim fide credamus 
Optimum Patrem ex Maximum Pontificem nostrum post ta-
les et tantos exantlatos labores, exuto iam mortali corpore, 
in luce coelestis gloriae et sedibus beatorum constitui, aeter-
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naeque retributionis mercede potiri ; nostrum est nibilominus 
filialem cultum erga supremum in terris animarum nostra-
rum Episeopum, omni qua licet ratione contestari, pien-
tissimisque eius manibus, solita iusta funebria persolvendo 
parentare. 

Quapropter iniungo DD. Curatis, ut quemadmodum 
in Cathedrali Urbe mea praemisso omnium campanarum 
pulsu hodierna die pro pie in Domino defuncto Pontifice offi-
cium de Requiem pontificando celebravimus : ita et Yos in 
Ecclesiis parochialibus proxima die Domini praevie de am-
bone annunciato obitu tanti pontifieis, admonito populo, sta-
tim proxima pro opportunitate die pulsu campanarum per 
très dies praemisso exstruetoque quo licet Castro doloris, cum 
accensis luminaribus sacrificium Missae solemniter cum Li -
bera celebrabitis ; pro circumstantiisque locorum, non solum 
populum fidelem, sed et patronos ecclesiarum, magistratusque 
loci invitabitis. 

Cum vero his peractis nil maioris possit esse pro nobis 
momenti, quam electio iam indicta novi Pontifieis ; exoranda 
una erit Divina Maiestas, ut det Ecclesiae Pastorem bonum 
secundum cor suum, qui regat populum fidelem et ducat oves 
ad pascua vitae aeternae. — Hinc dispono : ut una preces 
pro opportunitate temporis pro electione Pontifieis, praemissa 
Oratione Dominica et salutatione Angelica quinquies ite-
randa, dicantur ante expositum Sanctissimum, sacerdotesque 
S. Missae Sacrificium pro eligendo Summo Pontifice in Mis-
sali Romano statutum offerant. 

Deus auctor ipse vitae et mortis, Satorque Ecclesiae 
suae Jesus Christus sit nobis propitius, benedicatque conati-
bus nostris ; ut dies videamus bonos, finemque nanciscamur 
salutarem. Quod Yobis precando paternam una benedictio-
nem impertior. Neosolii, 14-a Februari i 1878. 

Az ünnepélyes gyász-istenitiszteletet ő m Iga, a megyés 
püspök februárhó 14-én tartotta, a minden rendű és rangú 
hivők legbuzgóbb részvéte mellett ; — X I I I . Leo ő szentsé-
gének örvendetes megválasztatását pedig a következő fő-
pásztori szózat által hozta a megye tudomására : 

Deus larg-itor omnis consolationis Ecclesiam suam lu-
gubri adhuc indutam habitu laetificare dignatus est. Maxi-
mum enim solatium annunciamus Yobis Dilecti Fratres et 
Filii , quod laetissimis in nuneiis hodie aeeeperimus : Emi-
nentissimum Dominum S. R. E . Cardinalem Joachimum 
Pecci die 20-a huius mensis per sacrum Cardinalium Romae 
Vaticanis in aedibus in conclavi coadunatum Collegium in 
Summum Ecclesiae Universalis Pontificem toto orbe catho-
lico plaudente electum esse, nomenque Leonis X l l t . 
assumsisse. 

Praeclarae animi dotes virtutesque illius, quas iam 
ante depraedieavit orbis, maiori nobis — si necesse foret — 
argumento esse possunt, afflatu Spiritus Sancti, quem nobis 
Dominus appromisit, eleetionem lianc in solamen Ecclesiae 
suae inter procellas militantis esse factam ; de coeloque, ut 
antiqua ferunt praesagia, lumen in eo exortum descendisse, 
fortemque ut Leo futurum ad propugnanda praelia Domini. 

Pro summae illius pietatis filialis vinculo, qua Patr i 
ac summo Pontifici subditi tenemur, iniungo : ut prout in 
Cathedrali Ecclesia, ita in omnibus parochialibus quoque 
ecclesü8 prima statim post pereeptas has pastorales litteras 

die Dominica populo ad concionem electio novi annuncietur 
Pontifieis Leonis X I I I . ; Sacrumque missae Sacrificium prae-
misso hymno Ambrosiano, cum oratione pro gratiarum 
actione cantetur, assumta simul collecta pro Pontifice, cui 
prout et Canoni Missae nomen Leonis imposterum suo loco 
inseratur. Demum post Sacrum coram exposito Sanctissimo 
preces lingua vernacula, praemissa quinquies iterata oratione 
Dominica et salutatione angelica, cum precibus pro Pontifice 
nostro dicantur. 

Deus auctor pacis et consolationis velit preces nostras 
pro salute et incolu nitate Ecclesiae et novi Pontifieis nostri 
fusas exaudire, detque nobis sub illius regimine quietam et 
tranquillam vitam, et faciat nos videre dies bonos. Quod 
enixe a Deo precando benedictionem paternam Vobis imper-
tior. Neosolii, 23-a Februarii 1878. Amoldus in. p. Eppus. 

Róma, 1878. márczius 3-án. Krisztus Rómában. Szent 
Lukács, evangéliumának 24. fejezetében, ir ja le a két emauzi 
tanitvány történetét, és leirása oly szemléletileg állitja elénk 
e szomorú vándorokat, a társaságukhoz csatlakozott titok-
teljes idegent, a szavakat, melylyel ez kételyüket Jézus ha-
lála felett eloszlatta, a kenyér megáldását, melynek jelene-
tén elfogult szemeik fölismerék az idegenben édes Mesterü-
ket ; mondom mindez oly élénken van elénk állitva, hogy 
nem olvasni, de látni és hallani véljük őket : „Qui sunt hi 
sermones, quos confertis... et estis tristes ?" 

E két tanitvány nyomain jár t egy hónap óta a katho-
likus sajtó. Eleintén szomorúan beszélt I X . Pius haláláról, 
kinek életében reményltük még ama nagy világküzdelem-
nek győzelmét, melynek az ő dicső neve volt kifejezése. Fe-
bruár 20-káról pedig a mystikus kenyértörés után X I I I . Leo 
pápa megválasztásában fölismervén új ra a csalhatatlan mes-
tert, szava örömhírré változott. 

A tényeket hiven elmondá a ,Religio', az ,Osser. Rom.' 
és , Voce della Veritá' nyomán, legyen mindazonáltal megen-
gedve, hogy ama nagy események tanulságáról utólagosan 
egy-két szót tehessek én is. 

Tanulságba foglalta Össze az Üdvözítő is emauzi ut ján 
a próféták jóslatait és saját szenvedésének történetét. Nemde, 
úgymond, ezeket kelle Jézusnak szenvednie, mielőtt feltá-
madt vala, és az események ez összhangjának szemléletén 
fellángolt a tanítványok szive : „Nonne ardébat cor nostrum ?" 

Hasonlólag nem minden élvezet nélkül vethetjük össze 
a Gondviselés azon csodaszerü tervrajzát, melynek megvaló-
sulását ez időszerint az örök városban láttuk : — bevallom 
ugyan — hogy az én hitemnek gyenge mécslángja nem elég 
azt teljes egészben megvilágítani, hanem tán egy-két vonást 
én is feltüntethetek, én is felhivhatom, t. olvasóm, eszmélkedő 
lelkedet, ut recogites corde, hogy azt, te lángoló sziveddel 
annál tisztábban felismervén, majd a keresztény történelem 
műkincsévé feldolgozzad. 

Annálinkább véltem ezt tenni, mert a ,Religio' 13-dik 
száma szerint a Petőfy-társulatban a mult napokban esett 
egy visszás hang, mely pasquilszerü satirával vélte kigú-
nyolhatni ama történelmi igazságot, miszerint Krisztus Ró-
mában él. Igenis, Rómában él és látható a pápasággal az 
egyházza l ! . . . „0 stulti et tardi corde ad credendum." 

E kettős igazságot láttam én ma IX. Pius halálában 
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és XIII. Leo megválasztatásában: e történelmi tanulságról 
akarok czikkem két pontjában szólani. 

I . Ha azt bizonyítanám be e sorokban, hogy Krisztus 
a pápaság tekintélyének csalhatatlan fényében létezik, nem 
mondanék uj dolgot ; ha a legtöbb pápa szent életének ama 
benső hasonlatára hivatkoznám, melyről szent Pál ekként 
szól: „Quos praescivit, hos et praedestinavit conformes fieri 
imaginis Filii Deiu (Rom. cap. 8.) : szintén teljesen igazolna 
a történelem, melynek tanúsága szerint Milánó püspöki széke 
dicsekszik ugyan a legtöbb szent főpappal, kiknek száma 
azonban messze elmarad a vértanú és hitvalló pápák dicső 
apostoli kara mögött. 

Mindazonáltal én mindezt elmellőzöm, midőn manap a 
szentszék fényében a kinszenvedett és feltámadt Krisztus képét 
tüntethetem fel. 

Merész vagyok tán állításomban ? Ám t. olvasóm, ez a 
szempont nem az enyém, erről a legnagyobb költő, Dante is 
énekel Purgatoriumának 20-ik énekében : Yeggio in Alagna 
entrai- lo fiordaliso -— E nel Yicario suo Cristo esser catto — 
Veggio lo un altra volta esser deriso, — Veggio rinnovellar 
l'aceto e'l fele — E tra nuovi ladroni esser anciso — Yeggio 
'1 nuovo Pilato . . . Látom — úgymond — mint tör Anag-
niba a liliom czimere, t. i. Nogaret és Sciarra. És Krisztust 
mint fogják el helytartójában. Látom őt ismét kigúnyolva. 
Látom az eczetet és epét megujitva. Látom mint hal meg-
ríj abban a latrok között. És látom az u j P i l á t u s t . . . 

Ha Dante — e prózában adott idézet szerint — Krisz-
tust látta VI I I . Bonifácz szenvedésében : nem kell akkor 
megcsapkodnom képzeletemet, hogy I X . Piusban, kinek pá-
pasága csakugyan jellemezhető a „Crux de Cruce" értelmé-
vel, szintén Krisztus szenvedésének képét szemléljem. 

Igaz ugyan, hogy a Syllabus, tévmentesség és a har-
minczkét évi uralkodás pápájában Krisztus helytartóságának 
tekintélye is mintegy jobban kimagaslott és inkább feltűnt 
a hitetlen világ előtt ; igaz, hogy az alázat és szelídség, sze-
retet és megbocsátás amaz édes alakjában, qui pertransiit 
benefaciendo, oly örömest láttuk a mennyei jó pásztor képét : 
mindez azonban a történelem és a szentek congregatiójának 
tárgya leend ; mivel remény Íj ük, j_hogy az édes Jézus nem 
hagyja feledésben hű szolgájának emlékét: „Quoniam nec 
dabis sanctum tuum videre corruptionem" (Act. cap. 2.), ha-
nem ami I X . Piust főleg és egy teljes képben elénk állítja : 
az véleményem szerint nem egyéb, mint az Ur Jézus kín-
szenvedésének feltűnő hasonlata. 

Tudom ugyan, hogy a Jézus igazi tanítványainak 
eo-yik jellemvonása Orleans nagy püspöke szerint mindig a 
szenvedés volt, mert az Üdvözitő tövist és keresztet igért 
követőinek : „Sí me perseeuti sunt et vos persequentur" : igaz, 
hogy a pápák élete a roppant felelősséggel szemben, az apos-
tol e szavaival jellemezhető : „ Tristitia mihi magna est, et 
continuus dolor cordi meo, optabam enim ego ipse anathema 
esse a Christo pro fratribus meis ... Quis scandalisatur et ego 
non uror ? Praeter illa quae extrinsecus sunt solicitudo omnium 
Ecclesiarum." Mindazonáltal a Jézussal való szenvedés jel-
lemvonását többen a katholikus irók között főleg I X . Pius 
életében és halálában látják : ugy hogy rá alkalmazható az 
egyháznak szent Ferenczről mondott imája: „Jesu Christe 
qui frigescente mundo ad inflammandum corda nostra tui 

amor is igne.... passionis tuae sacra stigmata renovasti, con-
cede propitius ut eius meritis et precibus crucem iugiter fera-
mus et dignos fructus poenitentiae faciamus." 

Hog yan ? hisz I X . Piusnak édes mosolya, ártatlanul 
vidám kedélye, folyton készen levő élczei egyebet bizonyíta-
nak. Mindez nem bizonyít mást, mint azt, hogy e nagy fér-
fiú gyermekded szivét mint aggastyán is megőrzé, azt, hogy 
teljes önmegadással tudta elviselni keresztjét: ám lássuk 
ezen keresztet nagyobb vonásokban. Bogyai B. Gy. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
A ,Religio' mult évi 29. számában ismertettük P. 

Karter ,,Compendium theoloyiae dogmaticae" első 
két kötetét ; örömmel hozzuk most a mélyen tisztelt olvasók 
becses tudomására a harmadik kötet megjelenését, melylyel 
a munka befejeztetik. 

A mint már akkor jeleztük volt, e harmadik kötetben 
tárgyal szerző az isteni malasztról, a szentségekről általános-
ságban és az egyesekről részletesen, az ember végső dolgairól 
és a szentek és ereklyék tiszteletéről. 

Az első két kötet felől nyilvánított Ítéletünket e har-
madikra nézve ismételjük : egy lényegesebb kérdés sem ke-
rülte ki a jeles szerző figyelmét ; előadása tudományos ala-
possága mellett szép, folyékony és sok helyen elragadtató. 
Kinek kedélye — hogy legalább egy példát felhozzunk — 
nem melegednék még az Oltáriszentségről tárgyaló beveze-
tés olvasásánál, midőn e szentség fenségét diszes elnevezései 
sokaságából s neki tulajdonított melléknevei kitűnőségéből 
bebizonyítja? midőn az Oltáriszentséget mint az egész egy-
házi istenitisztelet gyupontját, az egyháznak éltető szivét, 
ennek legdrágább kincsét bemutatja ? — e helyen beszél 
szerző az első keresztény századokban divó titoktartási fe-
gyelemről ; — az Oltáriszentség továbbá az Isten csudálatos 
művei mintegy vázlata és az Istenfia irántunk való szerete-
tének csodaműve. Mily szépen lehet ezen gyönyörű eszmé-
ket a szószéken is felhasználni ! Egyáltalában az egész mun-
kában észlelhető, hogy kidolgozásában szerző nem csak a 
száraz ész igényeit, de a meleg sziv sugallatát is követte. Ha-
sonló szépségű helyek, hogy még egyet kettőt emlitsünk, 
p. o. a hol az Oltáriszentség hatásairól és a sz. mise gyü-
mölcseiről van szó, ugy mint az isteni malasztróli értekezés-
ben szebbnél szebb mondatok és észrevételek elszórva majd-
nem minden lapon találhatók. 

Az isteni malaszt és az emberi szabad akarat közti vi-
szony meghatározásában szerző a molinisták ismeretes syste-
máját követi és bőven megalapítja. Ha elismerjük is, hogy 
e nehéz kérdés körül eddigelé felállított systemák egyike 
sem oszlatja el tökéletesen a homályt, mely Istennek a ma-
laszt általi titokteljes működését födi ; lia lehetetlen is az 
isteni előrerendelés titkát, mely az előbbi kérdéssel szorosan 
összefügg, kipuhatolni ; ép oly bizonyosnak látszik, hogy a 
molinisták systemája az, mely az embert legjobban meg-
nyugtatni, az üdvösséges cselekedetek gyakorlására felbá-
torítani és állhatatosságra serkenteni képes, amint azt sza-
lezi sz. Ferencz is mondja. 

Igen lioszasan kellene értekeznünk, és e rövid ismer-
tetés helyett egész kivonatokat kellene közölnünk, ha a jel-
zett munka minden jeles oldalát fel akarnók tüntetni ; de 
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egyet még különösen ki kell emelnünk, hogy tudniillik az 
egyes értekezésekben mind a régibb mind a legújabb iroda-
lomból azon munkák idéztetnek, melyek az illető tárgyra 
nézve klassikusak, ugy hogy minden olvasó elegendőleg tá-
jékozva van, melyik szerzőhez kell fordulnia, ha az egyik 
vagy másik kérdés felett bővebb ismereteket akarna szerezni 
magának. Sok helyütt utal szerző az általa kiadott és jegy-
zetekkel ellátott „Opuscula ss. Patrum"-ra. A sz. atyák kis-
sebb munkái kiadását P . I íurter már 1868-ban indította, az-
óta megjelent 35 kötet ; e vállalat kezdeményezésének azon 
alapja és terve volt és van, miszerint a sz. atyák kitűnő ira-
taiból azon kisebb terjedelmüeket válogassa és adja ki, me-
lyek az egyes hitágazatok felvilágosítására legalkalmasab-
bak. Időnkint vannak az opuseulákhoz csatolva magától a 
kiadótól kidolgozott, vagy inkább a sz. atyák mondataiból 
gyönyörű virágcsokor gyanánt összeállitott értekezések egyes 
kérdésekről. 

Ezt a rövid digressiót azon mélyen tisztelt olvasók 
kedveért tettük, kik e vállalat felett nincsenek tájékozva ; egy-
úttal ezen kitiinő opuscidákat is becses figyelmükbe ajánljuk. 

A „Conpendium Th. D." e harmadik vaskos kötetének 
bolti ára 4. ft. o. é. ugy, hogy az egész munka körülbelül 
10 ír tra jön. "" ' ' Pr.B.K. 

-f- ,Uj Magyar Sión', I X . 2. füz. Tartalma: „Sa-
lesi sz. Ferencz a kath. időszaki irodalom védnökének élet-
rajza. Yindiciae Marianae. Solymos-tól. — Allaprajzi ada-
tok. Szentimrey-tői. — I X . Pius. Dr. Zlatlienyi Bélától. -— 
Még egyszer a szentszéki holtnak nyilvánításról. Rajner La-
jostól. — I X . Pius ravatalánál. Békési Emiltől. — Iroda-
lom és művészet. — Molnár : a szentszék függetlensége. — 
X I I I . Leo pápa. — Vegyesek. 

A ,Isten Igéje' szentbeszédekben, I I I . 4. Tart.: 
Böjt II., I I I . s IV. vasárnapjára. — Gyümölcsoltó B. A. 
napjára. — Isten igéje az iskolában. — Pápaválasztás után. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi miniszterem eléterjesztésére, 
a szent-jobbi valóságos apátságot dr. Schuster Konstantin 
kassai püspöknek adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878. évi február hó 26-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK 
— 0 Eminentiája a bibornok-herczegprimás, irja az 

,Esztg.1, ki a művészetek és tudományoknak nemcsak, ha-
nem minden humanitárius törekvéseknek is bőkezű táma-
sza ; kinek városunk ez irányban már is sokat köszönhet, 
mint megbízható forrásból hallottuk, a helybeli főgymna-
sium felépítéséhez még ez év folyamán járulni kegyeskedik ; 
és igy mégis lesz gymnasiumunk és mire kiáltó szükségünk 
volt, elemi iskoláink. 

— Ö es. k. fenségeért, apóst, királyunk édes atyjáért» 
az esztergomi székesegyházban f. hó 18-dikán tartotta ő 
Főmagassága, a bibornok-herczegprimás az engesztelő gyász-
misét. A nagy fényt és pompát emelte az egyháziakon kivül, 
a világi és katonai összes hatóság, testületek és tanuló i f jú-
ság jelenléte, kik egyenkint és őszinte szivvel osztják a mély 
gyászt, mely első sorban a fejedelmi uralkodó házat illeti. 
Az örök világosság fényeskedjék az elhunyt fenség szelid 
lelkének, kinek emléke állandó leszen a hű magyaroknál, x. 

— Petróczy László nagy-kartali plébános s cz. kano-
nok ő nga, most egy 15,527 frtnyi összegű alapítványt tett 
Váczott a gymnasiumban felállitandó 7 és 8-ik osztályra és 

egy ösztöndijra. Ugyanő egy évvel ezelőtt 11,000 frttal járult 
az elaggott papok nyugdijalapjához. Éltesse és áldja Isten ! 

— Mint értesülünk, Ferencz Károly főhg ő fensége 
boldog kimúlása előtt ő szentsége apostoli áldásában is ré-
szesült, melyet felséges fia távirati uton kért s ő szentsége 
sajnálkozásának kifejezése mellett adott is. Ö szentségét az 
exequiákon, különös megbizás folytán, a bécsi apostoli nun-
tius képviselte. 

— Talán nem ok nélkül a , Voce della Verita' arra figyel-
mezteti olvasóit, miszerint in Constitutionibus „de electione 
Romani Pontificis" Nicolai P P . I I in Concilio apud Latera-
num habito editis, ann. Dom. 1059. ezek is fordulnak elő : 

Si electus Papa ob impedimenta, de quibus hic, non 
potest inthronizari, nihilominus est verus Papa, et potest re-
gere Ecclesiam Romanam, et de omnibus facultatibus eius 
disponere. Plane postquam electio fuerit facta si bellica fuerit 
tempestas, vel qualiscunque hominum conatus, malignitatis 
studio, restiterit, ut is, qui electus est, in Apostolica Sede 
iuxta consuetudinem inthronizari non valeat : electus tamen 
sicut verus Papa obtinet auctoritatem regendi Romanam 
Ecclesiam, et disponendi omnes facilitates illius, quod beatum 
Gregorium ante suam consecrationem cognovimus fecisse. 

— Köszönettel, vettük a kalocsai érseki megye 1878-ra 
szóló névkönyvét. Érsek és Metropolita : nmlgu s ftdő dr. 
Haynald Lajos ő exja, v. b. t. tanácsos, a sz. István-, az 
oszt.-m. és a belga Lipót-rend nagykeresztese sat., az érse-
kek sorában a 88-ik. Az egyh. tartományt négy suffr. ké-
pezi : a csanádi, erdélyi, 1. sz. nagyváradi és tinnini. A szé-
kesegyh. káptalan 10 tagból áll. Főesperesség van 3, alespe-
resi kerület 16, plébánia összesen 112, plébános 87, admi-
nistrator 24 ; templom és kápolna, melyben isteni tisztelet 
tartatik 183 ; az összes papság létszáma 218. Szerzetesház 
11, a mindkét nembeli szerzetesek száma 200. A megye te-
rületén 704,421 lélek lakik, köztök 459,880 katholikus. A 
tanügyi kimutatás szerint van a főmegye területén 17 tan-
kerület, 144 iskola — mely közül 133 katholikus, 10 közös 
s 1 állami, — 3 felső s 5 polgári iskola ; a 487 tanitói állo-
más közül betöltve 476 s pedig 383 férfi- és 93 nőtanitóval, 
kik közt csak 4 «m-okleveles. Tanköteles gyermek van 6— 
12 éves 57,544 és 13—15 éves 22,049 ; tettleg iskolába jár 
amott 79-4°/0, az utóbbiak közül 39-6 ; — egy tanítóra esik 
ott 118, itt 45 gyermek. 

= Rudolf koronaherczeg ő es. s k. fensége legújabban, 
mint tudva van, nagyobb körutat tett, mely alkalommal 
látogatásával a berlini udvart is szerencséltette. Az ott tisz-
teletére farsang kedden rendezett bálról a hivatalos jelentés 
többi közt ezeket mondja : „Vacsora után az udvar visszatért 
a fehér terembe, hol a táncz újból megindult, melyben azon-
ban ö es. s k. fensége, Rudolf trónörökös nem vett többé részt, 
minthogy éjfél után lévén, a böjt már megkezdődött." — Han-
vazó szerdán ő fensége a berlini Hedvig-templomban jelent 
meg az isteni tiszteleten. 

— Az első bibornok, ki X I I I . Leo ő szentsége uralko-
dása alatt meghalt, a rennesi érsek, Broussais de Saint-Marc 
ő emja. Szül. 1803-i febr. 3-án, érsek volt 1859, bibornok 
1875 óta, meghalt f. évi febr. 27-én. A conclaveban tudva-
levőleg nem vett részt. 

= Óvásul paptársainknak ! Kötelességemnek tartom 
figyelmeztetni t. paptársaimat, hogy ha valami Kaltenbacher 
nevü egyén (vagy ha más néven is) mint M. A. Schwartz, 
bécsi papir- és pecsétgyári katholikus czég megbízottjaként 
ajánlja magát levélpapírok vagy pecsétek elkészítésének 
közvetítésére, őt mint csalót utasítsák el ; mert ő nevezett és 
általam ajánlott kath. czég által el van bocsátva ; miért is, 
ha ajánlatomat elémutatná, kérem ezt tőle cassálni. Szőny, 
1878. márczius 5. Nagy Antal, szőnyi plébános. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Tartalom : A ,Religio' péterfillére. — Jézus szeretete a bűnbánók iránt. — A Szent-István-Társulat. — Egyházi tudó-
sítások : Pest. Hogy ítélnek az egyházról? Erdély. Főpásztori körlevél I X . Pius halála és X I I I . Leo megválasztatása alkal-
mából. lióma. Krisztus Rómában. Oroszország. I X . Pius halála s a czár. Üldözések. A jövő. Németország. Egyházi állapotok. 

Irodalom. — Vegyesek. 

A ,1 ï e 1 i g i o' péter f i l l ére . 
Nunziatura apostolica. N. 10,083. 

Vienna. 

Illme Rme Dne ! 

Epistolâ tuâ, Illme ac Rme Dne, una cum oblatione bis mille űorenorum ad SSmum Patrem 
sine ulla mora transmissâ, Eminentissimus Cardinalis Franchi, a Secretis Status, literis die 12. h. datis, 
haec, quae tibi communicare propero, scr ibi t : Sanctitatem Suam paterna animi satisfactione excepisse 
omnimodae tuae subiectionis et devotionis professionem erga supremam Summi Pontificis auctoritatem 
et S. Apostolicam Sedem, cuius necessitatibus suinmo studio subvenire satagis, collata per ephemerides 
a te elucubratas fidelium stipe, simulque Tibi et obulum S. Petri offerentibus Benedictionem Apostolicam, 
tamquam Pontificiae benevolentiae pignus peramanter impertivisse. 

Omni, qua par est, existimatione maneo Dnis Tuae Illmae 
Viennae, 17. Mártii 1878. Hmus Servus 

iLudovicus, Arc/iiepiscopus Thessalonicensis 
Nunt ius Apostolicus. 

Illmo ac Rmo Dno, Dno Carolo Hornig ab Intimo Cubiculo S. S., Directori ephem. Religio — Budapestinum. 

• «x3ê£x»  

E magasra becsült, igen megtisztelő soroknak 
magyarázatául meg kell jegyeznünk, miszerint a 
közelmúlt és a jelen évben lapunknál összegyűlt pé-
lerfillért, kikerekített összegben, februárhó 26-án, fő-
magasságu bibornok-föpásztorunk akkor Rómában 
időzvén, ő Exja , az apostoli Nuntiushoz küldtük fel, 
kisérö irattal , melyre jelen leirat válaszul szolgál. 
Az apostoli áldás, mely e sorokban mindazokra ada-
tik, kiktől e kegyeletes adományok hozzánk érkeztek, 
amint egyrészt édes ju ta lma t képez, ugy másrészt 
minden bizonynyal arra indi tandja a szentszék igazi, 
hű fiait, hogy buzgalmok ezen adományok felajánlá-
sában és gyűjtésében jövőre sem csökkenjen, annál 
is kevésbbé, minthogy kétségtelen, hogy a szentszék, 
a liberális sajtónak irányzatos hazudozása daczára, 
ma inkább mint valaha szorult arra, hogy a hivek 
anyagi tekintetben is segítségére legyenek. 

Megbocsátja múltkori vezérczikkünk t. szerzője, 
ha becses dolgozatának folytatását egy számmal ha-
lasztjuk, hogy ekként alkalmunk legyen ő Exjának 
kegyes leiratát, legott amint azt kezeinkhez vettük, 
közzé tehetni s egyúttal a péterfillér kérdését is, mint 
már régebben szándékunk volt, a jelzett értelemben 
érinteni. Hogy igazunk van, midőn azt mondjuk és ál-
l í t juk, hogy a szentszéknek jelenlegi anyagi helyzete 
épen nem olyan, mely a péterfillérnek további gyűj-
tését feleslegessé teszi, az a következő hivatalos nyi-
latkozatból tűnik ki, melyet e czélból ide igtatunk : 

Az ,Osservatore Romano1 nem régen ezeket irta : 
„A Wolff-féle hivatal azt jelenti, hogy b. emlékű ö 
szentsége, IX. Pius, két végrendeletet hagyott hátra, 
melyeknek egyike egyházi ügyekre vonatkozik, má-
sika pedig utódjának, a pápai hivatalnokok fizeté-
seinek fedezésére szükséges összegeken kivül, éven-

2 4 
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kinti negyedfél milliónyi járadékot biztosit, mig ma-
gánvagyonának örököseiül unokaöescseit rendelte, 
Róma városa szegényeinek pedig 300,000 lirát 
hagyott." 

„A czél, melyet az illetők ilyetén; álhirek ter-
jesztése által elérni óhajtanak," — folytatja az ,0s-
servatore1 — „eléggé világos. Mindebben csak azon 
törekvés rejlik, kogy a katholikusoknak adakozási 
készsége s a péterfillér gyűjtése körüli buzgósága 
csökkentessék ; csökkentessék pedig az által, hogy 
hazudva állíttatik, mintha a szentszék elegendő 
anyagi eszközökkel rendelkeznék, minden szükség-
leteinek fedezésére." 

„Mindaz, mint a fentjelzett forrást követő lapok 
e tekintetben állítanak, nagyon távol áll a valótól, 
s ezért kötelességünknek tartottuk, figyelmeztetni 
a katholikus lapokat, nehogy a szabadkőművesség ra-
vasz fogásai által tévútra vezettessenek." 

„Ellenkezőleg, hogy ö szentsége, XIII. Leo, mind-
azon intézeteket s intézményeket, melyek a szentszék 
oltalma alatt állanak, s legbiztosabb támaszokat csak 
is abban találhatják, ezentúl is gyámolithassa és 
fentarthassa, nagym is szükséges, hogy azon gondviselés-
szerű segély, mely a , p é t e r f i l l é r ' elnevezése alatt a kö-
zelmúlt pontificatusnak kitűnő jellegét képezte, semmi te-
kintetben se csökkenjen 

Igy az ,Osservatore Bomanoí, mely tekintélyes 
nyilatkozatot egész terjedelmében adni, már csak 
azért is szoros kötelességünknek tartottuk, mert az 
általa megbélyegzett hazugság végig jár ta a liberá-
lis sajtót. Ez üzelmeknek czélja, mint a nevezett lap 
jól mondja, nyilvánvaló : lia IX. Piusnak sikerült 
„különféle bankokban néhány száz milliót helyezni 
el", akkor természetes, hogy a péterfillérnek gyűj-
tése ezentúl felesleges, sőt már a múltban is az volt ; 
mért a hivek nem azon szándékkal adakoztak, hogy 
IX. Pius ezen adományokból vagyont szerezzen, ha-
uertí mert azt hitték, hogy adományaikkal a szent-
széknek azon okvetlenül szükséges s emellett igen te-
temés költségek fedezését teszik lehetségessé, melye-
két az egyházi kormányzat, a hitterjesztés s ama szám-
talan, az összegyház javára létező vagy annak szol-
gálatában álló, nemzetközi, tudományos, kegyeletes, 
jótékony s egyéb természetű intézmények fenntar-
tása okoz. A szabadkőművességnek hazudozásai azon 
mesés összegekről , melyeket IX. Pius állítólag hát-
rahagyott, tehát nem csak oda irányulnak, hogy a 
katholikus híveknek áldozatkészsége csökkentessék, 
hanem oda is, hogy ilyféle álnok insínuatiók által a 
hold. pápának emléke megbecstelenittessék, mint a 

ki a jóhiszemüleg nyújtot t és gyűj töt t segélyt ha-
lomra gyűjtötte. 

Meg vagyunk győződve, hogy a liberalismusnak 
ezen törekvése hajótörést szenvedend híveink józan-
ságán, — és szenvedjen is! — Az ,Osservatore'-nak 
fentebbi nyilatkozata kétségenkivülivé teszi, hogv 
IX. Pius mit sem hagyott utódjának s hogy a péter-
fillér szükségesebb mint valaha, nekünk pedig a 
fentebb, legmélyebb tisztelettel közölt leirat ujabb 
buzdításul szolgáljon, hogy e kegyeletes, oly any-
nyira szükséges adakozások közvetítésében el ne 
lankadjunk. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
I I . F E J E Z E T . 

A gyónás szentsége az önismeret eszköze. 
Feltüntettem eddig, hogy a gyónás szentsége Jézus 

könyörűletének kiváló nyilatkozata. Miként az egyház, 
örök időkre, az O igazságának : ugy a gyónás az O gyen-
gédsége és irgalmasságának bizonyítéka. Szent Cyprián az 
egyházat : „Sacramentum Unitat is et Veritatis",1) „Az 
egység és igazság szentségének" nevezi ; mert az egyház 
természetfölötti egysége által az igazság meg van teste-
sítve, örökítve s ki van hirdetve e földön. Szent Optatus 
meg azt mondja : „Claves non habent haeretici quas solus 
Petrus accepit," 2) „Az eretnekek nem birtokolják a kul-
csokat, melyeket egyedül Péter kapott ;" sz. Ágoston pedig 
igy szól : „Unitas tenet, unitas dimittit ," 3) „Az egység köt, 
az egység oldoz ;" vagyis, csupán az egységes anyaszent-
egyházban található fel a bünbocsátás hatalma, mert csakis 
a gyónás szentségét nyilatkoztatta ki Isten oly csatornának, 
melyen Jézus Krisztus bocsánata a keresztség után bünbe-
esett lelkek szivébe folydogál. A „Titkos Jelenések" köny-
vében a laodiceai egyházat intvén, igy szól Urunk : „Mert 
azt mondod : Gazdag vagyok és annyira bővelkedem, hogy 
semmiben sem szűkölködöm ; és nem tudod, hogy nyomo-
rult vagy és ügyefogyott, szegény, vak ós mezítelen."4) 
Lágymelegek valának és azért önmagukat csalók, és mivel 
öncsalók — elbizakodók. Azt hitték, hogy telve vannak vi-
lágossággal, hittel, malaszttal és önismerettel, s ime nem 
látták nyomorúságuk és vakságukat. Az U r tehát hívja 
őket és inti, hogy jöjjenek Hozzá, s vegyenek tőle tűzben 
megpróbált aranyat, fehér ruhát és szemgyógyitó balzsamot, 
vagyis megszentelő malasztot, megigazolást és valódi önis-
meretet. Teljesen és tökéletesen igy tesz O velünk s ezeket 
nyúj t ja nekünk a gyónás szentségében is, lia elvesztők a 
keresztségben nyert ártatlanságunkat. 

Megmutatom tehát, miként eszközli ezt a gyónás szent-
sége, vagyis miként válik az az önismeretnek eszközévé. 

1. Először is ugy, mert követeli és fentartja az önvizs-
gálat jámbor szokását. Minden lélek évenkint legalább egy-
szer, vétek terhe alatt köteles megvizsgálni lelkét az Isten 
mindentlátó szemei előtt. Gyakori gyónás, gyakori önvizs-
gálatot kiván. A naponkinti lelkismeretvizsgálás, napon-

ï)~Sz. Cypr. Epist. ad Jul. LXXIIL — *) Sz. Optat. lib. 1. c. 10. — 
3) Sz. Aug. De Bapt. cont. Donát. lib. 1. c. 18. — 4) Jelen K. III. 17. 
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kinti előkészület a gyónásra, mely a minden napon eszkö-
zölt önvizsgálatnak biztos és elmaradhatlan gyümölcse és 
következménye. Uyképen szorosan és elodázhatlanul bizo-
nyos kötelességre vagyunk utalva, — az önvizsgálatot ér-
tem — mely elkerüllietlenül szükséges ugyan az üdvösségre, 
de nehéz és kellemetlen. Önismeret nélkül ugyanis nincs bá-
nat, bánat nélkül pedig nincs üdvösség. Vagy hogyan fog-
juk megbánni és megutálni a vétket, ha arról nincs is tu-
domásunk? Vagy mikép fogunk könyiiket hullatni oly té-
nyek fölött, melyeket vétkeknek nem is tar tot tunk? Pedig 
azok bünökül rovatnak fol nekünk, mert tudatlanságunk le-
győzhető, és igy vétkes vala. Majd meg elfeledjük bűnein 
ket, de Isten nem feledi el azokat. Gyermekségünk, if júko-
runk, vagy késő vénségünk vétkeire már nem emlékezünk, 
de az Isten emlékezetének könyvében még mindig ott sötét-
lenek azok, undok fekete betűkkel. El tünk egész folyama, 
mely homályos, olvashatlan és zavart előttünk, világos és 
tisztán érthető előtte. Igen, igen veszélyes dolog megfeled-
kezni multunkról ! Nem lehet azt másként, csupán a gyónás 
szentsége által leráznunk. Jóllehet elfeledjük, még sem sza-
badulunk előle. Árnyék gyanánt követ az bennünket, siri 
csendben, de elválaszthatlanul. „Némely emberek bűnei nyil-
vánvalók, megelőzik az Ítéletet ; némelyek pedig utóbb jő-
nek napfényre."5) Csakis egy ut van a menekvésre s ez egy 
— a gyónás ut ja . De gyónás önismeret nélkül a lehetetlen-
ségek közé tartozik. 

Azonban az önvizsgálat nemcsak elkerülhetleniil szük-
séges, de fáradságos és kelletlen feladat is. Kettő van, mit a 
maga valójában nem látunk — Isten és önmagunk. Az Isten 
szentsége lesújt és megrettent, saját vétkeink és nyomorusá-
gaink látása pedig eltörpit és megaláz bennünket. Egyiket 
sem merjük vagy akarjuk állandóan szemlélni. I Ia egy-egy 
futó pillantást vetünk is néha-néha reájok, csakhamar elfor-
didunk tőlök s más gondolatok között keresünk szórakozást. 
Szent Jakab igy szól: „A ki csak hallgatója az igének és 
nem cselekvője, liasonlit ama férfiúhoz, ki természetes ábrá-
zatát szemléli a tükörben, s miután szemlélte és elment, 
azonnal elfeledte, milyen volt."6) 

H a lát juk hibáinkat, bűnös tetteinket, a tiz parancso-
lat megszegését, a mulasztás vétkeit, a hiányokat, a hálát-
lanságot és alávalóságunkat, megsértetik hiuságunk, önsze-
retetünk ; miértis nagy őszinteség és nem kisebb alázatos-
ság kivántatik ahoz, hogy teljesen és türelmesen önma-
gunkba tekintsünk és tudomást szerezzünk kebelünk főba-
járói. Megzavarja ez békénket és megszünteti öntetszelgé-
sünket. Innen van, hogy a legtöbben csak sebtében, félén-
ken és felületesen vizsgálják lelköknek állapotát. 

De nem egyedül kellemetlen, hanem nehéz is az ön-
vizsgálat. Mert Isten után semmi sem oly kifürkészhetlen, 
mint az emberi sziv, mely az Ö képére és hasonlatosságára 
van teremtve. Titok ez önmaga előtt is. Elrej tve van sze-
meink elől, s mozdulatai oly észrevehetlenek, mint vérünk 
keringése. Keblünkben dobog s igy láthatatlan. Hullámzá-
sát nem is érezzük, mert már megszoktuk. Folytonos moz-
gása oly sebes, hogy nyugodni látszik, mint a gyorsan haj-
tott kerék. Elménk gondolati oly számosak mint az ég csil-
lagai, szivünk érzelmei pedig oly számitliatlanok mint a 

I. Timoth. V. 24. — «) Sz. Jakab. I. 23, 24. 

tenger hullámai. Az akarat működései oly változékonyak és 
állhatatlanok mint a szél gyorsasága és iránya. „Csalárd a 
sziv mindenekfölött." 7) Igen, csalárd, hizelgő, ábrándozó és 
a kisértő czinkostársa. A sziv csalárd, mert szüntelenül vál-
tozik. U j meg uj szint ölt a külső körülmények, benső küz-
delmei s a társaság szerint, melynek körében forog. Elrejt i 
indokait s félremagyarázza tetteit. A heves elhiteti magá-
val, hogy buzgó ; az élesen Ítélgető, hogy igazságszerető ; a 
lanyha és magának sokat engedő, hogy irgalmas és könyö-
rülő. A becsvágyó azt hiszi, hogy érdek nélkül cselekszik, a 
világias érzelmű pedig, hogy becsületes ; s mig mindketten 
azt tar t ják, hogy csak egy czél lebeg szemeik előtt, a látha-
tár alól még más indokok is kandikálnak elő. A sziv azon-
felül hizelgő is. Jótetteit , milyenek : imái, szenvedései, ala-
mizsnái, ajtatossága, Istentől nyert ajándékai, s még inkább 
czélzatai, mindezeket nagyitja, de hibáit — mentegeti. Vét-
keinek gyalázatát a kisértések nagyságára, személyekre, kö-
rülményekre, szóval mindenre másra feni, csaknem — önma-
gára. Sőt bűneit még meg is aranyozza a jó szándék gyön-
géd nevezete és magas czimeivel, vagy az Isten dicsőségére 
tett szolgálat hazudságával. A sziv ábrándozó is, mert a 
képzelet ecsetével festi le önmagát, s arról álmodozik, hogy 
szőrruhába öltözött bűnbánó, vagy elragadtatásban levő 
szent. Olvassa a szentek életét, s ugy rémlik előtte, mintha 
önéletírását olvasná. Könyüzik és majd elolvad a részvéttől 
a kereszt vagy az Oltáriszentség előtt, mint mások is kön-
nyüznek és megindulnak valamely mesében előforduló köl-
tött szerencsétlenség fölött, vagy fejedelmi szépség előtt. A 
pillanatnyi ösztönt akaratnak, a vágyat czélzatnak s a szán-
dékot tettnek tekinti. Végre miként emlitém, a kísértőnek 
kebelbarátja és czinkostársa a sziv. Hallgat reá s követi su-
galatát mint Achan Jerichóban. Kaczérkodik vele mint Ba-
laam s bebocsátja őt mint Júdás. Ilyenekre képes a sziv, és 
minden sziv zsákmányává lehet az ily öncsalásoknak. Éles 
szemre és kiinéletlen kezekre van tehát szükségünk, ha szi-
vünket kifürkészni a k a r j u k ; és hacsak e fáradságos föladat 
úgyszólván reánk erőszakolva nem leszen, bizony kevesen 
fogják azt, ugy mint kell, megoldani. S ime a gyónás szent-
sége e föladatot elengedhetlen kötelmünkké teszi, mert mi-
nél gyakrabban gyónunk, annál gyakortább kell szivünk 
titkos működését kutatnunk, s annak igaz ismeretére el-
j u t n u n k . (Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
márczius 14-iki választmányi gyűlésén Tarkányi Béla alel-
nök megnyitván az ülést, jelentette, miszerint Ipolyi Arnold 
püspök ur ő méltósága „A beszterczebányai egyházi mű-
emlékek története és helyreállitása" czimü disz munkájának 
egy példányával kedveskedett a társulat könyvtárának ; be-
mutatta továbbá a „Régi magyar egyházi írók" (Corpus 
scriptorum Ecclesiae hungaricorum) II . kötetét, mely Vö-
rösmarty Mihály két nagyobb, egy kisebb müvét s Pálfly 
Mátyás pannonhalmi főapáthoz intézett öt levelét tartal-
mazza — kiadva szintén Ipolyi Arnold püspök ur ő méltó-
sága által, ki e vállalatot kezdeményezte s e II . kötetet is 
tulajdonul a Szent-István-Társulatnak ajándékozta. A vá-
lasztmány hálás köszönettel fogadta ő méltóságának aján-

7J Jerem. XVII. 9. 
13* 
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dékait s jegyzőkönyvileg köszönetet nyilvánított ő méltósá-
gának azon jóakaró s meleg pártfogásért, melyben a Szent-
István-Társulatot támogatni s ügyeit előmozditani meg 
nem szűnik. 

Az alelnök ur bemutatott továbbá kéziratban hazánk 
történetének két nevezetes korszakára vonatkozó két élet-
r a j zo t ; az egyik „Aeneas Silvius, élet- és korrajz" Poór 
Antaltól, a másik : Vitéz János esztergomi érsek élete Frak-
nói Vilmostól. Mindkét munka szabályszerű bírálatra ki-
adatni határoztatott . 

Ezután bemutat tatot t a bírálati jelentés „ IX. Pius 
pápasága" czimű munkának I. kötetéről. A mű kiadásra 
ajánltatván a mult évi közgyűlés határozata folytán tagillet-
ményül sajtó alá adatni rendeltetett. 

A multhavi ülésben kinevezett hármas bizottság I X . 
Pius arczképét művészi kivitelű olaj festvényben javasolván 
a társulati terem számára elkészíttetni — a javaslat közhe-
lyesléssel fogadtatott , annak kivitelére ugyanazon bizott-
ság kéretvén föl, mire különben azt már a mult ülés is fel-
hatalmazta. 

A közgyűlés napja márczius 28-ára tüzetett s az el-
nökség felkéretett annak hivatalos kihirdetésére. 

Bejelentettek a következő u j t agok : 
Pók Mihály csokvai kántartanitó, Ambrózy Pál esp., 

ujlehotai pléb., Leitmann Antal valaszkái pléb., Kohuth J á -
nos papnöv. felügyelő Beszterczebányán, Matuskovics Már-
ton székesegyházi karkáplán Beszterczebányán, Hajla Má-
tyás körmöczi káplán, Malatinszky János beszterczebányai 
tanár, gr. Wrat is law Lajos földbirtokos, Pá l Gábor n.-váradi 
g. k. főel. népisk. tanitó, Liebhart Ede zirczi cist. r. ujoncz-
mester, b. Milcos Edéné, Kappovics Wanda nevelőnő K.-Bél-
tekén, Somogyi Ferencz tarjáni magánzó. 

Az erdélyi muzeum-egylet köszönetet mondott a gr. 
Károlyi-érem ezüst példányáért, melyet a társulat az erdélyi 
muzeum éremtárának küldött. A muzeum-egylet elnök-
sége igéri, hogyha az egylet bármikor alkalmat fog nyerni 
arra, hogy a Szent-István-Társulatnak valamivel viszonozza 
az iránta tanusitott figyelmet, ez alkalmat örömest fogja 
megragadni. 

Néhai I la rmeth János volt lyubisei kassai egyházme-
gyei plébános 10 forintot hagyományozott a társulatnak. 

A nagyszebeni terézárvaházi és a tasnád-szántói iskolai 
könyvtárak részére könyvek adományoztattak. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat be-
vétele f. évi január 1-től bezárólag márczius 14-eig : 15,330 
ft 83 kr, kiadása 15,171 f t 57 1er.: pénztári maradék 159 ft 
26 kr. — Az ügynökségben február hóban eladatott 29,355 
példány könyv, 1150 darab szentkép, 363 darab egyes nyom-
tatvány, készpénzben bejött 3926 ft 45 kr. 

A jegyzőkönyv hitelsitésére Ráth József apát buda-
vári plébános és Fauzer Mihály magányzó kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 22. Hogy ítélnek az egyházról? Egyik 

fővárosi lapban a következő Ítéletet olvastuk az egyházról : 
„Egykor volt egy nagy kath. egyház, melynek szervezke-
dése nemzedékről nemzedékre változott ; melynek doctrinái 
és még rítusai is bizonyos rugékonyságot mutattak s a kü-

lönféle szükség s a különféle nemzetek szellemi képessége 
szerint idomultak. Ma már ez az egyház ninc8. Van temp-
lom, van egy papság, van egy liturgia, egy gépies szervezet, 
mely illusióba ringathatja azt, aki nem közelről tekinti ; de 
ez a fenséges épület férges, ez a nagy test üres, egy keret 
csak, melyből a kép hiányzik. A tömeg kilépett az egyház-
ból s nem is fog többé visszamenni. Van ellenben helyette 
egy hatalmas, rettenetes s egész Európában elterjedt, in-
kább politikai, mint vallási párt, a klerikális párt, mely 
mindenütt hadat üzent a morlern intézményeknek és szabad-
ságnak ; mely minden jogainkat megsemmisíteni, a forrada-
lom minden vívmányait megszüntetni, és bennünket a kö-
zépkorba visszavezetni törekszik." 

íme az itélet az egyház felől, egy csontváz hus nélkül, 
test élet nélkül ; ugyan kinek lenne kedve hozzá, vagy ki nem 
borzadna el tőle ; nem csoda, hogy a ,tömeg kilépett belőle', 
csak azt fájlaljuk, hogy nem találtuk feljegyezve, mi lett és 
hova lett a kilépett tömeg, hogy mi is hozzácsatlakozhat-
nánk, mert egy ilyen élettelen testhez, minőnek itt az egyház 
le van irva, tartozni mi sem akarunk. Igazán megdöbbentő 
volna, ha az egyház képe az adott rajzhoz hasonlítana és ha 
nem szoktunk volna kissé magunk körül nézni, ha nem 
szoktuk volna meg az eseményeket figyelemmel kisérni, ha 
gondolkozva nem szoktuk volna ugyanazon eseményeket 
mérlegelni, ugy az adott rajz következtében magunk is meg-
döbbentünk volna a felett, hogy mivé lett az a kegyesen el-
ismert, egykori ,nagy kath. egyház'. Azonban gondolkozá-
sunknak és körültekintésünknek eredménye az lett, hogy arra 
a szegény türelmes papirosra sok mindent, tehát olyasmit is 
lehet rámázolni, ami a valósággal homlokegyenest ellenkezik, 
ami azt jelenti, hogy abból az adott képből egyetlenegy vo-
nás sem igaz, hanem csak szeretnék, vajha az igaz lenne. 

Valóban erős adag phantasia kell hozzá, hogy valaki 
épen napjainkban lássa oly szinben az egyházat, mint a fen-
nebbi rajz mutatja. Ha volt valaha élet az egyházban, melv 
erősen pezsgett, ha kidomborodott valaha az egyházban a 
vallásos élet képe, ha valaha távol volt az egyház attól, hogy 
mint gépies szervezet tekintessék, ugy mindezt az egyházról 
épen napjainkban mondhatjuk el. A ki ma azt állitja, hogy az 
egyház egy férges épület, az a lefolyt mintegy 30 évet, kü-
lönösen az utolsó 7 évet aludva töltötte el, vagy vaknak kell 
lennie, hogy ne látta légyen, a mik az utolsó években történ-
tek. Ugyan nézzék az illetők azon vallásos buzgóságot, mely-
lyel a poroszhoni üldözött katholikusok oly bámulatra méltó 
példát nyújtanak a világnak ! Oly nép, melynek hite, benső 
vallásos meggyőződése nincsen, képes lenne oly heroicus eré-
nyek gyakorlására, minőknek a poroszhoni katholikusoknál 
tanúi vagyunk ? az a szegény, igazságtalanul elnyomott és 
üldözött nép, ha hite nem volna, gyakorolná-e az üldözések 
daczára vallását, teljesitené-e oly lelkismeretességgel vallási 
kötelmeit? hol lehet ott halálnak, vagy élettelenségnek még 
csak legkisebb nyomát is feltalálni, hol a nép inkább kész 
mindent eltűrni, hogy sem hitét, vallásos meggyőződésót az 
állami erőszaknak alárendelje ? mi akkor az élet, ha ez a ha-
lál? melyik akkor az erőteljes épület, ha férges az az épület, 
melynek ily sziklaszilárdságu kövei vannak ? — De még csak 
egy kicsiny, igen kicsiny része ez az egyháznak. 

Fordul junk Francziaországhoz, talán ott feltaláljuk azt 
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a férges épületet? ugyan a hitélet hol virágzik jobban, hol 
terem nemesebb gyümölcsöket, mint épen itt ? Vagy miről ta-
núskodnak az évenkint milliókra menő zarándokok az Isten 
által különösen kitüntetett kegyhelyekre ? talán e zarándok-
latok is azt tanúsítják, hogy az egyház egy klerikális poli-
tikai pár t tá lett ? a gyónás, az áldozás, a töredelem, mely-
nek a sz. helyek tanúi, politikai indokból történik? politikai 
indok-e rugója a szeretetadományok milliókra menő össze-
gének, mely majd az egyház feje fenséges szegénységének 
felsegélésére, majd egyházak építésére, majd iskolák, egye-
temek alapítására, majd a keresztény hitnek a pogányok közt 
terjesztésére, a franczia katholikusok zsebéből kifoly ? Mi a 
vallás, mi a hitélet, ha ez nem hitélet? ha ennyi buzgalom, 
ha ennyi lelkesedés nem tanúskodik az élő hit mellett, ugy 
ini tanúskodik? Amit azonban Francziaországban látunk, 
ugyanazt látjuk nem csak Európa más országaiban, ahol 
csak vannak katholikusok, sőt ezt a lángoló buzgalmat, 
ezt a kiapadhatlan áldozatkészséget a vallás érdekében lá t juk 
a világ többi részein is. A lefolyt 1877-dik év, az elhunyt 
nagy Pius püspökségének 50-ik éve, egy maga elegendő bi-
zonyságul, de egyszersmind az ellenkező állításoknak czá-
folatául is szolgál, hogy a hitélet, leszámitva a számba nem 
vehető csekély hitetleneket, az egyházban épen napjainkban 
oly magas fokra emelkedett, minő már régen volt. Egyek a 
hivek hitben, reményben és szeretetben. 

A mi tapasztalatunk szerint az egykor nagy kath. egy-
ház ma még nagyobb, mint egykor volt ; csak az mondhatja, 
hogy ez épület férges, hogy ez a nagy test üres, hogy ez gé-
pies szervezet, aki azt felületesen szemléli. Egyes üres fejű 
liberálisokat leszámitva, kik amily kevéssé tudják miért ők 
liberálisok, mint nem tudják miért váltak meg szivben az 
egyháztól, bátran elmondhatjuk, hogy a nagy tömeg nem 
hogy ki nem lépett az egyházból, hanem ahhoz szivvel lélek-
kel ragaszkodik, mert látja, hogy az igazság, hogy a valódi 
haladás és szabadság csak az egyház elvei által valósitható 
meg ; ennek beismerésére nem szükséges, hogy valaki katho-
likus, hanem csak az, hogy elfogulatlan legyen, ezt az elfo-
gulatlanságot ajánljuk mi mindenkinek, ki az egyház felett 
szemlét tart és akkor Ítélete bizonyára nem lesz valótlansá-
gokkal telve, mint a fennebbi, minden alapot nélkülöző Ítélet, 

Erdély. Fupásztori körlevél IX. Pius halála és XIII. 
Leo megválasztatása alkalmából. L . J . Chr. ! Venerabiles 
Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! Consilia Dei nobis 
sunt abscondita, viae Eius investigabiles. Beatissimus Pater 
Pius Papa I X . qui in s. Petr i cathedra longissimo tempore 
sedit, et quam inter omnes suos antecessores praeclaris gestis 
et immortalibus pontificatus actis merifice illustravit, quum 
in grandi senectute Ejus instantis mortis metus ad preces 
nostras longius recessisse videbatur, ex hac terrestri peregri-
natione ad aeterna laborum praemia evocatus est. 

In conspectu Domini pretiosa est mors justorum. Ta-
lern fuisse Pii I X - i post gloriose exantlatum vitae cursum 
dormitionem, Eius sancta et immaculata vitanecnon adstan-
tium brevi agoni fides indubium reddunt. 

U tu t autem nec inopinata nec praematura acciderit, 
pervulgato eius tristi nuncio, mundus contremuit, quasi sen-
tiens et animadvertens illud magnum Luminare mundi, quod 
in caligine errorum, veritatis lucem undequaqua diffundebat 

exstinctum esse, praeeminentem Cedrum, quae tot tempesta-
tibus resistere novit et intrepidi animi exemplo tam princi-
pibus viris praeluxit, quam et timidum gregem ad spem ere-
xit, morte hac cecidisse. Quapropter qui vivum vel temnere 
exsugillare non sunt veriti, iacturae magnitudine attoniti 
non existimarunt a se alienum, Eius heroicas virtutes ele-
giacis mortui laudibus extollere, at nemo vel malevolorum 
ausus est, Pii imparem animi fortitudinem livido attin-
gere calamo. 

Ecclesia vero catholica et apostolica, quae in Pio I X - o 
summum suum Pontificem, Christi in terris vicaria potestate 
praefulgentem suspexit ac venerata est, diffuso per orbem 
tristi nuncio, inenarrabili dolore oppressam se sensit et pro-
tinus luctum universalem induit, quia dolet intime et pro-
funde amisisse ducem in huius saeculi inviis et inaquosis de-
sertis, perdidisse peritum navigerum in transitibus per undas 
tribulationum, magistrum et doctorem supremum, qui potens 
erat exhortari in doctrina sana, errantes ad fontem aquarum 
vivarum reducendo et eos, qui contradicunt, arguendo in 
omni patientia. 

Magnus et dives erat Pii I X - i pontificatus non tan-
tum propter diuturnitatem sedis, sed imprimis propter ope-
rum et statutionum, quas perfecit, magnitudinem. História 
nostri temporis res Eius gestas, imprimis autem constantiam 
propositorum et animi fortitudinem, quibus enituit, enarrare 
baud intermittet. Nostrum est memóriám Eius beatissimam in 
hac quoque dioecesi, quam suis apostolicis gratiis frequenter 
locupletavit, assidue eonservare et ad posteros transmittere. 

Non dubito Venerabiles Fratres et Filii dilectissimi ! 
Vos funerales solemnitates pro refrigerio et pace animae 
sanctissimi Domini Nostri, prout mox post perceptum triste 
nuncium per Nos praescriptum erat, rite persolvisse et etiam 
fidelem populum, ut iis condigne assisteret tempestive pro-
vocasse ; haud secus solicitos fuisse, ut etiam Missa solemnis 
votiva „pro eligendo SS. Pontifice" cum omni decore et 
pietate celebretur, et dum conclave duraverit, precatio ad 
Deum pro novi Pontifieis concessione, qui et plebem Dei 
virtutibus instruat, et fidelium mentes spiritualium aroma-
tum odore perfundat, continuetur. 

Habeo tarnen necesse hac occasione quaepiam Vobis in 
memóriám revocare atque specialius etiam inculcare, nempe : 

1-o. Sumite occasionem prudenter accomodatam ex 
hac sedis apostolicae viduitate, quae nonnullorum attenti-
onem ad Ecclesiae catholicae, eiusque futurae conditionis 
correlationein contemplandam ac discutiendam facile exci-
tare potest, de Primátus divina institutione, huic superstru-
ctae Ecclesiae nostrae unitate, et hinc orta fidei catholicae 
indefectibilitate ac certitudine in sermonibus Vestris ad con-
cionem reflectere. 

2-0. Cum in hac diasporica dioecesi multi catholico-
rum inter alienae fidei copiosiores incolas degant, in fidei ar-
ticulis minus instrueti atque fiexiles ad ea, quae carni et san-
gvini favent ; praeterea prolium catholicarum magnus nu-
merus sub institutione acatholicorum magistrorum scholas 
communales frequentare cogatur : sedulo vigiletis, ne curae 
Vestrae commissi ab iis, qui veniunt in vestimentis ovium, 
ntus autem sunt lupi rapaces, sub specie exterioris culturae 
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et amplioris illuminationis a fidei veritate et simplicitate ad 
perversas saeculi opiniones seducantur. 

3-0. Exponite fideli populo durante hoc papatus inter-
regno (quod ut breve sit optamus et precamur) quanti sit 
momenti novi Pontificis electio, quae licet sanctissimis sta-
tutis et regulis attemperata, a selectissimorum solique Deo 
et Jesu Christo Ecclesiae Sponso devinctorum virorum emi-
nentissimo coetu perficiatur, oportet tamen, ut et totins Ec-
clesiae suffragiis adiuvetur, etquidem eo ferventius, quod 
spiritus aevi turbulentus et in factiones volubilis haud inter-
mittet, si posset partes suas habere in hoc sublimi et maiesta-
tico Ecclesiae catholicae actu. 

Oremus ergo VV. F F . et Filii dilectissimi singuli et 
in unum congrati, ut Spiritus S. mentes sanctae romanae 
Ecclesiae Cardinalium, gratiae suae lumine illustret, quate-
nus ex illorum concurrentibus votis obtineat Ecclesia quo 
ocius summum Pontificem, qui potens sit bellicosum mundi 
spiritum ad pacis studia inclinare, corruptibilium bonorum 
amore captos populos ad immortalia lucra dirigera, quaeren-
tibus viam pacis et portum salutis atque publicae prosperi-
tatis, lumen veritatis accendere et praeferre. 

Demum fere ipsissimis aeterna memoria dignis sanctis-
8Ími Patris verbis, die 2-da Februari i in ultima sua allocu-
tione prolatis moneo Yos : adlaborate, ut mediante vestro 
zelo et vestra precatione convertantur seductae animae ad 
Deum et Veritas resplendeat in tota sancta civitate Dei. 

Datum in residentia nostra eppali, A.-Carolinae, die 
16-a febr. 1878. Michael m. p. 

Hám a. Krisztus Rómában. (Folyt.) I X . Piusnak pá-
pasága szinte Hosannával kezdődött, mint az U r Jézus Je-
ruzsálembe való bevonulása. Az „Evviva!" és „ Vogliamo la 
Benedizione !" zajának kevés volt a hét halom, elszállott 
Olaszhon minden rétegébe, maguk a forradalmárok látszot-
tak megtérni, mint Izaiás mondá: „Habitabit lupus cum 
agno, et par dus cum haedo accubabit." Csak Mazzini és isko-
lája boszankodott a pápaság ez idololatriáján — mint ő 
maga irja. 

Ám ezen lázas örömzajra is el lehetett mondani : „Mul-
tiplieasti gentem et non magnificasti laetitiam.u A hosanna 
nem nagy időre feszítsd meg kiáltásra változott. Ágyút sze-
geztek a Quirinál előtt a pápa ellen, meggyilkolni nem egy-
szer keresték, még most is olvashatni itt-ott az utczaszögle-
teken „Morte al Pio nono" felirást, és nem egyszer orditoz-
ták 1870-től közvetlenül a Vatikán ablakai alatt a boldogult 
pápa hallatára a halál t . 

1876-ban vizkeresztnapján I X . Pius az olasz zarándo-
kok nagy számához nagyszerű beszédet tartott, melyet én 
magam is szerencsés voltam hallani. Megjelenésére a Sala 
Ducale-ban felrivalló őszinte evvivákról vevé fel a szót ; 
könyekkel emlékezvén meg azon időkre, midőn Olaszhon ha-
sonlólag tört ki, mely hang azonban oly fájdalmasan meg-
változott, és egy történész itészetével ecseteié a közben 
eső kort. 

Hányan, de hányan hagyák el ez időközben ! hányan 
tagadták meg hűtlenül ! és hány, de hány árulója volt ! A 
Minghettik, DAndrea , Passagliák egész serege. íme csak 
egy eset a sok közül. Gaetani római herczeg, V I I I . Bonifácz 
unokája, testileg és lelkileg vakon vezettetik 1870-ben a Fló-

renczben székelő Viktor Emanuelhez, hogy átadja Róma 
plebiscitjének — ismert erkölcsi eszközökkel (,mezzi moralr) 
szerzett eredményét. Negyven ezren felül tagadják meg ek-
kor, a Capitolium hazug emlékmárványa szerint, legitim fe-
jedelmüket, és hogy a guny annál vérzőbb legyen, negyven-
hat szavazatot csempésznek be a pápa javára. Hát az Almá-
sok, Kaifasok és Pilátusok összejöveteleinek, a szabadkőmű-
vesek tanácskozásainak, Plombières, Vichy, a fiorenczi con-
ventiók nem szakasztott hű gyermekei ? Hányszor elmondák 
ezek is 30 év ó ta : „Quid faciemus? Quia hic homo magna si-
gna facit !" Hányszor ki volt rá mondva : méltó a halálra ! 

Es elfogására nem jöttek-e szintén álnok utakon — 
mint ők mondák — csupán a rend fentartásának jogczimén 
— a zsoldos hadak ? Cialdini, Garibaldi, Cadorna, Bixio ne-
vei szólnak azon hős vállalatról, és volt rá eset, midőn mégis 
Mentánánál porba hullt a forradalmi csőcselék, mint ott az 
olajfákhegyén, és 1870-ben ismételve lőn Péter kardjának 
műve is : mig I X . Pius a rövid, de elszánt ellenállást be-
szüntette. Tedd hüvelyedbe kardodat ! ekként szólt a hőszuav 
hadnak, és önként adá meg magát sorsának, és ki ekkor 
könnyen elhagyhatta volna Rómát, önként rabul maradt a 
Vatikánban. Rabul, mert jól tudá, hogy percutiam pastorem 
et dispergentur oves gregis. Rabul maradt, kész volt népeért 
mindent elszenvedni. Melius est ut unus moriatur pro populo, 
quam ut tota gens pereat et hoc dixit, cum esset Pontifex anni 
illius. Ekkor állt be az ő fegyvertelen küzdelme. Beállt a 
szenvedés. I X . Pius is hasonlólag felajánlta magát. Róma 
feladásának előnapján ugyanis, miglen Arnim, kit a pápa 
egy beszédében Akitophelnek nevezett, Akitophelnek, J ú -
dás előképének, miglen ama szerencsétlen porosz diplomata 
Cadornától a Vatikánba já r t kelt, a pápa azon lépcsőkhöz 
járult , melyen az U r Jézus Pilatus palotájába vezettetett, a 
Scala Sancta-hoz, ott mély imádságba elmerülve áldozatul 
ajánlá fel magát és áldozatát elfogadta az Ur. Talis enim 
decebat ut nobis esset Pontifex... 

I X . Pius imádságában ott találjuk szintén a Sinite 
abire illos értelmét, midőn ismert könyörgésében e szavakat 
mondá: „ . . . Exaudi pop.dum tuurn cum misericordia: aver-
tatur furor tuus a populo tuo." 

A bekövetkezett hét év volt szenvedéseinek csordult 
pohara, melyet önmegadással és. törhetetlen vidámsággal fo-
gadott ; de az U r is elküldé vigaszának angyalát, soha 
pápa annyi ünnepet nem látott, mint I X . Pius. 

Es szent Veronika kendője, melynek ereklyéjét Róma 
elfoglalásának és a pápa halálának napján köztiszteletre kitet-
ték — I X . Piussal szintén megujult, a hivek ama részvété-
ben, mely könyöradományaival csodát mivelt. 

Fogságában hányszor felemelte szavát a jog és igaz-
ság nevében, és mig a szabad szóért a gonosz sajtó és parla-
ment arczul veré, a diplomatia Pilatussal megdöbbenve kér-
dézé: Quid est Veritas? Tudjátok-e, mi fáj t nemes szivének, 
mit siratott leginkább ekkor ? Róma népét — az egyház 
gyermekeit, a szegény ifjúságot ; fáj t látnia, mint keriti őket 
hatalmába a győzelmes forradalom . . . Oh ez fáj t neki vég-
hetetlenül, azért emelte fel gyakran könyek közt panaszos 
szavát Haec est hora vestra — igy szólt — et potestas 
tenebrarum ! (Folyt, k.) Bogyai B. Gy. 
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Oroszország. IX. Pius halála s a ezár. Üldözések. 
A jövö. A bibornoki kar, széküresedés közben, I X . Pius ha-
lálát a következő levélben adta tudtára I I . Sándor czárnak : 

„Isten kegyelméből a római szentegyháznak bibor-
nok-püspökei, presbyterei s diaconusai, a fenséges császár-
nak üdvöt !" 

„ A Mindenhatónak, kinek megvizsgálhatlanok utai, 
nem régen ugy tetsztett, nagy szomorúsággal sújtani a ró-
mai-kathol ikus egyházat. A tegnapi napon elveszté főpász-
torát, I X . Piust , ki j ámbor életét boldog halállal fejezé be. 
Teljes alávetéssel Isten Ítéletei iránt szomorú kötelességet 
teljesítünk, midőn erről Felségedet értesi t jük, meg lévén 
győződve, hogy Felséged ezen iratunkat kegyesen foga-
dandja . A mi dolgunk és kötelességünk leszen már most, a 
boldogult lelkeérti kilencznapi ima után, Isten segítségével 
s az idők s körülmények kellő számbavétele mellett a Con-
clavéban összegyűlnünk, hogy az egyház törvényei szerint 
az apostoli széknek újbóli betöltéséről gondoskodjunk. Leg-
mélyebb tiszteletünket kifejezve imádkozunk a Mindenha-
tóhoz, hogy császári Felségedre minden lehető jóllétet és 
szerencsét áraszszon. —• Adtuk Rómában, a vatikáni ap. pa-
lotában tar to t t első ülésünkből, három bibornok-rendfejeink 
pecsétei alatt , az apostoli szentszék megüresedésének alkal-
mából, 1878-i febr. 8-án." Következnek az aláirások. 

Eközben „a keresztényeket felszabaditó" Oroszország 
a katholikusok kegyetlen üldözését egyre folytat ja . Legú j ab -
ban a szentpétervári közoktatásügyi minisztérium f. hó 
2-áról kelt rendeletben kiinondá, miszerint az „idegen fele-
kezetek", clZäZ <1 katholikusok, protestánsok sat. vallástanitása 
megszűnik rendes tan tárgyat képezni és az illető szülőkre 
vagy gyámokra bizatik. H a a vallástanítás, ezek kérelme 
folytán, az iskolai helyiségekben tar ta t ik meg, ugy ez csak 
a rendes tanidőn kivül és orosz nyelven történhetik. Ekkén t 
a kormány még e csekély vallástanitást is a russificatióra 
akar ja felhasználni, ez a russificatio pedig ismét csak eszköz 
arra, hogy az ekként megoroszositottak későbben a schis-
mára kényszeríttessenek. 

Nem tud juk még, mi igaz van ama hirben, hogy ő 
szentsége az orosz birodalmi katholikusok helyzetének ta-
nulmányozását egy különös, több bibornokból alakitott bi-
zottságra bizta, sőt, mit még vérmesebbek állitanak, hogy 
Urusoff hg. az orosz ügyvivő Rómába visszatérni készülne ; 
— jót , mi katholikusok, ezen szakadár, lelketlen kormánytól 
soha sem várhatunk. Időközben, ugy halljuk, hogy ő szent-
sége, X I I I . Leo, trónralépését is notificálta a czárnak. 

Németország. Egyházi állapotok. Pápaünnepélyek. 
Katholikusainknak legújabban kettős alkalom adatott , a sz. 
székhez való ragaszkodásukat tényleg bebizonyitani, — szo-
morú és örvendetes alkalom, de mindkét esetben megmutat -
tuk, hogy az igazi hitélet még teljes erőben pezseg sziveink-
ben és hogy a ,kulturharcz' azt nem csak, hogy nem csök-
kentette, mint inkább tetemesen fokozta. Különös némely 
német kormánynak e tekintetbeni magatartása. Mig a bajor 
kormány még a gyászharangozást is megtil totta I X . P ius-
ért, addig a porosz kormány mi akadályt sem tett, és a I X . 
Piusér t i gyász-ünnepélyeket a X I I I . Leo szerencsés megvá-
lasztatásaérti örömünnepélyek a legszebb sorrendben váltot-
ták fel. Hogy a porosz rendőrség, mely különben gyanakodó 

szemmel tekint minden katholikus egyházi életjelre, ezúttal 
oly ,elnéző' volt, alighanem felsőbb intés folytán történt . Lo'é 
báró már is nagyon serénykedik egy nagyszerű némethoni 
zarándoklat szervezésében, mely a német katholikusok h ű -
séges ragaszkodását tolmácsolja X I I I . Leo trónusa előtt. 
Van kilátás s alapos remény, hogy a kegyeletes szándék fé-
nyesen fog sikerülni. 

Mindezek közt a porosz katholikusok, bármily cseké-
lyek legyenek is egyelőre még a győzelemre való kilátások, 
ernyedetlenül s bátran folytat ják a harczot s élnek minden 
törvényes eszközzel, hogy jogaikat hangoztassák s azok ma j -
dani érrényesittetését előkészitsék. I gy legújabban ismét 
nagyszerű népgyűlés ta r ta to t t Crefeldben, melyen majdnem 
4000 férfi jelent meg a Rajnamellék és Westfaliából. Az i t t 
hozott resolutiók kijelentették, hogy a közös iskola vallás-
ellenes, hogy a soeialis kérdés csak keresztény eszközökkel 
oldható meg, és hogy végre a katholikus nép az u. n. ,kultur-
harcz'-ban a passiv ellentállás ta la já t el nem hagyha t ja s el 
nem hagyandja soha. 

A mi a soeialis kérdést illeti, végre az ,orthodox' pro-
testantísmus is be kezdi látni, amint hogy a ,Religio' több 
figyelemre méltó mozzanatot is jelzett már e téren, hogy e 
kérdés fontos, s hogy egvremásra már történnie is kellene va-
laminek, hahogy azt akar juk, hogy a végtelenül zilált viszo-
nyoknak megoldásában a keresztény eszme érvényesüljön. 
Er re épen a protestantismusnak annál nagyobb szüksége 
van, minthogy ismeretes dolog, hogy a socialdemocratismus 
épen protestáns vidékeken ünnepli legborzasztóbb diadalait , 
mig a katholikus munkások közt eddig igen kevés sikert ara-
tott. Jellemző a porosz kormánynak vakságára nézve, hogy 
egy keresztény-soeialis pár tnak alakulását minden rendelke-
zésére álló eszközökkel megakadályozni iparkodik, melyek 
közé a Hasenklever és consortes segítségül hivása is tar to-
zik — ! Quem Deus perdere vult dementat ! 

IRODALOM. 
— Manning bibornok, lapunk 5. számában jelzett, ,,A 

szentszék függetlensége" czimü jeles munkájának ma-
gyar, i f j . Molnár János, esztergomi belv. segédlelkész ur 
által eszközölt forditása most egy gyönyörű, 129 1. 8-r. kö-
tetben fekszik előttünk. Az angol eredetinek is lévén birto-
kában, mondhat juk , hogy Molnárnak forditása annak kül -
alakra és bél tar talmára nézve hű és teljes hasonmása. Mig 
bővebb ismertetését hozhatnék, elég lesz talán arra figyel-
meztetni t. olvasóinkat, hogy az ott tárgyal t kérdés korunk-
n a k egyik legégetőbbike, Manning ő emját pedig mély tu-
dománya kiválólag képesíti arra, hogy azt döntő tekintély-
lyel fejtegesse. A fordításnak ára, — 1 f t . 40 kr. — oly cse-
kély, hogy nehéz megérteni, miként tudnak szerző és kiadó 
— Buzárovits Esztergomban — ezért ennyit, ily sikerült 
külalakban adni. 

Alkalmilag emiit jük még, hogy Manning bibornok egy 
másik munkájának forditása, az ugyancsak t. cz. Molnár ur 
tollából lapunkban épen most folyó „ Jézus szeretete a bűn-
bánók iránt" legközelebb külön lenyomatban is jelenend 
meg. Az előfizetési felhivást jövő számunk fogja hozni. 

-}- A Zollner-Talabér-féle ,Egyházi beszédek' ( „A ka-
tholikus kereszténység az ő szent cselekményeiben, időiben 
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és helyiségeiben") czimü vállalatból az I . évfolyamnak 6-ik 
füzete fekszik előttünk. E munka nagyobb pártolást érde-
melne, mint a mennyiben részesülni látszik. 

— T. cz. Szölössy Károly, polg. isk. tanár Aradon elő-
fizetési felhivást bocsátott ki ily czimü munkára : „Azosztr.-
magyar monarchia szerzetes rendelnek statisztikai és tört. 
rajza, tekintettel azok tanügyi és irodalmi működésére," a leg-
újabb és hiteles adatok nyomán. A munka részletezése any-
nyit ígér, hogy alig értjük, miként fogja szerző azt 8—9 
ivbe beleszorítani. Előfizetési ára 1 ft., mely f. hó 25-éig 
szerzőhez küldendő be. Mellesleg megjegyezzük, hogy Bosty, 
Tóth M. és Menyhért mind hárman Jézus társasága tagjai. 

= Somogyi K. mint szerkesztő és „Lampel R. könyv-
kiadó-hivatala" (Wodianer) a magyar koronához tartozó 
katholikus papság és szerzetesrendek (sic) „Egyetemes Név-
táráu-ra hirdetnek előfizetést. 80 iv, 4-dr., 5 ft. o. é. Vala-
mennyi magyar püspöknek és ő szentségének arczképe. 8 
után tiszteletpéldány. 

X A szivnemesitő s e mellett kedélyesen mulattató ol-
vasmányok kedvelőinek eléggé nem ajálhatjuk ama 202 lap-
nyi, csinos 8-adr. füzetet, melynek czime : ,A Kandalló-
nál, elbeszélések, külföldi irók műveiből fordította Ágoston 
Antal.' Ára 80 kr., megrendelhető a Sz.-István-Társulat s 
minden könyvárusnál. A füzet 12, igen kedves elbeszélést 
tartalmaz, a ,Kath. Hetilap' derék szerkesztője által for-
dítva, mi nem csak a tárgy nemes, hanem a forditás sikerült 
volta mellett is kezeskedik. Őszinte köszönetet szavazunk a 
t. collegának azon kellemes órákért, melyet művecskéje szer-
zett nekünk, s meg vagyunk győződve, hogy minden olvasó 
hasonló érzülettel fogja e kedves, csinos kiállítású s olcsó 
könyvecskét lapozni. 

-j-f Istóczy Győző, országgyűlési képviselő, ki a maga 
idején azt a nagy dolgot elkövette, hogy a magyar or-
szággyűlésen a — zsidók pénzuralma ellen felszólalni mert, 
előfizetési felhivást bocsátott szét ,Jövőnk' czimű közgazdá-
szati és társadalmi hetilapra. Hogy I . meglehetősen tisztán 
lát ja helyzetünket, mutatják előf. felhívásának eme szavai : 
„A nemzet elszegényedik, végkép tönkre megy. Az anyagi 
pusztulással a társadalom kötelékei meglazulnak, és lesz nem-
zetünkből egy éhenkórász, megvásárolható, erkölcsileg el-
nyomorodott, proletár szolga had, a melynek egy, életerejét 
kiszivott, iránta természeténél fogva halálos ellenségességgel 
viseltető, cosmopolitikuspénzügyi clique kegyetlen szeszélye fog 
törvényt szabni, amely clique rohamos hatalmi terjedésével 
az ország népét máris az ,Aussterbe-Etat'-ra téve, utóvégre 
kiölni fogja." ígéri továbbá, hogy lapjának hangja mérsékelt 
lesz, s minden tulhajtástól ment. Előf. ára apriltól junius 
végéig 1 ft . 50 kr., mely Bpestre, vasuteza 12, I, küldendő. 

D ^ " 7 db. szent István ünnepén tartott beszéd. Ára 
összesen 1 ft . 

66 db. beigtatási, felszentelési és hasonló beszédek. 
4 forint 50 kr. 

60 db. név-, születésnapi s egyéb üdvözlő beszédek és 
szónoklatok, mint p. o. patrónusokhoz stb. 4 ft. 

90 db. különféle alkalmi szónoklat és egyházi be-
széd. 6 forint. 

50 db. halotti bezzéd. 4 ft. 
Mind ezek főleg a jelen század első feléből valók s kap-

hatók Petrik Géza antiquár-könyvkereskedésében, Pesten, 
IV. ker., kecskeméti utcza 2. sz. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi miniszterem előterjesztésére, 

a győri székeskáptalanban : Asztl Lajos Sz. Adalbertről ne-
vezett győrhegyi prépostnak az őrkanonokságra, Szabó Ist-
ván székesegyházi főesperesnek a Sz. Adalbertről nevezett 

győrhegyi prépostságra, Trichtl József sopronyi főesperesnek 
a székesegyházi főesperességre, Farkas Imre mosonyi főes-
peresnek a sopronyi főesperességre, Kokas József locsmándi 
főezperesnek a mosonyi főesperességre, Mester István rába-
közi főesperesnek a locsmándi főesperességre, dr. Bertha J á -
nos komáromi főesperesnek a rábaközi főesperességre, Ebeu-
höch Ferencz pápai főesperesnek a komáromi főesperességre 
és Jordán Tamás mesterkanonoknak a pápai főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által meg-
üresedett utolsó kanonokságot dr. Szely Lajos egyházmegyei 
irodaigazgató, püspöki titkár és szentszéki ülnöknek, az üre-
sedésben levő tiszteletbeli kanonokságot pedig Miehl Jakab 
kisboldogasszonyi esperes-plebános és szentszéki ülnöknek 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878 évi márcz. hó 6-án. 
FEKENCZ JÓZSEJP, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= ő Emja a bibornok-herczegprimás diszes, arany-

hímzésű, góthstilü infulát ajándékozott a pozsonyi székes-
egyháznak. 

— Meghivá». A Szent-István-Társulat 1878. már-
czius 28-kán, délelőtti 91/2 órakor, Budapesten, a központi 
papnövelde földszinti nagytermében tartandja X X V . rendes 
közgyűlését (9 órakor szentmise az egyetemi templomban s 
utána közvetlenül az ülés megnyitása), melyre a társulat 
t . cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Budapest, 1878. már-
czius 14-kén. Az igazgató választmány megbizásából. Ágos-
ton Antal, t i tkár. 

— Néhai Ferencz Károly főherczeg elhunytát ő nmlga 
az egri érsek rövid, de meghatóan szép körlevélben adta 
tudtára megyéjének, melyben a boldogultnak magas eré-
nyeit s különösen kimerithetlen jótékonyságát méltó módon 
dicséri : . . . . „Qui quasi unus omnium parens vivebat omni-
bus, quasi gallina pullos suos, sic fovebat omnes, et in vela-
mento alarum suarum protegebat. Non sexus, non aetas, non 
conditio discernebatur, aut persona; deerat nemini expanso 
omnibus gremio pietatis." . . . . „Sed quid ego referam omnes 
pene divitias in pauperes erogatas, quid in cunctos clemen-
tissimum animum et bonitatem etiam in eos, quos nunquam 
viderat, evagantem ? Qiiis inopum moriens non Illius vesti-
mentis gbvolutus est, quis clinicorum non Eius facultatibus 
sustentatus est, quae vidua non Eius auxilio enutrita est, 
quis pupillus in Eo non reperit patrem ? " . . . . E valóban ér-
demelt dicséret után joggal mondhatja a körlevél : „Dira 
profecto et execrabilis mors, quae tantam hominum multitu-
dinem unius percussione mulctavit 1" . . . 

— A nagyváradi 1. sz. székesegyház alaposan restau-
ráltatik. A mennyiben a meglevő alapok nem fedeznék an-
nak költségeit, a püspök ő exja és a főtiszt, káptalan fognak 
hozzájárulni. 

— A d. V.' szerint ő szentsége f. hó 28-án ünnepé-
lyes consistoriumot tartand. 

— Ő szentsége, X I I I . Leo pápának arczképe kőmet-
szetben jelent meg Löschinger Zsigmond festész-tanár rajza 
szerint. A kép római fénykép után készült. Ára 2 ft 50 kr., 
szines alapon 2 ft 70 kr. Kapható Conci mükereskedésében 
váczi-utcza és Vinkle Nándor aranykeret és tükör-üzletében 
párisi-uteza kezdetén. 

— Lateau Luiza, ugy látszik, haldoklik. Azon napon, 
melyen neki I X . Pius halálát jelentették, halálosan megbe-
tegedett s azóta ismételten akként nyilatkozott, hogy maga 
is nem sokára meg fog halni. A rendkívüli tünetek még foly-
vást szemlélhetők. A végszentségekben már részesült. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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A kath. egyház gyásza és öröme. 
I r ta Maszlagliy Ferencz. 

II. A pápa temetése után, mint gondolni lehet, a 
legnehezebb feladattal álla szemközt a sz. collegium. 
A bibornokok túlnyomó számban már jelen valának, 
s összesen csak négyen hiányoztak. Amat bibornok, 
a bibornoki collegium legidősbje és eszerint dékánja, 
betegsége miatt maradt el a congregatiókról, de előre 
kijelenté, hogy halálos ágyán is bevitetendi magát 
a conclavéba. A collegium tehát tulnyomólag egész 
lévén, a pápa temetése után megkezdé rendes üléseit. 
A terem, mely e ténykedésre kiszemeltetett, a svajczi 
testőrség colossalis terme mellett levő kisebb terem-
ből nyilt egy másikba, mely a megholt pápa ma-
gán lakosztályaival szoros kapcsolatban állott. Ezen 
előteremben e pápai nemes testőrök tartózkodtak, 
számra tizenketten egy kapitány vezénylete mellett. 
Egy közülük rendesen kivont karddal a tanácskoz-
mányi terem aj tajánál őrt állott ; — melynek aj taja 
kivülről lett bezárva. Midőn belülről az ajtón zörög-
tek, a pápa magánkomornyikja kívülről felnyitá az 
ajtót, a szolgálattevő nemes testőrök sorba állottak, 
s a kijövő bibornokokat üdvözölték. 

A bibornokok kisérö papjai ezen előteremben 
vagy a mellékteremben tartózkodtak. Egytől egyig fe-
ketébe voltak öltözve, s az előirt szabály szerint a bi-
bornokok kalapjait tárták kezeikben. A kalapokon, 
melyek a rendes használatra voltak kijelölve, egy-
szerű, vékony biborszalag jelzé a bibornoki magas 
méltóságot. 

A congregatiók rendesen fél tizkor délelőtt kez-
dődtek a pápa temetése előtt. Ezentúl azonban csak 
az exequiák végeztével. A terem, melyben a sz. col-
legium üléseit tartá, a pápa egyik fogadó terme volt ; 
jelenbefi a gyűlésekre berendezve. Félkör alakú, rop-
pant hosszú és zöld posztóval bevont asztal volt a 

teremben elhelyezve, melynél a bibornokok korrend, 
illetőleg kinevezési rend szerint ültek. A bibornokok 
az üléseken rendesen violaszinü talárban és ugyan-
oly szinü palástban jelentek meg. A congregatiókon 
di Pietro, a collegium aldékánja elnökölt. 

Február 15-én, a pápa temetése után való má-
sodik napon tartatott az első requiem a Sistina ká-
polnában. Az egész kápolna megtelt ájtatoskodók-
kal. Mint tudva van, a különben kicsiny és sziik ká-
polnát egy másfél ölnyi magas deszkafal két részre 
osztja. A benső részben csak a bibornokok és udvari 
papjaik voltak, — a külső elválasztott helyen a be-
menettől jobbra a nők, kivétel nélkül mély gyász-
ban, s balra a férfiak, hasonlóképen feketébe öltözve, 
foglaltak helyet. A nők a város legelőkelőbb höl-
gyeiből, a diplomaták családjaiból, s azok valának, 
kik ez ünnepélyre meghivót nyertek, a férfiakat 
Róma ősrégi nemesei, a diplomaták, követségi tagok, 
meghívott vendégek képezték. Az ajtónál a nemes 
gárda tagjai állottak, kik senkit, kinek joga a kápol-
nába belépni nem volt, be nem bocsátottak. 

A kápolna közepén, közel az oltárhoz volt a 
nagyszerű katafalk fölemelve. Részemről, ki azt kö-
zelről és hosszan szemléltem, nem mondhatok róla 
dicséretest. A faemelvény nagyon is egyszerű volt, 
gyertyák ezernyi halmaza tette fényessé. Az epistola 
oldalán, közel a deszkafalazathoz van a nyilt karzat, 
melyen a sistinai hires énekkar a gyászdalokat min-
den zenei kiséret nélkül éneklé. Sajátságos volt eb-
ben, hogy a requiem részleteit először choraléban, 
a gregorianum szerint, azután pedig vegyes karban 
adták elő. Annyi tény, hogy ily énekhez hasonló 
nincs még egy a világon, s a sistinai énekkarnak ritka 
tökélyét ugy az előadásban általán, mint az egyes 
részletek nuancirozásában felülmúlni alig lehet. 

Hét év mult el Róma elfoglalása óta és e hét 
25 
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év után e napon történt először, hogy a Sistina nyil-
vános istentiszteletnek szinhelye lett. Igaz ugyan, 
hogy kik ezen és a következő napokon a gyász-isteni-
tiszteletnek tanúi lehettek, a pápa magas személyé-
nek legmeghittebb hivei valának, de ép azért, mert 
a pápa mint rab hunyá le szemeit, s minden bilin-
cseknél súlyosabb, fájdalmasabb bilincsek kötözék 
a szűk Vatikánhoz, szeretteinek ősi kegyelete azon 
magasztos értelmet nyeré, melyet csakis a keresz-
ténység közös atyja iránti hódolatban találunk. A 
kik ezen és a következő napokon az elhunyt dicső 
pápa halhatatlan emlékének tiszteletük adóját le-
rótták, sziv és lélekben meg valának győződve, hogy 
egy szentnek, egy kiszenvedett vértanúnak ravata-
lánál állanak. Ezt bizonyiták a könyek, melyeket e 
megható ténykedések alatt nem egy. szemben lát-
tam ragyogni. 

A nagy mise 10 óra után kezdődött. Ez alka-
lommal di Pietro bibornok és aldékán celebrált; az 
exequiáknál Sacconi, Bilio, Guidi és Schwarzenberg 
bibornokok működtek. Az istentisztelet végeztével 
a bibornokok átöltözködtek s a congregatio termé-
ben gyűltek össze, hogy a hatalmak condolentiá-
já t fogadják. 

Amint a bibornokok a consistorialis teremben 
egybegyűltek, az előtermet, melynek aj tajánál a ne-
mes gárda állott, a diploinatia tagjai foglalták el. 
A követségek családjaiból való/nők az előteremben 
várakoztak, mig a követek a bibornoki udvari papok 
termében gyülekeztek össze. A consistorialis terem 
aj ta jánál mons. Cataldi állott. Ez vezette,be egyen-
kint a követségi tagokat. Az első volt gróf Paar, 
osztr-m. követ és kísérete, a második a spanyol, a 
harmadik a brazíliai, a negyedik a bajor, az ötödik 
a belga, ezt követte a perui köztársaság képviselője. 
A nagykövetek ir4sból olvastákföl fejedelmeik rész-
vétnyilatkozatait. Di Pietro bibprnok röviden kö-
szönetet szavazott azokra. Midőn a követek fogadta-
tásának vége volt, a .congregatio át tért a rendes 
teendőkre. Igy többi között, .minthogy a conclave 
lakásainak sorshúzás általi szétosztásában tegnap 
némi tévedés történt, ezen nap uj sorshúzás rendez-
tetett. Igy történt, hogy. a bibornpk herczegprimás 
számára, kinek az előtte való napon a 16. számú la-
kásjutot t , most a 78-ik húzatott ki, piçly lakás a III. 
Pá l és Kelemen féle épületek legfelsőbb szárnyában 
volt berendezve. 

Másnap, vagyis febr. 16-án J) tartatott a ináso-

' ) A , Tájékozó' datumai hibásak, valószínűleg tévedé-
sen alapulnak. 

dik requiem, s ez szombaton volt. Ez alkalommal 
a franczia és portugall udvarok részéről történt rész-
vétnyilatkozat, eltekintve azoktól, melyeket egyes 
bibornokok a testület, illetőleg collegium előtt azon 
corporatiók részéről tettek, melyektől erre különösen 
felhivattak. Igy a magyar parlamentnek Majláth 
György által kifejezett, valóban nemes és teljes tisz-
teletre méltó részvétnyilatkozatát a magyar bibornok 
herczegprimás adá a sz. collegium tudomására. 

E nap délután a bibornokok rövid colloquiuinra 
gyűltek össze. Miután a camerlengo már a pápa te-
metése előtt a halászgy ürüt széttörve bemutatta volt 
a biboros testületnek, s a pápa magán intézkedései 
a conclavét illetőleg a bibornokokkal közölve lettek, 
a biboros testület az utolsó intézkedést tevé m'eg az 
összeülendő conclave ügyében. Az egyes hivatalno-
kok ezen nagyszerű s világraszóló ténykedéshez meg 
lettek választva. Ekkor jöt t szóba, illetőleg elhatároz-
tatott amaz ünnepélyes tiltakozásnak kifejezést adni, 
mely a pápai állam bitorlása ellen irányult, s mely 
a következő napon a bibornoki testület előtt felol-
vastatván, az összes európai diplomatiai testülettel 
közöltetett. 

Február 17-én, vasárnap tar tatot t az utolsó re-
quiem, melyet Schwarzenberg, az absolutiókat Bon-
nechose, Bonaparte, Ferrieri és Canossa bibornokok 
tárták. Utána Nocella Károly apostoli protonotarius 
felolvasá ama fenséges ihletű gyászbeszédet, melyet 
az esztergomi főmegyei körlevelek egyikében is ol-
vashattunk. A szertartás igen soká tartott. Midőn 
véget ért, a bibornoki testület visszasietett a congre-
gationalis terembe, hol a kisebb hatalmak képviselői 
már vártak, hogy részvétnyilatkozataikat kijelent-
sék. A diplomaták ezen alkalmakkor rendesen a leg-
nagyobb gálában jelentek meg. Monsignor Cataldi, 
a megholt pápa benső kamarása fogadta őket s ve-
zette be a congregationalis terembe. o o 

A congregatiók határozatainak leglényegesebb 
részét képezé, hogy a conclave a következő napon 
délután összeüljön. A vatikáni épület e czélra, a 
mennyire lehetett, elkészitve volt. A Quirinál-palota, 
a római pápák építkezéseinek emez egyik legnagy-
szerűbb maradványa, volt rendesen a conclave szá-
mára kijelölve. Ezen épület úgyszólván teljesen e 
czélra épült, felszerelve tartatott. Tudvalevőleg azon-
ban, az olasz kormány e palotát eltulajdonította, 
melyhez még csak egy kavicsot sem adott. Egysze-
rűen elvette a pápától, — s ezen rablott palotában 
lakik most a király és udvara. Ily körülmények kö-
zött csakis a pápa börtöne szolgálhatott a conclave 
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helyiségéül. A vatikáni épület, bármily nagy és terjedelmes, 
de conclave helyiségére nem alkalmas. Innét történt, hogy 
az előkészületek tömérdek kiadást okoztak s a czélnak csak 
a legszerényebb mértékben felelhettek meg. E napok alatt a 
Vatikán oly képet mutatott, mintha benne minden fenekestől 
felfordittatott volna. Minden folyosón téglákat czepeltek, va-
koltak, építettek. H a az ember, mint én is, elindult az egyik 
folyosón, melynek végén még tegnap ajtót látott, ma mái-
puszta falat talált, — s csoda, ha el nem tévedt ez összevissza, 
keresztül kasul futó, i t t -ot t elzárt folyosókon, — s csakis 
jártas ember vala képes magát tájékozni. Az udvarokon lent 
óriási szekerek állottak, hegymagasságnyira megrakva bú-
torokkal,ágyiruhával, mindenféle szükségesekkel. A Damasus 
udvara boltiveit buzgón falazták, egy árnyékos szögletben 
matráczokat varrtak, másutt óriási vásznakat feszitettek ke-
retekre, melyekkel a loggiák colossalis ablakait födték be. 
Társzekerek jártak keltek megrakva edényekkel, élelmi sze-
rekkel, mindenütt lázas tevékenység mutatkozott. Fent a 
negyedik, ötödik emelet ablakainál, hajmeresztő magasban 
deszkákat kopácsoltak az ablakok elé, melyeket mint a bör-
tönöknél szokás, félig bedeszkáztak, ugy hogy csak felülről 
jöhetett be némi világosság. A llómában lakó bibornokok 
tartoztak szobáikat maguk berendezni, — innét történt, hogy 
minden udvarban lótó futó szolgákkal, cselédekkel találkozott 
az ember, kik ágyakat, székeket, asztalokat czepeltek, pok-
róczokat, edényeket hordtak, szóval tán mióta a Vatikán áll, 
hasonló jelenet nem volt benne látható. De mindezen sürgés 
forgás daczára sehol a legcsekélyebb rendetlenség nem történt. 

A következő napon tartatott a fényes istenitisztelet s 
a sz. Eélek segítségül hivása. A szertartás színhelye a Paolina 
kápolna volt, mely az úgynevezett sala regiával a Sistinát 
összekapcsolja. A sala regiába nyílik a Paolina és Sistina 
kápolnák aj taja . E szertartás a legnagyszerűbb volt vala-
mennyi között. Nyolcz év óta a Paolina kápolnában nem volt 
nyilvános istentisztelet. Annyi idő óta ez vala az első. A Veni 
Sancté-1 s a sz. misét Schwarzenberg bibornok, mint a bibor-
nok áldozárok legidősbje tartá. E nagyszerű, ünnepélyes je-
leneten csak is a bibornoki testület és a diplomatiai kar volt 
jelen, miután a Paolina kápolna szük helyisége, még a Sisti-
nánál is kisebb lévén, csak kevés embert fogadhat be. Róma 
ős nemessége közül csakis a legmagasabb allásu egyének ve-
hettek részt, a nők ki lévén zárva. Az előteremben a városi 
diszőrség, s a nemes testőrök voltak, tartózkodtak a szertar-
tás alatt az udvari papok s néhány az ezen helyre engedélyt 
nyert vendég. A sz. mise után monsignore Mercurelli, a fe-
jedelmekhez intézni szokott brevék fogalmazója, nagyhatású 
beszédet olvasott föl, mely a pápaválasztásra vonatkozott. 

Midőn az ünnepély véget ért, a Vatikánban levő összes 
idegenek, kiknek a conclave alatt a falak között tartózkodni 
nem vala szabad, eltávoztak. Délután három órára a Vatikán 
minden oda nem tartozó elemektől kiürült, a conclave ez nap 
délutánján vevé kezdetét. 

Három negyed négyre délután, 0 Emja a bibornok-
hérczegprimás, e soçok Írójának kíséretében megindult a Va-
tikánba. Már a Borgó Yeccliión tömérdek nép állott. Midőn 
az angyalhidon a kocsi áthaj tatot t , számosan az ott állók 
közül (a bibornokok kocsijait könnyen fel lehet ismerni) kí-
váncsian tekintgetve a kocsikra, a conclavera induló bibor-

nokokat tiszteletteljesen üdvözölték. A Damasus-udvarhoz 
vezető uton ezernyi fényes fogat állott, a legelegánsabb nép 
egész a vatikáni bejáratig sorfalat képezett s megannyi a 
jövő bibornokokat födetlen fővel fogadta. A nép e néma tisz-
teletében magasztos hódolat nyilvánult, melynek értékét ki-
válón lehete becsülni e napok alatt Rómában, azon városban, 
mely legnagyobb dicsőségét a földön, a pápa, mint világfe-
jedelem megválasztatásának dicsőségét oly kislelküleg kocz-
káztatá, s világhatalmi jelentőségét egy vázkirály nyomorú-
ságos uralmával elcserélé. 

Négy óra után a bibornokok összegyűltek a Paolina 
kápolnában, s onnét fényes menetben bevonultak a Sistina 
kápolnába, mely a szavazás helyiségeül már átalakítva volt. 
A Veni Sancte eléneklése után — egyszerre hallható volt a 
felkiáltás : „Extra omnes !" — a Sistina kápolna kiürült, s 
csak a bibornokok maradtak bent. Ekkor felolvastattak a 
pápaválasztásra vonatkozó szabályzatok, melyeknek meg-
tartását a bibornokok esküvel fogadták. Kevéssel utóbb a 
Sistina aj ta ja megnyilt, mire a Paolina kápolnában fényes 
kiséretével várakozó herczeg Chigi, a conclave őre s mai'-
scliallja megindult, hogy a bíboros testület előtt szokásos 
esküjét, mint a conclave őre letegye. Chigi herczeg esküje 
után bebocsátattak az uditorek mint a rota tagjai. Ezek 
ugyanis a közvetítők a conclave és a külvilág között. U tá -
nuk esküt tőnek a bibornokok conclavistái, (én nem ekkor 
tettem le az esküt ;) azután a conclave tisztviselői, a titkárok, 
szertartók, orvosok, gyógyászok és sekrestyések. Midőn az 
eskütételeknek vége volt, Chigi herczeg és szolgálattévő ka-
marásai bejárták az egész Vatikánt s mindenkit, kik a con-
clavéhoz nem tartozott, de ki még a Vatikánban volt, eltávo-
lítottak. Ha t órára a Vatikánban nem volt többé senki, kit 
a conclave kizárt. Ekkor minden bibornok egy külön nemes 
gárdistától kisértetve, s udvari papjától vagyis a conclavis-
tától követve, lakosztályába ment. A bibornokokat kisérő 
nemes testőrök a sala dúcaiéban gyűltek össze e szolgálat-
tétel után. Chigi herczeg felügyelete alatt azután ők is kivo-
nultak a Vatikánból. Er re a conclave marschallja a Camer-
lengó és dékán bibornok kíséretében lement a Damasus-ud-
vari-a, melynek már csak egyetlen aj ta ján volt kijárás, a többi 
mind el lévén falazva. Ezen kapunak kettős a j ta ja lévén, a 
belsőt bezárta a camerlengo s kulcsát egy nyíláson át nyujtá 
a conclave marschalljának, ki már az ajtón kilépett volt ; az 
pedig a külső ajtót csukván be, kulcsát egy nyíláson benyujtá 
a camerlengónak. Igy sem a marschali be nem jöhetett a dé-
kán és camerlengó akarata nélkül sem a bibornokok bárme-
lyike is ki nem mehetett a conclave marschalljának tudta és 
akarata nélkül. A conclave alatt csak egyszer fordult elő 
eset, hogy ezen ajtó mindkét fél egyetértésével s a conclave 
tudtával megnyittatott, akkor ugyanis, midőn a későn érek-
zett lissaboni pátriárkát a conclavéba bebocsáták. 

Hét órára este a conclave annak rendje s módja szerint 
megkezdődött. A nagy vatikáni épületben minden csen-
des volt. (Vége köv.) 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
. (Folytatás.) 

2. A gyónás szentsége az önismeret eszköze azért is, 
mert a kereszt világosságába helyez bennünket. Annak, hogy, 
oly kevéssé lát juk át bűnös voltunkat, oka abban rejlik 
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mert kevéssé veszszük fontolóra az Isten szentségét. El tünk 
a világnak vagy önszeretetünknek világánál, avagy liizelgő 
barátaink szerint itélve, egészen másként tűnik fel, mint 
midőn azt Isten jelenlétének fényénél vizsgáljuk. Kempis 
Tamás igy i r : „Sordet in conspectu iudicis, quod fulget in 
conspectu operands." „Szennyes az a Bírónak szemeiben, 
mi fényes vala a cselekvő képzelmében." Midőn Izaiás meg-
pillantá az urat királyi székében, első gondolata az volt, 
hogy tisztátlanok ajkai.1) Dániel az Ur angyalának lábai-
hoz borult és szépsége rútsággá változott. Szent János, mi-
dőn jelenéseiben meglátta az Urat , kinek egykor kebelén 
nyugodott, félholtan esett térdeire. Az isteni jelenlét fénye 
okozta mindezt, mely még ily nagy szenteknek is feltárta 
vétkeit és gyöngeségét. Ily hatást gyakorol a gyónás szent-
sége is reánk. A mindenkoron áldott Szentháromság, az Isten 
megtestesült Igéje, az O szenvedésének, isteni lelkének, mely 
halálküzdelme által kiegészité a mi tökéletlen bánatunkat 
és sz. Szivének, mely Jézus oldalsebén át ömleszti ki sugá-
rait , fénye által megvilágítva térdelünk mi abban. Egészen 
körülfog bennünket e világosság, midőn a gyóntatószékben 
térdelünk, elannyira, hogy nemcsak önmagunkat látjuk, mul-
tunkat és jelen állapotunkat, hanem Istennek törvényét is, 
melyet áthágtunk vala, annak betűjét és értelmét, mindazt, 
mit az eltilt, s mit engedelmességünknek, hűségünknek előír. 
S a törvény ezen tisztább ismereténél fogva, felfedezhetjük 
hibáink és tévedéseinket. Soha sem láthat juk magunkat tisz-
tábban, mint midőn a feszület előtt térdelünk a gyónásban, 
és minél gyakrabban térdelünk oda, annálinkább növekszik 
az önismeret fénye az Isten jelenlétében, Jézus Kr. lábainál. 

3. Az önismeretnek egyik nagy akadálya — az önvé-
delem ösztöne. A pharizeus, ki állott és imádkozott magá-
ban, hálát adván Istennek, hogy nem olyan mint a többiek, 
jelképe azoknak, kik a gyóntatószéket kerülik, a publikánus 
pedig a térdelő bűnbánóknak. Mert mi is egyéb a gyónás, 
mint az önvád, önmagunk bepanaszolásának szentsége ? 
Mindnyájan kisértetünk a mentegetőzés által. Midőn a vi-
lág szeme és füle felénk van forditva, csupa védelem és ta-
gadás vagyunk. A szentekéhez hasonló hősi alázat szükséges 
ahoz, hogy tűrni bír junk és hallgatni, mint pauli sz. Vin-
cze, ki, midőn a franczia király előszobájában hamisan vá-
doltaték, térdre hullt és szótlanul viselte el a gyalázatot. De 
a gyóntatószékben nem mentegetőzhetünk. Nagyon jól tud-
juk, hogy mindent tud Az, ki ott ül láthatatlanul : „Mert 
az Isten beszéde eleven és hathatós, áthatóbb minden kétélű 
kardnál és beható az elme és lélek, az izek és velők eloszlá-
sáig, s megitélője a gondolatoknak és a sziv szándékainak. 
És nincs semmi teremtmény előtte láthatatlan, sőt mindenek 
fedetlenek és kitárvák annak szemei előtt, kiről a mi beszé-
dünk szól."2) Tudjuk, hogy el nem titkolhatunk semmit, 
hogy O mindent látott és hallott és tudott, még mielőtt szól-
tunk volna ; és hogy próbára teszi őszinteségünket, ha vál-
jon kivallunk mindent önmagunk ellenében. Még csak egyet-
len kifejezést sem ferdíthetünk el, egyetlen pontot sem mel-
lőzhetünk, mert O mindent tud. Egyetlen betűt, egyetlen 
szócskát sem változtathatunk, mert az isteni Ítélőszék ép 
ugy vizsgálja szivünket gyónásunkban, mint vizsgálta a 
bűnnek pillanatában. 

') Izaiás. VI. 5. — ') A Zsid. IV. 12, 13. 

4. Továbbá a gyónás szentsége másnak őrizete s ve-
zérlete alá helyez bennünket. Tudjuk nagyon jól, hogy az 
ember nem lehet részrehajlatlan biró saját ügyében. Bár-
mennyire igyekezzünk is őszinték lenni, rendesen megcsala-
tunk, midőn cselekedetünket bíráljuk. Az ember, úgyszól-
ván, soha sem bír szavai és tettei teljes öntudatával, isme-
retével. Másokban azonnal észreveszszük azt, mit magunk-
ban nem látunk. Sőt a mi több, csakhamar felfedezzük má-
soknak még gyengéit is, míg önmagunkban a szarvas hibá-
kat sem észleljük. Miként az U r mondotta : meglátjuk a szál-
kát atyánkfia szemében, de önszemünkben a gerendát sem 
l á t j u k ; 3 ) és ép evégre rendelte a gyónás szentségét, mely-
ben, bármikor járul junk is ahhoz, legalább egyetlen igaz 
barátra akarunk, egyre — ki nem hizeleg. 

Azonfelül a gyóntatóatya nemcsak részrehaj latlan biró, 
de egyúttal tapasztalatokban gazdag férfiú is. Miként az or-
vos, hosszas gyakorlat után, ismeri a betegségek kórjeleit, 
meg tudja határozni a baj előjelét, jelenlétét és következ-
ményeit ; ugy a pap is, kit Isten birául rendelt, hogy hatá-
rozzon „a bélpoklosság és bélpoklosság között," könnyen 
megmondja, ha váljon lelkünk baja csak most képződik-e, 
vagy már teljes mértékben jelen van, avagy tán távozik. Az 
orvos gyakran oly betegséget fedez fel, melyet senki sem 
sejt, és oly jelekből, melyeket más észre sem vesz. Nem csu-
pán az ütér verése, vagy az arcznak szine, hanem annak ki-
fejezése, a szemek világa, a haj simasága vagy merevsége és 
sok más ilyféle jel is elárulja a betegség jelenlétét. í gy a 
gyóntató atya is sokáig foglalkozván a lelkek pathologiájá-
val, gyógytanával, a gyóntatószékben rögtön felismeri a 
gyónó kórjeleit, melyekről annak nincs tudomása, sőt me-
lyeket nem is sejt. 

De továbbá a gyóntató nemcsak gyakorlott és tapasz-
talatokban gazdag egyén, hanem segittetik is arra, hogy a 
gyónóknak feltárja azt, miket nem is tudnak. Különös men-
nyei világosság lebeg ugyanis azok elméje fölött, kik lelke-
ket vezetnek. Gyakran, anélkül hogy tudnák, többet fejez-
nek ki szavaikkal, mint amennyit mondani szándékoztak ; 
gyakran visszaemlékeztetik e bűnöst, s oly gondolatok lán-
czolatát csörrentik meg elméjében, melyekről az már rég 
megfeledkezett, vagy melyek kikerülték figyelmét. Sokszor 
egy-egy odavetett kérdés oly dolgokat értet és szivleltet 
meg a gyónóval, melyeket addig teljesen félreértett. Sokszor 
még ugy látszik, mintha a szivekbe látna a gyóntató, vagy 
természetfölötti szavakkal birna; s ez valóban ugy is van. 
Néha — talán öntudatosan, sokszor öntudatlanul — az tör-
ténik, mi a bányászokkal, kik nem ritkán anélkül hogy 
akarnák vagy tudnák, belevágnak a földbe s egyszerre a 
szabad eget pillantják meg fejők fölött s ott állanak a nap 
tündöklő sugárai alatt. Szóval, a Szentlélek megvilágosítja 
a bűnöst a gyóntató által ; vagy ugy, hogy egyenesen fény-
nyel árasztja el ennek elméjét, vagy pedig ugy, hogy fényt 
vettet általa a gyónó szivében. 

Ilyképen tehát azok, kik a gyónás szentségéhez gyak-
rabban járulnak, folyton növekednek az- igaz önismeretben. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 25. Két interpellate. A vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter úrhoz rövid időköz alatt két inter-
») Sz. Máté. VII. 3. 
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pellatio intéztetett az országházban, melyek bennünket, ka-
tholikusokat, igen közelről érdekelnek, jobban mondva, csakis 
bennünket érdekelnek, mert mindkettő a katholikus anya-
könyvek nyelvezetéről szól. Az egyiket a már katholikus-
ellenes interpellatióiról hires Remete Géza képviselő intézte 
a miniszter úrhoz azon állitólagos indokból, mintha a ka-
tholikus lelkészek az anyakönyveket a törvény ellenére ma-
gyar nyelv helyett latin nyelven vezetnék ; a másik inter-
pe l la te szerzője Lukácsek plébános és képviselő ur, ki a 
zágrábi érsek és bibornok ő emja egyik rendelete kapcsán 
vélte interpellálhatni a miniszter urat, mintha a kérdéses 
érseki körlevél, a muraközi, tehát a magyarországi részben 
eső plébániák anyakönyveit is horvát nyelven vezettetni 
rendelné. 

íme a két interpellatio lényege, melyeknek utóbbiká-
ról, ha nem mondhatjuk is el, hogy az egyházellenes indok-
ból tétetett volna, de tagadhatatlan másrészt az is, hogy 
akarva, nem akarva ennek éle ugy, mint az előbbinek azon 
értelemben az egyház ellen irányul, mintha a katholikus 
papság a magyar nemzetiségnek ellensége lenne. Minden-
esetre oly vád ez, mely ellen a katholikus papságnak nyoma-
tékosan tiltakozni annak daczára is kötelessége, hogy a mult 
ugy mint a jelen, fényes tettekben czáfolj a meg e vádat ; t i l-
takozni kall, mondjuk, nehogy a hallgatás beegyezésnek vé-
tessék. De a mi már az interpelláló urakat illeti, nem tud-
juk, voltak-e már valaha interpellálok oly kényelmetlen hely-
zetben, mint épen a felszólaló urak, mert ha van mód, mi-
dőn a miniszter az interpellálókat kegyetlenül lefőzheti, e 
módot Trefort ő excja igen kényelmesen megtalálhatja, mert 
ő most azon szokatlanul kedvező helyzetben van, hogy mind-
két interpellatio alaptalanságát és az interpellálok tökéletes 
tájékozatlanságát kézzelfoghatólag bebizonyithatja. Vala-
mint ugyanis alaptalan Remete interpellatiója, mintha a 
katholikus anyakönyvek nem magyar nyelven vezettetné-
nek, de ha itt-ott latin nyelven vezettetnének is, az nem ké-
pezne a nemzetiség ellen semmi eriment ; ugy még alaptala-
nabb a másik interpellatio tárgya, mert bizonyos, hogy a 
zágrábi érsek és bibornok ur ő emja az anyakönyvek hor-
vát nyelven vezetését nem rendelte el a muraközi, hanem 
csak a horvát-slavon plébániákra nézve, mint azt a horvát 
országgyűlés elhatározta. 

Bizonyos urak a miniszter ur által adandó felelet-
ből majd megtanulhatják, hogy jövőre, mielőtt felszólal-
nának, tájékozzák magukat a kérdés mibenlétéről, mert kü-
lönben megérdemelt lefőzetésük el nem marad. Reánk, ka-
tholikusokra azonban, bármennyire kellemetlenül is hatottak 
az interpellatiók, ugy véljük mégis, hogy bizonyos előny 
hárul ; az adandó feleletet, melynek értelme nem lehet más, 
mint a katholikus papság hazafiságának bizonyítása, mi 
elégtételül fogjuk tekinthetni nemcsak az interpellatiók, ha-
nem az országban bizonyos részen elterjedt vádak ellenében 
is. A miniszter ur nyilatkozata, mint hivatalos adatokra ala-
pitott nyilatkozat a leghitelesebb levén, e nyilatkozat által 
hivatalosan, az ország szine és választottjai előtt hazugság-
nak fog bélyegeztetni ama vád, mintha a katholikus papság 
a nemzet ellensége lenne, ellenben pedig hivatalosan fog 
constatáltatni a magyar kath. papság hazafisága és ezek 
ellenében, ha van még valami érzék az igazság iránt az egy-

ház ellenfeleiben, kell, hogy a jövőben elnémuljanak. I ly 
elégtételnek tekintve előlegesen is a kath. papság becsülete 
érdekében adandó választ, csak az az egy óhajunk van, hogy 
ne halasztassék a válasz, mint ez gyakran történni szokott 
hónapokig, hanem adassék az mielőbb, mert ha nem mond-
juk is, hogy csakis e választól függ a kath. papság becsüle-
tének megmentése, de nem tagadjuk azt sem, hogy mi mégis 
bizonyos súlyt fektetünk arra, hogy a nyilvánosan megtáma-
dott becsület, nyilvánosan védelmeztessék ott és azon a he-
lyen, hol megtámadtatott, hogy a becsületet sértő vád ugyan-
ott megezáfoltassék. 

Mivel pedig épen a katholikus papság hazafisága és a 
magyar nemzetiség elleni váddal kell foglalkoznunk, helyen 
valónak tar t juk itt egyúttal megemliteni és paptársainkat 
felszólitani, hogy importune et opportune minden adandó 
alkalommal utasítsanak vissza minden hasonló vádat nem 
csak, hanem a kath. papság hazafiságát, a magyar nemzeti-
ség érdekében tett mindennemű szolgálatait is minél gyak-
rabban hangoztassák. Meg van az okunk, hogy azt miért kí-
vánjuk. Van ugyanis az országban egy felekezet, mely a 
nemzet körül minden érdemet magának törekszik confis-
cálni, lapjainak egyetlen száma sincsen, melyben habár 
csak mellékesen is fel nem említtetnék, hogy mit és mennyit 
tett a nemzet érdekében, hogy a nemzet léte az ő létével van 
összefűzve ; a sok beszéd, a történelmi tények ellenére is hat 
és a közvélemény részére lefoglaltatik. Tőlünk függ, hogy 
az áramlatnak gátot vessünk, hogy ne engedjük, miszerint 
a mi érdemeinkkel mások ékesitsék magukat, sőt azokkal 
ellenünk is éljenek. Tegyék tehát paptársaink velünk együtt 
amint ajánlottunk, és akkor reménylhető, hogy sem hasonló 
interpellatiók nem fognak az országgyűlésen tétetni, sem 
hasonló nézetek máshol nem fognak kifejeztetni, vagy leg-
alább is nem fognak oly gyakoriak lenni, mert ha tovább is 
hallgatunk, csak magunknak köszönhetjük, hogy ugy bán-
nak el velünk, amint bánnak. 

Erdély. Föpásztori körlevél IX. Pius halála és XIII. 
Leo megválasztatása alkalmából. (Vége.) I I . Venerabiles 
Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! Pater misericordi-
arum, et Deus totius consolationis noluit ecclesiam Uniare-o 
niti Filii sui, quae — iuxta S. Chrysostomum — radices in 
coelo fixas habet potius quam in terra, sine visibili Capite 
diu viduatam relinquere, sed opinione citius illam novo de-
coravit Sponso in Leone XIII. qui die 20-a huius subito 
concurrentibus in eminentissimum Cardinalem Joachimum 
Pecci archi-episcopum Perusianum, electorum Pat rum vo-
tis, ad S. Petr i primam et principalem Orbis Christiani ca-
thedram evehi et sublimari meruit, suseepto nomine Leo-
nis XIII. 

Huius electionis laetum nuncium vix ut cognitum, iam 
ubivis cum gratulatione et plena acquiescentia salutatum est. 

Laetemur et nos Venerabiles Fratres et Fi l i i dilectis-
simi ! quos immortalis memoriae Pii I X . mors in luctum 
coniecerat, et confiteamur Domino cum Psalmista : quoniam 
bonus, quoniam in scculum misericordia eius. P ro Pa t re et 
Duce optimo, qui viam universae carnis ingredi debuit, ob-
tinuimu8 animi fortitudine et virtutum nobilitate illustrem 
Papam, qui, cum in sibi creditis muneribus fidelis et pru-
dens fuerit, super universam Christi ecclesiam meruit con-



198 

stitui, u t pascat et ducat agnos et oves cum pietate materna, 
et severitate patris, sit fortis superbis, suavis modestis. Teste 
S. Hieronymo : ecclesiae salas in Summi Sacerdotis dignitate 
pendetïïloc experti sumus sub longo regimine Pii I X . ne-
que dubitemus, quod pari ter Leo XIII. inter aevi huius 
fluctus et tempestates navim Ecclesiae sic gubernabit, ut 
scientiae humanae aberratio a Deo, qui est fons omnis veri-
tatis et summum motivum omnis virtutis, ad viam aeterni 
iuris et iustitiae reducatur, et ecclesia Dei in operando po-
pulorum aeternam ac temporalem salutem, desiderata liber-
tate et pace perfruatur. 

Id quod .'Deus bonorum largitor, et Pater luminum 
apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbra-
tio det, donet, tribuatque ! ! cui sempiterna laus, gloria et 
gratiarum actio per omnia secula. Amen. 

Quapropter in praemissorum sequelam dispono : 

U t Dominica Quinquagesimae, quae est 3-a Mártii, in 
Cathedrali et omnibus dioecesis huius parochialibus aliis-
que publicis ecclesiis, praemisso Hymno „Te Deum" Missa 
cum expositione Sanctissimi omni possibili cum solennitate 
celebretur et ad popolum sermo occasioni accomodatus ha-
beatur ; post missam coram exposito Sanctissimo absolvatur 
lingva vulgari oratio pro novo Pontifice Leone XIII., Rege 
Apostolico Francisco Josepho et pace cum tribus „Pater et 
Ave." Abliinc in Canone missae nomen Leonis Papae inse-
ratur . Ad hanc solemnitatem populus praevie informandus, 
diligenter convocandus, Auctoritates et Magistratus publici 
decenter et scriptotenus invitandi. Si literae hae ad remo-
tiores ecclesias debito tempore non pertingerent, solemnita-
tis celebratio ad Dominicain primam Quadragesimae diffe-
ratur. Datum Albae-Carolinae, 24-a Februari i 1878. 

Michael, m. p. eppus Transsylv. 

A gyász- istenitiszteletet Gyula-Fehérvárt ő exja a püs-
pök ur tartotta, február 12-én, mely alatt a papnövendékek 
énekkara jól sikerült gyász műdarabokkal közreműködött. 
A gymnasiumi és lyceumi if júság tanáraik kíséretében, úgy-
szintén az elemi iskola tanulói fekete fátyollal boritott zászló 
mellett megjelentek. Nemkülönben résztvettek a gyászünne-
pélyben a helybeli helyőrségi tisztikar, törvényszék, a városi 
tanács, kir. postahivatal, távirda- és adóhivatal képviselői s 
számos hivők. Nagy hatást gyakorolt a jelenlevőkre azon je-
lenet, midőn a szentély előrészében készitett, felül a pápai 
tiarával, kereszttel és pásztori bottal, alább a pápai czimer-
rel jelzett ravatal körül Lönhart Ferencz nagyprépost, An-
drásy István cz. apát, Barts Ferencz és Kolozsi Antal cz. pré-
post urak praelatusi diszszel végezték a requiemi szentartá-
sokat s mint ötödik tényező főpásztor urunk befejezte a mély 
érzelemmel mondott gyászimákat. A harangok zúgása a szé-
kesegyház tornyában, a papnövelde, csillagda, finövelde és 
gymnasium fedélzeteiről lengő fekete lobogók egyesülve a 
bus melódiák s a szivek fájó érzésének kifejezést adó imák 
által előállitott jelenetekkel, valóban megörökítették e fájdal-
mas nap emlékét. 

Február 15-kén délelőtt 9 órakor „pro eligendo sum-
mo pontifice" Lönhart Ferencz nagyprépost és vál. püspök 
ur „Veni sancte"-val egybekötött ünnepélyes szent misét 
tartott , főpásztorunk, a káptalan, papság, tanári kar, növen-

dépapok, tanuló ifjúság s a fónebb emiitett hatóságok rész-
véte mellett. 

Róma. Krisztus Rómában. (Folyt.) Valamint az Ü d -
vözitő halála előtt való napokon a legszebb példabeszédeket 
tartá, valamint a végvacsorán mondá ama búcsúbeszédet, 
melyet ez a szeretett tanitvány oly terjedelmesen reánk ha-
gyot t : ugy I X . Pius is e hét év alatt csodaszerü volt taní-
tásában, melylyel a nagy világnak vatikáni fogságában egy 
állandó missiót tartott. I Ia az aggastyán pápa nem szól vala : 
hányan lettek volna k ics inyhi tűek? . . . hová nem jutot t 
volna az ellenség pusztitó karja ? . . . Isten után ő tartotta 
bennünk a lelket ! . . . 

A diplomatia mint Pilatus ez időben mindent elköve-
tett, hogy a szentszéket kibékítse (?) az olasz kormánynyal, 
és modus vivendi-re bírja ; hanem I X . Pius méltóságteljesen 
visszautasitá Heródes kegyelmét, a guarantiggiot és a kegy-
pénzt, elviselte az u j csapásokat, mert nem volt nap keserű-
ség nélkül — tűrte, hogy szellemi hatalmát is napról napra 
szorosabb töviskoszoruba foglalják, de az igazság drága árán 
nem egyezkedett soha ! . . . 

„Perche non esce il papa ?" Mért nem jő ki a pápa? 
gunynyal kérdezték röpiratokban. Descendat de cruce, et 
credimus ei ! I X . Pius azonban hét évtől többé ki nem moz-
dult, a vatikáni kert volt a Getsemani az ő számára és 
hordszéke lett keresztje. 

Mielőtt meghalt volna, minek hírét annyiszor kimon-
dák felette a lapok, a távíró és a politika, még volt egy 
ünnepélyes „ Ecce homo" ünnepe, püspökségének jubileuma. 
Tréfálva mondá ez alkalom hihetetlen fáradalmai közt : más 
fejedelem tőrtől és orgyilkostól tart : ti pedig engem, ked-
ves gyermekeim ! szeretettel öltök meg, és egyenként meg-
áldá a nemzeteket ! . . . 

Ez időtől hordá halálának keresztjét, lehanyatlott és 
cirenei Simon segélyére szorult, midőn legutoljára gyertya-
szentelő napján, első áldozásának gyémántünnepén, a pápai 
trónra vitette magát, hogy utolsó intését és áldását adja a 
küzdő egyháznak. 

Bocsánattal kezdé pápaságát, bocsánattal végzé, mint 
az l 'dvözitő, midőn egy hónappal halála előtt Viktor Ema-
nuelnek bűnbocsánatot adott, mint Jézus, ki a kereszten igy 
imádkozott: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit 
cselekesznek !" 

Majd elérkezett a végső nap és hajnalán sürgetve 
kérte a végső szentségeket ; azon élő vágygyal, melylyel 
egykoron az Ur mondá : Sitio. 

Hónapoktól tisztában volt közel haláláról, és előtte 
való este Zungolininak s a körülállóknak ezeket mondá : Ö 
Consummation est. Februárius 7-kén pedig erős hangon, de 
megszakgatott szavakkal ezen igéket tördelé : „ In domum do-
mini ibimus" . . . és végül „Col tuo santo aiuto"... és a feje 
alatt levő kereszttel megáldá a körülállókat. 

Amint élt ugy halt meg — teljesen önmagánál és nyu-
godt volt a végperczig, mely akkor szakadt meg, midőn 
Bilio penitencziarius-major-bibornok a fájdalmas olvasóban 
eme titokhoz ért : „Qui pro nobis crucem baiulavit." Ekkor 
megszólalt a szoba halk órája, mely háromnegyed ötöt je -
lelt, ez a római naprend szerint az esti Ave ideje volt, és 
csakugyan, jnidőn a körben térdeplők et in hora mortis no-
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strae szavakat ejték, megszólaltak a harangok, és I X . Pius 
lelke azon Boldogságos Szűz hívására, kihez oly liiven ra-
gaszkodott, kinek tiszteletére annyit tett , mint a szeretet 
ama buzgó tanítványa, szent János, kinek nevét viselé, bol-
dogan az egekbe szállt. o o 

I t t Kómában mindnyájan élénken hiszszük, hogy az 
Ur Jézus szenvedéseinek eme hű követőjéhez még ugyan-
akkor mondá e szavakat: „Hodie mecum eris in paradiso" és 
ezért mint soktól haliám, — I X . Pius koporsója előtt a hi-
vek közbenjárásáért esedeznek ! 

Amit az U r Jézus szent Pálról mondott Ananiásnak : 
„ Fas electionis est mihi iste, ut portét nomen meum coram 
gentibus et regibus et filiis Israel. Ego enim ostendam Uli 
quanta oporteat eum pro nomine meopati." Ugyanazt mond-
hat juk el I X . Piusnalc szenvedésteljes és dicsőén bevégzett 
pályájáról. Elmondhatjuk a századossal : „ Vere pontifex 
crucis erat iste !... Crux de cruce !" (Folyt, t.) 

Paris. A forradalmi sajtónak támadásai az egyház 
és a hivők ellen minden képzelmen felüliek, a nélkül, hogy 
a tehetetlen kormány, mely mindinkább a legszélsőbb pár-
toknak végrehajtó bizottságává sülyed, bármit is merne e 
garázdálkodásokkal szemben tenni. Avagy mit is tegyen oly 
kormány, melynek tagjai, mint megbizható forrás után Ír-
hatjuk, mihelyt kineveztetnek, legelső feladatuknak tekin-
tik, valamely párisi páholyba felvétetniök magokat, hogy 
ekként e ,titkos hatalom' pártfogolását biztosítsák magok-
nak. E hatalom pedig egyik leghathatósabb eszközét a saj-
tóban találja, melylyel mindenütt a tudatlan nyers tömeget 
azok ellen lázítja, kik állások és müveltségöknél fogva a ke-
resztény rendnek őrei. í gy legújabban a ,Reveit' Rochefort-
nak egy czikkét hozta, mely a leggyalázatosabb kitételekkel 
bántalmazza azon katholikus senatorokat és képviselőket, 
kik tavai és harmadéve a nagy zarándoklatokban Paray-le-
Moniálba s más kegyhelyekre, részt vettek. Baudey-Sasson 
képviselő ezért interpellatiót intézett Dufaure igazságügy-
miniszterhez, ki a jelenlegi kormánynak lelke : váljon nyu-
godtan szándékszik-e a törvényhozó testületek tagjainak 
ilyféle bántalmazását nézni. A miniszter kitérőleg válaszolt: 
személyesen feltétlenül kárhoztatja ugyan az ilynemű kihá-
gásokat, de az eset magában véve nem olyan, hogy az állam-
ügyész hivatalból eljárhatna. Ha azonban a bántalmazottak 
mint magánvádlók akarnának fellépni, minden bizonynyal 
tapasztalnák, hogy még vannak Francziaországban igazsá-
gos birák. Ez a phrázis ugyan nem mond sokat ; mert tud-
juk, hogy egyszer a porosz ,nagy' Frigyes is mondott valami 
hasonlót, de azért igen jól tudjuk, minő ma a porosz biró, 
legalább a katholikusokkal szemben. Kevesebbet tehát a 
szabadkőműves miniszter nem is mondhatott s mivel többet 
nem várhatott tőle, azért interpelláló a válaszban m e g -
nyugodott. ' 

Mint az ily körülmények közt mindig történni szokott : 
a felülről terjedő corruptio az alsóbb osztályokban még dur-
vább módon nyilatkozik ; főleg s párisi községtanács régóta 
hires arról, hogy tagjai közt alig van tisztességes ember, 
í g y aztán nem is csuda, ha a maga módján viszi a ,cultur-
harczot' ez is. Nem régen azt határozta, hogy a városi isko-
lákban ezentúl nem szabad hétköznapra eső ünnepeken szü-
netet tartatni. Tudnivaló azonban, hogy Francziaországban 

már I. Napoleon ideje óta igen csekély azon ,államilag is el-
ismert' ünnepeknek száma, melyek hétköznapon is megtar-
tatnak, mint péld. karácson, Nagyboldogasszony (,Napo-
leon napja') vagy Mindenszentek ünnepe. De épezért, mert 
ezen ünnepek ,államilag is elismervék', remélhető, hogy az 
állami, legfőbb tanügyi hatóság is beleszóland e dologba s a 
tanácsnak ebbeli határozatát megsemmisitendi. Egy másik 
jellemző eset ez : a ,Szeplőtelen fogantatás'-ról cziinzett u j 
plébániának hitközsége folyamodott engedélyért, hogy ple-
bániaházat építhessen ; — jól megjegyezve : nem pénzse-
gélyért, hanem csak pusztán az engedélyért, hogy a házat 
a maga költségén építhesse fel. A tanács az engedélyt min-
den okadatolás nélkül megtagadta. Ugyanezen, már régóta 
űzött, szabadkőműves zsarnokságnak következménye, hogy 
Páris városában, 1,900,000 katholikus lakó mellett csak 70 
plébánia van, melyeknek templomai majdnem kivétel nélkül 
a hivek lélekszámához képest kicsinyek, plebániaház pedig 
alig van néhányban, s a melyek vannak, azokat a hivek a 
magok költségein építették, s most már még erre sem akarja 
megadni a puszta engedélyt ugyanaz a tanács, mely ugyan-
ezen ülésben minden nehézség nélkül 10,000 frankot szava-
zott meg a Voltaire-ünnepélyre. Ilyenek hallatára az ember 
itt is szeretné kérdezni: hol van az az 1,900,000 katholikus, 
midőn a városi tanács választatik ? mert vagy a válasz-
tási törvény igen csalárd, vagy a választók igen gyávák — 
tertium non datur ; — l e g f e l j e b b az lehetne tertium, hogy 
az alternatívának mindkét része igaz ; de meg akkor sem 
menthetők a katholikusok, hogy ily gyalázatot már évtize-
dek óta csendesen tűrnek. 

De ugyanezen ülésben, más ügyben, a veres tanácsnak 
antikatholikus velleitásai mégis egy kis kudarczot is vallot-
tak egyszer. E g y újonnan épült, nagyszerű kórházban a ra-
dicális párt világi ápolónőket akart alkalmazni, apaczák he-
lyett ; m e r t . . . sat. — következtek a szokásos szólamok és 
hazugságok De akkor két orvos szólalt fel, kikben az 
orvosi tapasztalat szerezte meggyőződés erősebb, mint a 
szabadkömüvesi hajlam, Delpech és Cattiau urak s határo-
zottan apáczákat követeltek ; mert rend csak ott van, azon 
kórházakban, melyekben az ápolás és belső kezelés apá-
czákra bizatik. Er re nézve valamennyi párisi orvosnak bi-
zonyságára hivatkoztak. Hozzájok csatlakozott a megyefő-
nök is, felhozván, hogy a nagy, városi, női aggok házának 
lakói csak e napokban folyamodtak hozzá, hogy a világi 
ápolónőket apáczczákkal cserélje fel. Ily körülmények közt 
a veres páholytestvéreknek végre engedniök kellett, mire 
őket alighanem az a tekintet is birta, hogy az u j kórház oly 
városrészben áll, melyet kiválólag munkások laknak, ezek 
pedig tudják, mit birnak a ,kis növérek'-ben s ezért ez egy-
szer a liberális tréfát roszul is érthették volna. 

IRODALOM. 
— Előfizetési felhívás Manning bibornok ,„Jézus sze-

retete a bűnbánók iránt" czimü müvére. Midőn „A 
szentszék függetlensége" czimü, ép a napokban megjelent 
munka forditási jogáért a magas Szerzőhöz folyamodni bá-
torkodtam, nemcsak azt megadni, hanem még a fönczimzett 
mű negyedik kiadásával megajándékozni, s annak lefordítá-
sára csekélységemet fölhivni is méltóztatott. O főmagassá-
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gának ezen óliaját szigorú parancsnak tekintvén, sietek azt 
teljesiteni a ,Religio' hasábjain, ugy hogy pár hét multával, 
önálló kötetben nyújthatom e müvet az olvasóknak. 

Általános és jogos a panasz, hogy irodalmunk megle-
hetősen szegény az ascetikus, szivképző munkákban. A jelen-
leg hirdetett műben ilyet fog nyerni könyvpiaczunk. A gyó-
nás, illetőleg a vezeklés Szentségét tárgyalja abban a bibor-
nok ur, de nem annyira annak mivoltát, mint inkább össze-
függését szellemi életünkkel s azon hatásokat, melyeket lel-
künk tehetségeire gyakorol, és pedig oly kedves, oly meg-
nyerő és megragadó modorban, hogy ki azt csak egyszer is 
átolvassa, lehetetlen jobbá nem lennie. Miértis legyen szabad 
arra kivált a ft. lelkész urak, zárdafőnökök és zárdafőnök-
nők s egyáltalán mindazok becses figyelmét és pártolását ki-
kérnem, kik a lelkipásztorsággal vagy a lelkek vezetésével 
foglalkoznak. Biztosithatom őket, hogy a reájok bizott drága 
lelkek üdvét, s igy az Ur dicsőségét mozditandják elő általa. 

S azért a lehető legcsekélyebbre : 35 krra (az eredeti 
1 ft 48 kr.) szabtam a m i n t e g y 100 —120 legkisebb nyolczad-
lapra terjedendő, csinosan kiállítandó s bérmentve szétkül-
dendő munka árát. Mivel a postai utánvét sokba is kerül, 
sok ügygyel-bajjal is jár, kérem az i. t. közönséget, kegyes-
kedjék az előfizetéseket csakis postautalványon alulírottnak 
megküldeni és pedig mihamarább, hogy a nyomatandó pél-
dányok számát illetőleg tájékozva lehessen. Minden egyszerre 
megrendelt 5 példány után tiszteletpéldány jár. Megjelenni 
a mű f. é. april havában fog, Esztergomban, 1878. márcz. 1. 

Iß. Molnár János, Esztergom sz. k. városi segédlelkész. 
A s Magyar Fitrdö-Lapoh' ez. f. é. ápril 1-étől 

megjelenendő hetilapra hirdet előfizetést dr. Lörinczy Ferencz, 
melynek feladata leend a magyar közönséget a fürdő-idény 
tartama alatt az összes hazai fürdő iránt orvosi szempontból 
azok gyógyhatását sat. illetőleg tájékoztatni. A lapnak szép-
irodalmi része is lesz. Zilahy S. könyvkereskedésébe — Pest, 
váczi-utcza 9. — beküldendő előf. ára az egész idényre 5 ft. 

-f- Köszönettel vettük azon szép latin költeményt, mely 
tek, Gyurits Antal tanár urnák tollából „Pius et Leo" czime 
alatt a kath. egyház gyászát és örömét énekli. 

]] T. Rónay István, kalocsam. pap s országgyűlési kép-
viselő egyházi beszédeire hirdet előfizetést Grill K. udv. 
könyvkereskedő, Pesten, dorottya-uteza 2. A 6 beszédet tar-
talmazó kötetnek ára 1 ft. 

= Rézbányai Jánosnak ,,Európa művelődési tör-
ténelme különös tekintettel hazánkra" czimü munkája szép, 
n. 8-r., 260 lapnyi kötetben fekszik előttünk, s a mennyiben 
áttanulmányozásában eddig haladhattunk, irodalmunk egyik 
nagyrabecsülendő mozzanatául tekinthető. E kötet, melynek 
ára 1 ft 50 kr. csak első felét képezi az egész munkának ; az 
egész egy félév múlva lesz befejezve. Megrendelhető szerző-
nél, Pécsett. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Lönhart Ferencz erdélyi székeskáptalani nagypré-
post, salamoni czimzetes apátot és pápa ő szentsége házi fő-
papját, scardoni czimz. püspökké dijmentesen kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1878 évi márczius 10-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

YEGYESEK. 
= Nmg dr. Haynald Lajos ő exja Géder-Lak község 

második tanitói lakának felépitésére 450 ftot adományozott. 
— A veszprémi káptalan 4400 ftot szavazott meg a 

Teszprémvárosi úgynevezett László-iskolának egészen újból 

való épitésére, mely összeghez ugyancsak a káptalannak 
egyik tagja, ki egyelőre nevét nem akarja nyilvánosság elé 
hozatni, ezer forinttal járult. 

— Nyitráról irják a ,31. Állam'-nak: Dr. Roskoványi 
Ágoston püspökünk ő mlga a komoly betegség folytán mái-
két hét óta hangyamunkásságu életét ágyának őrzésével 
kénytelen felcserélni ; s habár baja, mint örömmel hallot-
tuk, már javult — miben az isteni Gondviselés után derék 
s terjedelmes tudományu főorvosunknak nagy érdeme van, 
ki néhány éjet is a magas betegnél töltött, — a közönség 
még naponkint kérdezi egymástól: „hogy van a püspök, ja-
vult e állapota, hányszor jár még hozzá naponkint dr. Nagy? 
ne adja Isten, hogy még elhaljon!" — Igen, tartsa őt még 
sokáig a jóságos Isten a nyitrai egyházmegye javára ! Hisz 
alig lehet ember vidékünkön, ki nem tudná becsülni forrón 
szeretett püspökünk drága életét, kit valóban az isteni Gond-
viselés azért küldött Nyitrára, hogy visszavonult, egyszerű s 
munkás életével a szintén eléggé munkás felső vidékünknek 
mégis példás vezére, — jótékonyságaival a szegényesen el-
látott, de a nép javán összes testi s lelki erővel munkálkodó 
papság és néptanítók gyámolitója legyen, — legújabb épít-
kezéseivel s alapitványaival (ezek már egy millió frtot meg-
közelítenek) pedig városunkat s vidékünket az előrehala-
dott műveltség színvonalára emelje. Mert valóban e forrón 
szeretet püspökünk életképe, mely bizonyára minden más 
érdeket, melyet tőle az önhaszonlesők várnak és kivánnak, 
messze háttérbe szorít. S igy tekintve magas betegünket 
ágyán feküdni, szivünkben legmelegebb részvétet érzünk s 
legforróbban óhajtjuk, hogy a jóságos Isten ő méltóságát 
mielőbb ismét állandó egészséggel megáldja a katholikus 
anyaszentegyház díszére, hazánk dicsőségére és városunk s 
vidékünk javára még minél számosabb éven át fentartsa ! 

— Mint a lapok irják, a kath. alapok és alapítványok 
kezelésének megvizsgálására kiküldött bizottságnak jelenté-
sét a vallás s k. o. minister ő exja e napokban terjeszté fel 
ő Felségéhez. 

— E napokban nagy ügygyei bajjal készült el a 16-ik 
olasz ministerium, amióta az ,Italia una' megindult, tehát 
körülbelül 16 év óta. Elnöke, Cairoli, eddig a szélső balol-
dalnak vezére, a ministeri tárcza fejében megígérte a király-
nak, hogy mindazokat nem fogja bolygatni, a mik ellen 
mint ellenzéki szónok dörgött. Ez a liberalismus következe-
tessége, s néha talán jól is van, hogy igy van. 

— A socialdemocraták legújabban a temetéseket kez-
dik felhasználni arra, hogy számukkal és fegyelmezett vol-
tukkal tüntessenek gyáva ellenségeik előtt. Nem régen Pá -
risban tartatott, az öreg Raspail temetése alkalmával a ,for-
radalmi szemle', f. hó 11-én pedig Berlinben, Heinsch nevü 
socialista temetésénél. A meghalt a berlini socialdemocrata 
nyomdának vezetője volt és e mellett mint ügyes és szeren-
csés ,kortes' is nagy szolgálatokat tett a pártnak, melyben 
az u. n. ,hideg fanaticusok,' azaz azoknak árnyalatához tar-
tozott, kik nem annyira a külső, mint inkább a belső műkö-
désben találják feladatukat. A temetésen vagy 1500 munkás 
vett részt, mindegyik veres csokorral gomblyukában vagy 
kalapján. Az egyes munkástestületek, a rendőrileg megtil-
tott veres zászlók helyett, veres szalagokkal ékesitett koszo-
rúkat vittek, szintilyen a koporsón is volt. Jellemző a meg-
hívó,mely lyel a socialdemocrata sajtó a tagokat ezen temetésre 
figyelmezteté, s melyben többi közt e szavak is fordultak 
elő : „Derék tagtársunk mint hitetlen halt meg, s mint hitet-
lent fogjuk őt, mi, a hitetlenek, a gödörbe bocsátani." Az 
egész tüntetés, a ,0-erm.' szerint ujolag is csak arról tett bi-
zonyságot, hogy a berlini socialdemocraták jelesül vannak 
szervezve és vezetve. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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megválasztatása alkalmából. Róma. Krisztus Rómában. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. egyház gyásza és öröme. 
Irta Maszlaghy Ferencz. 

* (Vége.) 

Nem vagyok képes csak parányi részben is le-
festeni azon érzelmeket, melyek egész valóm fölött 
uralgának, midőn a conclavéban tudtam magamat, 
szemben világraszóló eseményekkel, melyeknek vég-
eredményét, lefolyását nem is gyanithattam. Midőn 
kicsiny szobácskámban, mely felette szerényen volt 
bútorozva, s csakis a legszükségesebbekre szoritko-
zott, először elhelyezkedtem, valamely fájdalmas és 
édes érzés vett erőt rajtam. Ha mint hideg szemlé-
lője az eseményeknek a jövőbe tekinték, megdöbben-
tem e gondolat előtt, hogy a sors esélyeinek mere-
délyén állhatok, s csak Isten végtelen bölcsesége 
tudja mily uton módon s minő állapotok között fo-
gok innét távozni ; de ha mint ember szemléiéin az 
eseményeket, tekintve, hogy Istennek véghetlen jó-
sága s irántam való meg nem érdemelt kegyelme 
tett engemet ez oly ritka jelenetek és események 
közvetlen tanujává, szivem örömmel és hálával telt 
el. S ez első gondolatok, ott a conclave csendes kis 
szobácskájában, inkább lélekemelők mint leverők va-
lának.Yalamely titkos érzés sugalmának látszék lenni 
azon meggyőződés, mely a conclavénak majdnem 
összes tagjain mutatkozék : az, hogy a választás ak-
tusa várakozáson felül hamar meg fog történni, s 
históriai nevezetességű fogságunk hamarabb véget 
érend, mintsem gondolnánk. 

Annyi tény, hogy a conclave legalább is egy 
hónapra készült el, ugyanannyi időre ellátván ma-
gát. Magam, ha érzelmeim és tapasztalataimnak hü 
képét akarom adni, meg kell vallanom, hogy e nap 
estéjén egy hónapról, másnap, a szavazás után, két 
három hétről, ugyanaz napon este egy hétről ál-

modoztam. Pedig harmadnapra már a választás 
megtörtént. 

Mindaz mit it t irok, az érzelmek bizonyos elfo-
gultsága alatt van irva. Ennek okai vannak ! Ha a 
történetiró szerepét jelenben magamra nem vettem 
volna, sokról kellene hallgatnom és ugyanannyiról 
szólanom ; de mivel utóvégre is ezen események nem 
óhajtják a homályt, sőt azt sem tudom, hogy inop-
portunum lenne szólani a conclave benső eseményei-
ről akkor, midőn az egész müveit világ, hódolatá-
nak készségében a legnagyobb tisztelettel és kegye-
lettel szól róla, azt, mi a katholikus világot e benső 
zárt életről érdekelheti, elmondani bátorkodom. A 
német lapok a scrutiniumok eredményeit közölték, 
teljes részletességgel, (Peccit kivéve, valamenyit ro-
szul és helytelenül;) a franczia időszaki sajtó a con-
clave eseményeit, annak lefolyását, adatot adván az 
egyház történelméhez, elég hiven közölte ; az olasz 
lapok, a conclave megszűnte után annak legfontosabb 
részleteit tették nyilvánosakká. Ez ad jogot nekem 
is, hogy bizonyos mértékkel élve, a conclavéről én is 
szólni bátorkodjam, mint ki annak tagja és köz-
vetlen tanuja valék. 

A conclave összeülésének estéjén, miután Chigi 
herczeg az egyetlen bejárást elzárta, s minden bi-
bornok szobájába, illetőleg helyiségébe vonult, fél 
nyolcz után jött a vizsgáló bizottság, mely minden 
egyes lakosztályt szorosan szemügyre vett. Hozzánk 
Schwarzenberg bibornok lépett be Randi bibornok-
kal, egy fáklyavivő kiséretében, ki az aj tónál ma-
radt. A bibornokok megvizsgálták a szobákat s to-
vább mentek. Puszta formalitás ez, — bár állítólag 
minden nap meg kell történnie, — de csak egyszer 
történt. A látogatás után a bécsi bibornok érsek ud-
vari papjával lehivattam a Sistina kápolnába, hogy 
a conclavisták szokásos esküjét letegyem. Az eskii-
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formát először francziául, azután olaszul olvasta fel 
monsignor Cataldi. Di Pietro a csak gyéren világí-
tott Sistinában, közel az oltárhoz egy karszékben 
ült, egy másik bibornok mellett, kit a félhomályban 
fel nem ismertem. Az eskünél egyéb teendő nem 
vala, mint hogy egy elénk tartott könyvet meg kelle 
csókolnunk. Ez esküformára hivatalosak voltak a 
bibornokok világi cselédei is, kik névnél szólitva 
hivattak elé, s előttük is ugyanazon esküforma ol-
vastatott fel. 

Az éj a legnagyobb csendben múlt el. Közvetlen 
közelünkben volt Apxizzo bibornok capuai érsek. 
Néhány, mintegy husz lépcsövei alattunk Benavides, 
azután Franchi, Pelegrini, a folyosó szögletében 
Kutschker, mellette Anticci-Mattei, a folyosóval 
szemközt Lorenzo Nina bibornokok. Minden bibor-
nok lakosztálya aj ta ján egy szám és neve vala ol-
vasható. Azon régebbi szokás, hogy minden bibornok 
czellája fölé czimere fiiggesztetett, a jelen alkalom-
mal elmaradt. 

A conclavei lakás a Raphael-féle loggiából a 
Stanza de Chiaroscuri-féle üres terembe nyiló mel-
lékterem fölött volt. A sz. Péter térről nézve a ne-
gyedik emeleten; ablakaink igen közel a sz. Péter 
basilika frontispiciumához a térre nyiltak. A lakás 
bár a körülményekhez mérten elég kényelmes vala, 
azon előnytelen tulajdonsággal birt, hogy közel lé-
vén a basilika harangjai, minden óraütést és haran-
ffózást a legközelebbről hallhattam. O o 

Másnap a conclave teendőire minden el vala 
készitve. A Sala dúcaiéban számunkra, u. m. a con-
clavisták számára két sorban a fal mellett mintegy 
husz oltár volt felállítva, melyeknél kora reggelóta 
a cönclavisták miséztek. A bibornokok a Paolinában 
gyűltek össze, s ott misét hallgattak s azután áldoz-
tak. Fél tízkor minden bibornok lesietett a Sistina 
kápolnába az első scrutiniumhoz. 

Midőn az utolsó bibornok belépett a Sistina 
küszöbén, annak aj taja kívülről bezáratott. Az első 
scrutinium febr. 19-én délelőtt tiz órakor kezdődött 
s tartott háromnegyed kettőig. A bibornokok az elő-
irt szabályok szerint jártak el. A sz. Lélek segítsé-
gül hívása után megkezdődött a szavazás. Minden 
bibornoknak külön trónusa volt, violaszinii szövet-
tel beliuzva, csak a XVI. Gergely által creált bibor-
nokok trónusai voltak sötét zöld színben. A bibor-
nokok maguk voltak csupán a Sistinában s a sza-
vazó czédulákat is maguk hajtogatták össze, tehát 
nem a cönclavisták, mint rendesen, például XIII. 
Incze pápa megválasztatásánál. A scrutiniumnál az 

úgynevezett scrutatorok, revisorok, és infirmariusok 
sorshúzás ut ján választattak. Amat bibornok szobája 
közel a sz. collegium titoknokának lakosztályához 
levén, tehát néhány lépésnyire a Sistinától, miután 
beteg volt, szobájában szavazott. Tizenegy óra körül 
a Sistina aj taja megnyílt s kilépett azon három bi-
bornok, di Canossa, Pecci és Oreglia. Monsignor Ca-
taldi egy kicsiny, fából készült szekrényt vitt a há-
rom bibornok előtt. Azután beléptek Amat bibornok 
czellájába, ki szavazatát annak módja szerint meg-
adta. A nyert szavazatot a zárt, de felül nyilással 
biró szekrénybe vetették. A három bibornok vissza-
tért ismét a szavazó terembe, melynek aj tajánál 
monsignore Cataldi átadta a szavazatot magában o o 
foglaló szekrénykét s visszavonult. 

Kevéssel két óra előtt délután a bibornokok ki-
jöttek a Sistinából. Minden arczon bizonyos elégült-
ség kinyomata vala észrevehető. A bibornokok a 
legjobb kedélyben széledtek szét lakásaikba. Az ebéd, 
amint a folyosók szögletein felaggatott papirokon 
olvasható vala, 2 órára lett kiszolgálva. Azonban ki 
előbb nem gondoskodék, annak várnia kellett, inert 
a gyors szolgálatról egyelőre szó sem lehetett. 

A conclavéra vonatkozó régibb pápai constitu-
tiók az élelmezést a conclavén kivitl rendelik, s mi-
ként sokszor hallók emliteni, az étkek egy ajtó kis-
ded nyílásán keresztül adattak be. Ezen conclave 
alkalmával e szabály mellőztetett, mert az egész 
konyha és cselédsége bent volt a conclavéban. Minden 
bibornok kamarása egy terjedelmes, nagy és négy-
szegletes bádogedényben hozta az ételeket, melyek-
ről itt megemlíthetem, hogy azok a mennyiségre 
nézve ugyan igen kimértek, de minőségre nézve ki-
elégítők valának. Három tojásból, csemegéből s két 
féle borból állott az ebéd; az esteli leves, egy hús-
étel és csemegéből. Az étkek, mig a roppant tá-
volságra eső konyhából előkerültek, teljesen hide-
gek voltak. 

Azelőtti időkben a cönclavisták feladata lévén 
bibornok uraikat gondózni, s ugy az étkezés körüli, 
mint egyéb szolgálatokat végezni, részemről ennek 
tudatában nem késtem másnap a főzőhelyiséget fel-
keresni, s ott amennyire lehetett, az egészségi szem-
pontból kívánatos rendeléseket megtenni. Az udva-
rias emberek erősen Ígérkeztek megfelelni minden 
óhajtásnak. Maradt azonban minden ugy, amint volt. 

Az események nagyszerűsége azonban sokkal 
erősebb hatással birt, hogysem az anyagiak gondja 
megzavarhatta volna. Különben is egyéni buzgal-
mam inkább jövőre való tekintetből nyilvánult, még 



203 

ekkor nem sejtvén, hogy a conclavénak oly hamar vége le-
szen. Az ebéd utáni rövid, néhány pillanatnyi időt a bibor-
nokok részint magán ájtatosságra, részint azok végeztével 
rövid látogatásokra használták föl. Az idő rövid vala, mert 
a szavazás délután négy órakor már újra megkezdődött. 

Az első szavazás eredménye, mint a lapokból tudva 
van, valamely formahiba miatt elvettetett. Az e nap délután 
scrutiniumra induló bibornokok tulajdonképen ekkor kezd-
ték meg rendszeres szavazásaikat. Az első, vagyis megsem-
misitett, a második és rendszeresen lefolyt szavazásnál össze-
sen hatvan bibornok vett r é s z t ; t á v o l volt Cullen, Moraes 
Cardoso, Mac Closkey és Brossais Saint Marc. E négy közül 
csak Moraes Cardoso lissaboni patriarka érkezett meg, épen 
az utolsó döntő scrutiniumra. 

A délutáni scrutinium 4 órakor kezdődött s egy ne-
gyedre 8 után ért véget. A szavazások e hosszadalmassága 
abból magyarázható meg, mert a rendes szabályokon kivül, 
melyek a szavazást minden délelőttre, az accessust minden 
délutánra szabják ki, a szavazás után mindjárt azonnal meg-
kísértetett az accessus. Ezen délutáni szavazásnál az ered-
mény már majdnem világos volt. Pecci Joachim bibornok 
ezen délutáni szavazásnál 26 votumot nyert. Az accessusban 
nyolczan járul tak hozzá, igy összesen 34 votummal birt. 

A váratlan eredmény feltűnő jó hatást tőn a szent col-
legiumra. A conclavisták természetesen ez eredmény tudo-
másával nem birtak, s ha birtak is egyesek, még ekkor nem 
voltak közlékenyek. A tulajdonképeni érdeklődés csak ak-
kor kezdődött volna, lia a vétóval ellátott bibornokok, mint 
fejedelmeik secretumahiak őrzői, küldetésüknek érvényt sze-
rezni, vagy legalább megbízatásuknak kifejezést adni akar-
tak volna. Ép ezen okból, amint azt a constitutiók is megen-
gedik, az osztrák nagykövet a következő napra magát beje-
lenteté, mint olyan, ki a conclavéval tárgyalásait megkez-
deni akarja. A közbejött gyors eredmény azonban ennek 
elejét vette. 

A nap a legnagyobb nyugalommal folyt le ; a követ-
kező nap dátumát képezendette egy világraszóló esemény-
nek : az anyaszentegyház látható feje megválasztásának. 

Sokat, igen sokat lehetne még itt mondanom, de e la-
pok hasábjai nem engedik, hogy részletekre kiterjeszkedjem. 
Csak röviden mondom el az eseményeket. Másnap, február 
20-án, szerdán, a bibornokok egyenkint miséztek. E napon 
már számukra az egész Paolina kápolna, hat oltárral a főol-
táron kivül, továbbá a sala Chiaroscuri (hol ő Eminentiája 
is misézett, épen alattunk lévén,) és Fiesole remekeivel di-
csekvő Lorenzo kápolna lett berendezve. A bibornokok fél 
tizkor indultak a scrutiniumra. Midőn 10 óra után a lépcső-
kön lemenék, egy palástjába burkolt, magas termetű bibor-
nokot vettem észre, ki szomorú arczczal, mintegy megtörten 
látszék haladni, conclavistája néhány lépésnyire távol kö-
vette. Nem tudom minő érzelemtől indíttatva, közelléptem 
hozzá, s megcsókolám kezeit. Szelid mosolylyal üdvözölt, — 
s bár előtte való napon szerencsém volt néhány szót vál-
tani vele, ma újra kérdé kilétemet. Mély szomor tükrözött 

') A .Tájékozó' folyton 62 szavazatról, sőt utóbb 63 szavazatról 
szól. Ez is hibás állítás, a történelmi igazság érdekében tettük e helyre-
igazítást. Összesen 64 bibornoka volt a kath. egyháznak a választás alatt ; 
ebtől hiányzott négy, utóbb három. 

arczán. E férfiú Pecci bibornok volt. Akkor indult 
megválasztatása elé . . . 

A conclavisták a sala regiában és szomszéd sala dúca-
iéban jár tak fel s alá. En csak tizenegy óra után jöttem le, 
miután az időt ngos Horváth Miklós zágrábi kanonokkal és 
Ransauer pápai kamarás és bécsi érseki t i tkárral a Raphael-
féle loggiákban töltém. Az első a zágrábi, az utóbbi a bécsi 
bibornoknak volt conclavistája. A loggiát, mely jelenben 
már fölötte megrongálva van, — részletenkint áttanulmá-
nyoztuk. A mondott időben lesiettem a sala regiába s tán 
esetleg, tán valamely jó szellemtől vezetve, a Sistina a j ta já-
nál álltam meg. Társaim a teremben fel s alá jár tak. Tizen-
két óra előtt a Sistina a j ta ja megnyittatott s egy bibornok 
a legnagyobb felindulást jelentő hangon a szertartásmestert 
liivatá. E pillanatban a conclavisták közt élénk zúgás tá -
madt. Némelyek kételkedtek, mások erősen álliták, hogy a 
pápa már meg van választva. Kevéssel utóbb az ajtó ú j ra 
megnyilt s akkor már a sekrestyést és Pecci bibornok con-
clavistáját liivták be. E pillanatban minden kétely eloszlott. 
Az általános lelkesültség kitört : „Pecci, Pecci a pápa !" Ek-
kor Howard bibornok, hallván a zajt, kiszólt az ajtó nyila-
sán s ez egyetlen szót mondá : „Leone!" 

A számot hozzá tet tük mi. Az elragadtatás nem ismert 
határt . Az egész Vatikán mintegy magán kivül lett. A szol-
gálattevők, a conclavisták, a hivatalnokok fel s alá futot tak, 
minden szemközt jövőre már messziről kiáltva : Habemus 
Papam ! Ez t a jelenetet leirni nem lehet. 

Mintegy félóra múlva a Sistina megnyilt s kilépett 
azon Caterini bibornok, (törődött öreg ur) monsignor Ca-
taldi vitte előtte a keresztet. A falat a Paolina mellett áttör-
ték, a bibornok a hozzá szegődött nagy kisérettel belépett 
ama loggiába, melynek egyik balkonja a sz. Péter térre, a 
másik s ezzel szemközti a sz. Péter basilikába nyilik. Cate-
rini kilépett a balkonra kiséretével, végig tekinte sz. Péter 
terén, melyen akkor csak mintegy 800—1000 ember állott. 
I t t elmondá az ismeretes szavakat : „Annuncio vobis gau-
dium magnum, habemus Pontificem" sat. 

Mire visszatért, Pecci bibornok már fehérbe volt öl-
tözve. A koronkint megnyíló ajtón át az egész szertartásnak 
tanuja valék. Az első adoratio rögtön az acceptatio után tör-
tént. Ennek végeztével a Sistina aj tajának mindkét szárnya 
megnyilt, elől néhány bibornok, azután ő szentsége X I I I . Leo 
kilépett azon. 

Hosszú fehér talárban volt, sötét bársony és prémmel 
segélyzett mozettában, s gyöngyökkel ékesített hosszú sto-
lával. Arcza halvány volt, csak nagy lelkes szemei s szép 
homloka ragyogott. Az első, ki a kilépett pápának kezeit 
megcsókolá, én voltam. 

A pápa a sala regián át a sala dúcaiéba ment, annak 
végén a néhány lépésnyi lépcsőzeten megállt s mindnyájunk 
nak áldást adott. Ez volt első áldása. 

Azután conclavei szobácskájába távozott. 
Ez alatt a sala regiában levő ajtó, mely mögött a con-

clave marschalljának laka van, s mely mint emlitém bezára-
tott, a marschall parancsára kinyittatott. Ilerczeg Chiginek, 
mint a conclave őréüek, előjogaihoz tartozik az u j pápának 
először hódolni. 

Ez délután 3 órakor történt, a bibornokok második 
26* 
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adoratiója után. Ekkorra már ezernyi ezer ember gyűlt össze 
a sz. Péter terén a bent a basilikában. A nép nem tudta, vál-
jon az uj pápa a sz. Péter terére néző balkonon, vagy a 
templom belsejébe tekintő altánon fog-e áldást adni. Elvégre 
elhatároztatott, hogy az áldás a benső loggiából fog adatni. 
A pápa ő szentsége az egész bibornoki testülettől kisérve 
megjelent a középső balkonon s a népnek áldást adott. 

A basilikában volt ekkor mintegy 70—80,000 ember. 
Midőn a szomszéd balkonról letekinték, a templom ajtajától 
egész a confessióig nem láttam egyebet mint fejet fejen. A 
mint a tömeg a pápát megpillantá, óriási evvivában tört ki s 
kendőit lobogtatá. S midőn a pápa első ünnepélyes, nyilvános 
áldása elhangzott, az éljenzés ú j ra kitört. Valóban — niá-
moritó egy jelenet volt ez, melyet leirni nem lehet. 

A visszatérő pápát azután lakosztályába kisérték, me-
lyet egyelőre egy emelettel feljebb, Antonelli, utóbb Simeoni 
államtitkár lakosztályaiban választott, addig, mig a rendes 
pápai szobák elkészíttetnek. 

A conclave délután öt órára már fel lett oszlatva, — 
a kimenetel azonban sok bajjal jár t . Este fél nyolcz volt, 
midőn abból kijuthattunk, — az urbs leonina házai ki vol-
tak világítva, a nép ezrével sürgött forgott az utczákon. 
Kóma több mint harmincz év óta nem érzé azon benyomá-
sokat, melyeket jelenben. Ugy e napon, mint a következő-
kön Rómában senki sem beszélt másról, mint az u j pápáról. 

A conclavéban összesen 51 órát töltöttünk. A történe-
lem tanúsága szerint ezen conclave egyike vala a legrövi-
debbeknek. Szorosan véve csak két napig tartott . Az isteni 
Gondviselés, mely kiválóan őrködik egyháza fölött, sajátos 
mértékben látszék működni ezen választásnál. Annyi tagad-
hatlan, hogy a conclave megnyitásakor még a legcsekélyebb 
sejtelem sem volt észlelhető a jövendő pápa személyét illető-
leg. Nagyitás nélkül lehet mondani, hogy minden mintegy 
fensőbb inspiratióra történt. Amiket a külföldi és hazai la-
pok erre, de különösen a biboros testületben levő pártokra 
vonatkozólag közöltek, egytől egyig koholmányok. Erről 
szó sem volt soha. Pecci Joachim bibornok egyakaratulag 
lőn megválasztva. 

Február 21-én volt a harmadik ünnepélyes adoratio a 
Sistinában. A pápa ő szentsége 11 óra felé fényes kísérettel 
lejött lakosztályából s a sala dúcaién és sala regián át a Sisti-
nába jött . Ekkor már az egész Vatikán hemzsegett az ide-
genektől, — a nemes gárda, a római patriciusok, a pápai 
tisztviselők, magas vendégek, a termek két oldalán térden 
állva fogadák a pápát, — ki ezen napon már világhatalmi 
állásának egész tudatában, valóban fejedelmi méltósággal 
lépett elő, — de leereszkedő, nyájas, finom modorával min-
denkit elragadott. 

Mi történt azután, az eléggé tudva van. Következő 
napon a nagyhatalmi képviselők tisztelegtek a pápá ő szent-
ségénél. 23-kán este 1/48-kor Ö E m j a tette bucsulátogatá-
sát, mely alkalommal mi is, mint Ő E m j a kísérete, magas 
szine elé bocsáttattunk. Ez első audientia jelenetét nem fo-
gom soha elfeledni. 

X I I I . Leo sugár, magastermetü, szikár ember. Gyér 
haja egészen fehér. Arcza megnyerő, kellemes vonásokkal 
telt. Szemeiből szelid mosoly tükrözik, homlokán magas ér-
telem világol. Nem csak könnyen, de választékosan beszél 

latinul. Hangja lágy és megnyerő. Egész modorában méltó-
ság, elegantia, udvari könnyedség s keresetlen báj nyilatko-
zik. Egész külsejében s magatartásában van, ami vonz, el-
ragad, de egyúttal feltétlen tisztelet s hódolatra indit. 

Bár a szentatya Lasagni ő excája által kijelenteté, 
hogy örömére szolgálna, ha Ö Emja a koronázás szertartá-
sain jelen lenne, — de mivel ennek ideje semmiképen sem 
volt előre kitűzve, s méltán lehetett attól tartani, hogy to-
vábbra huzódhatik, a bibornok-herczegprimás csakhamar 
útra kelt. Előtte indult el a bécsi érsek, őt követé másnap a 
zágrábi bibornok-érsek. A koronázás szertartásában csak ke-
vés idegen bibornok vőn részt. Mac Closkey new-yorki bi-
bornok-érsek, ki a földgömb másik feléről sietett a concla-
véra s erről elkésett, csak a pápa fényes megkoronáztatá-
sán lehetett jelen. 

í gy ért végett e nagy, e fenséges esemény, minőt har-
mincz néhány éve a mivelt világ nem látott. Mindazon ráz-
kodtatások, zavarok, miket ez eseményből az európai világ-
nézlet oly nagy bölcseséggel előre megjósolt, lenge párák-
kint tova tűntek. Maga az egész esemény egy csoda bélye-
gét viseli magát. Hirdeti azonban Jézus Krisztusnak, a ka-
tholikus anyaszentegyház láthatlan fejének ujabb győzel-
mét, s azon hatalmát, melylyel a tengerek viharainak pa-
rancsolni tudott, azon mondásának igazságát, mely állt 
eddig is szentül s állni fog az idők teljéig : 

„íme én veletek vagyok a világ végezetéig." 
És Jézus az egyházzal, az ő egyetlen, szent, igaz és 

üdvözitő egyházával volt, van és lesz mindenkoron ! 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.) 

5. Végre mindezeken felül még egy más kegyelmet is 
nyernek, t. i. lelkiismeretöknek, a malasztok öregbedéséből 
származó benső fényözönét. Mert miként minden szentség 
növeli keblünkben a malasztot, és miként minden malaszt u j 
fényt lövel lelkünkre : ugy a gyónás szentsége is — vala-
hányszor ahoz méltóan járulunk — u j és nagyobb benső vi-
lágossággal áraszt el bennünket. Az önvizsgálat előkészíti 
az embert a gyónásra, a gyónás szentsége pedig természet-
fölötti önismeretre emeli a lelket. Kezdetben csak homályo-
san látjuk önmagunkat, s alig birunk igazságosan Ítélni te t -
teink fölött. Lá t juk „járni az embereket mint a fáka t ; " 1 ) de 
csakhamar világossá válik minden, s látunk miként nap-
fénynél. E benső világosság eszkozlé azt, hogy a szentek a 
„bűnösök legnagyobbikának" nevezék önmagukat, hogy sz. 
Klára csodálkozott, miszerint társnői nem kerülték el őt, 
mint „pestises beteget." Ferreri sz. Vincze azt állította, hogy 
naponkint roszabbá válik. E fény volt az, mely borgiai sz. 
Ferenczet megrendité, s melyet ő a megszégyenülés lépcső-
zetének nevezett. Először ugyanis maga elé képzelte a Szent-
háromságot, s ama óriási ellentét, melyet a tex-emtetlen 
szentség és teremtett gyöngeségünk között észlelt vala, egé-
szen lesujtá, elboritá csekélységét. Aztán meg az Isten meg-
testesült Igéje elé borult, s összevetvén Azzal saját halvány 
és nyomorék természetét, teljesen megzavarodott. Majd ismét 
a szeplőtelen Szüzet csudálá — ki teremtmény csupán, jól-
lehet Istennek Anyja — s megalázva lőn eredeti és elköve-

») Sz. Márk VIII. 24. 
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tett bűneinek foltjai és szeplői által. Elmélkedvén továbbá 
az angyalok pontos és lángbuzgalmu szolgálata fölött, szé-
gyenpír futot ta el arczulatát saját gyarló és késedelmező en-
gedelmességeért. A szentek állhatatosságával saját állhatat-
lanságát korholá ; azután pedig leszállott a mennyből a 
földre s Istennek ottani szolgáit vette szemügyre, és azt ta-
lálta, liogy azok között ő a legcsekélyebb. Innen ismét a 
tisztító helyre terelte gondolatát, s azt vette észre, hogy ott 
a legutolsó jelesebb és szentebb mint itt a legelső. Végre le-
szállt a pokolba is, és megvallá, hogy ha ama szerencsétlen 
elveszettek annyi malasztot nyernek, valamint ő, nálánál bi-
zonyosan szentebbekké válandanak és nagyobb bűnbánatot 
tartottak volna. Ilykép elmélkedett naponkint két órán ke-
resztül, vizsgálván ezalatt lelkiismeretét a tiz parancsolat 
szerint, s mindegyik szakasznál őszinte és töredelmes bána-
tot ébresztett számos és siralmatkeltő áthágásai fölött. Ilyen 
volt önvizsgálata egy — szentnek. Igen könnyen talált ő a 
megalázódásra okot, jóllehet vajmi csekély alapja volt arra, 
és mi oly nehezen találunk, habár annyit vétkezünk is ! Es 
miért ? Mert Istenről és királyságáról alkotott eszméink 
gyöngék és haloványok. Istennek és önmagunknak ismerete 
együtt jár , együtt jő és távozik, együtt gyarapszik ós fo-
gyatkozik. Szent Ferencz, ki az alverniai hegyen egy ke-
reszt alakban lebegő seraphtól az U r Jézus sz. sebhelyeit 
nyerte, az egész néma éjet Isten és önmagának vizsgálatá-
ban töltötte, folyton így sóhajtozván : „Istenem, mily nagy 
vagy Te s mily csekély vagyok én !" Szóval a legnagyobb 
szentek is a bünbánatból merítették önismeretök bámulandó 
világosságát, melynek a gyónás képezi forrását és tökéle-
tesítését. 

Az eddig mondottakból két gyakorlati tanulság foly. 
Az első az, hogy soha se véljük, miszerint eléggé ismerjük 
magunkat. A szívben annyi redő van és tekervényes ut, 
annyi fátyol és álarcz, annyi csalóka fény és tettetés, annyi 
mesterkélt arczkifejezés, hogy bizonyára megcsaljuk önma-
gunkat is, másokat is. Azok csalódnak legkevésbbé, kik leg-
inkább ismerik magukat. Könnyen megértjük ezt, ha lefolyt 
éltünket vizsgáljuk. Volt idő, midőn egészen helyesnek ta-
láltuk azt, miként most ta r t juk jelen állapotunkat. Akkor 
nem is gyanítottuk, hogy gonosz az, mit jelenleg nyilván 
rosznak ítélünk. Ép ugy bíztunk indokaink és czélzataink 
jóságában akkor, mint teszszük ezt most. De néhány év u j 
fényt lövelt reájok. Még pár esztendő s jelen állapotunk ép 
oly színben tünend fel előttünk, mint most a régi. Oh mily 
egész másként fogunk látni halálos ágyunkon ! A fölöttünk 
lebegő u j és igaz világosság számos titoknak fellebbenti fá-
tyolát a olyanokra teszen majd figyelmesekké, miket soha 
sem hit tünk lehetségeseknek. Há t még milyennek fog lát-
szani földi éltünk, ha a siron tuli létből tekintünk vissza reá, 
akkor, midőn majd megitéltetünk, midőn a tisztitóhelyre be-
lépünk, vagy a végítélet rettenetes napján ! Akkor lehulland 
minden fátyol az arczoktól és ismerni fogjuk magunkat, mi-
ként ismertettünk, és látni, miként láttatunk. Kik ismerni 
vélték egymást — szülők, gyermekek, barátok, lelkipászto-
rok és vezeklők — csak akkor fogják legelőször ismerni 
egymást és csodálkozni a hiúságon, melynek éltek vala, és 
melyben meghalának. Folyton és szüntelenül arra kell tehát 
törekednünk, hogy magunkat minél inkább kiismerjük, még 

pedig nagy bizalmatlansággal saját „én"-ünkhöz és égő vá -
gyakodással legrutabb hibáinknak is felfedezése után. 

A második tanulság az, hogy soha se ret tegjünk utá-
latosságunk megismerésétől. Látni mind sűrűbben bűnein-
ket, nem a vétkek szaporodásának, hanem önismeretünk gya-
rapodásának jele. Minél nagyobb az önismeret, annál na-
gyobb a világosság; s minél nagyobb a világosság, annál 
biztosabb a Szentlélek jelenléte. Mert midőn Ö szivünkbe 
száll, fénynyel árasztja el azt, de Önmagát elrejti. Önma-
gunkat lát juk, de Öt nem veszszük észre. Es Ö mennyei fé-
nye világával feltünteti előttünk, nem azt mi nekünk tetszik, 
hanem azt, mi Neki nem tetszik ; nem malasztjainkat, imáin-
kat vagy jámborságunkat, hanem bűneinket és hiányainkat 
benső foltjainkat, állhatatlan akaratunkat és szeretetlen szi-
vünket. Kinyilatkoztatja, hogy koldusok és nyomorultak, 
vakok és mezítlenek vagyunk, és pedig a végre, hogy ve-
gyünk Tőle tűzben kipróbált aranyat, fehér ruhát és szem-
gyógyító balzsamot, hogy megnyiljanak szemeink és lássuk 
magunkat ugy, miként Ö lát bennünket, milyenek az Ö örök 
trónusa előtt vagyunk. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 29. Érdekes vallomások. Sok idő mult 

el azóta, hogy a nagy Hoványi ,Fensőbb katholicismusát' 
kiadta, melyben protestáns tanukra hivatkozva, kimutat ja 
a katholikus egyház üdvösvoltát és bebizonyitja, hogy rá-
galom mindaz, amit a protestantismus akár dogmatikai, akár 
történelmi szempontból ellene vádként felhozott ; nem tud-
juk, mikor fog ismét egy másik ,Hoványi' keletkezni, ki az 
elejtett fonalat kezébe veszi, hogy ugyanazt, mit ő kezdett, 
ujabb protestáns vallomások alapján folytatva, tovább fűzze, 
addig is azonban nem mulaszthatjuk el időközönkint olva-
sóinkkal közölni egyes oly vallomásokat protestáns részről, 
melyek érdekessége minden kétségen felül áll, és talán jó 
szolgálatot teszünk ezáltal annak az írónak is, ki valamikor 
egy ,Fensőbb katholicismus'-féle mű Írására magát elszánja. 

Ily vallomások felfedezésére legtágabb tér nyilik előt-
tünk a ,Pr. E. s I. L.'-ban, honnan már más alkalommal is 
közöltünk böngészetet ; most is e lapból fogunk egy pár é r -
dekes vallomást' közölni. Tudnivaló dolog, hogy a protes-
tantismus nagyban kérkedik avval, mintha ő a szabadság 
előharczosa, kiküzdője és fentartója lett volna mindig és 
volna ma is, és mintha a protestantismus épen csakis a sza-
badság megalapitása miatt keletkezett volna. í gy beszélik 
ezt még napjainkban is. Garzó Gyula ur azonban más né-
zetben bátorkodik lenni és e nézetének elég bátor is a ,Prot. 
E. S 1. L.' hasábjain kifejezést adni, idézvén e tekintetben, 
mint ő mondja, korunk egy mélyen gondolkozó iróját, kö-
vetkezőleg: „A reformatio és ennek története ismeretes. 
Nincs megjegyezni való, hanemha azon általán elterjedt 
felfogás helytelensége ellen, mely szerint a reformatio sza-
badelvüségi mozgalom lett volna. A reformatiónak a lelkis-
meret szabadságához semmi köze sem volt ; a reformátorok 
ép ugy kárhoztatták az ellenvéleményeseket, mint azok őket, 
s ahol módjukban volt, ott a kárhoztatásban elmentek egész 
a megperzselésig, mint p. o. Kálvin. A reformatio tulajdon-
képen nem is tekinté magát haladó, hanem konservativ moz-
galomnak ; ugy tüntette fel magát, hogy vissza akar térni 
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az eredeti jó rendszerre, ki akarván küszöbölni a helyet fog-
lalt visszaéléseket és gonosz újításokat stb." Ez ugy véljük» 
elég világos, nem kell hozzá commentai', hogy helyes érté-
kére lehessen visszavezetni azon naponkint hallható állítást, 
mintha a protestantismus lenne a szabadság szülőanyja ; a 
czikkező ur ugyanazt mondja erre, „hogy kissé kemény és szo-
katlan beszédek," de bevallja azt is, hogy ,az alapgondolat tény 
és való,' mi pedig hajlandók vagyunk, ezt így is elfogadni, 
mert az eredmény végre is nem más, mint megczáfolása azon 
állitásnak, mintha a világ a szabadságot a protestantismus-
nak köszönhetné, pedig mennyi szédelgés követtetik el épen 
ez irányban, azt csak az tudja, aki a prot. lapokat forgatja. 

A második vallomás még az elsőnél is érdekesebb, 
mert abban egy kis puseysmusra való hajlam nyilatkozik. 
Czikkező ugyanis következőleg i r : „A reformatio a sok sze-
méttel (?) sok drága gyöngyöt is kisepert. Volt pedig abban 
az egyházban — t. i. a katholikusban — olyasvalami is, 
ami egyáltalában nem volt visszaélés, hanem az elismert 
elvek alapján nyilatkozó emberi természet határozott postu-
latuma. Ez t nem vette különösen figyelembe a kalvinismus. 
Pedig hát a kedély világát ignoráló száraz értelem, vallásos 
téren is végletekre vezet és nem kevésbé veszedelmes, mint a 
sentimentalismus. E végletek átkát mi érezzük legfájdalma-
sabban szegény prédikátorok. Igen, mert a reformátorok 
nemcsak az egyház visszaélései ellen emelték fel a szellem 
— csak ! — fegyverét, de — ellentétbe helyezték magukat az 
emieri kedély világgal is.u íme ez a második vallomás, mely 
annál érdekesebb, mert ez nem csak czikkező nézete, hanem 
alább azt mondja, „hogy a lelkészek ajkain suttogó panasz, 
a müveit világiak szivéből is kitört és hangosan kiáltja, 
hogy a protestáns kultus helyesebb szervezésének ideje im-
már elérkezett." 

Alig kell mondanunk, hogy mily igazolása rejlik a ka-
tholikus kultusnak a fentebbi szavakban és egyúttal mily 
elitélése a protestantismusnak. A száraz, rideg és komor 
protestáns kultus nemcsak nem képes kielégíteni az emberi 
természetet, hanem avval egészen ellentétben van. A rideg ; 

minden ékességet nélkülöző templom falak, az áldozat hiá-
nya ugyan minő vonzerővel is birnának az emberi lélekre ? 
A folytonos szónoklat és sz. irat magyarázat, nem támogatva 
semmi más nemesebb, az emberi természet által megköve-
telt eszköztől, hogy lenne képes az egész embert magával 
ragadni ? Az ember nem csak lélekből, hanem testből is áll, 
kell tehát, hogy a kultus is ehhez alkalmazkodjék, hogy 
kiilbehatások által is emeltessék a lélek Istenhez. A katho-
likus kultus erre különös figyelemmel van, azért oly nagy-
szerű a hatás, melyet az emberre tesz, ez valóban megegyez 
az emberi természettel, de nem a protestáns kultus. A pro-
testantismus akkor, midőn állitólag az emberiség érdekében 
fellépett, vétkezett maga az emberi természet ellen, elvonta 
tőle a táplálékot, mely neki egészen megfelel és nyújtot t 
neki olyasmit, ami semmiképen sem elégiti ki. H a most a 
protestánsok azt bevallják és hogy bevallják láttuk, csak a 
katholicismust igazolják és önmagukat Ítélik el, azonban 
már ez is nagy haladást jelez, bővebb vizsgálata a protes-
tantismusnak és katholicismusnak bővebb, és ez utóbbira 
nézve csak kedvező eredményre vezethet, mi azért nem szü-
nünk meg protestáns honfitársainkat a katholicismus és pro-

testantismus komoly tanulmányozására buzdítani, nem fé-
lünk e tanulmányozás kedvezőtlen sikerétől reánk nézve, 
hanem igenis az isteni kegyelem mellett ettől reményijük az 
isméti egyesülést. <J 

Esztei'ffom. Ó Eminentiája a herczegprimás pápavá-
lasztási útjában nagy érdekű müvekkel gyarapította műtá-
rát. Nagy figyelmet érdemel köztük 4 db szövet, melyek 
mértékük és arányuk után ítélve nem csak, hanem hozzá-
vetve a szövés modorát, hogy az olasz műnyelven szóljunk, 
a renaissance korban fejlett ,maniera di punto in aria' igazi 
remekei. Egykoron színes alappal bevont terem vagy szoba 
falának díszítésére szolgálhattak. Az ily szobadiszités termé-
szetesen hozzáértve a padozat megfelelő ékitéseit is, bizo-
nyára amily művészien gyönyörű, oly mértékben költséges 
is lehetett. Ezt igazolják maguk e szövetek is, melyek mind-
egyikének felső részén, a közepén, egy korona nélküli pajzs 
övezve az aranygyapjas rend jelvényével látható. A pajzs-
ban — melynek mezeje a kézmű készítési modora miatt , nem 
határozható meg, — jobb felől egy jobbra fordult álló orosz-
lán, baloldalán pedig ismét meghatározhatlan mezőben egy 
vizirányos szalag láthatók, bizonyítékául, hogy hajdani tu-
lajdonosa főúr, talán herczeg vagy fejedelem lehetett. Ez 
utóbbit kizárni látszik a körülmény, hogy a pajzson korona 
nem észlelhető. Nagy horderővel birna a czimer meghatáro-
zása a mű eredetére nézve, mert minden oda mutat, hogy a 
haute-renaissance korában valamely spanyol vagy német-
alföldi főúr számára készült. E mellett szól maga a compo-
sitio is, mert a mythologikus alakoknak allegorikusokkal 
való vegyitése, majd arabeskekbe átszövése, sőt a főalakok-
nak a renaissance fogalmai és tanai szerint való felfogása 
erre mutatnak, az itt ott előforduló éjszaknémet alakok pe-
dig kétségtelenné teszik, hogy a mű bár olasz karton után 
készült, de a szövőszékben németalföldi elemeken szűrődött 
át a művészet, és igy igen valószínűen, eredetük helye né-
metalföldre vezethető vissza. A szövetek elseje 3 méter és 
50 cent. magas ; 4 méter és 40 cent. széles és egy herculesi 
alakot, ki feje felett kiterjesztett karjaiban az égi testek fél-
golyóját a zodiakussal tart ja , ábrázol. Ez határozottan a 
haute-renaissance idejére mutat, és belső összefüggésbe hozza 
a szövetek többi részeit, mert a zodiakuson előforduló boly-
gók, amazokon személyesitve fordulnak elő. í gy a második 
3 méter 65 cent. magas és 3 méter 15 cent. széles szövet áb-
rázolja Yenust ; a harmadik Saturnust, a negyedik Mars-ot. 
E körülmény oda mutat, hogy a zodiakus többi personifikált 
abstractumai — miután a meglevő szövetek alig lehettek 
elégségesek egy főúri terem falainak befedésére — szinte el-
készülhettek, de az idők viszontagságai közt, mint sok egyéb 
elkallódtak, s csak az ő Eminentiája birtokában levők men-
tettek meg az enyészet elől. Mindenesetre igen nevezetes 
szerzemény ez ő Eminentiája, magas műigényekkel beren-
dezett műtára számára. Nem is kétkedik a jeles főpap nagy 
értéket tulajdonítani e kézműiparnak, mert a drágán szerzett 
műkincseket, helybeli és országosan ismert derék fényképé-
szünk, Beszédes Sándor által igen diszes kiállításban 10 pél-
dányban sokszoroztatta, s ezekből a muzeumot, műcsarnokot 
és több bel és külföldi müintézeteket szándékozik megaján-
dékozni, a derék fényképésznek pedig megengedte, hogy 
ámbár a kiállítás költségeit fedezte, igen sikerült fénykép má-
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solatait saját czéljaira is sokszorosítva elárusíthassa. Ugyanez 
alkalommal jelezhetjük Sansovino I. mesternek kezeiből ki-
került 2 jeles festménynek beszerzését is, melyek már útban 
vannak, s a művészet nagy mecenászának a bib. ligprimás 
minden áldozatra kész művészi érzékének dicsőségére, az ál-
tala emelt képtárba elhelyeztetni fognak. (,Esztergom.') 

Székesfehérvár. Főpásztori lcörlevél IX. Pius ha-
lain cs XIII. Leo megválasztatása alkalmából. Quod menda-
cibus inimicarum crucis Christi ephemeridum rumoribus to-
ties sparsum, ast rerum veritate toties etiam refutatum vidi-
mus ; quod tamen, spectata naturae humanae conditione, se-
rius oeyus eventurum non sine animi angore prospeximus : 
id tandem Deo, „cuius nutibus vitae nostrae momenta de-
currunt," ita disponente, revera accidisse moesti annuncia-
mus Vobis Venerabiles in Christo Fratres ! Ex telegraphicis 
quippe nunciis, per publicas pagellas in omnes, qua late pa-
tet, orbis piagas, perlatis, cum summo dolore intelligimus, 
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam Nonum, 
Summum Romanum Pontificem et animarum nostrarum 
Episcopum, visibile Catholicae Ecclesiae Caput, verum Chri-
sti in terris Vicarium dignissimum Sancti Petr i Apostolo-
rum Principis Successorem, communem Christianorum Pa -
trem, aeternarum veritatum Doctorem infallibilem, errorum 
aevi nostri Censorem imperterritum, iuriumque ac liberta-
tum Ecclesiae Assertorem fortissimum, quem insuper pro 
nrdenti, qua erga amicos aeque ac inimicos constanter flagra-
bat, charitate, iure merito „delicias humani generis" dixeri-
mus, die 7-a Februari i a c., grandaevae aetatis suae 86-0, et 
gloriosissimi Pontificatus sui anno 32-o, mundo, qui tanto 
Viro non erat dignus, ereptum esse ! 

Non est necesse, ut sanctissimam, quam pie denatus 
Pontifex, in terris agens, praesetulit, conversationem vivis 
adumbrem coloribus, aut ut, quos pro causa Dei, fortis atli-
leta Christi, exantlavit, laborum, et quos pro eadem, velut 
alter Job, toleravit, longam texam seriem dolorum, taliterque 
immortalium, quae durante diuturno, quo Ecclesiae Christi 
praefuit, regimine paravit, meritorum adornem panegyrin ; 
quis enim nostrum „tarn peregrinus esset in Israel, qui haec 
ignoraret ?" imo potius intime persvasum teneo, quemque 
Yestrum Venerabiles Fratres ! idem sentire mecum affir-
mante : de tot, qui ante Pium Nonum in Sancti Petr i fulsere 
cathedra Summorum Pontificium vix ullo, ac de illo, quem 
recentissiine de medio nostri sublatum dolemus, verius praedi-
cari posse illa S. Scripturae verba: „Ecce Sacerdos magnus, 
qui in diebus suis piacúit Deo, et inventus est iustus, et in 
tempore iracundiae factus est reconciliatio." (Eccli. 44.) 

Profecto grande est, quod actu Ecclesia Catholica 
mundo exliibet. spectaculum. UrbÍ3 Romanae Episcopus, 
quem plerique Christianorum nunquam viderunt, ad sum-
mum de nomine tantum noverunt, debitum persolvit natu-
rae : et ad eius obitum orbis Catholicus ingemiscit, defun-
ctumque solemni prosequitur luctu ; eccur vero ? quia nempe 
in denato ducenti fidelium milliones suum Patrem, supre-
mnm animarum Pastorem, et Christi in terris Vicarium 
reverebantur ! 

Cum huius magnae Christianorum familiae et nos 
membra simus : dignum certe est, ut in communi orbis Ca-
tholici luctu et. nos partem capiamus, et pro ea, quae filios 

decet, pietate, egressae de ergastulo carnis Patr is desidera-
tissimi animae iusta soleinnia persolvamus. 

„Oremus, Dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta Dei, 
ut eam Deus et Dominus noster, pacificare, adunare, etcusto-
dire dignetur toto orbe ter rar um," et lugubrem viduatae 
sponsae suae statum miseratus, nos quo citius tali supremo 
Pastore consolari : qui potens in verbo et opere, ac conver-
satione sanctus, digne conscendere valeat illam Sedem Apo-
stolicam, quae sanctorum, qui illam tenuerunt, Virorum ir-
radiata meritorum fulgoribus, prout dispersorum per uni-
versum terrarum orbem fidelium unitatis centrum est : ita in 
procelloso hoc vitae mortalis oceano, omnibus portum salutis 
quaerentibus directivi sideris instar refulget ; in quo proinde 
verificentur illa a Domino de Samuele prolata verba : „Su-
scitabo mihi Sacerdotem fidelem, qui iuxta cor meum et ani-
mam meam faciat, et aedificabo ei domum fidelem, et ambula-
bit coram christo meo cunctis diebus." (1. lieg. 2. 36.) „Gra-
tia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen." 
(Rom. 16. 24.) Albae-Regiae, die 9-a Febr. 1878. (Vége k.) 

Joannes Pauer m. p. cons. Eppus, Vicarius Capitularis. 
Hó mm. Krisztus Rómában. (Folyt.) I I . Ha I X . Pius 

szenvedése és halálában nehézség nélkül fellelhető a Krisz-
tus keresztjének párhuzama, könnyen felismerhető temeté-
sén Krisztus sirja és az u j pápának megválasztásában feltá-
madása is. 

I X . Pius ravatalát szinte ellenséges hatalom katonai 
őrzék. A subalpinai kormány tisztje volt az őrtállás, vala-
mint Pilatus megengedé a Synedrionnak : „Habentes custo-
dias, custodite sicut scitis 

Február 13-kán este történt temetése, hol a zártkörű 
közönségben a szertartásokban, a koporsójába helyezett irat-
tekercsben, mely életének főbb vonásait vázolta a gyász-
szertartásokban, melyek háromnapon a Sistinában és Róma 
minden templomában és széles e világon tartottak, a hason-
latot ki sem emelem, hanem annálinkább hangsúlyozom a 
feltámadást az u j pápának megválasztásában. 

Február 18-kán este lőn a conclave aj taja bezárva, és 
harmadnapra 20-kán délután 1 órakor indult meg Róma és 
a nagy világ ama hirre, hogy az u j pápa megválasztatott 
terra mota est, amint a távirda villáma hirdeti, hogy IX- ik 
Pius szelleme Pecci Joachim az általa választott Cammer-
lengo a szilárd és kegyes X I I I . Leóban feltámadt. Non vos 
relinquam orphanos. Leírását ismeritek bőven. 

Ámde nem meddő ezen hasonlat sem, nem p u s z t a i t t a 
feltámadás képe sem. Sőt épen azt bizouyitja, hogy Krisz-
tus Rómában él és uralkodik. 

Hogy az igazságért való szenvedést szükségképen győ-
zelem követi, azt nem csupán a hit tanitja, nem csak a tör-
ténelem bizonyitja, de magában a nép öntudatábau, az em-
beriség közérzületében is feltalálod : Borura derű, mint ami 
népünk mondja ; mert a napot el nem rejthetik örökre a 
fellegek. Hogy I X . Pius szenvedett, kiki tudja, hogy Jézus-
ért, Jézussal és Jézusban szenvedett, arról fentebb elmél-
kedtünk ; Jézusért, ki az igazság, ut és élet ; ámde, hol e 
szenvedésnek megfelelő győzelem ? Hol elveinek feltámadása ? 

Azt ugyan láttuk, hogy pápasága alatt a hitélet fel-
elevenedett, hogy az egyház u j országokat nyert, hogy épen 
az ő kifosztása és törhetetlen állhatatossága, Europa nagy 
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részének felnyitá szemét a jog és igazságra nézve is, hogy 
Magyarországban is kezdik már belátni, miszerint ügyünk 
elvesz, ha a forradalom jogához csatlakozunk; belátjuk 
I X . Pius szenvedése és halála emlékezeténél, hogy az any-
nyira gyűlölt Syllabus és Encyclica nem a világ romlására, 
de megmentésére szolgál. Ámde elég-e ennyi eredmény ? Ez-e 
a szenvedő igazság megfelelő győzelme ? Nem, nem ! 

Mi legalább azt kérdeztük az U r Krisztustól, amit az 
olajfákhegyén kérdeztek az apostolok : „ Domine, si in tem-
pore hoc restitues regnum Israel ?u Az U r azonban I X . Pius 
ravatalával ekként felelt: „Non est vestrum nosse tempóra, 
vei momenta, quae Pater posuit in sua potestate ; sed accipi-
etis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos.u 

Rendesen az igazság szenvedése és győzelme nem egy 
ember és ugyanegy nemzedék életéhez van kötve, hogy fel-
ismerjék a nemzetek, miszerint az U r dicsőségét nem adja 
másnak, Krisztus Urunk szavai szerint: „Más az, aki vet és 
más, aki arat." í gy p. o. a vértanuk vetettek, a nagy egyház 
atyák kora pedig aratott . Ekként reményijük, hogy amit 
I X . Pius elvetett, azt utódjai bőven fogják aratni, és X I I I . 
Leo részben szenvedésének, részben már diadalának leend 
örököse, és hogy kormánya alatt elmondhatjuk : „ Couverte, 
Domine captivitatem nostram ... qui seminant in lacrymis, in 
exultatione metent. Euntes ibant et flebant, mittentes semina 
sua. Venientes autem venient cum exultatione, portantes ma-
nipulos suos." (Csel. 125.) 

Már az eddig történtek is igazolják állitásomat ; ki-
sérjük figyelemmel a bekövetkezőket ! 

És pedig ami először a szenvedést illeti, ime az első 
pillanattól könnyen láthatjátok, hogy a jelen pápa kész to-
vább is küzdeni és szenvedni azon szent elvekért, melyek 
I X . Pius küzdelmét oly magasztossá tették. 

Ám erről legfeljebb azon balgák kételkedhettek, kik 
azt hitték, hogy az egyház és a Parlamentarismus egy húron 
pendülnek, hol t. i., ha a cabinet feje leszáll a polczról, az 
elvek is lomtárba kerülnek. Csak a nagyhitü hitetlen libe-
ralismus ringathatta magát azon reményben, hogy I X . Pius 
utódja majd megpuhul és megalkuszik azon körülmények-
kel, melyekre nézve semmi személyes felelőséggel nem bir. 
E nagyhitü naivság nem esik messze a Spree vidékétől, ugy 
a Quirinál embereitől. Ezen nobile par fratrum mindegyike 
feszélyesnek érzi a helyzetet és eshető körülményeknél szi-
vesen masquirozná a gyenge hátvédet, és kegyesen szóba 
állna I X . Pius utódjával, ha ez hajlandó volna a non possu-
wms-ról lemondani és a conciliatiót (?) elfogadni. (Vége köv.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a nagyváradi latin szertartású székeskáptalannál, 
báró Bémer Pál legidősb mesterkanonoknak a középszolnoki 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az 
üresedésben levő egyik litterarius kanonoki állomást dr. 
Fraknói Vilmos esztergom-főegyházmegyei áldozár, a ma-
gyar tud. akadémia hely. főtitkárának és a Széchenyi orsz. 
könyvtár őrének adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878. évi márczius 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

IRODALOM. 
= A katholikus ,Nép- és Iskolai-Könyvtárak' számára 

ajánlható könyvek jegyzéke. Kiadja az egri egyházmegyei iro-
dalmi egylet. I-ső füzet. Kiadatott 1878. februárhóban. 

A jó irányú és hasznos ismereteket terjesztő népiratok 
és olvasmányok tagadhatatlanul igen jelentékeny befolyást 
gyakorolnak a nép mivelődésére, érzelmeinek nemesitésére ; 
de épen ezen körülmény, mely indokolja a nép- és iskolai 

könyvtárak hasznosságát, elengedhetetlen hazafiúi köteles-
ségünkké teszi gondosan őrködni a felett, hogy az általunk, 
vagy közreműködésünk mellett létesítendő nép- és iskolai 
könyvtárakban semmi olyas könyv- vagy népirat helyet ne 
foglaljon, mely sértené a nép vallás-erkölcsi érzetét, és az 
igaz felvilágosodás helyett csak az álmiveltség, megelége-
detlenség s meghasonlás terjesztésére, ápolására szolgálna. 

A hazafiúi ezen kötelesség könnyebb teljesithetésének 
kivánt az egri egyházmegyei irodalmi egylet szolgálatot 
tenni, midőn jelen jegyzékbe összefoglalta azon népiratokat, 
melyeket a nép- és iskolai könyvtárak számára ez idő sze-
rint ajánlhatóknak tart, — Kapható e füzet az egri érseki 
nyomdában. 

VEGYESEK. 
— A Szent-István-Társulat folyó hó 28-án tartá ezidei 

rendes nagygyűlését, melyen ő Eminentiája a fmgu bibor-
nok-herczegprimás személyesen elnökölni kegyes volt, kinek 
ez alkalommal tartott, nagyhatású beszédét legközelebbi szá-
munkban hozandjuk. A szépen látogatott gyűlésen volt sze-
rencsénk a nmlgu püspöki karból még a kalocsai érsek és a 
váczi püspök ő exáit és a beszterczebányai, szatmári és sze-
pesi püspök ő mlgaikat látni. Az alelnöki, pénztárnoki, 
igazgatói és t i tkári jelentéseket, valamint az ülés jegyző-
könyvét szokás szerint részletenkint adandjuk. 

— Az , Univers' X I I I . Leo ő szentségének megválasz-
tatása alkalmából péterfillér-gyüjtést inditott, melynek ör-
vendetes eredménye néhány nap alatt a 60,000 frankot meg-
haladta. — Ugyanez alkalomból don Antonio M. Maresca, 
az ima-apostolság egyletének olasz igazgatója felhivást bo-
csátott a világ katholikusaihoz, egy, Rómában az Esquilin 
hegyén, Jézus legszentebb szive tiszteletére emelendő temp-
lom ügyében. 

•— Sz.-Pétervártt , a sz. Katalinról nevezett kath. temp-
lomban a mohilewi érsek, msgre Fijalkowszki, ünnepélyes 
Requiemet mondott I X . Piusért. A hivek és az egyes ka-
tholikus hatalmaknak az orosz kormánynál hitelesitett kö-
vetségi tagjai sűrűen jelentek meg a szent ténykedésen, 
mely elé a kormány nem csak hogy nehézségeket nem gör-
dített, mint inkább több előkelő személy által képviseltette 
magát, minők Walujeflfgr., államtitkár, Lobanoff-Rustowsky 
hg a titkos államtanács tagja, Lutkowsky főpolgármester, 
Duhanel tábornok, Zdekauer, a czárnak főorvosa és mások. 

— A berlini Hossbach-ügy (1, 14. sz.) lassankint t ragi" 
comicummá kezd válni. Minden oldalról jelentkeznek a pász-
torok' a főconsistoriumnál, hogy ők is olyanok mint Hoss-
bach, tessék ellenök eljárni, mire természetesen a nagyte-
kintetü főconsistoriumnak se kedve, se bátorsága nincsen. 
Ezenkívül a sz. Jakab-féle hitközségnek vénei most azon 
szándékkal utazzák be a Berlin körül fekvő plébániákat s 
hallgatják a hitszónoklatokat, hogy a ,legszabadelvübb' lel 
készt, a kit csak találnak, terjeszszék fel szent-jakabi plébá-
nosnak, nehogy Berlinben tartatván a próba-előadás, ismét 
ugy járjanak, mint Hossbachchal. Ennél fogva most az illető 
tiszteletesek közt nagy a verseny a Krisztustagadásban. 

— Ö szentsége f. hó 16-án kezdte a szentszéknél hite-
lesitett diplomatiai kart fogadni. Paar gróf, az osztrák-ma-
gyar követ volt az első, ki a lehető legnagyobb kitüntetéssel 
fogadtatott. — Nyilvános nagy kihallgatásokat ő szentsége 
eddig csak hétfőn és csütörtökön szokott tartani, melyek 
alatt azonban csak egyeseket vagy kisebb csoportokat szólit 
meg, de nagyobb beszédeket nem tart . Legjobban Franchi 
bibornokot, mint az apostoli paloták és a szentszék birtokai-
nak kezelőjét felhatalmazta, hogy az ezen munkakörbe vágó, 
valamint a péterfillér kezelésére vonatkozó teendőkre nézve 
Borromeo és Nina bibornokokat maga mellé vehesse. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Budapesten, április 3. 27. I. Félév, 1878. 

Tartalom : Ő Emjának a bib., Magyarország hg-primásának elnöki beszéde, melylyel a Sz.-Istv.-Társulat X X V . közgyii-
lésését megnyitotta. — Jézus szeretete a bűnbánók iránt. — A Sz.-István-Társulat. — Egyházi tudósitások : Pest. U j poli-
tikai pártalakulás. — Székesfehérvár. Főpásztori körlevél I X . Pius halála és X I I I . Leo megválasztatása alkalmából. Róma. 

Krisztus Rómában. Róma. X I I I . Leo ő szentségének első consistoriuma. Missiói tudósítás. — Irodalom. — Vegyesek. 

Ő Emjának a bibornok, Magyarország hg-primásának elnöki beszéde, 
melylyel a Szent-István-Társulat XXV. közgyűlését megnyitotta. 

Tisztelt közgyűlés ! 
A Szent-István-Tarsulat közgyűlésén elnökölnöm, egyike fővédnöki kedves kötelességeimnek, 

melynek megfelelni annál nagyobb készséggel óhajtottam, minél melegebb érdeklődéssel viseltetem a tár-
sulat ügyei és gyarapodása iránt, Midőn tehát az itt megjelent nagyérdemű társulati tagokat szivélyesen 
üdvözölve, az elnöki széket elfoglalom, engedjék meg, hogy a közgyűlést néhány rövidre vont szó által 
megnyithassam. A legközelebb lefolyt hetekben átélt események után, midőn az emberi gyarlóság, az 
aggodalom kisértései között csak az Isten Ígéreteiben, a benne helyezett reményekben talált megnyugvást, 
épen én, egyházunk központjából, egyházunkban a Szentlélek őrködésének, vezényletének szemtanuja, sőt 
egyik parányi eszköze, hazatérve, — ide — szabad legyen mondanom — leghivebb s legbuzgóbb hitsor-
sosim, fiaim közé siettem, nem már gyászban, hanem örömben, vigasz- s hálával telt szivvel. 

IX. Pius, egyházunknak feje, az Isten ritka kegyelmének választott. edénye, e világból ahhoz 
hivatott át, kinek e földön helytartója volt. 

Társulati életünkben, társtagi sziveinkben IX. Pius a hála és szeretet koszorújába foglaltan 
tündöklik mindenkorra. 

O áldotta meg társulatunkat, mikor az még bölcsőjében volt ; évről évre ismételt áldásaival 
aczélozta buzgalmunkat, üdvös irányban tartotta, s azon eredménynek, melyet a társulat ma már nagyko-
rúságában felmutatni képes, zálogát adta. 

E társulat az ő atyai szivének egyik vigasza volt ; e társulat ingatlan hódolattal, törhetlen en-
gedelmességgel iránta, az ő szemei alatt, mint fiu az atyai házban működött. 

IX. Pius a ker. hit és szeretet dus birtokosa, a kötelesség tántoríthatatlan hive, az igazságnak 
csalhatatlan őre s legbátrabb tanitója, a jognak megvesztegethetlen birája, az elmék őrtüze, a szivek nagy 
hóditója, a bocsánat, a békülékenység apostola, a jogsértések s merények ellen a társadalmi rendnek 
megdönthetlen védője és oszlopa volt. Az isteni gondviselés IX. Piust a súlyos próbáltatás idejére ültette 
sz. Péter székébe, s ő a megindult küzdelmeknek azon erős hitben nézett elébe, hogy az Ur saját szent 
müvét s egyházát, az összes emberi nem üdvének zálogát, a ker. civilisatio pótolhatatlan feltételét elej-
teni s megdönteni soha nem engedi. Azért is ő az emberiség érdekében gondjaira bizott kincsek sérthe-
tetlen megőrzéséért pápasága hoszu évein át csak oly bátran s oly győzelmi öntudattal küzdött élete 
végső napjaiban is, mint pápasága kezdetén. Küzdelmeinek, szenvedéseinek diadalát nem látta, hogy 
mennyei koronája fényesebb lehessen, mert az egyházban, amint isteni Megváltónk előre megmondta : 
„alius est, qui seminat, et alius qui metit" — „más a ki vet, és más a ki arat". Marad azért a lelki nagy-
ságnak ritka példányképe, az igazság és jog, a kötelesség és hűség küzdelmeinek hőse, ki mindenfelől meg-
támadtatott, de le nem győzetett, üldöztetett, de meg nem aláztatott. Simon, Jónás fia meghal, Péter meg nem 

a szentszék 
27 

hal. Mikor a világ a keletről fenyegető vész miatt aggodalomban volt, mint van még ma is 
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birtokaiba, a ker. világ fővárosába, puszta nyers erővel betört hatalom kormányának körében pedig saját 
tarthatatlansága miatt a zűrzavar kezdett lábra kapni, a pápaválasztás hajszálig vitt szabályossággal 
megtörtént. Annak, aki övéinek megigérte : „non relinquam vos orphanos" — nem hagylak árván titeket, 
sugallásából XIII. Leo az egyház fejévé, a kereszténység föpásztorává, atyjává választatott. 

Nem arany, nem ezüst, hanem a kifosztott szegénység mellett, a liivek millióinak szeretetben 
lángoló, ragaszkodásban dagadó szivei — ez az a kincs, melyet IX. Pius saját utódjának hagyományozott, 
mert e kincset ö valósággal birta. 

Mi ép azon hódolattal, ép azon ragaszkodással, ép azon fiúi engedelmességgel leszünk XIII. Leo 
iránt, melylyel voltunk a szentemlékezetü IX. Pius iránt ; mi Leo pápában is Pétert látjuk, Pétert tisz-
te l jük: előttünk a név változik, szent Péter marad, s utódjaiban mindenkor él, tanit, kormányoz! 

Egy erővel nem számol a világ, mikor az egyház ellen vészt forral : a Szentléleknek mindenható 
malasztjával, s azért terveiben mindig csalatkozik. Az isteni bölcseség kitűzi az időt, a hatalom teremti a 
helyzeteket, a malaszt föltalálja az egyházi férfiút, aki magát az Istenért s a hívekért fogságra máris fel-
ajánlotta, s mint Dániel a vadak vermében levén, kész a hitért, kész az Úrért, ki öt a földön helytartójává 
választotta, ha kell vérét kiontani. A martyrologium harmincz vértanú pápáról emlékezik. 

Nehéz időkben nagy jellemek tűnnek fel. Erős jellemek csak nagy es erős harczok által képződnek, 
fej lenek. Zilált helyzetekben az egyszerű, az örök igazság, melyet a kisded is felfog, de egy tudós sem 
merit ki, a vezérirány. 

Ez a mi társulati működésünk. 
A tévely igát vet a lelkekre, igazsággal szabaditsuk fel őket. A nagy tagadás ellen az igazság 

kendőzetlen felállitása, a ker. meggyőződés bátor bevallása az egyedül győztes fegyver. 
Sok katholikusaink vannak . . . az Isten előtt : de a fősziikség, hogy annyian legyenek a nyilt 

világ előtt is, „qui me confessus fueri t coram hominibusu —ak i megvall engem az emberek előtt —, amint 
édes üdvözitönk mondja : „qui tempore tentationis non recedunt," amint ismét megirva van, hanem váll-
hoz a vállat, s a nap alatt nincs ki ledöntse a sziklafalat; — állanak mente incorrupta et virtute divina. 
Ezeket felkeresni, ezeket nevelni, hűségben a kötelesség iránt szilárditani, a mi ker. kötelességünk, tehát 
jogunk, eléviilhetlen szabadságunk. — Unicuique mandavit Deus de proximo suo. Amit az Isten paran-
csol, hogy tegyem meg, nincs hatalom, mely jogosan gátolhatná. Mit parancsol az Isten, nem én találtam 
fel, a mai törvényhozók előtt ezredéven tul fennálló, csalhatatlan tanitó oktatott engem arra. 

Amely hatalom mindent parancsolhat, az az emberiség erkölcsi érzetét sérti, szolgai lelkeket 
birhat, szabad polgárokat soha. 

Lennék habár magam egyedül, aki Istenben hisz, lesznek pedig mindenkor milliók és milliók, s 
a tőle parancsolt kötelességet teljesiteni akarnám, lehet ellenem az egész világ, jogomat, szabadságomat 
nem veheti el, hogy kötelességemet ne tegyem. 

A szám anyagi ereje elnyomhatja testemet, de nem jogomat, nem lelkemet, s lesz szemközt az 
oktalan erő s az erőtlen jog, az önmagában aljassá lett erő s az elnyomatásában felmagasztosodott gyen-
geség ; tiltakozásom a nyers erőszak ellen az emberi méltóság, jog és szabadság magvait rakná le, nem a 
földbe, hanem az elnyomók lelkébe. 

Ez a kath. egyháznak pályája, ez a keresztény hit hőseinek századonkint megujuló eposza, ez a 
kath. lélek állhatatosságának, legyőzhetlenségének elmélete. 

Pogány államok voltak ; többé lehetetlenek, mert a kereszténység letörülhetlen jelleget nyomott 
az állampolgárokra. Most csak az erkölcsi sülyedésnek, a defectiónak dühöngései lehetségesek. 

Tisztelt közgyűlés ! Eszmény kell az emberi elmének, az kell az akaratnak is. Ha ezt nem a hit, 
nem a keresztény szeretet nyúj t ja : az önzés fogja nyújtani. 

Az érdekek küzdelme, mely éltető erőnek a nemzettestben, szabálynak a nemzetközi életben kiál-
tatik ki, tagadása a keresztény törvénynek, a gyengét az erősnek martalékul dobja, az erőst minden me-
rényre feljogositja, nagy tettekre képtelen, mentő tanácsban gyámoltalan, magas czélokért a küzdtérre 
lépni bátortalan, az örökkévalóság fogalmát veszitve, egy napról más napra tartó biztonságon felül 
többet nyújtani képtelen. 
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Ha elejtjük a fonalat, melyet az örök igazság, az isteni jog kezünkbe adott, minden bizonyta-
lanná válik, minden siilyedéssel fenyeget. 

A keresztény Credo s a decalogus — az egyéni, a társadalmi életnek törvénykönyve, mely ha 
félreértetik, mindinkább elkeseredett viszály és elégedetlenség lesz a társadalmi életnek rendje; a nem-
zetközi élet pedig oly jeleneteket fog előidézni, melyekhez a középkori váruraknak meséig túlzott portyá-
zásai ártatlan gyermekjáték gyanánt tűnnek fel. 

Mi társulati működésűnkben a ker. műveltséget védjük, fentartjuk, szilárdítjuk nemzetünkben. 
Amilyen a hit, mindig és mindenütt olyan volt az erkölcs és műveltség. 
Társulati körünkben valláserkölcsi czéljainkat keressük; de ép ebben nemzeti javunkat, fajunk-

nak kilencz százados műveltségét biztositjuk. 
Legyen a koronázott király nagy tetteiben, a nemzet hálás emlékében halhatatlan ; — legyen a 

nemzet az ő törvényes királya iránt hűségben tántorithatlan, erkölcsben romlatlan, polgári erényekben 
felülmúlhatatlan, legyen szent atyánk, a pápa iránt szeretetben, hódolatban páratlan. 

Fogadják a társulat nagyméltóságú elnökei, tagjai, hivatalnokai, fáradozásukért, önfeláldozó 
keresztény hazafias ügyszeretetökért meleg szivből eredt köszönetemet, hálámat, föpásztori áldásomat; s 
ezzel a nagygyűlést megnyitottnak nyilatkoztatom. 

J é z u s s z e r e t e t e a b ű n b á n ó k i r á n t . 
I I I . F E J E Z E T . 

A gyónás szentsége, bánatunk tökély esitésének eszköze. 

Lát tuk az előbbiekben, hogy miként követeli és töké-
lyesiti a gyónás szentsége önismeretünket; lássuk már most, 
miként követeli és tökélyesiti hasonlóképen bánatunkat is. 
Nemcsak az áll, hogy a kik legkevésbbé bánkódnak bűne 
felett, legritkábban járulnak a gyóntatószékhez, hanem az 
is, hogy a kik gyakorta gyónnak, rendesen igen nagy bűn-
bánatra tesznek szert, és hogy ezen bánatuk mindinkább fel-
emeltetik és érlelődik a gyónás szentségének gyakorlata által. 

Alig szükséges itt felemlitenem, hogy a bánat kétféle : 
egyik félelemből, a másik szeretetből származik. Szüksége-
sebb szólanom a bűn feletti szomorkodás felinditásáról, mert 
különféle módja van ennek, eredményre nézve fokozatosan 
előhaladó, kezdve a legalantibb bánattól, mely a gyónás 
szentségéhez okvetlenül megkívántatik, fel a legmagasabb 
bünbánatig, mely az Istennek csak kiváló ajándoka. 

1. Először is, van oly bánat, mely vétkeink megis-
meréséből ered. Ez az első és legalantibb indoka a bánat-
nak, lelki halálunk és undokságunknak t. i. látása, az Isten 
szine előtt. 

Megtérésünk vagy jobbulásunk kezdetén, vétkeink, le-
gyenek bármily számosak, egynek látszanak nekünk. Össze-
vissza vannak azok keverve s egyik a másikat rejti el, egyik 
a másik mögé rejtőzik, a sokaság és zavar folytán. A ho-
mokhegy s a kőrakás első látszatra egy tömegnek tűnnek fel 
előttünk, s csak akkor, ha közelebb lépünk hozzájok és szét-
választjuk a rögöket, köveket, látjuk, hogy számos részekből 
állanak azok. Azonfelül addig, inig a bűnös vagy világias 
élet légköre el nem párolgott szivünkből, rövidlátók vagyunk 
s hályog boritja szemeinket. Csak lassan-lassan, fokozatosan 
kezdjük szemlélni vétkeink megszámlálhatlan sokaságát. 
Midőn közelebb lépünk hozzájok, szétválnak azok mintegy 
előttünk s egyik a másik után előbukik ; és az, mit ezelőtt 
egy tömegnek gondoltunk a távolból, most a közelről száz 
és száz részletben áll szemeink előtt, ugy, hogy csakhamar 

tisztán lát juk bűnünket, nemök, fajuk, számuk és körülmé-
nyeik szerint. 

E megismerés fokozata szerint nő bánatunk nagysága 
is. Kezdetben szomorkodunk bűneink fölött, miként ezeket 
megtérésünk első zavarában szemléltük. De most már egyen-
kint siratjuk azokat, s nem ritkán nagyobb bánatot érezünk 
az egyes vétkek, mint azelőtt valamennyi fölött. Megkisér-
lettem már leirni a benső megvilágítás eme folyamatát, a 
mely szerint lelkünk állapotának pontosabb ismeretére foko-
zatosan eljutunk. Ismétlem : pontosabb ismeretére ; mert csak 
igen kis része az bűneink nagy sokaságának, melyet a föl-
dön valaha láthatunk. Pontosan és egyenkint gonoszságuk 
egész mezítelenségében csupán Jézus isteni tekintete előtt 
állottak azok, midőn O vért izzadott a kertben. A szent Vér, 
melynek gyöngyei a földet öntözék, felszáradott, de vétkeink 
ismerete, melyekért a vérgyöngyök hullottak, ki nem törlő-
dött emlékezetének könyvéből. A külön itélet rettenetes nap-
ján elénk fogja terjeszteni azokat, akkor látni fogunk min-
dent pontosan, mig most igen távol esik ismeretünk pontos-
sága azon fogalom helyességétől, melyet Isten bir lelkünk 
állapotáról. A mily fokban tünedeznek tehát elő vétkeink, 
azon mérvben növekszik egyúttal azok fölötti bánatunk. Jó l -
lehet nem követeli az Ur , hogy minden egyes bűn fölött kü-
lön-külön bánatot ébreszsziink : mindazonáltal minden egyes 
vétek u j meg u j indok leszen a szomorkodásra ; s igy, mig 
bánatunk csak egy lesz ugyan, de számos leend az ok, mely 
lelkünket arra inditja. Mindez azonban csak azon bánatra 
vonatkozik, melyet a szent félelem kelt fel szivünkben, mi-
dőn az Isten sz. Lelke által megvilágított lelkiismeret vét-
keinek rútságát s lelki halálát lát ja maga előtt. (Folyt, k.) 

A Szent-István-Társulat 
XXV-dik rendes közgyűlése. 

A Szent-István-Társulat m. hó 28-án délelőtti 10 óra-
kor tartá ez évi rendes közgyűlését, melyet az egyetemi tem-

27* 
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ploniban tartott szentmise előzött meg. A központi papnö-
velde földszinti nagyterme nagyszámú és diszes közönséggel 
telt meg, s ugy az egyházi mint a világi rend számos kitű-
nőség által volt képviselve. Különös fényt kölcsönzött a 
közgyűlésnek, hogy tanácskozásait a főmagasságu bibornok 
herczegprimás volt kegyes személyesen vezetni, s a nmlgu 
védnöki kar és a világi kitűnőségek, kikről már múltkor 
emlékeztünk. 

Gróf Cziráky János kir. főtárnokmester, társulati elnök 
ur excja előadván, miszerint O Eminentiája az ország bibo-
ros főpásztora s a társulat fővédnöke kegyes volt megígérni, 
hogy a gyűlésen elnökölni fog, midőn az ezen kitüutető sze-
rencse feletti örömnek kifejezést ad, Ipolyi Arnold püspök 
ur vezetése alatt gróf Apponyi Albert, Bubics Zsigmond, 
dr. Arányi Lajos, Lipthay Kornél, Rudnyánszky Ferencz és 
Frey József urakból álló küldöttséget kért fel, hogy hivja 
meg O Eminentiáját a közgyűlésbe s tiszteletteljesen kérje 
fel az elnöki szék elfoglalására. 

A küldöttség megbízatásában eljárván, Ipolyi Arnold 
püspök jelentette, miszerint a Főmagasságu bibornok nem-
sokára szerencséltetni fogja a közgyűlést. 

Midőn O Emja, kit a bejáratnál az elnökség s a tár-
sulat tisztviselői fogadtak, a terembe belépett, a közgyűlés 
hoszan tartó lelkes éljenzésbe tört ki. Ö Emja elfoglalván 
az elnöki széket fenkelt szellemű beszéddel nyitotta meg az 
ülést. A magasztos eszmékben gazdag, lélekemelő s remek 
beszédet, melyet a közgyűlés lelkes és viharos tetszésnyilat-
kozataival többször félbeszakított, lapunk mai száma egész 
terjedelmében közli. 

Gróf Cziráky János társulati elnök ur ő excája gróf 
Károlyi István társelnök nevében mély sajnálatát fejezi ki, 
hogy agg koránál s gyengélkedésénél fogva részt nem vehet 
a mai közgyűlésen; igy neki ju tot t a szerencse O Emjá t üd-
vözölhetni s a közgyűlés háláját fejezni ki a Főmagas. bibor-
noknak azon kenetes, fenkelt szellemű beszédért, melyben 
oly megragadó ékesszólással adott kifejezést a legmagasz-
tosb eszméknek. Ezután kegyeletes szavakban előadván, mi-
szerint a választmány I X . Pius pápa halála feletti mély fáj-
dalmának jegyzőkönyvileg kifejezést adva, nem mulasztotta 
el a katholikus egyházat ért nagy veszteség feletti gyászos 
érzelmeit a szentszék bécsi képviselőjéhez intézett feliratban 
tolmácsolni, valamint fiúi kötelességének ismerte X I I I . Leo 
pápa megválasztatása alkalmával ő szentségének a társulat 
rendithetlen hűségét és ragaszkodását táviratilag kifejezni ; 

indítványozza, hogy a közgyűlésből hódoló felirat intéztes-
sék a pápa ő szentségéhez. A közgyűlés lelkes éljenzéssel 
fogadta a grófelnök ő excja indítványát, mely egyhangúlag 
határozat érvényére emeltetvén, a Főmagasságu bibornok 
herczeg-primás kéretett fel, hogy a feliratot rendeltetése he-
lyére eljuttatni kegyeskedjék. 

Tarkányi Béla kanonok s társulati alelnök kimerítő 
értekezésben vetett visszapillantást a társulat harminczévi 
működésére, fényes számadatokban mutatva ezen működés 
sikeres eredményét. Elismeréssel emelte ki elődeinek a tár-
sulat ügyei körül szerzett érdemeit s különösen azon nagy 
eredményű tevékenységet, melyet Ipolyi Arnold püspök ur 
ő mlga, két évi alelnöksége alatt a társulat érdekében kifej-
tett . A társulat nagyérdemű pénztárnokának, Novakovics Já-

nos pápai kamarásnak fáradozásait s érdemeit kiemelve, ki 
egy negyed századon át ernyedetlen buzgalommal, csupa 
ügyszeretetből, minden jutalom nélkül kezeli a társulat 
pénzügyeit, köszönetet mondva, kéri a közgyűlést, hogy azt 
jegyzőkönyvileg is tolmácsolja. Végül hivatkozva az alap-
szabályok 5. §-ra, melynek értelmében az alelnök hat évre 
választatik, miután ezen cyclus most letelt, a megbizatást, 
melylyel őt a közgyűlés, alelnökké választván, hat év előtt 
megtisztelte, ezennel leteszi kezeibe. 

Gróf Cziráky János társulati elnök ur ő exja az alel-
nöki előadás kapcsán indítványozta, hogy Fogarasy Mihály 
püspök ur exjának, ki a társulatot kezdeményezte s Ipolyi 
Arnold püspök ur ő méltóságának a közgyűlés elismerése 
jegyzőkönyvileg is örökítessék meg; továbbá, hogy Róder 
Alajos kanonok halála feletti sajnálatát a közgyűlés jegy-
zőkönyvileg adjon kifejezést. Ezután felhivá az alelnököt, 
hogy tisztének teendőit továbbra is elvállalni szíveskedjék, 
mire Tárkányi Béla ismét alelnökké választatott. 

A választmány által előterjesztett s felolvasott költség-
vetés 1878-ra megerősíttetett. 

A pénztári kimutatás, mely a tagok között nyomta-
tásban is kiosztatott, felolvasottnak tekintetett. — A pénz-
tárnoknak a felmentvény az 1877. évi számadásokra ki-
adatni határoztatott s a számvizsgáló bizottság újra meg-
választatott. 

Az igazgató-választmány kiegészítésére a következő 
u j tagok választattak meg : Bossányi László birtokos, Ger-
vay Mihály minisztertanácsos, Osvald Sándor semmitőszéki 
biró, Nóvák Lajos kir. főgymnasiumi hittanár, Szalay Ist-
ván miniszteri tanácsos. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bubics Zsigmond apát és 
báró Augusz Antal kéretett fel. 

Ezután gróf Cziráky János társ. elnök ur ő exja kö-
szönetet mondván O Emjának, hogy a közgyűlést magas je-
lenlétével megtisztelni s a tanácskozásokat vezetni méltóz-
tatott , kérte O Emjá t , hogy adná a közgyűlésre főpásztori 
áldását. A bíboros főpásztor erre megáldván a jelenvoltakat, 
a közgyűlés déli 12 óra felé véget ért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 2. Az uj politikai pártalakulás. Mint li-

berális lapok biztosítják a közönséget, az eddigi különféle 
árnyalatú, de a közjogi alapon álló ellenzéki pártok közt 
nagy a mozgalom, arról van a szó, hogy e pártok ,elvi' ala-
pon u j párttá alakuljanak, a Tisza kormányt megbuktassák, 
az uralmat átvegyék és — a hazát boldogitsák. A nagy és 
kis dobot, vagy ha jobban tetszik megfordítva a kis és nagy 
dobot már nagy buzgalommal verik is : hogy mily boldog 
lesz a haza, ha majd ez az u j párt valóságban meg is szü-
lemlik. Ez mindenesetre igen szép dolog lenne, ha valaha ke-
letkeznék már nálunk, annyi év után oly párt, mely nem csak 
igérné, hanem igéretét valósítaná is a haza boldogitására 
nézve, mindez ideig tudvalevőleg csak az Ígéretet birjuk, de 
fájdalom, a valósítástól nagyon távol állunk, azonban a mi 
halad, azt tar t ja a közmondás, az nem marad, hátha csak-
ugyan ez a keletkezőben levő párt lesz az, mely igéretét 
be is vál t ja? 

Várhat juk-e ezt az u j pártalakulástól ? e kérdést fel-
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tenni nekünk, katholikusoknak, igen nagy érdekünkben van ; 
de fel kell ezt tennünk már azért is, mert mi a haza boldog-
ságát, az u j párt által épen ugy, mint a régiek által csak 
azon esetben reményijük, ha az u j párt, elvetve az eddigi li-
berális alapot, melyen állott, keresztény alapra állana, ha az 
általa hozandó törvényekben a keresztényelv jutna diadalra. 
Ismét azt kérdezzük tehát, várliatjuk-e ezt az u j pártalaku-
lástól ? Ez szerintünk lényeges kérdés. Mi a haza boldogta-
lanságát ezidőszerint abban talaljuk, mert a pártoknál nem 
a kereszteny elv volt irányadó, ha tehát az adott kérdésre 
a körülményekből igenlő választ vonhatunk le, ez biztosíté-
kul fog szolgálhatni a haza jövő boldogságára nézve, ha 
nem — nem. 

Vizsgáljuk meg tehát czélunkra nézve az elemeket, 
melyekből az u j párt alakulandó lenne, vizsgáljuk meg mit 
tettek eddig ezen elemek és akkor a válasz nem lesz nehéz. 
Csak azon elemeket fogjuk felemlíteni, melyekből, ha létre-
jön, az u j párt alakulhat, ezek pedig : a függésén szabadel-
vűek, olyanok, kik a vámkérdésben szakadtak el az uralkodó, 
szabadelvűnek nevezett párttól, olyanok, kik egy párthoz 
sem tartoznak, olyanok, kik ma képezik a volt középbalt és 
végül a jobboldali ellenzék. H a e tisztes számú oppositio-tö-
redékeket sorba véve megfigyeljük, ugy találjuk, hogy : azok 
tagjai egyidőben majd a Deák-párthoz, majd a bal-középliez, 
illetőleg a Tisza-párthoz tartoztak ; elnevezésük — mint sza-
badelvűek, mit maguktól elvitatni nem engednének — már 
bizonyítja, hogy a keresztény elv követése egyáltalában nem 
volt erős oldaluk. Es csakugyan, ha visszatekintünk akár 
azon időszakra, midőn még a Deák-párt uralkodott, akár 
pedig lia szemügyre vesszük a fusionalt párt viselt dolgait, 
nem felejtve el azt sem, mikép nyilatkozott a jobboldali ellen-
zék is itt-ott, nem mondjuk, hogy lefolyt alkotmányos aeránk 
alatt lett volna idő, midőn e pártok közreműködésével a tör-
vényhozó teremben valaha a ker. elv győzedelmeskedett 
volna, hanem igenis elmondhatjuk azt, hogy valahányszor 
csak a ker. elv vereséget szenvedett, e vereséget, a már elő-
számlált töredékeknek köszönhetjük. Most ime egy u j párt-
alakulás küszöbén állunk, e párt a felsorolt elemekből fog, 
ha fog, alakulni. Várhatjuk-e, hogy ez uj párt, önmagát, sa-
ját tetteit fogja megezáfolni? várhatjuk-e, hogy a minek ed-
dio- vereségét előmozditotta, azt most győzelemre segitse ? 
szóval várhatjuk-e, hogy megszűnjék liberális — és kezd-
jen ker. elveket követni ? 

A kérdéseket mi feltettük, felelni nem fogunk reájok, 
hiszen miért is felelnénk? ki az, aki a feleletet önmaga nem 
lenne képes megadni? Nem tagadjuk mi, hogy szükség, nagy 
szükség van nálunk u j pártalakulásra és pedig uj, eddig még 
tiszteletben nem tartott elvek alapján ; nem tagadjuk, hogy 
ha u j pártalakulás nem fog történni, a nemzet még nagyobb 
boldogtalanság elé néz ; de annyi bizonyos, hogy a létező ba-
jon egyetlen párt sem lesz képes segiteni, ha a keresztény 
elv tiszteletét, annak minden következményével együtt, őszin-
tén zászlajára nem irja. Mit is érne ezen elv nélkül bármily 
néven nevezendő párt is ? Volt és van már számos pártunk, 
bebizonyította mindannyi, hogy ker. elv nélkül mire viheti 
valamely párt a nemzet sorsát, ha tehát az u j pártalakulás csak 
a r ra volna való, hogy az elkopott nevet valamely vonzóbbal 
cserélné fel anélkül, hogy liberális lenni megszűnnék, akkor 

valóban kár az időt alakításra vesztegetni ; amit egy ily párt 
végbe vinne, azt végbe viszi a mostani ugy is, a szükség a 
pártalakulásban nem a név, hanem az elvre vonatkozik. Sa j -
nos, kogy nálunk egy pillanatnyi felheviilést leszámitva, mi-
dőn t. i. kath. párt megalapítására nézve komoly kezdemé-
nyezés tétetett, e kérdés a napi rendről levétetett, ugy lá t -
szik, minálunk még ma sem tudják legtöbben, hogy mit ve-
szélyeztet a liberalismus és mit nyújtana a nemzetnek egy 
ker. elven alapuló párt, különben aligha nem nálunk is ugy, 
mint külföldön, legalább, hogy többet ne mondjunk, tán 
gondolkozni kezdenének oly párt alakítása felől, mely az em-
beriség legszentebb érdekét volna hivatva megmenteni. Igen 
igen ohajtanók, hogy az uj pártalakulás ezen irányban tör-
ténnék, de az emiitett elemeknél fogva, ki lenne oly vak-
merő, hogy ily reményt táplálna ! a jövőben is ott leszünk 
tehát, ahol voltunk, a rombolás müve folytattatni fog, a nem-
zet egykori boldogsága maholnap csak álomkép lesz ; lesz ta -
lán u j párt, a melyre nincsen szükség, de nem lesz a nemzet 
boldog, amire oly nagy szükség volna ; boldogság csak ott 
van, hol a nemzet törvényét Isten törvénye képezi. ^ 

Székesfehérvár. Föpásztori körlevél IX. Pius ha-
lála és XIII. Leo megválasztatása alkalmából. (Vége.) San-
ctissimi Domini nostri Leonis Papae X I I I . electio publica-
tur. „Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, 
Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui con-
solatur nos in omni tribulatione nostra" (2. Cor. 1, 3—4). 
His Doctoris gentium verbis „evangelizamus Vobis, Vene-
rabiles in Christo Fratres ! gaudium magnum, quod factum 
est omni populo" (Luc. 2, 10), dum, quod e fide dignis nun-
ciis, etiam per officiosas Nunciaturae Apostolicae Viennensis 
ddto 21-ae Februari i a. c. horsum exaratas litteras confir-
matis relatum aeeepimus, ad notitiam Vestram perferimus, 
nimirum : Sacrum Eminentissimorum Dominorum Sanctae 
Bomanae Ecclesiae Cardinalium, ex omnibus orbis partibus 
in aeterna Urbe in Spiritu Sancto congregatorum Colle-
gium, 20-a Februari i a. c., ergo, quod fere inauditum est, 
iam altera, a petito Conclavi, die, mira animorum suffragi-
orumque concordia, Sacrosanctae Bomanae Ecclesiae Sum-
mum Pontificem dedisse in veneranda persona Eminentis-
simi ac Beverendissimi Domini Joachimi Pecci AEpiscopi Pe-
rusiani, die 2-a Márti i anno 1810-O nati, — die 19-a De-
cembris anno 1853-0 in Sacrum Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalium Senatum cooptati, — et die 22-a Septembris 
anno 1877-0 in Camerarium Sanctae Romanae Ecclesiae 
electi ; qui Summus Pontifex creatus, nomen sibi assumsit : 
Leonis XIII. ; cuius splendidae, quibus inclarescit, dotes, 
eximiae, quibus ornatur, virtutes, consummata, qua eminet, 
sapientia, rara, qua in gerendis rebus pollet, dexteritas, et 
amplissima, quae circa Ecclesiam Christi iam hueusque 
etiam paravit, mérita, accedente Dei gratia, prosperrimum 
portendunt „pro uni verso grege, in quo Eum Spiritus San-
ctus posuit Episcopum regere Ecclesiam Dei" (Act. 20, 28), 
sacri regiminis decursum. 

„Habentes igitur Pontificem magnum" (Hebr. 4, 14) 
Venerabiles in Christo Fratres ! ante omnia „adeamus cum 
fiducia ad thronum gratiae" (Ibid. v. 16.), „gratias agentes 
Deo, et Pa t r i Domini nostri Jesu Christi" (Col. 1, 3.), qui 
opinione citius „convertit planctuin nostrum in gaudium no-
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bis ; conscidit saccum nostrum, et circumdedit nos laetitia, 
ut cantet Illi gloria nostra, et non compungamur" (Ps. 29, 
12—13); qui, „cum invocaremus, exaudivit nos" (Ps. 4, 2), 
et „dedit nobis petitiones nostri" (Ps. 36,4), concedendo „ex 
immensa pietate sua Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Pon-
tificem ilium, qui et jho in nos studio semper Ei placitus, et 
Suo populo, pro salubri regimine, sit assidue ad gloriam no-
minis Sui reverendus. Quare Vobis Venerabiles in Christo 
Fratres ! qui regendo populo sancto Dei praeestis, et quiqui 
e Religiosis Venerabiii Clero Dioecesano in cura animarum 
subsidiariam praestatis operam, harum serie in Domino com-
mittimus, ut proxima ab his perceptis die Domini populum 
fidelem de feliciter superata novi Pontificis electione edo-
ceatis, et post sermonem sacrum, intonato hymno „Te Deum 
laudamus", Missam solemnem in gratiarum actionem cele-
bretis, subiunctis, finita Missa, lingva fidelium vernacula, 
quinque Pater et Ave pro felici neo-electi Summi Ponti-
ficis regimine ! 

Quia vero tempóra, quae vivimus, tarn ardua sunt, ut 
sine speciali Altissimi adiutorio, sub ingenti regiminis uni-
versalis Ecclesiae onere vel robustissimos etiam humeros 
fatiscere necesse s i t : non cessemus Venerabiles in Christo 
Fratres ! orare pro beatissimo Papa nostro Leone XI I I -o , 
„ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine Epi-
scopatus, salvum atque incolumen custodiat Ecclesiae suae 
sanctae ad regendum populum sanctum Dei", — ut „mittat 
ei auxilium de sancto, et de Sion tueatur eum, utque tri-
buat ei secundum cor eius, et onme consilium eius confir-
met" (Ps. 19, 3). Quare praesentium vigore pristinos ordi-
nes praesuleos rénovantes, porro disponimus, ut omnes DD. 
Sacerdotes in Missis tarn publicis, quam privatis, sicut an-
tea praescriptum erat, in posterum quoque semper „Colle-
ctam pro Papa" sumant. 

Tandem, siquidem Dominus Deus Ecclesiam Catholi-
cam novo Visibili Capite iam consolari dignatus est : perga-
mus Venerabiles in Christo Fratres ! Principem Pastorem 
ardentissimis exorare precibus, ut etiam specialem Matrem 
nostram, Almam Dioecesim Albaregalensem quantocyus 
Praesule providere, taliterque omnem luctus causam a nobis 
penitus tollere dignetur. Quo ex respectu obligationem su-
mendi collectam pro eligendo Episcopo, quae in sensu ordi-
num ddto 9-ae Februarii a. c. nro 247. (Encycl. a. c. pag. 
20.) alioquin ad tempus dumtaxat suspensa fuit, resuscita-
mus, eamque tamdiu in vigore manere debere declaramus, 
donec viduata Dioecesis Albaregalensis Antistitem nacta 
fuerit, et ita „gaudium nostrum plenum erit" (Jo. 16, 24). 

„Gratia Domini nostri Jesu Christi Vobiscum Fra-
tres. Amen." (I. Cor. 16, 23). 

Albae-Regiae, die 22-a Febr. 1878. 
Joannes Pauer m. p. cons. Eppus, Vicarius Capitularis. 
Róma. Krisztus Rómában. (Vége.) Azonban most lát-

ják, hogy mentita est iniquitas sibi, látják, hogy ezen pápa 
nem csak fel nem adja kötelmének öntudatát az ő szép sze-
mükért, hanem még azonfelül a módra nézve is egészen 
I X . Pius nyomaiba lép. Legelső áldásától kezdve minden 
tény arra mutat, hogy XIII. Leo is a vatikáni rabságba lé-
pett, hogy ő is a szenvedés győzhetetlen fegyverét fordítja elle-
nök. Crispi eléggé inpolitikus volt az olasz kormánynak 

emiatt való elégedetlenségét nyilvánosságra hozni és nyilat-
kozatát hivatalos jeleggel megerősiteni. Ne fiat novissimus 
error peior prioré. Ugyanis azon való boszuságában, misze-
rint X I I I . Leo trónralépését hivatalosan nem közölte a Qui-
rin állal, nem csak megengedte itt Rómában is a guarantigio 
törvény eltörlését sürgető meetinget, Garibaldi levele és a 
többi veres republikánus káromló kitöréseivel egyetemben ; 
nem csak nyilatkozott, hogy a ministerium e törvényeket 
nem törülheti el, hanem igenis a törvényhozó testület ; nem 
csak megtiltá a hivatalos lapnak, miszerint az uj pápáról 
tudomást szerezzen, és a tartományi főnököknek, hogy a 
clerus hálaadásában részt vegyenek, hanem mint a legilleté-
kesebb liberális lapok plaidirozásából látható, kinyilvánitá, 
hogy a pápa koronázásánál a rend fentartásáról nem ke-
zeskedhetik. 

Persze ennek alapján a pápa szomorúságára sz. Péter 
templomában minden előkészület felfüggesztetett, és a koro-
názás a római nép és a nagyszámú idegenek nagy fájdalmára 
a Sixtina kápolna zárt körében történt. Viszont a lázongó 
elem kényekedve szerint zúzhatta be a csendőrök jelenlété-
ben, sőt nemleges támogatásuk mellett a kivilágitott abla-
kokat. — Mindezzel azt érte el I . Humbert kormánya, hogy 
a liberális lapok és a közhangulat, ugy az ezernyi ezer ide-
gen, ki ezen ünnepélyre Rómába jött, kénytelen igazolni a 
pápa álláspontját, és teljes elismeréssel méltányolni I X . Pius 
politikájának negativ ellentállását. 

Es mig Leo ott áll rendületlenül a Vatikánban, szen-
vedni és halni késsen, akár elismerik akár nem; addig az 
olasz kormánynak nem marad egyéb hátra, mint veszte elé 
futni, hogy elmondja majd Montival az u j olasz irodalmi 
iskolának mesterével, Basville Hugo szava i t . . . Stolto, che 
volli coll' immobil fato — Cozzar della gran Roma onde ne 
porto — Rótta la tempia, e il fianco insanguinato — Che di 
Giuda il Leon non anco è morto — Ma vive e rus-s-e — oo 
Questo Leone in Vaticano io vidi — Allor conobbi che 
fatale è Roma ! . . . 

Magyarul prózában : En balga, ki a nagy Róma ren-
dithetlen végzetével akartam összetűzni, és rajta zúztam szét 
lialantékom, és rajta lőn felkonczolva vérző kebelem. Mivel 
Judának oroszlánya még meg nem halt, Hanem él és ordit 
Ez oroszlányt — Leo — én a Vatikánban láttam l m 
akkor ismerém fel, hogy Róma sorsa végzetes. . . 

Igen, ami másodszor a győzelmet illeti, X I I I . Leo va-
lamint I X . Pius szellemének letéteményese ; ugy szenvedé-
seinek győzelmeiről is a legilletékesebb kezes. Legilletékesebb, 
mivel csalhatatlan mestere az U r Jézus változhatatlan taná-
nak, mivel igaz és hü sáfára azon Krisztus Jézus kegyelmei-
nek, ki egyházát az idők végig el nem hagyja, ki a szent-
széket mindannyiszor győzelemre segitette, valahányszor 
látható és láthatatlan ellenségei megtámadták, ki sz. Péter 
és sz. Pál sírját és vele Rómát a szétdulástól annyiszor 
megőrizte. 

Valóban Krisztus Rómában él ós uralkodik. Rómában 
győz ! Ezt bizonyitja a mult történelme, a legközelebb tör-
tént események, ezt a jövőnek biztos előjelei, Lumen in coelo ! 

Krisztust itt láthattad IX . Pius szenvedéseiben, kit az 
egész világ részvéte kisért a sirba. I t t áldantljuk X I I I . Leót 
győzelmében is egykor, kinek szerencsés megválasztásán 
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világ minden szöglete örömben visszhangozott. Mig e győ-
zelmet elérjük, addig is ide igtatom a vatikáni granit obe-
lisk e jelmondatát : Ecce crux Domini — Fugi te Partes 
adversae — Vicit Leo de tribu Juda . Bogy ai B. Gyula. 

Itómn. X I I I . Leo ö szentségének első consistoriuma 
márczius 28-án tartatott meg, mint a ,Religio' 23. számában 
jelentve volt, a következőkben pedig, két érdekes okmány 
kiséretében, néhány sornyi jelentést küldök, melynek becses 
lapjában kis helyet szorítani esedezem. 

Egy első nyilvános, ünnepélyes consistorium, azt hi-
szem, nem kevesbbé megható cselekedet azon magas sze-
mély előtt, ki azt tart ja , mint azok előtt, kik abban részt 
vesznek, sőt az egész kath. világ előtt. Ennek psychologiai 
okát nehéz is, könnyű is kitalálni; utóvégre olyanok va-
gyunk mi halandók, hogy egy-egy u j korszak küszöbén — 
pedig egy fejedelem, még hozzá egy pápának trónralépte 
csakugyan oly fontos mozzanat, hogy attól mindig joggal u j 
korszakot számithatni, — tehát ilyennek küszöbén akaratla-
nul is elfogódunk: váljon mit hoz a jövő? S ez nem ta-
lán kétely vagy megingadozás a hitben, hanem ama szent 
érdeklődésnek hangja, melylyel a drága, tiszteletreméltó sze-
mélyek, ügyek vagy intézmények iránt viseltetünk. Ily ér-
deklődés pedig a fenforgó esetben szent kötelesség ! 

De térjünk mai levelem tá rgyára : X I I I . Leo ő szent-
ségének első consistoriumára. 

O szentsége jelzett nap reggelén 9 órakor elhagyván 
lakosztályát, a consistoriumi terembe vonult, mint a corona-
tio után először megjelenő pápáknál szokás, veres selyem-
pluvialéban és aranyos infulával fején. A terembe érve, 
trónusán foglalván helyet, fényes allocutiót tartott, melynek 
szövegét ide mellékelem. o 

Az allocutio után di Pietro bibornok, mint a sz. kar-
nak aldékánja, hoszabb beszédben üdvözlé ő szentségét. Ez-
után Borromeo bibornok, ki a szerpap-bibornokok sorából a 
cardinales-presbyteri sorába átlépett, lemondván San Vito e 
Modesto-, eddigi cziméről, a Sancta Praxedes czimét nyerte. 
Végre ő szentsége di Pietro bibornokot a római szentegyház 
Camerlengójává nevezte ki, illetőleg a kinevezést köztudo-
másra hozta. 

Az ezután következett provisiók közül, mint a ,Rel.' t. 
olvasóit érdeklőket emlitem, hogy msgre dr. Grusclia a es. s 
kir. osztrák-m. hadseregnek újonnan kinevezett tábori püs-
pöke a carrei czimet kapta i. p., melyet, ha nem csalódom, 
ezelőtt ő Emja , a jelenlegi bécsi bibornok-érsek viselt. 
Ezután következett az újonnan szervezett skóthoni hierarchia 
tagjainak praeconizálása, ugy, mint azt a ,Rel.' ezévi 17. 
számában jelenté. Az újból feléledt skót hierarchiának ez 
első tagjai, mint történelmileg is fontos személyek megér-
demlik, hogy neveiket feljegyezzük : a glasgowi érsek Eyre 
Károly, ezelőtt anazarbei püspök i. p., sz. András-edinburghi 
érsek és metropolita Strain János, eddig abilai püspök i. p., 
aberdeeni pp. Mac-Donald János, nicopolisi i. p. pp., dun-
keldi pp. Bigg György ; gallowayi pp. Mac-Lachlan János 
és argylli pp. Mac-Donald Aeneas. 

Ezután ő szentsége a szokásos fidei professiót és az 
apostoli constitutiókra való ünnepélyes esküt tevé, minek 
megtörténte után az e consistoriumban kinevezett érsekek 
számára a palliumot engedélyezte, végre pedig a new-yorki 

bibornok-érsek, Mac-Closkey ő emjának a bíbornoki ka 
lapot adta. 

Ezek után ő szentsége visszavonulván, a bíbornoki kar 
testületileg a kápolnába vonult, hol ünnepélyes Te Deum 
után a , Super Electum; szokásos imákat elmondá. 

íme, az „első consistorium" ! — idézőjelet tettem a 
szóhoz, mert a katholikus egyház életében nincs semmi uj , 
nincs semmi „első" ; — épen, midőn e sorok megírásához fog-
tam, hozzák a lapok Magyarország biboros főpapjának a buda-
pesti papsághoz intézett eme nagyszerű szavát : Mortuus est 
Pius, resurrexit Petrus ! — ez anyaszentegyházunk életének 
legtalálóbb jellemzése s ezért csak átvett értelemben lehet 
valami ,uj '-ról szo benne. íme, alig két hónapja, hogy egy 
dicső pápát vesztettünk, és ma már minden ugy van, mint 
egy évezred előtt volt, — digitus Dei est liic, ki anyaszent-
egyházát vezérli s oltalmazza ! —j. 

Missiói tudósítás. Afrika. Msgr Lavigerie, algieri 
érsek már régebben, körülbelül tiz év előtt, papi congrega-
tiót alapitott megyéje székhelyén, melynek rendeltetése kü-
lönösen az afrikai törzsek megtérítése körül működni. A con-
gregatio működési térül kiválólag közép Afr ika ama terje-
delmes vidékeit választá, melyek eddig még úgyszólván sem-
mit sem hallottak Krisztusról, ámbár nem egy hittérítő és 
utas áldozott már életével azon törekvéseért, hogy azokat a 
civilizatio előtt megnyissák. Ujolag Stanley ismét consta-
tálta, hogy ott gazdag, sürüen benépesített királyságok van-
nak s hogy a föld a természet számos adományaiban bővel-
kedik, olyképen, hogy semmi tekintetben sem lenne háládat-
lan vállalat, e vidékeket a keresztény polgárisodás áldásai-
ban részesíteni. Ehhez kiván, mint úttörő, most az algieri 
congregatio is járulni, amiért is e napokban az első expedi-
tiót meneszté az ismeretlen vidékekre, mely egyelőre tizen-
két tagból áll, kik hősiesen elszánva, Krisztusért, lia kell 
véröket is ontani, s főpapjok áldása által megerősítve, e hó 
elején indultak útnak, hogy hajón először is a suezi csator-
nán át Zanzibárba menjenek, honnan aztán a földrész bel-
sőbb országaiba hatolni szándékoznak. 

A cselekvési tervrajz egyelőre az, hogy Zanzibárban 
nagyobb karaván alakuljon, mely az esős időszak végével, 
april végén, útnak induljon és Isten kegyelmével két ap. 
vicariatust alapítson, az egyiket Tanganyikában, a másikat 
a Viktória és Albert tavak körül. Későbben, midőn majd le-
hetséges lesz ezen első 12 apostol bátor csoportját uj tagok 
s u j erők által szaporítani, a missio ismét tovább nyomulna 
nyugat felé és ha lehet, Muata-Yambóban egy harmadik 
vicariatust alapitana, mely aztán már a portugalli birtokok-
kal határos lenne, ugy hogy ilyképen a már I X . Pius alatt 
hangoztatott és általa helyeselt terv „egész Közép-Afrikát 
a kath. missiók számára birtokba venni," lehetőség szerint 
teljesítve lenne. 

O szentsége, X I I I . Leo, kinek e terv ujolag felterjesz-
tetett, hasonlólag helyesli azt, és Franchi bibornok még mint 
a Propaganda elnöke a szükséges felhatalmazások és utasí-
tásokkal lát ta el az algieri érseket, kinek az egész ügy körül 
kiváló érdemei vannak ; egyúttal pedig két más congregatio, 
a szent Lélek és Maria sz. szivéről nevezettek, a tengerparti 
vidékeket vették lelki gondozásuk alá, ugy hogy az algieri 
congregatio a belső vidékekre szoritkozhatik, anélkül, hogy 
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működése az erők szétforgácsolása által szenvedne. A mis-
sionariusok a szükséges eszközökkel látattak el, hogy tevé-
kenységük a profán tudományoknak is lehessen hasznára, 
mint ez minden katholikus missiónál lenni szokott. 

IRODALOM. 
= , Máriahavi virányirta Tóth Mike, Jézustár-

saságának tagja. Budapest. Nyomatott a „Hunyadi Mátyás" 
intézetben. 1878. Amerika nagy missionariusának, P . We-
ningernek művét tanulmányoztam ezelőtt három lustrum-
mal s nagyon kellemesen, egész velőmig meghatott ama 
mondása, hogy mily szerencsétlenek a boldogságos sz. Szü-
zet nem tisztelő, protestánsok, mily vigasztalan az ő vallá-
suk, kiknek az Égben nincs édesanyjuk. S ez érzés ma is 
erősen dobogtatja keblemet. Ép azért — ha a sz. Pacianusok 
unokája levén, fenkelt lélekkel, nemes büszkeséggel gondo-
lok mindig arra, hogy a kath. egyház gyermeke vagyok : 
Isten bocsássa meg nekem, vagy tán nincs is e tekintetben, 
mit megbocsátani — e voltomban leginkább jó Anyámnak 
örülök. S e viszonyok közt ugyan ki csudálkoznék azon, lia 
a legmelegebb rokonszenvvel üdvözlöm e munkát? Üdvöz-
löm igen, hisz édes jó mennyei Anyámról szól, pedig lehet-e 
gyermek, ki anyjának dicséretét szives tudomásul nem veszi ? 

Azok előtt, kik ismerik a jezsuitákat, nem szükséges a 
dolgot bővebben ajánlanom. 

Nem képzelek művelt embert, ki a virágokat ne sze-
resse, s ha Nogáll ő nagyságának „Liliomszálai", dr. Zádo-
rynak „Máriahavi Nefelejtse" — az érdeklődő közönséget 
gyönyörködtetik : a jezsuita atya virányán ékeskedő „liliom" 
és „rózsa" is megteszi a maga kellemes benyomását. S le-
hetne-e az máskép, midőn e viránynak gondos létrehozója, 
az aszketikus irodalom terén kedvezően ismert s jól forga-
tott tolláról cunctis nobis desideratus Tóth Mike atya. 

De „Siste viator !" és gondold meg : ki vagy ? Ha ke-
zedbe veszed e jeles könyvet, mely a bold. Szűz tiszteleté-
nek egyetemleges és relativ okairól, következései és módo-
zatairól szól, s ugy veszed észre, hogy te inkább kritikus 
mint hivő vagy, lehet, hogy nem lész teljesen kielégítve, de 
a hivő lélek nem csak jelentékeny lelki haszonnal, de sok 
élvezettel is foglalkozik vele. 

Az elmélkedések anyaga elég bő, de nem tulhalmozott, 
hogy az észtobruálná, s mivel a gondolatmenet nem mester-
kélt, hanem természetes : mig egy részről bárkinek is kelle-
mes, a Mária szónoklatokhoz anyagot kereső papnak hálás 
olvasmány. 

S az ifjúság kedveért szavalmányokul alkalmazott 
versek ? . . . Nem kicsiny a hivő léleknek semmi — ami con-
ferálhat arra, hogy a szent Szűz tisztelete öregbedjék. Kü-
lönben e versek közt is van több olyan is, melyet bárki is 
gyönyörrel olvashat el, ilyen többek közt Pájer Antal-é a 
62-ik, Szülik József-é a 83-ik és Sebők László-é a 297-dik 
lapon. Rendeld csak meg szives olvasó és győződjél meg 
magad állitásom valóságáról. Nem drága. A 22 ivre terjedő 
munka fűzve 1 ft. 30, díszkötésben 1 ft. 80 kr., s bérmente-
sen küldi a szerző Kalocsáról. Tomcsányi János. 

Előleges jelentés. Sok oldalról hozzánk intézett 
kérdezősködések folytán van szerencsénk az illető tanitóké-
pezdék t. cz. Igazgatóságait, s kántortanító urakat tisztelet-
tel értesíteni, hogy Zsasskovszky testvérek hosszú évek során 
munkában levő ,,Halotti énekkönyv"-ük (Funebrale) 
már sajtó alatt van, és rövid idő alatt teljesen elkészül. 
Benne — czélszerü gyakorlati berendezés mellett — a tár-
sadalmi állások sokfélesége, az élet-viszonyok, s a halálozás 
annyiféle nemeire kiváló suly fektettetvén, minden alkalomra 

országszerte divó énekek mellett, számos, egyházi költőink 
legjelesebbjei tollából eredő uj énekek is helyet foglalnak 
1, 2, 3 és 4 férfiszólamra kidolgozva. A mindenfelé szokásban 
levő koporsótétel itt külön rovat alá esik, kellő utasitással és 
jelentékeny számú énekkel ellátva ; szóval e téren régóta 
érezhető hiányt az illető szerzők akltépen kivánják pótolni, 
hogy e mű ugy az egyházias éneklés, mint a sz. költészet 
jelen állásához méltó könyvvé válhasson. A 20—25 ivre ter-
jedő és 275 éneket magában foglaló mű ára — a kiállítási 
nagy költségek mellett — lehetőleg mérsékelt leend, hogy 
az minél többek által megszerezhető legyen. Ha még végre 
felemlítjük azt, hogy alólirt nyomda ezen, a mai kor igényei-
nek megfelelőleg kidolgozott munkának szép kiállításáról is 
gondoskodott, akkor ugy hisszük, eléggé jeleztük annak a 
legközelebb jövőbeni megjelenését. Eger, Gyümölcsoltó B. 
Asszony napján, 1878. A lyceumi nyomda igazgatósága. 

VEGYESEK. 
— O szentségének levele Vilmos császárhoz, melyben 

trónraléptét tudatja, a bajor követség utján, mely jelenleg, 
legalább de facto, Németországot is képviseli, jutott rendel-
tetése helyére ; egyúttal pedig Stollberg gróf, eddig Német-
ország nagykövete Bécsben, ki legújabban német alkanczel-
lárrá neveztetett ki, jeleztetik azon személynek, mely a szent-
szék és Poroszország közti kiegyezkedés kezdeményezésére 
vállalkozott volna. Mint a porosz-német felsőháznak tagja 
Stollberg gróf a maga idején az egyház-politikai törvények 
ellen szavazott. 

— Urusoff hg, az orosz kormánynak volt ügyvivője a 
szentszéknél, csakugyan visszatért Rómába, állítólag a czár-
nak válaszával azon levélre, melyben ő szentsége ez utóbbi-
nak trónraléptét jelenti. A herczeg tudvalevőleg ugyanaz, 
kinek minősithetlen fellépése tavai a szentszék s az orosz 
kormány közti szakítást előidézte, minélfogva abban, hogy 
most ismét csak ő küldetik Rómába, legfelebb annak jelét 
láthatjuk, hogy a moskowitismus eddigi gonosz játékát ú j -
ból felvenni készül. 

— Egy Bonn melletti katholikus falunak plébánosa e 
napokban azért idéztetett a törvényszék elé, hogy egy 13 
éves fiút „nyilvánosan megsértett." A tényálladék az volt, 
hogy a plébános a kérdéses fiút nem engedte a gyónás- és 
áldozáshoz, mert a megelőző vallástanitáson soha sem jelent 
volt meg. Yédbeszédében a plébános kijelenté, hogy igy kel-
lett tennie s hogy ezentúl is, hasonló esetekben mindig igy 
fog tenni, mert különben lehetetlen a hitközségben a rendet 
és fegyelmet fenntartani. Az államügyész 300 mknyi bünte-
tést kért a plébánosra, de a törvényszék felmentette. Furcsa, 
hogy az államügyész ily kereset megindítására még csak 
vállalkozott, s bizonyára csak a ,kulturharcz'-nak demo-
rizáló hatása ez, mely bizonyos ,fölfelé törekvő' hivatalnoko-
kat arra birja, hogy buzgóságukat ily olcsó módon fitogtassák. 

Kegyes adományok gyűjtése 
A. F . által ezen motto alatt „Admaiorem DEI glóriám 

in hoc sacro ieiunio.u 

A józseffalvi templomra 20 ft. 
A szibériai szerencsétlen papoknak . . . . 20 „ 
Péterfillérül 10 „ 
Pius-szövetségnek 10 „ 
Északi missióra 10 „ 
Chinai missióra 10 „ 
Pesti oltár-egyletnek 1 0 « 
Szent-László-Társulatnak 10 „ 

Összesen: 100 ft. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E X I I I . 
ALLOCUTIO 

HABITA DIE XXVIII. MARTH MDCCCLXXVIII 
AD S. R. E. CARDINALES IN AEDIBUS VATICANIS. 

VENERABILES FRAIRES. 
Ubi primum superiori mense, Vobis suffragia 

ferentibus, ad suscipienda Ecclesiae universae gu-
bernacula, et ad vices in terris gerendás Principis 
Pastornm Jesu Christi vocati fuimus, gravissima 
sane perturbatione ac trepidatione animurn No-
strum sensimus cominoveri. Nam ex una parte Nos 
maxime terrebat, cum intima de indignitate Nostra 
persuasio, tum virium Nostrarum infirmitas tanto 
oneri ferendo penitus impar, quae quidem tanto 
maior videbatur, quanto clarior et celebrior Praede-
cessoris Nostri Pii IX., immortalis memoriae Ponti-
ficis, sese per orbem fama diffuderat. Cum enim in-
signis ille catholici gregis rector pro veritate et iu-
stitia invicto semper animo certaverit, magnisque 
laboribus in Christiana Republica administranda 
fuerit in exemplum perfunctus, non modo virtutum 
suarum splendore hanc Apostolicam Sedem illustra-
vit, sed etiam universam Ecclesiam amore et admi-
ratione sui adeo complevit, ut quemadinodum om-
nes Romanos Antistites diuturnitate Pontificatus 
superavit, ita forte prae caeteris amplissima publici 
et constantis obsequii ac venerationis testimonia re-
tulerit, Ex altera autem parte Nos vehementer an-
gebat asperrima conditio, in qua hisce temporibus 
paene ubique non modo civilis Societas, sed et Ca-
tholica Ecclesia, atque haec praesertim Apostolica 
Sedes versatur, quae sua per vim temporali domi-
natione spoliata, eo adducta est, ut pleno, liberó, 

nullique obnoxio suae potestatis usu perfrui om-
nino non possit. 

At quamquam, Venerabiles Fratres, hisce de 
catisis ad delatum honorem recusandum movebamur, 
quo tarnen animo obsistere divinae voluntati potuis-
semus, quae tam luculenter Nobis enituit in vestra-
rum sententiarum consensu, et in ea pientissima sol-
licitudine, qua Vos, Catholicae Ecclesiae bonumunice 
spectantes, illud assecuti estis, ut quam citissime 
Summi Pontificis electio perficeretur ? 

Oblatum itaque supreini Apostolatus munus 
Nobis suscipiendum, et divinae voluntati parendum 
esse duximus, fiduciam Nostram penitus in Domino 
collocantes, ac sperantes firmiter daturum humili-
tati Nostrae virtutem, qui contulerat dignitatem. 

Cum vero, Venerabiles Fratres, nunc primum 
ex hoc loco Vestrum amplissimum Ordinem alloqui 
Nobis datum sit, illud imprimis sollemniter coram 
Vobis profitemur, nihil unquam Nobis in hoc Apo-
stolicae servitutis officio antiquius fore, quam divina 
adiuvante gratia eo curas omnes intendere, ut Ca-
tholicae Fidei depositum sancte servemus, iura ac 
rationes Ecclesiae et Apostolicae Sedis fideliter cu-
stodiamus, et omnium saluti prospiciamus, parati in 
his omnibus nullum laborem defugere, nulla incom-
moda recusare, nec unquam committere ut animam 
Nostram pretiosiorem quam Nos facere videamur. 

In his autem partibus Ministerii Nostri obeun-
dis, consilium, sapientiamque Vestram Nobis non 
defuturam confidimus, et ut nunquam desit, vehe-
menter exoptamus ac petimus; quod quidem ita a 
Vobis accipi volumus, ut non officii studio, sed pro 
solemni testificatione Nostrae voluntatis hoc dictum 
intelligatis. Alte enim insidet menti nostrae quod 
in sacris litteris ex Dei iussu Moyses fecisse narra-
tur, qui gravi pondere universum popul um regendi 
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deterritus congregavit sibi septuaginta viros de se-
nibus Israel, ut una cum eo onus ferrent, atque opera 
consilioque suo in gentis Israeliticae regimine curas 
eius allevarent. Quod quidem exemplum Nos, qui 
totius Christiani populi duces ac rectores, licet im-
merito, constituti sumus, prae oculis habentes, fa-
cere non possumus quin a Vobis, septuaginta viro-
rum Israel in Ecclesia Dei locum obtinentibus, la-
boribus Nostris opem, animoque Nostro levamen 
conquiramus. 

Noscimus insuper, uti sacra eloquia declarant, 
salutem esse, ubi multa consilia sunt ; noscimus, ut mo-
net Tridentina Synodus, Cardinalium consilio apud 
Romanum Pontificem universalis Ecclesiae admini-
strationem niti ; noscimus denique a S. Bernardo 
Romani Pontificis collatérales et consiliarios Cardi-
nales appellari, ac propterea Nos, qui fere viginti-
quinque annos honoris Collegii vestri compotes fui-
mus, in hanc supremam Sedem non modo animum 
attulimus plenum erga Vos dilectionis ac studii, sed 
etiam firmám earn mentem, ut quos olim consortes 
habuimus honoris, eis nunc laborum et consiliorum 
Nostrorum sociis ac adiutoribus, in expediendis Ec-
clesiae negotiis maxime utamur. 

Nunc autem illud Nobis iucundissimum et per-
opportunum accidit, Venerabiles Fratres, ut dul-
cem consolationis fructum Vobiscum communicemus, 
quem ex felici opere ad Religionis Nostrae gloriam 
peracto, in Domino percepimus. Quod enim a Deces-
sore Nostro, Sanctae Memoriae Pio Nono, pro eximio 
suo in rem catholicam zelo fuerat susceptum, et ex 
sententia eorum ex Vobis, qui in sacro Consilio chri-
stiano nomini propagando censentur, decretum fue-
rat, ut nempe Episcopali Hierarchia in illustri Sco-
tiae Regno constituta, Ecclesia ilia ad novum decus 
revocaretur, id Nobis feliciter implere, et ad exitum 
perducere, Deo iuvante, datum est per Apostolicas 
litteras, quas die 4. huius mensis hoc eodem anno 
vulgari mandavimus. Gravisi profecto sumus, Vene-
rabiles Fratres, quod hac in re contigerit Nobis fer-
vidissimis votis dilectorum in Christo íiliorum, Cleri 
et fidelium Scotiae satisfacere, quos propensissimo 
in Catholicam Ecclesiam et Petri Cathedram animo 
esse, multis iisque praeclarissimis argumentis com-
perimus ; firmiterque confidimus fore, ut opus ab 
Apostolica Sede perfectum, laetis fructibus cumule-
tur, et coelestibus Scotiae Patronis suffragantibus, 
in ea regione in dies magis suscipiant montes pacem 
populo, et colles iustitiam. 

Caeterum, Venerabiles Fratres, nulla ratione 

dubitamus Vos, coniunctis Nobiscum studiis, ad tu-
telam et incolumitatem Religionis, ad praesidium 
huius Apostolicae Sedis, ad incrementum divinae 
gloriae alacriter esse adlaboraturos, animo reputan-
tes communem futuram omnium nostrum in caelo 
mercedem, si in Ecclesiae rebus adiuvandis commu-
nis fuerit labor. Divitem porro in misericordia Deum, 
interposito etiam Deiparae Immaculatae, Sancti Io-
sephi patroni coelestis Ecclesiae, ac ss. Apostolorum 
Petri et Pauli validissimo interventu, humilibus 
Nobiscum votis obsecrate, ut Nobis iugiter praesens 
bonusque adsit, consilia actusque Nostros dirigat, 
ministerii Nostri tempóra feliciter disponat, ac tan-
dem Petri Navim, quam Nobis gubernandam mari 
saeviente commisit, domitis ventis fluctibusque com-
positis, ad optatuin portum tranquillitatis et pacis 
adducat. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.) 

2. Van azonban egy más faja is a bánatnak, mely már 
tisztább és nemesebb, mely az Isten szeretetének érzelmé-
ből fakad. 

O szeretett minket, midőn még bűnben valánk. A té-
kozló fiu, távol hónától, megemlékszik atyjáról és atya szere-
tetéről. Ama tudat, liogy atyja még mindig kedveli őt, visz-
szatérésre buzditja és arra, hogy mély alázattal bevallja hi-
báját. Méltatlansága és hálátlansága érzetét öregbité és éles-
bité atyja gyengédségének reménye. Gyermeksége és if júko-
rának fellegtelen ege, s azon atyjának napként mosolygó 
tekintete egyszerre feltűntek emlékében. Tudta, hogy bár 
önmaga teljesen megváltozott, atyja még mindig ugyanaz ; 
tudta, hogy bár saját szive teljesen meghidegült, atyjáéban 
még mindig magasan lobog az iránta való szeretet. Mindezt 
már akkor érezte, midőn messze tévelygett. Há t még mit 
érezhetett akkor, midőn édes atyja az ő nyakába borult, bé-
kecsókot nyomott ajkaira, uj ruhába öltöztette és atyai ke-
gye jeléül gyűrűt húzatott ujjára ! Önzése és hálátlanságá-
nak öntudata bizonyára nagyobbitá és tökélyesité bánatát, 
Metsző volt e fájdalma akkor, midőn még e vétek járma 
alatt nyögött, de mindenesetre metszőbb akkor, midőn vét-
kei eltörülve lőnek. Atyjának bocsánata, szeretetből származó 
feloldozása, magasabb és nemesebb, mert nagyobb szeretet-
tel összekötött bánatra ébreszté a fiu kebelét. Ez történik a 
gyónás szentségében is, midőn valóban megízleljük, „ hogy 
mily édes az Ur," s midőn csodálatos szeretetének mi is 
tárgyává válunk. Midőn átveszszük tőle zálogát annak, „hogy 
még mikor bűnösök valánk, halt meg Krisztus miérettünk ; B l ) 
s meggyőződünk arról, hogy mennyei Atyánk már akkor 
szeretett bennünket örök szeretetével, midőn Neki a bün 
által még ellenségei voltunk ; akkor kezdj ük csak tisztán 
érteni a Szentlélek eme szavait : „Ugy szerette Isten e vilá-
got, hogy az ő egyszülött fiát adá, hogy minden, aki őbenne 
hisz, el ne veszszen, hanem örök élete legyen."') „Ebben áll 

') Rom. V. 8 - 9 . — 2) Sz. János. III. 10. 
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a szeretet ; nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem 
mivel O előbb szeretett minket és elkiilclötte F iá t engeszte-
lésül a mi bűneinkért."3) Akkor lát juk igazán, hogy már 
csak ezen változhatlan szeretetért is meg kellett volna hal-
nunk örökre, mely annyi türelemmel viseltetett irántunk 
gyermekségünkben,tévedéseinknek ; ifjúságiinkban, vétkeink-
nek ; és férfikorunkban, rideg és öntudatos önösségünknek 
idején. „Az Ur irgalmassága, hogy meg nem emésztettünk; 
mert még nem fogyott el az O könyörületessége."4) Tudtul 
adatik nekünk, hogy mintegy beburkolva, körülvéve va-
lánk, megvédve és fentartva Isten szeretete által, midőn még 
nem is gondoltunk Reá, sőt, midőn naponkint kikeltünk 
ellene, mintha a tékozló fiu, megtérte után folytatta volna 
könyelmü életét, elfeledte volna méltatlanságát, sőt vissza-
esett volna bűneibe és a tyja ismét megbocsátott volna neki. 
Mert ilyen a mi állapotunk. Ismét és ismét vétkezénk, mint 
a tékozló íiu, és mennyei Atyánk a békecsók és teljes felol-
dozás által újra és újra visszafogad, miként ezt először tevé. 
Ennek megfontolása inditotta genuai sz. Katalint oly igen 
nagy bánatra. Elmélkedése közben Isten szeretetének egyik 
sugara oly égetően és behatóan nyomult lelkébe, hogy min-
den u j világosságban fénylett előtte ; mult és jelen élete, 
gondolattal, szóval, cselekedettel és kötelességének elmulasz-
tásával elővetett bűnei, mindez mondom, uj értelmet, u j ma-
gyarázatot nyert. 

3. A bánatnak van egy harmadik indoka is, s ez — sa-
já t személyes vétkességünknek érzülete. Szólottam már ama 
bánatról, mely vétkeink megismeréséből ered ; de ezen bá-
nat, mely a mi személyes vétkességünket illeti, más termé-
szetű. Soknak kevés bűne van, bár elhalmozva van azokkal 
Mások ismét telve vannak vétkekkel, bár csekélyek és ke-
veseknek tűnjenek is fel azok, mert mindez attól függ, mi-
lyenek vagyunk. A legszentebb szivek a legfelvilágosodot-
tabbak. Bizonyítják ezt : sz. Klára, ferreri sz. Vincze és bor-
giai sz. Ferencz, kiket imént idéztem. Még egy példát hoz-
hatok fel, s ez sz. Pál apostol, ki igy szól : „Krisztus Jézus 
e világra jö t t üdvöziteni a bűnösöket, kik között első én va-
gyok:" s ezt nem jámbor túlzásból, hanem igaz önismeret-
ből mondotta. Nem valamely szónoki fogás ez, hanem mé-
lyen érzett vétkességének hű kifejezése, mit a következő 
okokkal fogok bevitatni. Mindenekelőtt senki felől sem tu-
dunk annyi alaki, roszat, mint önmagunkról. Lehet, hogy 
mások felől több anyagi roszat tudunk, vagyis lehet, hogy 
mások szembeötlőbb és gyalázatosb vétkekbe estek mint mi. 
De a cselekedetek alaki, tulajdonképi gonoszsága a cselekvő 
benseje szerint mérlegelendő, és pedig a malasztok világos-
sága s a Szentlélek működései szerint, melyeknek ellenál-
lunk, melyek ellen vétkezünk. Bizonyos tehát, hogy kisebb 
bűnök nagyobb világosság ellen, alakilag, valójában, vétke-
sebbek, mint nagyobb bűnök kisebb világosság ellenében. S 
ép ez az, mit csak magunkról tudhatunk, de másokról nem. 
Urunk egyik napon igy szólitá meg sz. Mechtildet : „Jöj j és 
nézzed a legutolsót a mennynek királyságában és ismerd 
meg a gyengéd szeretet forrását. Es ő látott egy zöld ruhába 
öltözött, közép termetű, sima hajzatu és igen szép arczu fér-
fiút. Kérdezé : Ki vagy te? Én, válaszolá, a földön útonálló 
és lator valék, és soha se tettem valami jót. Kérdé tovább : 

3) Sz. Ján. I. Lev. IV. 10. — ') Fer. Sir. III. 22. 

Hogy léptél tehát be az örömök e hazájába ? Feleié : mind-
ama rosz, melyet cselekedtem, nem gonoszságból, hanem 
szokásból eredt ; és mivel szülőim által igy neveltetvén, nem 
ismertem a jobbat, a bűnbánat folytán könyörült raj tam 
Isten."5) 

Aztán meg azt sem tudjuk, ha váljon kapott-e más 
annyi kegyelmet mint mi. Vannak, kik nálunknál több ma-
lasztban részesültek, de mi ezt nem tudjuk. Istennek ama 
megszámlálhatlan ajándékait, melyekkel mindnyájunkat el-
halmozott, vagyis azon kegyelmeket, melyeket a keresztség, 
bérmálás, áldozás és gyónás szentségében, gyermek-, i f jú- és 
férfikorunkban nyertünk ; ama megvilágításokat, sugallato-
kat, lelkiismeretünk furdulásait és szivünknek intelmeit, me-
lyek folyton buzditottak és fentartottak,latolgathatjuk ugyan 
némileg, de csak igen tökéletlen mértékben. Eme benső vi-
lágot csak Isten ismeri, s igy mindenki csak önmagáról Ítél-
het, másról azonban soha. Még a legközelebb álló sem tudja, 
mennyi malasztban részesité Isten szomszédját; annál ke-
vésbbé hozhatunk tehát ítéletet azokról, kik távol állanak 
tőlünk. Mi saját személyünket illeti, nem csak azon kegyel-
mekről van tudomásunk, melyek a szentségekből ömlenek 
reánk, hanem azokról is, melyeket a szentségeken kivül nye-
rünk, melyek egészen megtölték a leget, melyet beszittunk, 
s melyek életünk minden pillanatát áthatották. Mennyire 
ítélő tehetségünk következtetni enged, senki sem kapott 
annyi kegyelmet, senkit sem követett és tartott vala fel az, 
senki sem lőn oly nagy mértékben híva, buzdítva, óva és 
bátorítva, mint mi. Ismerjük továbbá a Szentléleknek, ke-
reszteltetésünk óta reánk pazarolt, csodálatos béketürését, 
kiméletét, gyengédségét és nagylelkűségét. Hasonlít az szi-
vünk szakadatlan dobogásához, melyet legelső gyermekko-
runk óta érezünk. Magunk szellemi életéről meggyőződhe-
tünk tehát személyesen, de másokéról csak hallás után ítél-
hetünk s csak igen tökéletlen és töredékes tudósítás szerint. 
Továbbá a mily kevéssé tudhat juk, hogy nyert-e más annyi 
kegyelmet mint mi : ép oly csekély mérvben szerezhetünk 
magunknak tudomást arról, ha váljon ő is oly kis fokban 
felelt-e meg annak. A számos vezérfény közül csak keveset 
követtünk és a sok meghívás közül alig egy-kettőt fogad-
tunk el. Nagy számú kegyelmet teljesen elvesztettünk, mert 
ellenök szegültünk ; és sokat, melyeknek készségesen és tel-
jesen kellett volna megfelelnünk, csak nagynehezen vagy kel-
letlenül követtünk. Mik volnánk most, ha hűk maradunk a 
keresztségben nyert malaszthoz ? ! Mily hamar bemocskol-
tuk, mily könyel miien elpazaroltuk azt ; mily késedelmezve 
és ellenszegiilően feleltünk meg a megtérés kegyelmének, 
mely a bűnbánatra vezérelt ; mily rövid ideig őriztük meg 
első feloldozásunk alkalmával visszanyert ártatlanságunkat, 
vagy az első áldozásunkkor szivünkben felgyuladt buzgósá-
got, vagy a bérmálásban kapott erősségünket, vagy a szent 
félelmet, mely levertségünk idején ragadta meg szivünket, 
vagy az imádság szellemét, mely a vigasztalás napjaiban 
lepte el kebelünket ? ! Egész életünk nem volt egyéb, mint 
bőségesen kapott, de gyéren felhasznált kegyelmeknek, isteni 
nagylelkűség és emberi szükkeblüségnek, az Ur kimerithet-
len irgalmasságának és szivünk fillérkedő hálájának hoszu, 
szakadatlan lánczolata. Tehát nem csupán vétkeinknek — 

5) Jierelationes Selectae Stae. Mechtildis, c. XVI. 
28* 



220 

mint ezt imént leírtam — hanem egyúttal önmagunknak is 
szemlélete ez ; látása bűneinknek, melyeket ily nagy kegyel-
mek közepette követtünk el, elkövettünk pedig mi, kik oly 
véfftelen és számlálhatlan malasztokra valánk kiszemelve, O 
hogy lenne u j indokunk bánatunk öregbitésére és hogy el-
teljünk saját személyes vétkességünk siralmas öntudatával. 

4. De még van egy neme a bánatnak, mely még neme-
sebb mint ez utóbbi, s ez azon bánat, mely Jézus Krisztus 
kínszenvedéséből csörgedez : „Ok rám néznek, kit átszegez-
tek ; és siratni fogják őt."6) Az eszmék ama bámulatra ra-
gadó pontossága és szabatossága, mely az egyház hittanát 
jellemzi, különbséget tesz a tökéletlen és tökéletes bánat, 
vagy mint nevezik, az attritio és contritio között. A töké-
letlen bánat : az attritio, a szivre nézve olyan, mint az esés 
vagy ütés általi megsérülés ; de a tökéletes bánat : a contri-
tio, porrázuzódása kebelünknek, a sziv keménységének tel-
jes szétmorzsolása. Az előbbi a kegyelem műve, de az utób-
bit csak a szeretet képes létrehozni. Ilyféle különbözést kí-
vántam tenni a vétkeink és személyes bűnösségünk feletti 
bánatot illetőleg. 

Használnak még egy más szavat is, mely még inkább 
kifejezi, még tisztábban s finomabban állitja elő a fogalom 
árnyalatát s ez : a törődöttség, compunctio. Megfeszítést je-
lent ez, megfeszitést Jézussal, részvevést sz. sebeiben és szen-
vedésében. Miként a contritio az attritiónak, ugy a compun-
ctio a contritiónak tökélesitése. Erettkora és felső foka az 
ennek, s ugy viszonylik a többi bánathoz, mint az üdv a 
Szentlélek többi ajándékai- és malasztjaihoz. Azon bánat 
után, melyet vétkességünk, gonoszságunk s lelki halálunk 
tudata kelt szivünkben, következik az, mely Isten szeretete 
és önmagunk hálátlanságának szemléletéből származik, s ezt 
azon bánat tetőzi be, melyre Jézus sz. Szivének a gethsemani 
kertben s a Kálvárián viselt szenvedései inditanak bennün-
ket, és sz. Személye iránt való egyéni bűntudatunk, ki any-
nyira szeretett minket s oly kevéssé szerettetett általunk. 

(Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
A bíbornoki kar al-dékánjának, di Pietro bibomoknak, válasza 

ö szentsége alio cut iájára. 
Benigne piacúit Sanctitati Tuae in allocutione nuper 

perlecta grati animi sensus Nostro S. E . E. Collegio expri-
mere ob suffragia quae miro Divinae Providentiae ordine 
Te ad Supremam Bomani Pontificatus Sedem meritissime 
extulerunt. Ad liaec insuper verba humanissima addere di-
gnatus es, quibus auxilium ac validam cooperationem, hisce 
difficillimis temporibus a nobis expostulas. 

Sed vero si Sacri nostri Senatus suffragia in Te unum 
absque ulla haesitatione, ac maximo animorum consensu con-
fluxerunt, ut qua Christi in terris Yicarius Pontificium So-
lium conscenderes, id profecto Verbis Principis Apostolo-
rum attribuendum esse laetamur, scilicet : Qui novit corda, 
Dcus testimonium, perhibuit, dans Tibi Spiritum Sanctum si-
cut et Nobis. 

Quare citra ullam controversiam Sancto Suo Spiritu 
Deus Te universi Orbis Pastorem constituit, voluitque ut in 
eminenti specula sisteres — prouti aiebat Divus Bernardus 

6) Zak. XII. 10. 

dilectissimo Suo Papae Eugenio, — „unde prospectes omnia, 
speculator super omnia constitutus, ut evellas et destruas, 
disperdas et dissipes, aedifices et plantes." Nimis certe im-
probus labor! „Enimvero prospectus iste procinctum parit 
non otium : neque enim locus est otio, ubi sedula urget solli-
citudo omnium Ecclesiarum." 

Haec certe destinatio prompti acieni ingenii, constan-
temque sollicitudinem expostulat, qualis adamussim in Eo 
exquiritur qui earn adit haereditatem, quae etiam si amplis-
sima et exteriori intuitu pulchra esse videatur, illico tarnen 
noscitur consistere in Christi Cruce et in laboribus plurimis. 

Caeterum nos omnes firmissima certitudine inniteba-
mur Te, Sanctissime Pater, veluti in praesentiarum iterum 
confirmasti, summopere diligere ac promovere decus et di-
gnitatem Sacri Nostri Collegii. Nos vero vicissim tantis, 
tamque nobilibus roborati promissis, Te certiorem reddimus 
de nostra submissa obedientia, ut Tibi prompto animo opem 
auxiliumque feramus. Hie noster obsequens agendi modus 
fortasse imminuet gravitatem tanti ponderis, quod Tu, Divi-
nis obtemperans placitis, nostrasque secundans preces, assu-
mere dignatus es. At probe noscimus et compertum habe-
mus promissiones hasce, si alicuius levaminis Tibi forent, 
nonnisi in minima parte gravissimas concrediti gregis curas 
imminuere atque timorem tuum tollere. Profecto Sanctitas 
Tua, quae, utpote praeclaris omnigenisque ditata virtutibus, 
idcirco sincerius Christianae humilitatis vestigia sequitur 
labore permagno territa sublevet tarnen ad coelum oculos et 
in divina promissione confidat unumquemque secundum pro-
prium laborem mercedes accipere. Hinc dimissum prope ani-
mum recreet, atque fidens sibi repetat Divi Bernardi verba : 
si labor terret, merces invitât. Verumtamen praeter banc 
mercedem quam Tu, Beatissime Pater, in Coelesti Begia 
iure meritoque Tibi adpromittere debes, augurium alterum 
etiam nostrum nunc excipere digneris, nempe ut etiam hie 
in terris mercedem magnam consequaris, hoc est, ut videas 
in Tuo Pontificatu innumeras ex toto Orbe gentes magis 
magisque ad Catholicam Ecclesiam confluere, et ad hanc pa-
cificam Petr i Cathedram occurrere, atque Pontificio Tuo 
Solio, ut verbis utar Ambrosii, devinciantur „non nodis per-
fidiae, sed vinculis fidei." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 5. 0 Emja megnyitó beszéde a Sz.-István-

Társulat közgyűlésén. A Szent-István-Társulat márcz. 28-án 
közgyűlést tartott, közgyűlést, melyet legjobban jellemez-
hetünk, lia azt mondjuk, fényes ünnep volt. A hitetlenség 
napjainkban orgiáit ünnepli, a sötétség uralma terjed a lel-
kekben, a tévelyek megszánilálhatlan sokasága rabbilincsbe 
fogva tar t ja az elméket és sziveket, az isteni és emberi jog 
fogalma össze van zavarva. Lá t juk a társadalomban az em-
bert uralkodni Isten felett — nem lát juk, hogy az emberek 
Istent uralkodni hagyni akarnák önmaguk felett ; látjuk, 
hogy az ész fellázad a természetfeletti ellen és lábbal ta-
podja mindazt, mi szük látköre fölé emelkedik, nem látjuk, 
hogy végességének öntudatára emelkedve magát megalázná, 
hogy nagygyá legyen ; szóval látjuk, mit a sz. irás e szavak-
kal fejez k i : „potestas tenebrarum," e hatalom szelleme és 
iránya az, mely ma uralkodik. A sötétségbe világosságo-
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hozni, a tévelyeket a hit fényénél, az örök igazság szavaival 
sújtani, az elmékei és sziveket nyomasztó terheik alól a ke-
resztény gondolkozásmód irányeszméinek megjelelése által 
felszabadítani, az uralkodó chaosban, hogy kiszabadulhas-
sunk, az irányt megjelelni, Istent lelkünk és szivünkben 
egyedül megillető uralomra felsegíteni hatalmas kézzel tö-
rekedni, ez a legmagasztosabb ünnep, ami csak képzelhető. 

Ilyen ünnep volt a Szent-István-Társulat ez évi köz-
gyűlése, ilyen ünnep volt azon magasztos szellemű megnyitó 
beszéd következtében, melyet ez alkalommal is biboros ál-
dornagyunk Simor János O Emja tartott . Allocutio volt 
e megnyitó beszéd, de oly allocutio, mely magában foglalva 
tömören mindazon kérdéseket, melyek tudósok és tudatla-
nok által napjainkban bolygattatnak, czáfolt, megvilágított, 
meggyőzött, bátorított és erősitett ; allocutio volt, melyben a 
keresztény igazság ragyogó fénye a tévelyek sötét homályát 
szétoszlatta, ereje a hazugságok háláját szétszaggatta és az 
isteni rend visszaállítására az emberi méltóság védelmére 
ismét ama hatalommal hangzott füleinkbe, melyet csak a 
benső megggyőződés kölcsönöz a szónak. 

Aki mai társadalmi állapotunkat, aki az eszmék téves-
ségét, melyek társadalmunkban uralkodnak, figyelmére mél-
tatja, lehetetlen, hogy kettőzött örömmel ne fogadta legyen 
•e beszédet. Az egyház gyászolt, a legjobb atya szerető gyer-
mekei köréből isteni rendelet következtében eltávozott, ellen-
ségei kárörömmel tekintettek reá, a vihart nem csak várták, 
hanem elő is készítették, a legjobb esetben oly pápára szá-
mitva, ki, mint mondták,,egyezkedni' fog ; mert az elvtele-
neknek nincsen fogalmuk az elvhűségről, a jogtipróknak 
nincsen fogalmuk a jogtiszteletről, a modern mindenható 
állam tisztelőinek nincsen fogalmuk az egyházról. „Egy 
erővel nem számol a világ, válaszol ezeknek O Emja, mikor 
az egyház ellen vészt forral, a Szentléleknek mindenható 
malasztjával a malaszt feltalálja az egyházi férfiút, a ki 
magát az Istenért és a hivekért fogságra már is felajánlotta 
s mint Dániel a vadak vermében levén, kész a hitért, kész az 
Úrért , ki őt a földön helytartójává választotta, ha kell, vérét 
kiontani. A martyrologium vagy harmincz vértanú pápáról 
emlékezik." Zúgjon immár e szavak után a vihar, fonja há-
láját a hazugság, vessen tőrt a sötétség hatalma, a keresz-
ténység hivei, még ha lettek volna is köztük kételkedők, 
most megnyughatnak. A király, az állam, a parlament alku-
dozhatik az állam érdekei felett, az egyház elvei felett nem 
alkudozliatik, és a kik azt hiszik, hogy az u j pápa engeszte-
lékeny lesz azokban, mikben I X . Pius tántorithatlanul ,non 
possumus'-sal felelt, azoknak O Emja mondja, hogy a mar-
tyrologium vagy harmincz vértanú pápáról emlékezik. „Si-
mon, Jónás fia meghal, Péter meg nem hal", ez a Péter az ő 
szellemével, lelkesedésével él X I I I . Leóban és Péter vértanú 
volt az egyházért, az isteni igazságért, ha kell, X I I I . Leo is 
az lesz, ő is meghalhat, talán az atheus állam imádói vér-
padra viszik őt, de utána ismét másik pápa támad ; . . . álla-
mok megsemmisíttethetnek, királyi családok kihalhatnak, 
az egyház meg nem semmisülhet, a pápaság ki nem halhat, 
Péter dynastiája a világ végéig él azon Szentlélek malaszt-
jánál fogva, melyre a világ nem számit. 

E tanokat napjaink irányadó férfiai és a gondolkozni 
nem szerető, vagy nem tudó tömeg nem tudja és nem akarja 

felfogni.Korunk a jellem enervatiójában szenved. Szilárd aka-
rat, szilárd jellem nem a modern tanok és szellem talaján 
terem, napjainkban az állhatatosság csak az állhatatlanság-
ban, következetesség csak a következetlenségben van. A 
nemzedék, mely csak a testre forditja figyelmét, mikép is 
törődnék a lélekkel ? Hol az anyag iránti előszeretet uralko-
dik, ott a szellem háttérbe szorul. „Erős jellemek csak a 
nagy és erős tanok által fejlenek és képződnek," és csakis 
ezek képesek felfogni a szellem fensőbbségét az anyag felett ; 
ezek értik azon nagy igazságot, hogy az állam az egyháznak 
nem parancsolhatja mit tanítson, mit ne tanítson, ezek képe-
sek mindent inkább tűrni, hogysem az egyház szellemi ha-
talmát az állam anyagi erejének alárendeljék. A jellemener-
vatióban szenvedő államférfiak ezeket is önmagukhoz ha-
sonlítják, törvényeket alkotnak, a vad erőszakot hivják se-
gítségül a szellem ellen, parancsolni akarnak oly dolgokat, 
melyeket tilt az Isten, tilt a lelkismeret, Ítéletet tartanak 
Isten és ember felett, elő akarják írni Istennek mit paran-
csoljon és mikép, akarják hogy az emberi törvény, mely Is-
ten törvényébe ütközik, szent és sérthetetlen legyen ; de nem 
akarják, hogy az ember inkább engedelmeskedjék Istennek, 
mint az embernek ; lázadók azok, kik az Isten törvényébe 
ütköző emberi törvénynek nem engedelmeskednek, hűséges 
polgároknak tartatnak általuk azok, kik Isten törvénye ellen 
fellázadnak ; azok, mert szilárd jellemüek üldöztetnek, ezek, 
mert büntetendők lennének jutalmaztatnak, ezeket a jellem-
telenség véílelmezi, azokat jellemük miatt a ,törvény' törvé-
nyen kívül helyezi, pedig, mint ü Emja mondja és hang-
súlyozza : „amit az Isten parancsol, hogy legyen meg, nin-
csen hatalom, mely azt jogosan gátolhatná. Mit parancsol 
az Isten, nem én találtam fel, a mai törvényhozók előtt ez-
redéven tul fennálló, csalhatatlan tanitó oktatott engem 
arra." Egyetlen egy Lény létezik csak, kinek feltétlenül en-
gedelmeskedni tartozunk, és ez az Isten ; amit O parancsol, 
azért, mert parancsolja szent és jogos, amit O tilt, az bűnös 
és jogtalan, Neki engedelmeskedni kötelesség, nem engedel-
meskedni bűn. Az állam, a törvényhozó testület, ily feltétlen 
engedelmességet, ha követel, Isten jogait bitorolja, mely 
ellen küzdeni mindenkinek kötelessége és e kötelességet mind-
annyiszor teljesítjük, valahányszor az egyház jogát védel-
mezzük, mert az egyház joga Isten joga, az egyház az Isten-
től nyerte létét, szervezetét, függetlenségét az állam- és min-
den más emberi hatalomtól. Az állami túlkapások ellenében 
csak egyetlen óvszerünk van: „Sok katholikusaink vannak, 
úgymond O Emja, az Isten előtt, de föszükség, hogy 
annyian legyenek a nxjilt világ előtt is," ha ez bekövetkezik, 
akkor nem fog az állam olyasmit parancsolhatni, mit Is-
ten tilt és tiltani, mit Isten parancsolhat, mert hogy ismét 
O Emja szavaival éljünk : „Nehéz időkben nagy jellemek 
mentenek", mutassák magukat a katholikusok nagy jelle-
meknek mindnyájan, és a szabadulás gyorsabban követke-
zik be, mint ezt reménylenék. (Vége köv.) 

Pest. Ö Eminentiája a pesti papneveldében. Mult hó 
28-a nevezetes és kedves emlékezetű nap a pesti kp. papne-
velde történetében, mert az intézet e napon szerencsés volt 
kegyelmes főpásztorát falain belül, a gyermeki kegyelet és 
hódolat minden ünnepélyességével üdvözölhetni és tisztel-
hetni. O Emja ugyanis nevezett napon a Sz.-István-Társulat 
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nagygyűlésének megtartása végett az intezetbe érkezve, an-
nak buzgó elöljárósága el nem mulaszthatta az alkalmat, 
hogy azon érzelmeket ne tolmácsolja a biboros főpap előtt, 
melyeket a közelebb lefolyt napoknak szomorú s örvendetes 
eseményei minden igaz hivőnek, annál inkább minden pap-
nak szivébe s ajkaira te t tek: a fájdalmat I X . Pius elveszte 
ós a szent örömet a felett, hogy, mint az intézetnek főtiszt, 
igazgatója legott közlendő beszédében mondá : „tantos inter 
animi angores non simus consumpti," hanem hogy a Szent-
léleknek nyilvánvaló közreműködése mellett az Egyháznak 
özvegysége oly rövid ideig tartott s oly örvendetes véget ért. 

A ft . h. igazgatónak, ngos Pellet József urnák üdvözlő 
beszéde következőleg hangzott : 
Eminentissime S. B. E. Cardinalis, Princeps-Primas ac 

Ar chi-Epi scope, Domine Archi-Praesul Benignissime ! 
Dum subierat mentem nostram tristissima illa mortis 

imago, quae se in Beatissimo Pât re et Summo Pontifice Pio 
I X . insperate e vivis erepto, nobis ob oculos stitit, acerbis-
simus dolor occupavit animos nostros, et misericordiae Do-
mini, quod tantos inter animi angores non simus consumpti. 
Luximus hune Magnum, Immortalem et Sanctum Pontifi-
cem pietate filiali ; lugebat Eum tota Christianitas, palam 
ingemiscens : in tanta rerum confusione et principiorum per-
versione, columnam veritatis fractam esse. 

Moerorem hune auxit Eminentiae Vestrae, vi sublimis 
in Hierarchia catholica dignitatis, subitaneus discessus, ni-
mis sentientes : Archidioecesim benignissimo Archipraesule, 
Eminentiae Vestrae devotissimos filios optimo Pâtre, — vi-
duas, orphanos et egenos munificentissimo fautore, — lite-
ras, artes et scientias illustri Maecenate carere. Ast tristitia 
nostra mox in gaudium versa est ; nam quod inauditum a 
saeculis, vix fugata una per noctem die, iam insequente, 
agente Spiritu Sancto, S. Collegium Cardinalium annuncia-
vit Urbi et Orbi : Habemus Papam ! et Petrus, qui heri in 
Magno et Sancto Pio I X . vixit, revixit hodie in Beatissimo 
Pâtre Leone X I I I . , qui uti Lumen in eoelo beneficae lucis 
radios jaculatus médias inter tenebras universalis luctus, ve-
nitque post nubilas una Serena dies. 

Ille est Leo de Juda , cui reservata est victoria ; — Vi-
cit Leo de tribu Juda ! 

Dum itaque Sanctissimum ut communem animarum 
Patrem, infallibilem verae fidei Doctorem omni pietate, quae 
cordibus nostris inest, salutaremus, spondentes visibili Christi 
his in terris Vicario imam obedientiam et inconcussam fide-
litatem, exultât animus noster, quod Eminentiam Vestram, 
feliciter superatis tot ac tantis itineris fatigiis, magnisque 
gestis, quae fastis Ecclesiae aureis literi s inserta posteritati 
tradentur, hodie intra limites sacrae huius palaestrae de fa-
cie ad faciem videre, intimo pietatis et adhaesionis sensu ve-
nerari et viso iterum Domino tenera cordis nostri plectra 
suavi votorum modulamine resonare valeamus : Deus Opti-
mus Maximus Eminentiam Vestram, decus S. Collegii Car-
dinalium, columnam et firmamentum Ecclesiae Nostrae San-
ctae, gloriam et gaudium nostrum quam diutissime servet !" 

O Emja ezen szivből fakadt s remekül előadott üdvözlő 
szónoklatra kegyes volt hosszabban válaszolni, megemlékez-
vén arról, kit elvesztettünk, de vigasztalván is hallgatóit, 
midőn megmutatá nekik, hogy a boldogult X I I I . Leóban 

méltó utódot nyert. A Szent-István-Társulat nagygyűlésén 
tartott elnöki beszéd s a budapesti leik. papsághoz intézett 
szavak mellett e nagyérdekü enunciatio is eltörülhetlenül be-
vésve marad mind azoknak sziveiben, kik e pillanatban sze-
rencsések voltak a főmagasságu egyháznagy kegyes szine előtt 
állhatni. A nagygyűlés után O Emja, megtekintvén az inté-
zet belhelviségeit, a mindenütt tapaszsztalt rend felett tel-
jes megelégedését fejezte ki. = 

Szombathely. Fópásztori lcörlevél IX. Pius halála és 
XIII. Leo megválasztatása alkalmából. Krisztusban szeretett 
papságunknak és híveinknek áldást és vigasztalást a Min-
denhatótól. Elvagyon végezve, hogy egyszer minden ember-
nek meg kell halni. Megmásithatlan istenitélet ez, mely alól 
egy ember sincs kivéve, ki a rövid életre asszonytól szüle-
tett. Legyen bár valaki dúsgazdag, vagy házaló koldus ; 
hordozzon bár kezében királyi pálezát, vagy viseljen hármas 
koronát felszentelt fején : előbb-utóbb a minden test ú t jára 
tér, meg kell halnia, mert ember. 

Szentséges atyánk I X . Pius pápa is meghalt e hó 7-én 
délután. O sem kerülhette ki a halált, mert ő is ember volt. 

Magas polezot foglalt el, melynél magasabbra halandó 
nem emelkedhetik, Krisztus helytartója volt e földön ; a leg-
szentebb hivatásnak élt, mert az Isten fiának drága vérén 
szerzett anyaszentegyházat kormányozta, s mint az emberi-
ség közös atyja, erkölcsi méltóságának őrangyala, jogainak, 
érdekeinek védője, örömeiben támogatója, szenvedéseiben 
vigasztalója, az élet veszélyes utain kalauza, kétségeiben ta-
nácsadója, kisértetéseiben oltalma, elestében istápja : ép azért 
a világ bámulatának, övéi szeretetének, még ellenségeinél is 
kiváló tiszteletnek tárgya volt, de mégis ember ; rendkivüli, 
szellemi nagyságban utólérhetlen, lángoló buzgalmu, párat-
lan szelidségü, kifogyhatatlan jóságú, törhetlen szilárdságú, 
minden nagyra-nemesre kész, erényes, ájtatos ember volt ; 
de mégis ember, kinek nincs e világon maradandó városa, a 
jövendő felé kell megállapodás nélkül haladnia, melybe csak 
a halál utján, a siron keresztül léphet át. E végzetes uton 
haladt ő is, három hónap híján 86 évig; sokáig tar tot t földi 
vándorlása, végre mégis a sirhoz ért. 

A mult nyáron örömriadások között ünnepeltük meg 
szentséges atyánk püspökké szenteltetésének ötvenedik év-
fordulóját, méltó hálákat adva Istennek a hosszú élet a j án -
dékáért, melyben őt részesítette. És ma, néhány hónap múlva, 
gyászba borultan, mély fájdalommal kell hangoztatnunk a 
siralmak látnoki dalnokának sziveket metsző szavait : „elfo-
gyott a mi szivünknek öröme, siralomra változott a mi vi-
gasságunk, elesett a mi fejünknek koronája, j a j nekünk !" 

Oh igen, nekünk jaj , és nem ő neki, ki sanyargatott, 
viszontagsággal teljes életével egyszerre hosszas vértanusá-
gát is bevégezte : és földi fogságából az örökkévaló hajlé-
kokba vétetett fel, pásztorok fejedelme a dicsőség hervad-
hatlan koszorújával váltá fel a töviskoszorut, melyet ellen-
séges kezek fontak halántékai köré. 

Nem őneki jaj , hanem nekünk, kik őt elvesztettük, és 
most vesztettük el, midőn az ellenségek ujult erőszakkal ko-
vácsolják istentelen terveiket az egyház ellen, melyet I X . 
Pius dicsőségesen kormányzott, ellenállhatlan szivóssággal 
védett és most árván hagyott. 

Van okunk gyászolni, mert benne egyházunk legerő-
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sebb oszlopa dőlt ki, a bölcs vezér esett el soraink előtt, ki-
nek példája és vezetése lelkesített, hogy vele együtt harczol-
juk a liarczot, a nehéz, a félelmetes harczot, melynek kime-
netelétől függ a világ üdvössége. (Vége köv.) 

Róma. XIII. Leónak rövid biographiája, különös te-
kintettel fiatal korára s tanulmányi éveire nem lehet érdek-
telen. Mit tett ő mint delegatus, mint nuntius, mint érsek, 
erről eleget olvashattunk a lapokban, if jú korát a mostani 
pápának, tudtommal eddig csak a ,Civ. Catt.' vette figye-
lembe, melynek idevonatkozó czikkéből a következő kivo-
nattal szolgálok. 

X I I I . Leo, kinek örvendetes megválasztatása oly mó-
don ment végbe, melyben mindenki a szent Lélek működé-
sének nyilvánvaló jeleit láthatja, született, mint tudva van, 
Carpineto nevü helységben, mely az anagnii püsp. megyéhez 
tartozik, 1810-i márczius 2-án. Szülei Pecci Lajos és Pros-
peri Anna. Keresztségben Joachim Vincze nevet kapott. 

Nyolcz éves korában, 1818-ban édes atyja, József bá-
tyával együtt a jézustársaságiak viterbói növeldéjébe adta, 
hol tanulmányait egész 1824-ig folytatta, mely esztendőben, 
elhalván édes anyja, Joachim Rómába ment, egyik nagybáty-
jához, kivel együtt a Muti őrgrófok házában laktak. Rómá-
ban a Collegium Romanumbau ismét kitűnő jezsuita taná-
rok tanítványa volt s egyelőre a háromévi bölcsészeti tanfo-
lyamot végezte, mily eredménynyel : mutat ja azon körül-
mény, hogy a kitűnő tanulóknak, 1828-ban sajtó ut ján köz-
rebocsátott névsorában ott van Pecci neve is, mint aki a 
természettanból az első kitüntetést, a számtanból pedig az 
első ,accessit1-at elnyerte. 

A bölcsészeti tanfolyamnak elvégzése után a hit tudo-
mányokat választá élte pályájául. A négyévi tanfolyam 
alatt többi közt Perrone is volt tanitványa, és Patrizi Fe-
rencz, ki még ma is élvén, nyolczvan éves korában azon 
örömben részesült, hogy egyik tanitványát szent Péter szé-
kén láthatja. Még mint hittanuló azon megtiszteltetésben 
részesült, hogy a Collegium Germanico-hungarieumba nevez-
tetett ki repetitorrá, mely hivatalt csak kitűnő és megbíz-
ható egyénekre szoktak ruházni s melyet a fiatal Pecci elöl-
járóinak teljes megelégedésére több éven át betöltött, I í i t -
tanulmányainak I I I . évében, azaz 1830-ban nyilvános vitat-
kozást tartott , mely elsőrendű kitüntetésre Ítéltetett méltó-
nak, s melyről a Collegiumnak anyakönyve a következőket 
jegyzé fel az utókor számára : „ Vincentius Pecci de selectis 
quaestionibus ex tractatu de Indulgentiis, nec non de Sacra-
mentis Extremae Unctionis atque Ordinis, in aula Collegii 
maxima publice clisputavit, facta omnibus, in frequenti Prae-
sulum aliorumque insignium virorum corona, post très desi-
gnatos, arguendi potestate. In qua disputatione idem adole-
scens tale ingenii sui specimen praebuit, ut ad altiora prolu-
dere visus sit." (Megjegyzendő, hogy a fiatal Peccit az atyai 
házban tanulmányai befejezéseig mindig Vincze nevén szó-
lították, másik nevét csak későbben kezdé használni.) Es a 
kitüntetetteknek 1830-i névsorában ott áll Pecci mint az 
első dijnak szerencsés elnyerője, kiről e jegyzet szól: „Inter 
theologiae academicos Vincentius Pecci strenuc certavit 
de Indulgentiis, in aula maxima, coram doctoribus Collegii 
aliisque viris, doctrina spectatissimis. Quum vero in hac pu-
blica exercitatione, academico more peracta, industrius adole-

scens non parvam ingenii vim et diligentiam impenderit, pia-
cúit eius nomen honoris causa heic recensere." Egy évvel ké-
sőbben, 21 éves korában hit tudorrá promoveáltatott. 

Eddig feltüntetett jó tulajdonai arra birták a fiatal 
ember elöljáróit és jóakaróit, hogy az Academia dei nobili 
eeclesiastici czimü intézetben szerezzenek neki helyet. Mint 
ennek tagja több évig az utriusque iuris tantárgyait hall-
gatta a római egyetemen, ekként készülvén későbbi fényes» 
egyház-politikai pályájára. Akkori tanulótársai, kik közé a 
nem régen meghalálozott nápolyi bibornok-érsek, Riario-
Sforza herczeg is tartozott, mindig dicsérék komolyságát, 
visszavonult, erkölcsös életmódját és lankadatlan szorgal-
mát, mely jeles tehetségekkel járván karöltve, mindig az 
első helyet biztositá neki. 

A jogtudori babér elnyerése után X V I . Gergely 1837-i 
márczius 16-án házi praelatusává és a Signatura előadójává 
nevezte ki. A papi rendet ugyanez évi deczemberhó 23-án a 
Vicariatus kápolnájában Odescalchi Károly bibornok adá 
fel neki, ugyanaz, ki későbben letette a bibort, hogy Jézus 
társaságába léphessen. Későbben Pecci mint ap. delegatus 
Beneventben s Spoletóban erélye, rendszeretete s igazságos-
sága által tünt ki, mint bruxellesi nuntius I. Lipót király-
nak barátságát s feltétlen tiszteletét vivta ki magának, mint 
perugiai érsek a legkitűnőbb főpásztorok sorába helyezendő, 
— ezek az egész világ előtt immár közismeretes dolgok. 

Mondjunk meg végül néhány szót családi viszonyairól 
és születési helyéről, Carpinetóról. 

X I I I . Leo a legfiatalabbik négy, még élő fivér kö-
zül, kik közül a legöregebbik már 84 éves és nőtelen. A má-
sodik nős; ennek négy fia van és két hajadon leánya, kik 
rendesen mindnyájan Carpinetóban laknak. A négy fiu kö-
zül egyik épen most fejezte be egyévi szolgálatát az olasz 
hadseregben, a második még tényleg szolgál s ezredével je-
lenleg Rómában fekszik. O szentségének harmadik testvére 
Jézus-társaságának tagja volt, de abból már 20 év előtt lé-
pett ki ; most hittanár. Ezenkivül van még két nővére, mind-
ketten férjnél. 

Carpineto egy festői fekvésű sziklafészek, a felhőkig 
nyúló meredek hegyek közt. A város, azon sziklahátnak alak-
jához képest, melyen fekszik, hosszú és keskeny, s a házak 
olyképen, úgyszólván, egymás fölébe épitvék, hogy az ut-
czák semmi egyebek, mint a sziklába vágott nagyszerű lép-
csők. A Pecciek családi házát a ,Berl. Tagbl.' egyik ott jár t 
levelezője ekként ir ja le : Palazzo Pecci egy egyszerű épít-
kezésű, fehérre meszelt, háromeletes ház, melynek külseje 
nem sokat mutat. A szobák füstösek és ódonszerü berende-
zésüek, mindenütt tégla padozattal. A főteremben X I I I . 
Leónak arczképe függ, bíbornoki ruhában. Megnyerő, szelid 
vonásgk, nyugodt kifejezésü, szép, sötét szemek tüntetik ki. 
Alakja magas és szikár, az egész megjelenés barátságosnak 
látszik s a magas intelligentiának bélyegét hordja magán. 
Feltűnő az élesen, kidomborodó homlok. Jobbról s balról 
atyja s anyja képei függnek. Anyja szép asszony lehetett ; 
franczia ruhát visel, úgyszintén atyja is franczia ezredesi 
egyenruhában van levéve. Végre azon hálószobába értem, 
melyet a pápa használt, midőn mint bibornok utóljárá itt 
volt, s mely még ma is ugyanazon állapotban van. Az egy-
szer ü vaságy feje felett csinos rézmetszet függ, mely a Ma-
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donnát ábrázolja. E szoba mellett a házikápolna van. A 
szikla lejtőjén mintegy függő kertből csodaszép kilátás van 
a Pecci-család egy tagban levő, igen terjedelmes birtokára, 
melynek legnagyobb részét jó karban tartott erdők képezik. 
A Pecci-család az irányadó Carpinetóban, különben az egész 
házban valóságos patriarchalis egyszerűség uralkodik. A 
házi hivatalnokok azt mondák nekem, hogy a carpinetóiak 
Pecci bibornokot igen tisztelték és szerették, mert mindig 
igen barátságos és leereszkedő volt, ki minden embert név-
ről ismert s mindenkivel szóba állt. A családi sirbolt a hely-
beli capucinusok templomában van. 

Talán nem kiváncsiság, hanem kegyeletes érdeklődés, 
midőn ekként nagy férfiak múltjába pillantani iparkodunk, 
s ezen érzületnek kivántunk a jelen sorok által eleget tenni. 

IRODALOM. 
— Előfizetési felhívás ily czimü műre: „A gör. szert, 

kath. egyház szertartásai és ünnepeinek értelmezése 
Nem szükséges, hogy ezen művet czimén és igy tartal-

mán kivül még más is dicsérje e sorokban. Megkövesültnek 
szokták nevezni a görög szertartást, de valamint a megkö-
vesült őskori leletek hiven mutatják be azt, mi századokkal 
előbb élt, ugy e szertartás is, hiven elénk tárja sz. Vazul, 
sz. Gergely és ar. sz. sz. János korát, ezen kor hitbuzgósá-
gát és mély szépészeti érzéket. Ezen hitbuzgóságát, ezen 
szépségeket, melyek oly annyira hiányoznak korunkban, 
megismertetni és megkedveltetni, czélja ezen dolgozatnak. 

Hogy pedig e czél el legyen érve, két főrészre osztot-
tuk az egész munkát. Az elsőben, viszonyitva a sz. liturgiá-
hoz, szólunk előbb a templomi szerekről, öltönyökről, a litur-
giát megelőző és az arra előkészítő szertartásokról, mig vé-
gül a liturgiát, mint olyat, mely az összes istenitiszteleti 
módok legtökéletesebbike, bővebben tárgyaljuk. — A má-
sodik rész az ünnepekről szól, és mig egyenkint elemzi előbb 
azok történeti, majd a tropárokból kiindulva, liitelvi és erköl-
csi oldalát, viszont az egyes értelmezések szorosan össze-
függő egészszé tömöritvék, mely egész világosan előtünteti 
az isteni tervet, mely üdvözitésünk nagy művében véghez 
vitetett. Másrészről nem mulasztottuk el a külömböző ünne-
pek alkalmával előforduló szertartásokat is kifejteni, meg-
értelmezni. 

Hogy elértük-e czélunkat, váljon a mű megfelel-e a 
czél és tárgy nagyszerűségének? — e kérdésre szerénytelen-
ség nélkül is igennel válaszolhatunk, mert e munka a ftdő 
püspöki hatóság jóváhagyásával fog megjelenni. 

A mű két füzetben május közepén és julius elején fog 
megjelenni, ugy hogy julius közepéig legtávolabbi előfize-
tőink is biztosan megkapják mindakettőt. A megrendelése-
ket, mi legczélszerübben a munkakör elnökéhez czimzett le-
velezési lapon eszközölhető, aprilhó végéig okvetlenül kér-
jük beküldeni, hogy a nyomatandó példányok száma iránt 
tájékozhassuk magunkat. Az egész mű ára 1 ft . o. é., tiz 
egyszerre megrendelt példány után tiszteletpéldánynyal szol-
gálunk. Egyút ta l bátorkodunk a ftdő lelkészkedő papságot 
különösen felkérni, terjeszszék e művet hiveik között is, 
hogy igy annak szellemi czélja is minél inkább megközeli-
tessék. — Kelt Ungváron, Gyümölcsoltó B. Asszony nap-
ján 1878. Az ungvári papnevelő-ház egy ir. munkakörének es 
évi tagjai. 

Figyelmeztetés. Azon igen örvendetes körülmény 
folytán, hogy : „Az osztrák-magyar szerzetesrendek történeti 
és statisztikai rajza" czimű művem az előfizetés-hirdetés óta 
63 jézustársasági-, 25 beneze-, 21 kegyesrendi-, 4 prémon-
trei-, 4 ferenezi-, 1 cistercita- és 1 minorita-iróval bővült, 
azon helyzetbe jutot tam, hogy a 8—9 ivre tervezett műből 
13—14 iv leend. Mely tetemes bővülés következtében az 

előfizetés határidejét f . é. april végéig meghosszabbítom azon 
kérésemmel, hogy eddigi szives előfizetőim és megrendelőim 
is beleegyeznek a mű megjelenése határidejének május végéig 
való meghosszabbításába. 

A mű előfizetés utján való ára ezutánra is csak egy 
forint. Megjelenése után az ára az ivek számához képest 
emelkedni fog. Előfizetéseket és megrendeléseket saját ne-
vemre kérem czimezni. Arad, 1878. márczius 31. Szöllőssy 
Károly polg. isk. tan. és a fentjelzett mű szerzője. 

VEGYESEK. 
— A bonyhádi róm. kath. iskolát, melyet 8 év előtt 

néhány liberális hazafi ravaszság és vakmerő erőszakoskodás 
által kath. jellegéből jelentékeny részben kiforgatott, a me-
gye tisztviselői most a kath. hitközség kezei közöl teljesen 
kiragadni akarják. A kötelességhű plébános, a már máskor 
nehéz viszonyok közt erős jellemnek bizonyult ifj . Bencze 
István ur lelkészi tisztének ismeri, hitközsége jogait és a sz. 
ügyet a legvégsőkig védelmezni. És miután látja, hogy szóval 
már nem boldogul, sajtó utján óhajtaná az ügyet szellőz-
tetni. Ezt megteendi először a ,M. Állam' ut ján, aztán külön 
is, mint nevezett lap irja. 

— Mgos Szabó József félsz, püspök ur a marczali temp-
lomot ismét több rendbeli ajándékban részesité, miért a h. 
plébános őszinte köszönetet mond. 

= Sajnáljuk, hogy tárgyhalmaz miatt kénytelenek va-
gyunk a Sz.-István-Társ. ngos alelnökének, a legközelebbi 
közgyűlésen előterjesztett s hozzánk is szivesen beküldött je -
lentését néhány számmal elhalasztani ; mindazonáltal el nem 
mulasztandjuk az érdekes okmányt egész terjedelmében 
közzé tenni. 

— Amat di San Filippo e Sorso Lajos bibornok 03tiai 
s velletrii pp. m. hó 30-án meghalt. Szül. Cagliariban 1796-i 
jun. 21., bibornok volt 1837-i május 19-e óta. — Birodal-
munk másik féléből már több, számos tagu küldöttség in-
dult Kómába, hol ő szentsége az osztrák-magyarországi (ez 
úttal ugyan felesleges a második jelző,) küldöttségeket e na-
pokban fogadandja. A lengyelországi egy 50,000 aláirást fel-
mutató hódoló feliratot is hoz. — M. hó 26-án meghalt Ró-
mában, élte 50. évében msgre Ambrogio Notain-Varauni, 
adani i. p. érsek, a római maronita collegiumnak főnöke és 
ugyanott a maronita nemzetnek általános procuratora. 

— Genf,szabad' köztársaságában van egy bölcs tör-
vény, mely a katholikus papoknak megtiltja papi ruhában 
járni az utczán. Mindazonáltal időről időre mégis találkoz-
nak elvetemedett gonosztevők, kik a , tör vényt' áthágni me-
részlik, és meg kell vallani, hogy az ebből keletkező törvény-
széki tárgyalások gyakran nem minden humor nélküliek. Igy 
történt nem régen is, midőn a közbiztonság buzgó s szemes 
őrei kezöket oly egyénre tevék, mely világos nappal, ha nem 
is épen nyiltan papi, de mindenesetre feltünőleg papos s ép-
ezért kettősen gyanús ruházatban : hosszú kabátban és széles 
karimájú kalapban az utczán járkálni s ilyeténképen Kálvin 
fiainak ismeretes türelmét provocálni bátorkodott. Paradis 
abbénak liivják a szerencsétlent, ki a biró elé állitva, bebi-
zonyitá, hogy ez idén a divat épen a hosszú kabátokat ke-
gyeli, mit a biró beismerni kénytelenült, lévén őneki is hosz-
szu a kabátja. De a kalap kérdésénél majdnem hogy ra j t a 
veszett az inculpatus, mert annak karimája csakugyan bot-
rányosan széles volt. Azonban ügyes fogással ez egyszer itt is 
sikerült kivágnia magát. Azt kérdé ugyanis a birótól, mon-
daná meg neki : a karima milyen szélességénél végződik, a 
törvény szelleme szerint, a világi és kezdődik a papi jel-
leg? Mely kérdésre a biró válaszolni nem tudván, az in-
quisitio közmegelégedésre s általános derültség közt incat-
tusnak szabadonbocsátásával végződött. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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A nyelvadományról.*) 
4. Nyelvtani fejtegetés. 

Bátran mellőzhetjük azokat, a miket kifejtett 
véleményünk ellen felhozni szoktak, de a nyelvtani 
nehézséggel és ellenvetéssel mégis kell foglalkoz-
nunk; mert ez helyesen megfejtve inkább bizonyítja 
mint ellenzi az elfogadott véleményt. Mondják 
ugyanis Schulzzal ') elleneink, hogy azon vélemény, 
mely állítja, hogy az egyes számú yXióaarj X. akkor 
is, a mikor csak egy személyről van szó, idegen 
nyelvekeni beszélést jelenthet, oly philologicus álom, 
a minőt csak a dogmatisták (t. i. a katholikusok) 
állithatnak fel és tarthatnak. De nemcsak a protes-
táns, hanem egyes katholikus irók is,a) megijedve a 
nyelvtani nehézségtől, lemondtak a sz. atyák egy-
hangú tanításáról. Lássuk tehát, mit követel kérdé-
sünkben a nyelvtan. A szentirás következő kifejezé-
sekkel jelöli a nyelvadományt, és pedig 1) sz. Pá l : 
yXuiaacctg A.I.K. 12, 30; 13,1; 14 ,5 .6 .23 .39 ; yhóaarj L 
14, 2. 4. 13. 27. (14, 18. nézve elágazók a szövegek; 
text, recept, y^úooais-t használ. A Vulg. egyes számú 
.,linguaw-val fordit s megegyeznek vele A D E F G ) ; 
J'bt) ylwoawv 12, 10. 28 ; yXaJooai, 13, 8 ; 14, 22 ; ylùoaa 
14, 9. 19. 26; yhiaaji nçooevxeo&ai, 14, 14; 2) sz. 
Márk 16, 17. Kaivaïç ylwaaaiq L ; 3) Ap. Csel. frèçaiç 
yXuiaocciç A. s ezenkiviil sz. Pál által használt kifejezés 
ylwooaiç L 10, 45; 19, 6. 

A „yXüíoaa" mindezekben előfordulván, minde-
nekelőtt ennek értelmét meg kell alapítani. Van pe-
dig ezen szónak háromféle értelme s jelenti 1) a 
nyelvet mint a beszéd szervét, 2) a beszédet,3) 3) el-

*) L. lapnnk e. i. 4—9. számait. 
0 Id. h. 90 k. 1. — ') Oswald i. h. 225 ; Bisping i. h. 

240 1. — 3) „Lingua dicitur et illud frustum carnis et mem-
brum, quod in ore movetur, cum verba distinguimus et lo-
cutio quae per linguam fit, sicut dicimus aliam linguam grae-
cam, aliam latinam : non enim caro diversa est, sed sonus" 
S. Aug. Enarr. in Ps. 30. 16. ed. Venet. IV. köt. 472.1. 

avult idegen kifejezéseket.4) Hogy a szentirás az elő-
sorolt helyeken sem a beszédszerv (Zunge), sem pe-
disr az elavult kifejezések értelmében nem használja 
a yXwooa kifejezést, azt már előbb, Schulz és Bleek vé-
leményei ellen felhozott czáfolatainkban bebizonyí-
tottuk, s megmutattuk egyszersmind azt is, hogy a 
szentirás idézett helyein ylüaoa csakis : nyelv, be-
széd, értelmében használtatik. A mit ott kimutat-
tunk, azt a nyelvtan s philologia nemcsak hogy nem 
ellenzi, sőt amennyiben igy minden nehézséget meg-
lehet fejteni, nagyon is ajánlja. 

Bizonyos tehát mindenekelőtt, hogy helyeinken 
a „yXwooa" nyelvet, (Sprache) beszédet jelent, s már 
az, hogy Kalüv igével össze van kötve, sejteti velünk 
valami különös jelentését a ylwoaa-nak ; tudja ugyan-
is mindenki, hogy az, a ki beszél, valami nyelven 
beszél. Nem akarjuk azonban állítani, hogy már a 
XaXüv igével összekötött yXüooa idegen nyelveket je-
lent ; hanem erre rávezetnek a „xaivaïç" és „êTépatç" 
jelzők és az ezek kíséretében előforduló yXuíooaig X. 
képezi egyszersmind az eredeti és teljes formulát , 
melylyel a nyelvadomány a szentírásban jelöltetik ; 
kell ugyanis valamely eredeti kifejezést keresnünk, 
mely a nyelvadomány jelölésére már akkor használ-
tatott, mikor az az egyházban legelőször fordult elő, 
vagy annak jóslatilag meg volt igérve. Ezen kifeje-
zés nem lehet más, mint a melyet Üdvözitőnk hasz-
nál, Ígérvén hite követőinek a nyelvadományt, s 
melylyel sz. Lukács is él, beszélvén először a nyelv-
adományról mint történeti tényről. Már pedig Krisz-
tus Urunk, Ígéretében, yXwoaaiç xcuvaïç-t, s sz. Lu-
kács yl- hé^aig-t használ, s ezek képezik a nyelvado-
mánynak eredeti és teljes kifejezését. Mindakét kife-
jezés pedig jelent a beszélő anyanyelvétől külön-
böző (ít££>«ís); viszonylagosan (relative) s nem álta-

4) L. minden teljesebb görög szótárban. 
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lánosan uj, s igy idegen nyelveken (xaivaZg) beszélni. 
Csak az keresendő továbbá, váljon az ily teljes kife-
jezésekből származhatott-e a rövidített vagyis hiá-
nyos mondat : „yXúooaig XaXsïvu és pedig ugy, hogy a 
xuivaïç és tágan; jelzők kihagyásával is megtartotta 
eredeti értelmét az idegen nyelvekről. Tagadja ezt 
Schulz 5) s vele mindazok, kik az eltérő vélemények 
valamelyikét tartják, mondván, hogy igy a mondat-
nak egyik lényeges jelzője elesett volna, a mi pedig 
az eredeti jelentés megcsonkítása nélkül lehetetlen ; 
állitják tehát, hogy yXúaaaig X. nem ellipticus mon-
dat, s ennélfogva nem is jelenthet idegen nyelveket. 

Ennek ellenkezőjét azonban minden nehézség 
nélkül be lehet bizonyítani. Valamely mondat akkor 
lesz hiányossá, ha kihagyatik belőle valamely szó, ugy 
azonban, hogy ha az ki is van hagyva, értelme a mon-
datban mégis benn foglaltassék. Kihagyni csak ak-
kor lehet valamely szót, ha a kihagyás által szárma-
zott hiányt észre lehet venni, a mi azután a mondat 
különös szerkezetéből, vagy a használatban lévő 
szólásmódból kitiinik. Igy Winer ; 6 ) márpedig cha-
rismánkban könnyen maradhattak el a xaivatg és 
èréQaig jelzők, anélkül hogy e kihagyás a teljes mon-
dat eredeti értelmének rovására történt volna. Isme-
retes volt ugyanis az első keresztények előtt a nyelv-
adomány yX. x. A. és yX. X. kifejezés alatt s ezen 
hosszabb kifejezésekből a közönséges szólásmód al-
kotta a rövidített yX- X. formulát, s megtartotta vele 
az idegen nyelvek értelmét. Maga a többesszám sem 
jelenthet egyebet mint több nyelvekeni beszélést, 
ugy hogy azt ezen értelemben kell venni, ha nem is 
tennők hozzá a x- és ér. jelzőket. Ily esetben maga 
Winer 7) és Neander8) is megengedik a hiányos mon-
datot. Winer azonban csakis ugy engedi meg, hogy 
ha feltételeztetik, miszerint a teljes yX. X. xuivatg és 
erégai? idegen nyelveket jelent ; megnyugtatásunkra 
szolgál, hogy ezt nem tételeztük fel, hanem bebizonyí-
tottuk. A nehézségek megoldása s különféle alakzatok 
használatának czélja eddigi nyelvtani értekezésünk 
szerint a következő : 

1) yXcóoöceig X. xaivaïg és tréyaiç a nyelvadomány-

nak eredeti s teljes kifejezése. 
2) Ezen teljes kifejezésből gyakori használat 

folytán származott a röviditett yXu'ooaig X. s az első 
századbeli egyházban a nép s irók által a nyelv-
adomány jelölésére használtatott. 

3) Hátra marad még az egyes számú yXuaarj 
5) Haas híres görög szótára (Lipcse, 1796.) „yXoiaafl 

'XaXelv" „in einer fremden Sprache reden," forditja. 6) Id. h. 
466. 1. — ' ) id. h. 477. 1. — <*) id. h. I . köt. 21. 1. 

XaXsïv, de ennek is meg van a maga czélja. Ezen 
egyes számú kifejezés csakis sz. Pálnál fordul elő; s 
sz. Pál korinthiai első levelében kettős szempont-
ból beszél a nyelvadományról, és pedig a) amennyi-
ben a nyelvadomány a Szentlélek ajándéka s idegen 
nyelvekeni beszélésből áll, minden tekintet nélkül az 
avval biró személyre, tehát itt csupán tárgyilago-
san szól a nyelvadományról ; — b) oktatja azokat, a 
kik ezen adományt birták, annak viszonylagos gya-
korlati értékéről és becséről utmutatást ad, miké-
pen kell azt az egyházi gyülekezetekben használni. 

Azon helyeken tehát, a hol többesszámot hasz-
nál egy személyről (I. Kor. 14, 5. 6.) a nyelvadomány-
ról beszél, mint a Szentlélek ajándékáról ; fejtege-
tése csak az adománynyal foglalkozik, tárgyilagos s 
absolut, nem tekintve az azzal biró személyt. A többi 
helyeken, hol egyes számú kifejezést (yXtúaoij A.) hasz-
nál egy személyről (I. Kor. 14, 2. 4. 13. 14. 18. 27.) 
azon viszonyról szól, mely a nyelvadomány és az 
azzal biró hivő közt létezett s oktatja, miképen hasz-
nálja fel adományát az egyházi gyülekezetekben, 
hogy az a jelenlévők épülésére legyen. Ha most a 
nyelvadománynyal biró az egyházi gyülekezetben 
beszélt, nagyon is világos, hogy a beszélés pillana-
tában, tehát egyszerre, csak egy nyelven szólhatott ; 
s innen van, hogy sz. Pál ily esetekben egyes szá-
mot (yXúaarj X.) használ. 

Példaképen szolgáljon sz. Pál két következő 
mondása : „Előbb való, a ki prófétál, mint a ki nyel-
veken szól (XaXwv yXúooccigy-i- (14, 5.); ^a ki nyelve-
ken (ered. yXwcsar] egyes szám) szól önmagát épiti." 
Első helyen a nyelvadományról szól magában véve, 
s azért többes számot használ ; mig a másikon a 
nyelvadomány és a vele biró közti viszonyról szól-
ván, egyes számmal {yXiúaai]) jelöli. Igy tehát a nyelv-
tudomány is inkább védi, mint ellenzi véleményün-
ket s a különféle kifejezések a szövegből s nyelv-
használatból minden nehézség nélkül magyarázha-
tók lévén, nem szükséges Oswald,9) Bisping,10) 
Kuntze,11) hypothesiseihez folyamodni. 

(Folyt, kör.) Dr. Csernoch János 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.) 

E bánat inditó okai kiválólag : véres Verítéke, öt sz. 
Sebe, sz. Arczának éktelensége és sz. Szivének isteni búja s 
aggodalma. „Egész nap kiterjesztettem kezeimet a hitetlen 
és ellenszegülő néphez." *) Es kiterjesztett kezeiben a szegek 
helyei oly keserűen korholnak bennünket mint a halál, me-

9) Id. h. 225.1. i») Id. h. 240. 1. " ) Id. h. 160. k. 1. 
») Róm. X . 21. 
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lyet Ö elviselt érettünk, szivünk keménységeért, melylyel 
újra és újra megfeszitők Öt keblünkben. Folyton szemeink 
előtt van, mintha köztünk feszíttetett volna meg, 2) s igy 
kiált a keresztről: „Oh ti mindnyájan, kik átmentek az uton, 
figyelmezzetek és lássátok, ha vagyon-e fájdalom, mint az 
én fájdalmam ; mert megfedett engem, a mint mondotta az 
Ur, az ő elbusult haragja napján." 3) Valóban, mi átmenünk, 
s ott hagyjuk Öt magányosan függni a kereszten; mi átme-
nünk, s gyönyöreink, feledékenységünk és könnyelműségünk 
út jára térünk ; kimondhatlan fájdalmának emléke nem hagy 
nyomot életünkön, és nem vet árnyékot gondatlan szivünkre. 
Járunk-kelünk naphosszat, a nélkül hogy megemlékeznénk 
Róla. A keresztre tekintünk és nem vádoljuk magunkat, 
hogy mi voltunk roppant kinjainak okozói, hogy elraboltuk 
önmagunktól keresztjének gyümölcseit, s megujitottuk szen-
vedését, visszatérvén bűneinkhez, melyekért Ö meghalt vala. 
E bánat mindaddig növekszik, mig életünk tart, mert a 
Krisztus kínszenvedése fölötti elmélkedés kimerithetlen, és 
szeretete szintúgy valamint fájdalmának minden ujabb nyi-
latkozata, u j megu j világot vet bűneinkre. S ime itt a kulcs 
azokhoz, miket eddig láttunk, hogy t. i. a legnagyobb szen-
tek leginkább siratták vétkeiket. Legjobban bánkódtak, mert 
legjobban ismerték szeretetét és szenvedését, és mert leg-
jobban hasonlítottak hozzá a bün utálatában és mennyei 
Aty ja dicsősége előmozdításának buzgalmában. Ilyen volt 
sz. Pál égi fénynyel elárasztott törődöttsége, midőn magát 
a bűnösök elsejének nevezte. E bánat tökélye abban áll, hogy 
elfeledjük önmagunkat. Magunkról megfeledkezvén egyedül 
Jézus forog elménkben. Midőn sz. Mária Magdolna a pha-
rizeus házába rontott s isteni Mesterünk lábaihoz borulván, 
könyüivel áztat ta azokat, telve volt bánattal és szeretettel ; 
és mégis mily gyarló volt e bánata azon fájdalomhoz képest, 
mely akkor dult kebelén, midőn a keresztnek tövében állott 
a Golgothán, vagy midőn zokogó panaszszal nyögdelt az 
üres sir fölött és nem tudta hová tették az Ura t ! 4) Es mi 
más szülte bánatának e tökélyesitését, mint Jézus Krisztus 
kinszenvedése, az istenvérrel öntözött keresztfa, melyet a 
Calvarián bámult vala ? ! A boldog folignói Angela irataiban 
olvassuk, hogy ő a bánatnak tizennyolcz fokán ment keresz-
tül, kezdvén azt oly gyónással, melyben — a természetes 
szégyenérzet folytán — eltitkolta bűneit, s bevégezvén a 
szentek bánatával. Miután már néhány lépésnyire előhaladt 
a vétkek fölötti szomorkodás utján, azt mondja, hogy egyik 
napon, megpillantván a keresztet, a bánat és önvád egész 
özöne árasztá el őt, és oly élénken érezte Az iránti hálátlan-
ságát, Ki t bűnei szegeztek oda, hogy leírhatatlan fájdalom 
borult kebelére. S ez idő óta egy tekintet a keresztre elég 
volt arra, hogy a legmélyebb bu lepje el őt, elannyira, hogy 
társnői kénytelenek voltak azt elrejteni előle. Ilyen az oly 
lélek bánata, ki Jézus sz. sebeinek emlékét hordozza magá-
val, s önmaga is sebezve van általok. 

így kiált az fel sz. Pállal : „Krisztussal keresztre sze-
geztettem !" 5) Ugyanazért él, Ugyanazzal és Ugyanazért 
bánkódik. 

5. Végül, van még egy bánat, mely valamennyit koro-
názza, s ez a Szentlélek kiváló ajándoka, melyre vonatkozó-
lag igy szól sz. Pál apostol : „Az Isten szerint való szomo-

») Gal. III. 1. ') Fer. Sir. I. 12. *) Sz. Jan. XX. 2. *) Gal. II. 19. 

ruság állhatatos megtérést szerez üdvösségre." 6) Urunk ak-
kor Ígérte meg e bánatot, midőn igy szólott: „Ki — t. i. a 
Szentlélek — mikor eljövend, megfeddi a világot a bűn-
ről." 7) Lát tuk, hogy miként tölti el a Szentlélek megszen-
telő malaszttal és szeretettel azokat, kik bár csak hit és re-
ményből eredett bánattal járulnak is a gyónás szentségéhez, 
és hogy miként emeli fel őket e keblökbe ömlött szeretet a 
magasabb szellemi életre és Istennel való egyesülésre. Ez 
időtől fogva aztán az ily lélek képesítve van a tökéletes bá-
nat felinditására ; s bár kezdetben mindjárt nem gyakorolja 
is azt, mindazonáltal oly helyzetbe jut , melyben igen köny-
nyüvé tétetik az neki. A bánatnak mindazon indoka, melye-
ket felsoroltam, működni, hatni kezd szivére, s egész lelki-
állapota nagyobb gyermeki kegyelet és szeretettel telik el Is-
ten iránt. Istennek s önmagának látása mind tisztább és beha-
tóbbá, Jézus kínszenvedését illető szeretete pedig mind élén-
kebbé és odaadóbbá válanak, szóval bünbánata napról-napra 
tisztábbá leszen a szolgai félelemtől s az önző kívánságoktól. 
A mily mértékben nő és emelkedik a lélek szentsége, oly 
fokban tökélyesedik a vétkek feletti fájdalom is. Mi a bűn-
bánatot akadályozza, az maga a bün. Minél több bűnt ve-
tünk ki szivünkből, annál több bánat nyomul be abba. Innen 
van, hogy — miként láttuk — leginkább mindig a legna-
gyobb szentek bánkódtak nemcsak önmaguk, de mások vét-
kei felett is. Egész életökben siránkozának, még pedig rend-
kivüli önvádolással, oly tettek fölött is, melyeket mások ta-
lán a gyónásban való fölemlitésre sem találtak volna méltók-
nak. Sz. Teréz ugy beszél magáról, hogy azt hinnők, misze-
rint a legnagyobb bűnösök közé tartozik; pedig maga gyón-
tatóatyja biztosit bennünket, hogy soha sem követett el ha-
lálos vétket. 

Oka ennek azon természetfeletti megvilágításban rejlik, 
melynek fényénél a blint mérlegelte, hogy mik t. i. azok, az 
Isten szemében. Ama tudat, hogy vétkezvén, megszomori-
tottuk és ellenszegültünk megszentelő Istenünknek, hosszu-
tiirelmü Vezérünk és Istápolónknak, Ki keresztségünk óta 
egy perezre sem távozott oldalunktól, mig mi el nem hagytuk 
Öt, és szivünknek legelső bánatos dobbanására ismét vissza-
tért keblünkbe, hogy ott lakozzék újra hatalma egész erejé -
vei és összes gyengéd érzelmivel — az a legnagyobb tökélye 
a bánatos léleknek. 

Lát tuk, hogy mint növekedett Mária Magdolna bün-
bánata tisztaság és nagyságban, midőn az U r Jézus szenve-
dése és keresztjéhez közeledett, de voltak ott mások, kiknek 
bánata az övénél sokkal mélyebb és tökéletesb vala. A sze-
retett tanitvány, sz. János, sokkal jobban ismerte a bün utá-
latosságát és Istennek a vétkeket illető utálatát. Az U r szep-
lőtlen Anyjának szivében hét fájdalom, mint ugyanannyi 
tengerforrás gyűlt vala együvé. Ö, mint bün nélküli, bizo-
nyára minden teremtmény között leginkább ismerte a bün 
gyalázatosságát s utálatos voltát, az Isten szeretetét, az em-
berek személyes vétkességét, s isteni Fiának a bűnösökért, vi-
selt szenvedését ; és mivel bűne nem volt, bánata Istent illető-
leg oly mély, oly természet fölötti, oly kiaknázhatlan és mér-
hetlen vala, milyet csak teremtett lény érezni és elviselni bir. 

Nem létezett tehát nagyobb bánat az övénél, kivévén 
magának Jézusnak a gethsemáni kertben érzett bánata, mely 

«) II. Korinth. VII. 10. — ') Sz. Jáu. XVI. 8. 
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a tökéletes bánatnak eszményképe. Őszinte, kényszer nélküli 
tiszta és nemes bánat vala ez, mind a bűnök, mind pedig 
Isten szeretetének megsebzése feletti szomorkodás. „Velut 
mare contritio tua." „Mint a tenger, nagy a te Ínséged." 8) 
Mint a tenger, oly «mély, lesújtó és mérhetetlen volt az Ö 
bánata. A mily mértékben leszen hasonló kebelünk az O sz. 
Szivéhez, annál hasonlóbb lesz egyúttal bünbánatunk is az 
övéhez. Az Istennek, dicsősége és szeretetének nemes esz-
méje, felülhalad mindeneket. Genuai sz. Katalin azt állítja, 
hogy a tisztitóhelyen szenvedők fájdalmát nem annyira vét-
keiknek, mint inkább Isten általok megsebzett szeretetének 
emlékezete okozza. Mert a fájdalom, mely Istenhez emelke-
dik, hasonló leszen az Övéhez. Olyan ez, mint azon isteni 
utálat, melylyel a Szentlélek tekint a bűnökre, midőn Öt sz, 
Pá l mondása szerint : „megszomoritjuk," 9) vagyis olyan, 
mint magának Istennek fájdalma. Jézusnak szomorkodása 
emberi bánat is, de a Szentlélek fájdalma teljesen és egye-
dül isteni. 

Ez azon általános és hathatós, természetfölötti ós bé-
kés fájdalom, melyet az egyház tökéletes bánatnak nevez, 
fokról fokra emelkedő s a Szentlélek jelenléte és működése 
által megérlelt. 

És jóllehet e bánat az Isten különös ajándoka, de mé-
gis keresendő és elérhető a gyónás szentségében és által. 
Megmutattam kiknek szükséges és kiknek hasznos e szent-
ség. Némelyek számára tehát kötelesség a gyónás, másokra 
nézve jiedig az áhítat egyik kitűnő gyakorlata. Hagyjuk 
figyelmen kivül az előbbieket, mert itt főleg az utóbbiakról 
szólok, vagyis a gyónásról ugy, mint nem kötelesség, hanem 
áhítatgyakorlatról. Azt kivánom feltüntetni, hogy a gyakori 
gyónás igen nagy és sokoldalú jótétemény még azok számára 
is, kik nem szükségből járulnak ahoz. Megmutattam, hogy 
miként követeli és tar t ja fón az az önvizsgálat jámbor szo-
kását ; miként tölti el lelkünket u j meg u j kegyelemmel ; 
miként növeli folytonosan tökéletlen bánatunkat (attrition-
liai) és változtatja tökéletessé (contritióvá) ; és hogy miként 
emeli végre tökéletes bánatunkat a vétkek fölötti szomor-
kodás tetőpontjára : törődöttségre (compunctióvá). Eme meg-
becsülhetlen jótéteményekben részesülnek azok, kik hétről 
hétre ajtatosan meggyónnak, jóllehet csak bocsánandó.bű-
nökkel járulnak is e szentséghez, vagy csupán oly nagy 
vétkek megújított bánata és megvallásával, melyeket mái-
rég meggyóntak és melyeknek bocsánatát már évek előtt 
elnyerték. 

Hogy gyakori gyónásunk puszta szokássá vagy közön-
ségessé ne fajuljon, igyekezzünk ne csak minden nap, hanem 
napközben többször is bánatot indítani. Igen hasznos és üd-
vös szokás, jegyzéket készitni azon bűnökről, melyekkel 
Istent megbántottuk s melyekre leginkább kisértetünk, és 
áttekinteni, minden reggelen, egyenkint a följegyzetteket, 
az ellentétes erényekkel, malasztokkal együtt és kérni azo-
kat a Szentlélektől, bánatébresztéssel vétkeink felett, me-
lyekkel annyiszor megszomoritottuk őt, és melyeknek része-
sei vagyunk. Ily módon meg fogjuk ujitani bánatunkat már 
meggyónt s feloldozott halálos, és még meg nem gyónt 
bocsánandó vétkeink, s azon hiányok és tökéletlenségek 
felett is, melyeket gondolattal, szóval, cselekedettel 8 mu-
' 8) Per. Sir. II. 13. — 9) Efez IV. 30. 

lasztásainkkal napközben elkövettünk. A módot illetőleg, 
nincs jobb Jézus nevénél, pl. igy : „Édes Jézusom ! végtele-
nül bánom bűneim gonoszságát és sokaságát. Sajnálkozom 
felettük, mert azokkal a Te és az én Atyám jóságát sértet-
tem. Növeld az én bánatomat, hogy legyen az folyton mé-
lyebb, szeretettel teljesebb és lángolóbb, halálom órájá ig!" 

(Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
SS. IN CHRISTO PATRIS ET D. N. DOMINI LEONIS DIVINA 
PROVIDENTIA PAPAE XIII. LITERAE APOSTOLICAE QUIBUS 

HIERARCHIA EPISCOPALIS IN SCOTIA RESTITUITUR. 

Leo Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam, rei 
memóriám. E x supremo Apostolatus apice, ad quem nullo 
meritorum nostrorum suffragio, sed divina sie disponente 
Bonitate nuper evecti sumus, Romani Pontifices Praedeces-
sores Nostri universas Dominici Agri partes, quasi de montis 
vertice speculari nunquam destiterunt, ut quid Ecclesiarum 
omnium conditioni, decori, et firmamento labentibus annis 
magis conveniret, dignoscerent : ac proinde quantum qui-
dem Ipsis ex alto datum fuit, quemadmodum novas ubique 
gentium erigere Episcopales sedes, ita eas quae temporum 
iniuria perierant, ad novam vitam revocare solliciti in pri-
mis fuerunt. Cum enim Spiritus Sanctus posuerit Episcopos 
regere Ecclesiam Dei, ubi primum in aliqua regione is est 
Sanctissimae ßeligionis status, ut ordinarium episcopale re-
gimen inibi aut constitui, aut restaurari sinat, illico eidem 
ea conferre bénéficia decet, quae ex huiusmodi divinitus sta-
bilita ordinatione suapte natura dimanant. Quocirca Deces-
sor Noster sa. me. Pius IX. , quem paucis abhinc diebus om-
nium desiderio sublatum dolemus, vel ab initio sui Pontifi-
catus, cum Missiones in nobilissimo florentissimoque Angliae 
regno ita profecisse innotuisset, ut regiminis Ecclesiastici for-
ma in eum modum restitui posset, in quo extat penes alias ca-
tholicas gentes, suos Anglis Ordinarios Episcopos reddere 
curavit Uteris Apostolicis Kai. Octóbris Anno Incarnationis 
Dominicae millesimo octingentesimo quinquagesimo datis, 
quarum initium Universalis Ecclesiae. E t quoniam haud 
multo post, iisdem salutaribus dispositionibus illustres Hol-
landiae ac Brabantiae regiones frui posse perspexerat, haud 
immoratus est Episcopalem Hierarchiam ibi quoque instau-
rais, quod aliis Apostolicis literis IV . Non. Mártii Anno mil-
lesimo octingentesimo quinquagesimo tertio datis, ineipien. 
Ex 'qua die, praestitit. Quae quidem, ut de restituto Pat r i -
archatu Hierosolymitano sileamus, provido sane consilio fa-
cta fuisse ex eo liquet, quod, auspice divina gratia, huius S. 
Sedis exspectationi plane respondit eventus ; quantum enim 
emolumenti Ecclesia Catholica ex restaurata Episcopali 
Hierarchia utrobique perceperit, omnibus notum exploratum-
que est. 

A t aegre ferebat pientissimi Pontificis animus, quod 
eadem sors Scotiae quoque communis nondum esse potuisset. 
Quae paterni Eius animi aegritudo vel inde augebatur, quod 
compertum esset, quam uberes progressus in Scotia olim Ec-
clesia Catholica fecerat. Profecto quicumque in Ecclesiastica 
história vel parum versatus fuerit, probe novit Evangelii lu-
men Scotis mature illuxisse ; siquidem, ut silentio praetere-
amus quae de antiquioribus in illud regnum Apostolicis mis-
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sionibus fert traditio, narrantur s. Ninianus saeculo I V . exe-
unte, qui, teste ven. Beda, Bomae fidem et mysteria verita-
tis edoetus fuerat , et saeculo V. s. Palladius, Ecclesiae Boma-
nae Diaconus, sacra infula decorati, ibi Christ i fidem prae-
dicasse ; nec non s. Columba Ab. qui saeculo V I . eo appulit , 
monasterium construxisse, ex quo plura alia prodierunt. E t 
quamquam a medio saeculo V I I I . ad X I . de ecclesiastico 
Scotiae statu historica documenta ferme deficiant, memoriae 
tarnen proditum est, plures ibi Episcopos, quamvis aliquos 
sine certis sedibus, extitisse. Postquam vero summa rerum 
Malcolmus I I I . anno M L V I I . potitus est, eius opera, hortante 
Sancta Coniuge Margar i ta , Christiana Beligio, quae sive ob 
exterorum populorum incursiones, sive ob varias politicas 
vicissitudines haud levia damna subierat, restitui, et ampli-
ficari coepit ; et quae extant adhuc sacrarum aedium, mo-
nasteriorum, aliorumque religiosorum monumentorum re-
liquiae, splendidum pietat i veterum Scotorum praebent te-
stimonium. Sed, ut quae a,drem nostram potius faciunt, s tr i-
ct im persequamur, constat saeculo X V . sedes Episcopales 
adeo iam excrevisse, u t tresdecim numerarentur , nempe s. 
Andreae, Glasguensis, Dunkeldensis, Aberdonensis, nec non 
Moraviensis, Brechinensis, Dumblanensis, Bossensis et Ka -
tanensis, Candidae Casae, et Lismorensis, et Sodorensis, sive 
Insulana, atque Orcadensis ; quae quidem omnes huic Apo-
stolicae Sedi immediate subiectae erant. Constat etiam, de 
quo Scoti merito gloriantur, Bomanos pontifices sub pecu-
liari protectione Scotiae regnum suscipientes, singulari me-
moratas Ecclesias benevolentia fuisse prosecutos ; quare dum 
ipsi Metropolitanos se Scotiae gerebant, i l larum privilégia 
ac immunitates, ab Ecclesia Romana omnium Mat re et Ma-
gistra iamdiu concessas, intégras servandas esse haud semel 
decreverunt, ita ut, quemadmodum ab Honorio I I I . s. m. sta-
tu tum fui t , Scotiae Ecclesia Sedi Apostolicae, sicut filia spe-
cialis, nullo medio esset subiecta. 

Cum vero antea Scotia Metroptolitano caruisset, Sixtus 
IV. , prae oculis habens dispendia et difficultates Scotis su-
beundas, ut Bomanam adirent Metropolim, Apostolicis Ute-
ris X V I . Kai . Septembris Anni millesimi quadringentesimi 
septuagesimi secundi incip. Triumphans Pastor aetemus, Se-
dem S. Andreae, quae tum originis vetustate, tum venera-
tione erga Apostolum Begni patronum, principem facile 
obtinuerat locum, in Metropolitanam et Archiepiscopalem 
totius Regni sedem erexit, reliquis sedibus eidein tamquam 
suffraganeis subiectis. Quod pari ter factum est cum Glas-
guensi sede anno M C D X C I , quae ab ecclesiastica Provin-
cia s. Andreae distracta, ad Metropolitanae dignitatem ab In -
nocentio V I I I . elata est, suasque habui t ex supradictis suf-
fraganeas sedes. 

Cum ita constituta Scotorum Ecclesia floreret, haeresi 
erumpente saeculo X V I . ad extremam ruinam misere ad-
ducta est ; nunquam tarnen Scotis defui t Summorum Pont i -
ficum, Decessorum Nostrorum, impensa cura, sollicitudo ac 
Providentia, u t fortes in fide perseverarent ; quod ex pluri-
bus sane documentis liquido apparet. Nam prospicientes 
grassantem late tempestatem, erga illum populum commise-
ratione commoti, qua iteratis Missionariorum ex variis Be-
gularium familiis expeditionibus, qua Apostolicis Lega t i -
onibus, aliisque omne genus collatis subsidiis in id indefesse 

adlaborarunt , ut collapsae Beligioni auxil iarentur. E o r u m 
opera in hac Catholici Orbis arce selectis ex Scotica gente 
adolescentibus praeter Urbanianum, peculiare patui t Colle-
gium, in quo sacris disciplinis imbui, et Sacedotio initiari 
possent ad sacrum ministerium deinde in patr ia exercendum, 
et spirituálém opem popularibus suis ferendam. E t , quoniam 
dilecta illa Dominici gregis pars suis fuerat viduata pasto-
ribus, s. m. Gregorius X V . , cum pr imum ei licuit, "Willel-
mum Chalcedoniae Episcopum ordinatum amplisque muni-
tum facultatibus, etiam Ulis quae Ordinariorum propriae 
sunt, ad Angl iám simul et Scotiam misit, ut dispersarum 
illarum ovium pastoralem curam assumeret, ceu videre est 
in Apostol, litteris incip. Ecclesia Romana, X . Kai . Ápril is 
anno millesimo sexcentesimo vigesimo tertio datis. Ad resti-, 
tuendam in utroque regno orthodoxam fidem et Anglorum, 
atque Scotorum salutem procurandam, Francisco S. R. E . 

- Card. Barberinio eorum Protectori magnam facul tatum co-
piam ab Urbano V I I I . a t t r ibutam fuisse eius literae Inter 

gravissimas in forma Brevis die X V I I I . Maii anno a Nat i -
vitate M D C X X X datae ostendunt. H u e spectant etiam aliae 
eiusdem Pontificis literae Multa sunt ad Gall iarum Regi-
nam die X I I . Febr . anno M D C X X X I I I scriptae, ut illius 
benevolentiae Christifideles et Ecclesiam illam squalore con-
fectam commendaret. 

Verum ut meliori qua fieri posset ratione, spirituali 
Scotorum regimini consuleret, Innocentius P P . X I I . in Vi -
carium suum Apostolicum Thomam Nicholson, Episcopali 
Peristachii t i tulo ac charactere insignitum anno M D C X C I V 
deputavit , integro regno ac Insulis adiacentibus ipsius cu-
rae commissis. E t baud multo post, cum unus dumtaxat 
Apostolicus Vicarius illi vineae Domini excolendae par am-
plius non esset, Benedictus X I I I . socium praedicto Episcopo 
adiungere properavit , quod anno M D C C X X V I I executioni 
feliciter mandari potuit . I t a factum est, u t universum Sco-
tiae regnum in duos fueri t Vicariatus Apostolicos divisum, 
quorum alter inferiorem, superiorem partem alter comple-
ctebatur. Sed quae divisio Catholicis, quot tunc temporis 
erant, gubernandis satis idonea visa fuerat , cum in dies eo-
rum numerus augeretur, opportuna amplius esse non pote-
rat ; proinde tertii Vicariatus institutione novum praesidium 
Beligioni in Scotia tuendae ac dilatandae Apostolica haec 
Sedes suppeditari oportere animadverti t . E a de causa fei. 
rec. Leo X I I . literis Apostolicis datis Idibus Februar i i anno 
millesimo octingentesimo vigesimo septimo, quarum initium 
Quanta laetitia affecti simus, Scotiam in très Districtus, seu 
Vicariatus Apostolicos, Orientalem nempe, Occidentalem, et 
Septentrionalem part i tus est. Nemo ignorât, quam uberes 
fruetus, zelo novorum Praesulum, ac studio Nostrae de P ro -
paganda F ide Congregationis, Catholica Ecclesia inibi col-
legerit ; ex quo satis elucet, nihil unquam intentatum Sanctam 
hanc Sedem, pro ea quam gerit , Ecclesiarum omnium solli-
citudine, reliquisse, ad Scotiae gentem ex lugendis veteribus 
calamitatibu8 reficiendam in dies, recreandamque. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est. Ö Emja megnyitó beszéde a Sz.-István-Társulat 

közgyűlésén. (Vége.) Mul t levelünkben emiitet tük, hogy a 
modern állam magánál nem ismervén fensőbbet az egyház 
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ellen lázad, lázit és azt hatalma alá vetni törekszik. Most 
egy lépéssel tovább megyünk. Az igazságnak megvan a 
maga consequentiája, egyik igazság ugy foly a másikból, 
ugy van egyik összefűzve a másikkal, mint a lánezszem 
gyürüzetei. Midőn a kinyilatkoztatott igazságtól eltérő té-
vely az igazságot megtámadja, alapjában támadja meg azt, 
hogy folyományait annál könnyebben megsemmisíthesse. Ha 
az egyház szabad, szabad az emberiség is, az egyház szabad-
ságával az emberiség szabadsága, az ember méltósága is 
biztositva van. Vegyétek el az egyháztól szabadságát, ver-
jétek rabbilincsekbe, foszszátok meg függetlenségétől, az em-
beriséget is rabszolgaságba vetettétek vele, tőle is elrabol-o o o 
tátok szabadságát, megfosztottátok erkölcsi érzetétől. A mo-
dern állam küzdelmet kezdett, csapásait mindenekelőtt az 
egyházra mérte, de minden csapással egyúttal sértette az 
emberiség szabadságát is ; aki az egyházat, e szellemi hatal-
mat elnyomja, az szükségképen elnyomja az ember szabad-" 
ságát is, melyben méltósága nyilatkozik. Ha az államnak 
sikerülne az egyházat egészen elnyomni, ha sikerülne kivin-
nie, hogy az egyház minden parancsának szolgálatkész hive 
lenne, akkor ismét valósulna az ókor rabszolgai állapota, 
melynek eltörléseért az egyház annyit küzdött. Világosan és 
rövid, de erőteljes szavakban mondta ezt O Emja : „A mely 
hatalom — úgymond — mindent parancsolhat, az az embe-
riség erkölcsi érzetét sérti, szolgai lelkeket birhat, szabad pol-
gárokat soha." Korunkban, midőn az egyház üldözése di-
vattá vált, midőn minden csapás, melyet a modern állam az 
egyházra sujt, ujjongva fogadtatik, e nagy igazságot han-
goztatni felette üdvös ; a kik különben nem érzik az egyházra 
mért csapást, talán megérzik, ha tudják, hogy az az ő emberi 
méltóságuk és szabadságuk ellen intézett csapás is ; a kik nem 
tudják felfogni az egyház érdekeit, talán felfogják akkor, 
ha látják, hogy avval az ő érdekük is össze van kötve ; 
a kik nem védelmezik az egyházat, mert ,csak' az egyház 
üldöztetik, talán majd védelmezik akkor, ha megértik, hogy 
ez az üldözés őket is, az ő legdrágább kincsüket is épen ugy 
illeti, mint az egyházat. 

Parancsolni, előirni az egyháznak mindent, parancsolni 
előirni a polgároknak is mindent, megfosztani az egyházat 
függetlenségétől, a polgárokat szabadságuktól, leigázni mind-
kettőt, mit jelent mindez? minő végczél lebeghet az oly 
állam előtt, mely felforgatva a kereszténység által tizen-
nyolcz század óta alkotott viszonyt, önmaga a mindenható-
ság alapjára állva, ez alapon akar u j viszonyokat alkotni ? 
mi lehet az ily törekvésnek neve ? röviden : pogány állam. 
Az Isten F ia alapitott egyházat, a modern állam az isteni 
alapitást semmibe sem veszi ; az Isten Fia felruházta az egy-
házat szellemi hatalommal, isteni jogokkal, a modern állam 
e felhatalmazást, e jogokat tagadja, megsemmisíteni törek-
szik ; az Isten egyháza által megadta az embereknek a keresz-
tény szabadságot, a modern állam lábbal tapodja e keresz-
tény szabadságot, az állam akarja előirni a keresztény em -
bernek, hogy mit tarthasson lelkismeretére nézve sértőnek, 
mit nem, ő akarja parlamentekben hozott törvényekkel a 
lelkismeret szózatát szabályozni, szóval ő akar a lélek fe-
lett uralkodni azon törvényekkel, melyek Istent nem isme-
rik, hanem az omnipotens állam önkényü akaratából foly-
nak. Mi akar az ily állam lenni, ha nem pogány ? nem épen 

igy jártak-e el polgáraik irányában az ókor pogány álla-
mai is ? H a sikerülne az egyházat megsemmisiteni, ha sike-
rülne a polgárokról a kereszténység jellegét letörölni, a vi-
lág még megérhetné, hogy csaknem kétezredéves keresztény 
léte után a pogányságbasülyedt vissza. De sikerülhet-e? A 
törekvés megvan, az eredmény, hiszszük, hogy nem fog be-
állhatni. „Pogány államok — úgymond O Emja — voltak, 
többé lehetetlenek, mert a kereszténység letörölhetetlen jelle-
get nyomott az állampolgárokra. Most csak az erkölcsi sü-
lyedésnek, a defectiónak dühöngései lehetségesek." Rombol-
hat, pusztithat e dühöngés sokat, de az egyházat el nem 
pusztíthatja, mig a keresztség szentsége kiosztatik, az álla 
mot pogánynyá nem változtathatja, rombol egy időre, de le 
nem rombolhat, pusztithat egyrészt, de mindent el nem 
pusztithat, mert Krisztus az ő öröksége, a kereszténység s em-
beriség felett virraszt. 

A keresztény embernek ez öntudattal birhatni, nagy 
vigasztalás, — nagy vigasztalás tudni, hogy a pokol küzd 
ugyan, de Isten lesz győzelmes ; nagy vigasztalás tudni, hogy 
az egyház támadtatik ugyan, de le nem győzetik, hogy a 
kereszténység üldöztetik ugyan, de ellenségei felett diadal-
maskodik, hogy elveit egy időre ugyan az érdekek küzdelme 
válthatja fel, de végre is azok lesznek a társadalom mentő 
horgonyai. De szabad-e ez öntudattal megelégedni ? Szabad-e 
tétlenül nézni, hogy az érdekek küzdelme közt a keresztény-
ség elveinek félretételével az önzés uralkodjék, hogy a gyenge 
az erősnek martalékul dobassék, hogy az isteni jog mellőzé-
sével a nemzetközi viszonyok az erősebb érdeke szerint ala-
kíttassanak ? pedig ez fogna bekövetkezni a társadalom ke-
resztény elemeinek tétlensége következtében. „A keresztény 
credo és a decalogus — az egyéni, a társadalmi életnek tör-
vénykönyve, mely ha félretétetik, mind inkább elkeseredett 
viszály és elégedetlenség lesz a társadalmi életnek rendje ; a 
nemzetközi élet pedig oly jeleneteket fog előidézni, melyek-
hez a középkori váruraknak meséig túlzott portyázásai ár-
tatlan gyermekjáték gyanánt tűnnek fel." Ezek O Emjának 
szavai.1) Igenis, a keresztény credo és decalogus elvetésével 
csak felforgatni, chaost okozni lehet, de rendet, biztonságot 
nem, csak a keresztény credo és a decalogus mellett rende-
zett viszonyokat alkotni, jogokat biztositani, e kettő a tár-
sadalmi élet rendjének ,conditio sine qua non'-ja. Ezt elő-
mozdítani, ezt biztositani mindenkinek kötelessége. Vegyük 
el a társadalomból a kereszténységet s minden inogni fog, de 
ha azt viszzaadjuk, minden biztositva van, mert a keresz-
ténységben isteni erő rejlik. 

De fejezzük be immár sorainkat, melyeknek megirá-
sára azon nagyjelentőségű beszéd folytán indittattunk, me-
lyet O Emja a Szent-István-Társulat közgyűlésén tartott . 
Bárcsak millió példányokban forogna közkézen e tartalom-
dus beszéd, bárcsak ismét és ismét olvasnák, tartalma fe-
lett gondolkoznának az emberek és — követnék is azt. 
Fiat , fiat ! ^ 

Szombathely. Fópásstori körlevél IX. Pius halála és 
XIII. Leo megválasztatása alkalmából. (Vége.) Az egyházi 
gyászra vonatkozó, tüzetesen megyei dispositiók után a jeles 
főpásztori szózat ekként folytat ja : „Ámbár nincs okunk ké-

') Megjegyezzük, miszerint jelen pesti leveleink 0 Emjának be-
szédéből vett idézetei mind hitelesek. Sierk. 
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telkedni, hogy IX. Pius pápa angyali tisztaságú, fényes eré-
nyekkel ékeskedő lelke elvette már az isteni biró kezéből 
jótetteinek és szenvedéseinek örökké tartó jutalmát, és Isten 
szine látásában élvezi már a zavartalan és hiánytalan bol-
dogságot, melynek soha s6m leszen vége, azért mégis gyá-
szoljuk halálát, mert elvesztettük ő t ; imádkozzunk érte, 
mert tőle is ezt tanultuk. IIa nines is már szüksége imádsá-
gunkra, nem fog az kárba veszni, hanem átszáll azon el-
hunytjainkra, kik még rászorulnak, s kik azt a szentek egyes-
ségénéi fogva tőlünk kérik és várják. 

Egyébiránt, Krisztusban szeretteim ! ha a pápa meg-
halt is, a pápaság nem halt meg. Az egyház, isteni alapitó-
jának Ígérete szerint a világ végéig fenn fog állani, látható 
főre, pápára tehát szintén a világ végéig szüksége lesz. A 
Péteren felépített egyház nem lehet Péter nélkül, kinek hi-
vatása, hogy a juhokat és bárányokat legeltesse; az egyház 
kebelébe letéteményezett hitkincset csorbitlan épségben meg 
őrizze; igazságait tévedéstől ment tekintélylyel hirdesse; 
társait megerősítse s a hívőket egy testté alakító egységet a 
szétszakadozástól megóvja ; e végből a fegyelmet, mint a ki-
nek kezeibe a mennyország kulcsai letéve vannak, fentartsa. 

Lesz tehát más pápa, ki magára veendi a rettenetes 
terhet, melyet a hosszú küzdelemben kifáradt IX. Pius vál-
lairól az isteni Gondviselés levett. Bízzunk a jó Istenben, 
hogy a pápaválasztás legközelebb akadály nélkül fog meg-
történni. Hogy pedig a választás az egyházra nézve mennél 
áldásosabb eredményű legyen, törekedjünk azt imádsága-
inkkal mi is előinozditani. Ugyanazért a megyémbeli áldo-
zárokat szeretettel felhívom, hogy agyászmisét követő nap-
tól kezve mindaddig, mig az u j pápa megválasztása kihir-
detve nem lesz, a napi mise imádságai közé a „pro eligendo 
summo Pontifice" imát is mindenkor felvegyék; vasárnapo-
kon és ünnepeken pedig a „Hit, Remény és Szeretet" elmon 
dása után a néppel imádkozzanak is a pápa szerencsés meg-
választásáért." 

A gyász-istenitiszteletet bold. I X . Piusért a szombat-
helyi székesegyházban február 20-kán a mlgos megyés püs-
pök ur tartotta fényes segédlettel. Az absolutiókat a diszes 
ravatal mellett Kopsz János v. serbiai püspök s nagypré-
post, Nagy János, Pul i György s Königmajer Károly kano-
nokok s végül megyés püspök ur énekelték. 

A requiemet a nagy halott emlékéhez méltó gyász be-
• széd előzte meg, melyet szintén megyés püspök ur tartott . 

Az u j pápa választásáérti hálaadóisteni-tiszteletet febr. 
hó 24-én Szabó Imre m. püspök ur tartotta. A székesegyház 
mindkét alkalommal megtelt ájtatóskodókkal. 

Az ez alkalommal kiadott körlevél ekként hangzik : 
Krisztusban szeretett papságunknak és híveinknek áldást 

a Mindenhatótól! Az irgalmasság A t y j a és minden vigasz-
talás istene megrövidítette árvaságunk idejét. Nagyméltó-
ságú Jacobini Lajos theszszalonikai érsek és apostoli nun-
tiusnak Bécsben, f. hó 21-én kelt hivatalos értesítése szerint 
a bibornoki testület f. hó 20-án, tehát hamarabb, mint azt em-
beri számítás szerint várni mertük volna, Pecci Joachim bi-
bornokot pápává választotta, ki is XIII. Leo nevet vett föl. 

Ismét van tehát Krisztusnak helytartója e földön, ismét 
van az anyaszentegyháznak látható feje, a hivek millióinak 
legfőbb pásztoruk és atyjuk. 

Valóban méltó és illendő hálákat adnunk a Mindenha-
tónak, hogy Ígérete szerint az ő nyáját soha el nem hagyja, 

hanem az apostolok Fejedelmeinek egymás után szakadatlan 
sorozatban következése által folytonos gyámolással megőrzi. 

E végre rendelem, hogy a hivek az u j pápa megvá-
lasztásáról haladék nélkül értesíttessenek és minden temp-
lomban a nt. lelkész urak legjobb belátása szerint kitűzendő 
napon „Te Deum" elbocsátásával ünnepélyes szent mise 
tartassék hálaadásul a Mindenhatónak az ő egyháza iránt 
ujolag tanúsított végtelen kegyességeért. 

Ne mulaszszuk el továbbá állhatatos és buzgó imád-
sággal járulni a pásztorok fejedelméhez, Krisztushoz, hogy 
az ő földi helytartóját kegyelmeinek bőségével elárasztva, 
megáldani, testben, lélekben megerősítve támogatni meg ne 
szűnjék a nehéz küzdelmekben, melyeket neki is kétségkívül 
vivnia keilend. 

Én pedig a legelső alkalmat fel fogom használni, hogy 
rendithetlen hűségünk, tántorithatlan engedelmességünk és 
ragaszkodásunk nyílt kifejezését szentséges atyánk X I I I . 
Leo pápa legfőbb pásztori kezeibe letegyem, és apostoli ál-
dását mindnyájunk részére kérjem. Szombathely, febr. 22. 
1878. Imre sk., püspök. 

Berlin. Az egyház-politikai viszályokban beállandó 
fordulat képezi jelenleg az európai sajtónak egyik kiváló 
tárgyát. Midőn az egyre váltakozó s ellenmondó híreket 
egyszerűen registráljuk, csak azért teszszük azt, hogy a pil-
lanatnyi helyzetnek lehetőleg kimerítő képét adjuk. Mig egy 
részről Stollberg grófnak kineveztetését német alkanczel-
lárrá annak jeléül veszik, hogy Bismarck oly embert kívánt 
maga mellé, ki a szentszék irányában megtegye azon kien-
gesztelődési lépéseket, melyeket ő, tekintve politikai múlt-
ját, tehetni nem vél, addig mások azt hangsúlyozzák, hogy a 
gróf legfelebb azért sajnálja a ,kulturharcz'-ot, mert tagad-
hatatlan, hogy az a protestantismusnak még sokkal többet 
ártott, mint a kath. egyháznak ; ámbár ez is lehetne elég 
arra, hogy a porosz államférfiakat eddigi egyházpolitikai 
irányuk megváltoztatására bírhatná. Mig továbbá egyfelől 
erősen állítják, hogy Bismarck már több izben azon modo-
zatok felett értekezett Falkkal, melyek alatt ezen irányt, te-
kintettel a katholika egyház követelményeire megváltoztatni 
lehetne, sőt már azt is mondják, hogy Falknak, mint cultus-
ministernek napjai megszámlálvák s hogy igazságügyi minis-
terré való kineveztetése is hozatott volna már szóba, mások 
ugy vélik tudni, hogy Stollberg, ámbár a polgári házasság 
ellen szavazott, a többiben jó barátja Falknak, kinek állását 
az u j alkanczellár bizonyára még megerősíteni fogja. 

O szentsége és a német császár közt a pápa trónralépte 
alkalmával váltott levelek némelyek szerint nem lépték át 
a fejedelmek közti courtoisie határát , sőt a berlini félhiva-
talosak azt nyiltan ki is mondják, mig másfelől mégis tény, 
hogy a császár ugy mint Bismarck, tekintve a politikai hely-
zetnek bonyodalmait,- a belbékének helyreállítását óhajtják, 
minél fogva még azon hír is merült már fel, hogy Keudell, a 
Quirinál melletti porosz követ, ki a ,culturharczi' irányban 
nagyon élesen körülvonalozott szerepet játszott, vissza fogna 
hivatni és a katholikus Radowitz gróf által helyettesittetni, 
ki már évtizedek előtt is Vilmos császárnak bizalmi embere 
volt. Végre, ha még, — de minden fentartással — jelentjük, 
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hogy egyes főfélhivatalosaknak állítása szerint Franchi bib. 
államtitkár a porosz püspököktől részletes véleményadást 
kért volna az u. n. májusi törvénykezés és egyáltalában az 
1872. óta történtek iránt, akkor kimerítettük mindazt, mit a 
ma még eléggé bizonytalan helyzetnek némi ecsetelésére fel-
hozni lehetett, jósolgatásoktól azonban tartózkodunk. 

IRODALOM. 
Egy kis antieritik a. 

A ,Bel. 27. számában ft . Tomcsányi János ur lelkes 
szavakban ajálja a „ Máriahavi vir dny " -t, melyet Tóth Mike, 
J . t. áldozár nem rég közrebocsátott. Olvasgatva e könyvet 
én is meggyőződtem, hogy sok szép, jó és hasznos foglaltatik 
benne. Azonban nem ez az, ami velem e sorokat iratja, ha-
nem azon e könyvben it t-ott a B. Szűzről használt oly kife-
zések és mondatok, melyeket dogmatikai szempontból helye-
selni nem lehet. Igy pl. a 68. lapon ezeket olvasom : „Mi-
dőn a B. Szűznek mennybe való fölvétele a szentírásban lefes-
tetik: az angyalok álmélkodnak szépségén " Igen kívá-
natos lett volna, itt kijelelni a sz. írás azon helyét, hol a B. 
Szűznek mennybe való felvételéről szól. Tudomásom szerint 
ez ugyanis sehol sem történik. — Másik példát találni a X . 
fejezetben, melynek czime: „Megváltásunk részese."- K i 
merné tagadni a B. Szűznek érdemeit a megváltás körül ? 
A kath. egyház őt „ Janua coeli"-nek mondja ! De ha vala-
hol, itt szükséges jól megválogatni a kifejezéseket, nehogy a 
járatlanok tévedésbe ejtessenek, vagy az ellenség okot talál-
jon szent hitünk gáncsolására. Azért pl. nem helyeselhető a 
112. lapon e mondat: „És, hogy Üdvözítőnk a kenyér színe 
alatt — közöttünk — lakozik, nem Üdvözítőnk anyjának, a 
B. Szűznek kell-e azt köszönnünk ? vagy a 113. 1. ezen okos-
kodás : A B. Szűztől függött , Krisztus Urunkat méhébe fo-
gadni vagy nem. Ott áll előtte az angyal és várja, mit felel 
szűz Mária. Az egész emberi nem üdve s megváltása a Szűz 
egy szavától függ. Ha „nem-"et szól, mi a poklokra, az örök 
kínokba taszíttatunk, mert Jézus le nem száll a földre " S 
me.gint 114.1. „A B. Szűz tehát megváltásunkat s üdvözitésün-
ket okozta, akarta vagy bizonyára gyorsította." A 115. 1. is-
mét „megváltásunk okának" mondatik ; s 116. lapon az állítta-
tik, hogy a Sz. Szűz „megengedte" Jézus keresztre feszitte-
tését. — A ,Bel.' is hozta azon római nyilatkozatot, mely 
megtiltja mindazon kifejezéseket s képeket, melyekből kö-
vetkeztetni lehetne azt, hogy a Sz. Szűz Jézus fölött hata-
lommal bir. „A legszentebb szívnél közbenjáró Miassony-
nak" ügye, jelesen e társulatnak képe, mely a kis Jézust a 
B. Szűz lábaihoz állítja, szolgáltatott okot a római felszóla-
lásra, illetőleg tilalomra. Ez t azért emlitem, mert a „Virány " 
150. lapján egy idézetben ezt olvasom : „Valahányszor ő a 
kiengesztelés aranyoltárához, azaz Jézushoz lép, nem csak 
könyörög, hanem parancsol is neki, mint anya s mint ki-
rálynő." De még költői ihletségben sem szabad oly kifejezé-
seket engednünk magunknak, melyek a dogmatikai criticát 
ki nem állják. Azért vagy nem kellett volna befogadni, 
vagy ha igen, ki kellett volna javitani Gyertyánffy Géza a 
210. 1. található különben oly szép hymnusát, a „hódolat"-ot, 
mert annak 3. szakasza igy szól : „(Téged) 

Minden, mi környez, minden i m á d . . . " 
Még egy szerény kifogásom volna : hiába keresem a czim 

alatt azon a trid. zsinat határozatainak értelmében megki-
vánt biztosítékot : „Cum perinissu superiorum, v. Ordinarii." 

Ezen néhány felhozott példa elég arra, hogy főt. Tom-
csányi ur ajánlatát csak azon módositással írjuk a lá : Donec 
eorrigatur.... -j-

-f- Megjelentek s beküldettek hozzánk a Szent-István-
Társulat kiadásai: 1. A házi könyvtár X X V I . kötete: „A 

keresztény álláspontja a természetben" irta Soos Mihály ; az 
532 lapra terjedő mű ára 1 ft 50 kr. 2. „Szentek élete." V. 
rész. ( I I . fűzet) I r ta Debreczeni János karczagi plébános ; 
ára 1 f t 50 kr. E füzet október hó első vasárnapjától novem-
ber 30-ig terjed. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a beszterczebányai székeskáptalanban : Tilless Fe-
rencz éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, Hyross 
Mihály őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra, Majovszky 
Antal székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra és Ka-
maszig Mátyás mesterkanonoknak a székesegyházi főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által 
üresedésbe jövő mesterkanonokságot Hulényí István tiszte-
letbeli kanonok, kerületi esperes és beszterczebányai városi 
plébánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878. évi márczius 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

Y E O Y E ^ E K . 
— Egr i érsek ő Excellentiája s a ft. főkáptalan a folyó 

1878-ikévre is az egyházmegyei papnyugintézet gyámolitá-
sára 1000—1000, a szegényebb ellátású ielkészek segélyezé-
sére 1000—1000, a kevésbé javadalmazott káplánok részére 
1000—1000, végül a szegénysorsu, de hivatalukat pontosan 
teljesítő kántortanítók javára szintén 1000—1000 forintot, 
együttvéve 8000 ftot o. é. adományoztak. ( ,E . E. Közi.') 

— A fővárosi tanács jelentést tett a vallásügyi minis-
terhez az iránt, hogy a pesti izraelita hitközség a születési 
anyakönyveket nem a kellő gonddal és pontossággal vezeti, 
sőt a fővárosi tanács ri tka bátorságában annyira menni me-
részkedett, hogy e hiányoknak még orvoslását is sürgetni 
nem átallotta. Meg vagyunk győződve, miszerint nem so-
kára azt fogjuk hallani, hogy az egész csak sajnos tévedés 
volt, aminthogy köztudomásu dolog is, hogy zsidó ,hazánk-
fiai' az okmányok hamisitásához épen nem értenek, vagy 
legalább ,lelkismeretökkel' nem tudnák összeegyeztetni, oly-
módon hamisítani, hogy aztán rajtakapassanak. 

— A kalocsai érsek ő excellentiája ez év folytán való-
sítja a kalocsai főgymnasiuini épület közepén, a főlépcsőház 
fölött, a csillagda felállitását. Az építkezés folyó év julius 
elején fog a szünidő alatt teljesen befejeztetni. A terve-
zet — mely két mozgatható kupolára és egyéb felszerelés-
hez kívántató műszerek kellő elhelyezéséhez szükséges he-
lyiségekre szól, — elvben megállapítva, ő nagyméltósága ál-
tal már elfogadva van. A terv részletes kidolgozása is ő excja 
rendelete folytán — mint a „Kalocsai Néplap" nyomán a 
„M. A," írja — már munkába van véve. 

— Talán nem tévedtünk, midőn múltkor azt mondtuk, * 
hogy nézetünk szerint UrusofF hg nem arra való, hogy a sz. 
szék és a czár közti viszonyt ismét tűrhetővé tegye. Ujab-
ban azt olvassuk, hogy a herczeg épen csak I I . Sándornak 
válaszát hozza azon iratra, melylyel ő szentsége trónraléptét 
jelenté a czárnak. Urusoff mellett meg Wolkonski hg is ér-
kezett Rómába, állitólág diplomatiai küldetésben, kit a ,Voce 
della Ver.' igen melegen üdvözöl. A voltaképeni tárgyalások 
azonban, mint halljuk, Bécsben folynak, az ap. nuntius és 
egy előkelő orosz diplomata közt, magas és legmagasabb 
személyek hozzájárulása mellett. Mihelyt e tárgyalások némi 
sikerrel kecsegtetnek, külön orosz ügyvivő fogna Rómába 
küldetni. 

— O szentsége m. hó 28-án Duplessis-Bellière őrgróf-
nét fogadta kihallgatáson, ki párisi nagy palotáját és két 
millió értékű jószágot ajándékozott a szentszéknek. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. ez. alatt. 
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A nyelvadományról. 
5. A szent atyák tana a nyelvadományról. 

A szentirás alapján kifejtett és bebizonyitott 
véleményünk a nyelvadományról nem egyéb a szent 
atyák egyhangú tanitásánál, és ha nem is birnánk 
más érveket, mint az első századok egyházatyáinak 
egy- és összhangzó nyilatkozatait, az is elegendő 
lenne, miszerint azon véleményt fogadjuk el, mely 
tartja, hogy a nyelvadomány idegen nyelvek beszé-
léséből állott, s hogy eme képességet az illetők ter-
mészetfölötti módon a Szentlélektől kapták. 

A szent atyák beszédeik s leirásaik- majd ismét 
az eretnekekkeli vitáikban, ugy mint magánosokhoz 
intézett leveleikben s szentirási magyarázataikban, 
egy szóval mindenütt, a hol csak alkalmuk volt szó-
lani a nyelvadományról, azt mindenkor csakis ide-
gen nyelvekről magyarázzák s más véleményt nem 
is emlitenek. De hadd szóljanak röviden ők maguk. 

Az apostolok idejéhez közel álló sz. Irén, pole-
mizálván a valentinianusokkal a test feltámadásá-
ról, ezt onnan is bizonyitja, hogy a Szentlélek nem 
csak a lelket, de a testet is különféle adományok-
kal tüntette ki, s ennélfogva ezt is fel fogja támasz-
tani. Ezen adományok egyike volt a nyelvadomány 
is. ..Propter quod et Apostolus a i t : Sapientiam Io-
quimur inter perfectos ; perfectos dicens eos, qui per-
ceperunt Spiritum Dei et omnibus Unguis loquuntur 
per Spiritum Dei, quemadmodum et ipse loqueba-
tur.w Következőkben birjuk az eredeti görög szö-
veget is. „Ka&aiç xai TIOIXOJV axovopev àôsXcpiov èv RFJ 

èxxhjOuc TTOocprjTixcc /aQÎCpara è/ôvTiov xai navTodaitccïç 

'kakôwTMV Sià to~) 7rveviiaTi yAwöaccig." Adv. haer. 1. V. 

cap. 6.1) 
A szent atya e helyéből az is kitűnik, hogy az 

ő idejében gyakori volt a nyelvadomány, mert ő 
maga is hallotta hitsorsosait a Szentlélek kegyelmé-
ből idegen nyelveken szólani. Igy magyarázza e he-
lyet Eusebius is, kinek különben az idézett szöveg-
nek eredetijét köszönjük.2) 

Más helyen ismét vitatkozván a gnostikusok-
kal, kimutatja, hogy nem Krisztus vagy az Üdvözitő, 
a mint ők állítják, hanem maga a Szentlélek szállt 
le Jézusra, ugyanazon Szentlélek, kit az apostolok 
is kaptak az egyház alapításának ünnepén. „Unde 
et omnibus linguis conspiranter hymnum dicebant 
Deo, Spiritu ad unitatem redigente distantes tribus 
et primitias omnium gentium offerente Patri ." Adv. 
haer. 1. III.3) 

Ha Neander 4) és Schulz 5) sz. Irén világos sza-
vairól azt mondják, hogy „nem látszik idegen nyel-
veket érteni," evvel ugyan mit sem bizonyítanak. 

Origenes magyarázván sz. Pál I. Kor. 14, 18. 
igy szól : „Requirendum nunc est, quomodo Aposto-
lus graecis et barbaris, sapientibus et insipientibus 
debitor est. Quid enim ab ipsis acceperat, unde eis 
debitor íieret? Arbitror diversis quidem gentibus 
inde eum effectum esse debitorem, quod omnium gen-
tium, linguis eloqui accepit per gratiam Spiritus s. ; 
sicut et ipse dicit: omnium vestrum magis linguis 
loquor." In Rom. I. 13.6) 

„Audi scripturam dicentem" : mondja más he-
lyen, „eloquia Domini eloquia casta, argentum igne 
probatum, purgatum septuplum. Si ergo quae scripta 
sunt, corde conceperis, erit aurum tuum, idest sen-
sus tuus probus, et argentum tuum, qui est sermo 
tuus, probatum. Quid etiam de aere dicemus ? — 
puto (ergo) aes accipi posse pro voce. Aliud enim 

!) Opp. s Iren. Massuet, Paris 1710. 299. 1. 

2) Hist . Eccl. V. 7. Paris 1659. 172. 1. — 3) Id. h. 208. 
*) Id. h. I . köt. 22. 1. — 5) Id. h. 33. 1. — 6) de la Rue P a -
ris. IV . köt. 470. 1. 
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est serrno, aliud vox. Sermo dicitur loquela rationi 
subnixa. Vox vero est (verbi causa) si latine, si 
graece dicatur, si elevatius, si pressius. Sed haec ne-
cessario, ut de scripturis probemus exigitis. Audi 
quid dicat Apostolus : Si Unguis hominum loquar 
et angelorum etc. I. Kor. 13, 1. Ita ergo loqui Unguis, 
et interpretari ex alia in aliam linguamaeris oblatio est." 
Horn. XIII. in Exod.1) 

E bizonyítékok súlya még Neandert is kény-
szeríti elismerni, hogy bennök az általános vélemény 
igen világosan elő van adva. „Origenesnél, kinek 
idejében az apostoli egyháznak adományait már 
mint valamit a múlthoz tartozót, kezdték tekin-
teni, első nyomára akadunk8) a később uralkodó 
nézetnek.1'9) 

Philastrius (t 387.) „De haeresibus" czimü mü-
vében ezeket mondja : „Angelicae virtutis est lin-
guas scire omnium hominum, per fidem autem Chri-
sti, sine laboré linguaruin omnium credentibus sub-
ministrabatur scientia, sicut legimus docente divino 
spiritu, apostolos atque gentes itidem credentes tunc 
temporis in Christum Dominum Salvatorem, sine 
laboré linguarum omnium donatam scientiam prae-
dicasse, ut sub Petro et Paulo et aliis factum est, 
cum docerent gentes venisse spiritum Dei a Deo et 
Unguis rnultis eos potuisse eloqui, utaudientes homines 
mirarentur de gentibus, quod tantarum linguarum et 
ipsi per fidem Christi scientiam haberent, sine doctrina 
concessam.10) 

Jeruzsálemi sz. Cyrill XVII ik catechesisében 
magyarázza a Szentlélekröli tant a szentírás szerint. 
Különös figyelemre méltónak tar t ja a pünkösti cso-
dát, nem csak azért, mert annak segítségével képes 
némiképen behatolni a Szentlélek titokteljes műkö-
désébe, hanem azért is, mert Jeruzsálemben, tehát 
híveinek saját hazájában történt e csoda.11) Apóst. 
Cs. 2, 2-hez kötve, folytatja tanítását: „Galilaeus 
Petrus et Andreas, vei persice vei medice loqueba-
tur. Johannes ceterique apostoli, quavis lingua lo-
quebantur, iis qui ex (variis) gentibus erant.a A 
csoda nagyságát s rendkivüliségét szemlélve, ekként 
felkiált : „Ecquis tantus doctor reperiatur, qui ex-
templo doctrinam infundat eorum, quae non addi-
dicerint audientes. Tot insummuntur anni ut per 
grammaticam et alias artes graece solummodo loqui 

\ 
7) Ed. Wirceburg. Y. köt. 474. 1. — 8) Ez sem igaz, 

mert láttuk, hogy már sz. Irén is szól róla. — 9) Id. h. I . k. 
23. 1. ; Schulz i. h. 33. 1. — Galland. Max. Bibi. Y. P. 
Venet. 1765. 499. 1. — » ) „Nostra enim est haec quoque 
praerogativa, loquimurque non de his, quae apud alios con-
tigerunt, sed de concessis apud nos bonis." 

addiscatur ; neque tarnen ornnes similiter loquuntur; 
verum rhetor fortassis assequitur, ut belle dicat, at 
grammaticus interdum non belle, grammaticaeque 
peritus philosophicarum insciens est disciplinarum. 
At Spiritus s. simul multas docuit linguas, quas illi ho-
mines toto tempore (aetatis) non noverunt. Haec vere sa-
pientia magna est, haec virtus divina. Quae institui 
comparatio potest inter illam eorum post multum 
tempus imperitiam, hancque repentem, multipli-
cem ac inauditam linguarum se exserentem vim." Ha-
sonlóképen u. o. 27. 30. sz. alatt.12) 

Korának tanát és meggyőződését a nyelvado-
mányról hiven követi sz. Cyrill kortársa, názianzi 
sz. Gergely. „ J i vero Unguis externis acnon vemaculisLÍ  

(yXojooctiç Çévaiç xal ov fiiiTçiotg) A p o s t o l i l o q u e b a n t u r , 
singularique miraculo sermo ab his qui non didi-
cerant, proferebatur."13) Orat. 44. in s. Pentec. S a 
hasonnemü nyssai püspök : „Atque illi (sc. Apostoli) 
quidem Parthis etMediset Elamitis, ac reliquis gen-
tibus loquebantur, voces suas singulorum linquis sic 
accomodantes, ut ab omnibus intelligerentur." Orat. in 
Pentec., Zino interprété.14) 

(Folyt, töv.) Dr. Csernoch János. 

Jézus a synedrium előtt. 
(Nagyheti olvasmány.) 

Ama számos egyházi és világi gyülekezeteknek, me-
lyekről a történelem tudósit, fontosság és hírességre nézve, 
egyike sem közeliti meg azt, mely Róma é. u. 782. márczius 
17. estéjén és 18. reggelén Kaifás főpapsága alatt Jeruzsá-
lemben egybegyűlt, hogy itélje és elitélje a világ Üdvözitő-
jét. Görög nyelvű „synedrium" elnevezését, mely „hatalmat 
biró gyülekezetet" jelent, azóta csak a leggonoszabb irányú 
politikai gyülekezetek megbélyegzésére használják, melyek-
ben igazság és jog helyett, ámítás és erőszak uralkodik, mint 
azt az írás leirja, mondván : „Yibi sub sole in loco iudi-
cii impietatem et in loco iustitiae iniquitatem." Eccl. 3. 16. 

A gyülekezetben résztvett személyek gonoszságának 
eme két ismertető jelét ujabb világosságba helyezi egy P á -
risban megjelent munka : „La valeur de ! assemblée qui 
prononça la peine de mort contre Jésus-Christ ." (Paris 
chez Poussielgue), melynek szerzői a két zsidó convertita, 
előbb vér- most Krisztusban is testvérek és fáradhatlan buz-
galmu, Lehmann nevü, papok. Alkalmasnak véltük épen ez 
időben, midőn Üdvözítőnk szenvedésének titkait ünnepeljük, 
e munkából egy kis kivonatot közölni. 

A tudós szerzők művének czélja, előbbi hitsorsosaik-
nak kimutatni, hogy a synedrium által halálra itélt názare-
thi Jézus valóban az ígért Messiás. Minden egyebet mellőz-
vén, csak a Jézus elleni pörnek, az abban résztvett személyek-
nek, és a peres eljárásnak rövid képét akarjuk adni. 

Mindannak daczára, a mit eddig a synedrium ősrégi 

" ) Opp. s Cyrill. Hier. Ant. A. Touttée, Paris. 1720. 
272. 277. köv. 1. — 13) Opp. s. Greg. Naz. Basileae 1571. 
738. 1. - 14) Opp. s. Greg. Nyss. Coloniae Agrip. 1616. 244.1. 
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eredetéről beszéltek, bizonyos, hogy létezését Krisztus e. 170 
évnél előbb nem lehet bebizonyítani, s ilyképen eredete a 
Makkabaeusok idejére esik. A synedrium 71 tagból állott s 
ezek Krisztus idejében három kamarára vagyis osztályra 
osztattak. Minden kamara rendszerint 23 tagot számlált, a 
mi hozzá számitva az elnök (nasi) az alelnök (ab-bethalin) 
71-et tesz ki. Azt mondtuk „rendszerint", mert Kaifás idejé-
ben ezen osztási szabály sok változásnak volt kitéve. Mai-
monides szerint elnökké a legtudósabbat kellett volna vá-
lasztani, de mégis történt sokszor, különösen mióta Júdea 
római tartománynyá lett és a főpapi méltóság politikai czé-
lok megvásárolható tárgyává lőn, hogy a synedrium elnöki 
tisztsége a főpapi méltósággal egyesittetett. Mig a zsidó nem-
zet függetlenségének s avval a ius gladii birtokában vala, 
csak a synedriumnak volt joga Ítélni a nagy gonosztettek fö-
lött ; de ezen Ítéleteket hozni a törvény által előirt formák 
kellő megtartása mellett, a jeruzsálemi templomnak csakis 
azon udvarában volt szabad, mely „gazith" vagyis a „fara-
gott (négyszögű) kövek" udvarának neveztetett. Ezen kü-
lönös helyi körülmény szem előtt tartását oly szigorúan kö-
vetelte a törvény, hogy a kiviile hozott halálitéletet már 
magában véve semmisnek, jogtalan és eredménynélkülinek 
nyilvánitá. 

A zsidónép 23 évvel az Istenember ellen elkövetett 
gonosztette előtt, a rómaiak által történt leigázása folytán, 
a halálitélet jogát, a királyi ius gladii-t is elvesztette, a 
mennyiben azt legyőzőik, szokásuk szerint, magukhoz ragad-
ták. A synedriumnak meghagyták a kiközösités, börtön és 
ostoroztatás büntetését, de halálitéletet hoznia többé nem 
volt szabad. Innen következik, hogy a Jézus Krisztus, vala-
mint István diakónus és J akab apostol ellen hozott halál-
itéletek államjogi szempontból jogtalanok voltak és sértet-
ték a császári hatalom jogkörét. 

A zsidók, a mily mélyen érezték e souverainitásnak 
elvesztését, ugy törekedtek azt későbben minden lehető mó-
don palástolni ; ez által ugyanis teljesedésbe ment Jákob 
pátriárkának hires jóslata, mely szerint az igért Messiás ak-
kor legyen eljövendő, ha Juda nemzetségétől elvétetik a ki-
rályi pálcza. (Gen. 40, 8. 10.) És ez valóban is igy volt. A 
királyi hatalom utolsó maradékának, a ius sanguinis, Krisz-
tus Ur . szül. után 7-ik évben történt eltörlésével, elvétetett 
a királyi pálcza Judától és betűszerinti teljesedésbe ment 
Jákob jövendőlése, miáltal egyszersmind a zsinagógának 
Krisztus elleni hitetlensége, menthetlen gonosz tetté lett. 

Hogy a synedrium egyes tagjainak, kik az Isten F i á t 
halálra Ítélték, erkölcsi becsét megismerhessük, nemcsak a 
szentirást és Flavius József munkáit, hanem sok eddig isme-
retlen talmudi forrást kuta t tak át Lehmann testvérek, s ki-
tartó szorgalmuknak sikerült a synedrium több mint 40 tag-
jának nevéről és jelleméről biztos tudomást szerezni. Ezen a 
synedrium többségét képező szám lehetségessé teszi, hogy 
magáról a gyülekezetről is alapos Ítéletet hozhassunk. 

Szerzők 18 a synedriumhoz tartozó papi fejedelemnek 
és papnak nevét emiitik, s oly éles vonásokkal ecsetelik kön-
nyen megvásárolható jellemöket, sokféle gonoszság és ocs-
mányságaikat, hogy első olvasásra meggyőződünk, mennyire 
romlott volt már magában véve ezen intézmény. Ezután fel-
sorolják 14 a synedriumhoz tartozó írástudónak nevét, kik 

mindnyájan válogatott példányképei a kevélységnek és a 
legcsiszoltabb képmutatásnak, végre jönnek a 10 „vének" 
nevei, kik mindnyájan a sadducaeismusnak, az ókori epiku-
raeismus és újkori materialismus testvérének hódoltak. A 
synedriumnak ezen 42 névleg emiitett tagja között csak há-
rom erényes, tiszta jellemű férfi volt, s kik nem is részesek 
az Isten Fián elkövetett gyilkosságban : Gamaliel, ki igen 
tudós férfi lévén, az Írástudók kamarájához tartozott, később, 
a legenda szerint, mint keresztény, szent halállal mult ki ; 
arimatheai József, és Nikodemus, a „vének" kamarájának 
tagjai s Krisztusnak titkos tanitványai. 

Ezen személyek felsorolása s jellemök megitélése után 
szerzők a vallás, becsületesség és igazságosság szempontjá-
ból Ítéletet hoznak az egész synedriumról, mely szerint már 
a Jézus elleni bűnvádi kereset megindítása előtt ennek ki-
menetele biztosan előrelátható vala. És mit is lehetett volna 
mást várni, tekintve a synedriumnak csupa elvetemült, ke-
vély, boszuvágyó papokból álló felső kamarájá t? Legtöbben 
közülök csupa külső, képmutató, öntelt ájtatossággal dicse-
kedő, magukat csalhatatlan és bűnnélkülieknek tartó farizeu-
sok. Ok várják ugyan a Messiást, de olyat, ki porba t iporja 
ellenségeiket, meghódítja, megadóztatja számukra a világ 
összes népeit, s jóvá hagyja ama szőrszálhasogató s kemény 
rendeleteket, melyekkel önkényiileg terhelték s eltorzították 
Mózes törvényét. 

Azon férfiú ellenben, ki fölött itélendők valának, meg-
rendité tekintélyöket, leálczázta képmutató ájtatosságukat. 
O elveti az általuk kigondolt és a törvényre ráerőszakolt 
rendeleteket, sőt még az önkényüleg szedett tizedek eltörlé-
sét is kivánja. Nem elegendő-e ez, hogy halálra Ítéljék ? 

Es minő eredményt várjunk, ha a synedrium második 
kamaráját t ek in t jük ; hiszen ez csupán hiúság és kevélység-
től fólfuvakodott Írástudókból állott ? Ők a Messiást egy 
második Salamonnak képzelék, ki Jeruzsálemben bölcsészeti 
iskolát nyitand, melyekhez Sába királynőjeként zarándo-
kolni fognak a földkerekség bölcsei. 

Azon férfi ellenben, ki fölött itélendők valának, boldo-
goknak meri nevezni az alázatosokat, az ő tanitványai a sze-
gény nép legalsó rétegéből származó halászok, az ő nyelve 
egyszerűen s nyilvánosan elveti a tudósnak kevély beszédeit 
és önhittségét. Nem elegendő-e ez, hogy őt előttük halálra 
méltóvá tegye? 

S minőnek kell lennie a per kimenetelének, ha a har-
madik kamarát tekintjük, mely romlott sadducaeusokból áll, 
kiknek hasuknál nincs nagyobb gondjuk, kik sem Isten, sem a 
lélek, sem a feltámadassal mit sem törődnek ? Yéleményök 
szerint a Messiás hivatása nem abból állott, hogy a zsidó né-
pet és az egész emberi nemet erkölcsi sülyedéséből felemelje, 
hanem eljövetelének czélja : Jeruzsálemet felmagasztalni és 
az egész világ központjává tenni, hova majd a legyőzött ée 
megfékezett pogányok összehordják s a föld leggazdagabb s 
legválogatottabb kincseit. És azon férfi, ki fölött Ítélni fog-
nak, a világ javainak megvetésére és elhagyására tanitja kö-
vetőit, sőt azt, a mit a sadducaeusok szeretnek, mint előkelő 
származást, nagyértékü kelméket, arany edényeket és fé-
nyes lakomákat, azt ő megveti. Nem érdemli-e az, vélemé-
nyük szerint, már csak azért is a halált ? 

Ilyen volt az igazságosság, melyet Jézus a synedrium 
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vénei, Írástudói és főpapjaitól várhatott . Ezt különben ő ma-
ga is világosan megjósolá tanítványainak, mondván : „hogy 
neki Jeruzsálembe kell menni és sokat szenvedni a vénektől 
és Írástudóktól és papi fejedelmektől, és megöletni és harmad 
napon feltámadni." Mát. 16, 21. (Folyt, köv.) 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
IV. F E J E Z E T . 

A gyónás szentsége, a kiengesztelés szentsége. 
Szemléltük sz. Mária Magdolnának megszégyenülését 

és fájdalmát, megtérése kezdetén, Simon pharizaeus házában ; 
aztán meg bátorságát és hűségét a keresztnek tövében. De 
ne véljük, hogy ezzel véget ért az őszeretetteljes szolgálata. 
Korántsem ! Ott állt ő az U r Jézus utolsó leheletéig, segí-
tett Öt a sírba helyezni, s midőn már nem volt mit tennie, 
kedves Mestere emlékével foglalkozott. Fűszerek és kenete-
ket vásárol, s nyugtalanul várja a szombatnak végét, hogy 
másnap megkenhesse a sz. testet. Gyönyörű és bámulandó 
példája a gyöngéd és hálás szeretetnek. Jézus halott volt, 
mit használt tehát emlékének ezen áhítatból származó sür-
gés forgás ? S mégis édes és kedves vala az neki ! Annak 
szentelé ő azt, Kihez mindenek tartoznak ; és jóllehet Ö ab-
ból mitsem tudna is, mindazonáltal kedves volt neki, mert 
Érte tette azt. A nemes és nagylelkű bánatnak ismérvét, is-
mertető jelét láthatjuk ebben. Azon percztől fogva, melyben 
az U r lábait könyüivel öntözé és hajával törülgeté, örökre 
száműzte szivéből a hiúságot és fajtalanságot, melyekkel 
annak isteni szentségét megsebezte. Ezen időtől kezdve, élte 
szakadatlan önmegtagadás vala. Sz. Péter, miután hármas 
tagadását keserűen megsiratta, oly életet kezdett, mely is-
teni Mesterének mintegy folytonos kiengesztelése vala, s mely 
Janiculum hegyén, fejjel levelé történt keresztre feszítéssel 
végződött és koronáztatott. Sz. Pál azt mondja, hogy raj ta 
mutat ta meg Krisztus Jézus legelőször teljes béketűrését,1) 
mert — mint tudjuk — „üldözője és gyalázója" volt ő An-
nak ; s ép ezért egész életét kiengesztelésben, kárpótlásban 
töltötte, mely szerinte abban áll, hogy „a mi testünkön min-
denkor velünk hordozzuk Jézus sanyargatasát."2) Természet 
fölötti hosszas küzdelmeit és szenvedéseit végre a martyr ha-
lál vérgyöngyös diademja koszorúzta, melyet a római bakó 
fűzött homloka köré s salviani forrásoknál. Ilyen vala Jézus 
tanitványinak szelleme, melylyel a kiengesztelés és kárpót-
lásra törekedtek, szabad, minden kényszertől ment, mit sem 
kímélő, még a haláltól sem retten ő vissza. S ime ez gyö-
nyörű példányképül szolgálhat nekünk a kiengesztelési tö-
rekvést illetőleg, melyet a gyónás szentsége belénk önt és 
tökélyesit. 

Az egyház tanítása szerint a feloldozásnak egyedüli 
feltéte a bánat, összekötve bűneink bevallásával, vagy leg-
alább is a gyónás kívánságával, ugy hogy az elégtétel, vagy-
is a penitenczia, mely azt követi, csak kiegészítő része, de 
nem lényege a bánatnak. Jóllehet feladatik, mindazonáltal 
szabadon fogadtatik el, és igy szabad és kényszer nélküli vi-
szonzása a szabadon és kényszer nélkül nyújtott kegyelme-
zésnek. Czéljaés eredménye a kiengesztelés és kárpótlás ; ki-
engesztelése azon büntetéseknek, önsanyargatásunk általi 

') Tim. I. 16. — s) II. Korinth. IX. 10. 

elégtétel azon büntetésekért, melyeket vétkeink folytán ér-
demeltünk, és Jézus sz. szivét illető kárpótlás hálátlausá-
gunkért, melylyel Azt sebeztük. Ezt foglalja magában a 
feloldozáskor feladott penitenczia. De azt is feltárja ez előt-
tünk, hogy milyennek kellene a szentség gyümölcsének len-
nie egész életünkre. Arra tanit ugyanis bennünket, hogy 
mindazoknak, kik feloldozást nyernek, a multak kiengeszte-
lésében kellene éltüket tölteniök. 

Kifejtem tehát, hogy először is miben áll a kiengeszte-
lés, kárpótlás szelleme ; s aztán megmutatom, hogy mint 
önti belénk és tökélyesiti azt a gyónás szentsége. 

1. E szellem, e lelkület, először is az önmagunk fölötti 
boszankodásban áll. Sz. Pál a korinthusiakhoz menesztett 
levelében igy irja le azt : „Örülök nemhogy megszomorod-
tatok, hanem, hogy bűnbánatra szomorkodtatok meg ; mert 
Isten szerint szomorkodtatok meg;" és „íme ugyanaz, hogy 
Isten szerint megszomorodtatok, mely nagy szorgoskodást 
ébreszt tibennetek, sőt magatok mentségét és boszankodást 7 Ö <T> 
is, sőt buzgalmat és büntetést is!" Ök tehát valósággal bo-
szankodtak azon szégyen fölött, melyet mások bűne hozott 
fejökre, mert mint tudjuk, főleg a köztük volt vérfertőző 
miatt lőnek megkorholva. Mennyivel inkább kell tehát ne-
künk saját vétkeinkért boszankodnunk, melyeket Isten ellen 
elkövettünk és szántszándékos bűneinkért, melyekkel a Szent-
léleknek ellenálltunk, Öt megszomoritottuk, akaratának ellene 
mondottunk, törvényét megszegtük és szeretetét megvetet-
tük. Isten Önmagáért teremtett bennünket — szeretete és 
dicsőségeért. Képesített, hogy ismerhessük és szerethessük, 
imádhassuk és szolgálhassuk, dicsérhessük és magasztalhas-
suk Öt ; de mi mindentől megraboltuk isteni fónségét és 
kij átszőttük. Bizony csak fanyar gyümölcsöket termettünk, 
vagy pusztán állottunk Előtte. Váljon térhettünk volna-e 
jobban el teremtésünk czéljától, mint valóban el tértünk? 

Azonfelül kell, hogy boszankodjunk magunkra folyto-
nos önzési hajlamunk miatt is, továbbá önakaratunk szeretete 
és imádása, életünk, időnk és Istentől nyert tehetségeink el-
pazarlása, s végül az U r hívásainak, a jó alkalmaknak, a ke-
gyelmek és szentségeknek elhanyagolása miatt . Ha bűnös tet-
teinket vagy hanyagságunk vétkeit az isteni jelenlét fényé-
nél, vagy Jézus megtestesülése és szenvedésében nyilatkozó 
szeretetének melegénél, vagy a Szentlélek világánál vizsgál-
gatjuk, nagyon is sok okot fogunk találni az önmagunk 
elleni boszankodásra ; s ha másért nem is, legalább állhatat-
lanságunkért fogunk haragudni magunkra. Oly távoli atya-
fiságban látszunk ugyanis állani, s oly laza összeköttetésben 
a jóval, hogy folyton változunk és ingadozunk az igazság 
és gazság között, mintha azok hasonlók volnának mihozzánk 
és nem különböznének egymástól. 

Ki eljutott az önismeret azon fokára, melyet a két 
utóbbi fejezetben vázolni igyekeztem, lehetetlen, hogy ne 
keljen szivében szégyenérzet, buzgalom és boszankodás ön-
maga fölött, de egyúttal forró kívánság is, megalázni és meg-
büntetni önmagát, és miként sz. Pál mondja, boszut állani 
önszemélyén. 

2. Mindjárt ez után jő a hálaérzet. B. Alvarez azt 
szokta volt mondani, hogy hibái mind megannyi ablakok^ 
melyeken az Isten szeretetének sugárai nyomulnak lelkébe, 
mert mindegyikök u j meg u j bizonyitéka az Isten, iránta ta-
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nusitott, türelme és gyöngédségének. Mennyivel inkább áll 
ez a mi vétkeinkről és hibáinkról, melyekkel a gyóntató-
székhez járulunk hetenkint ! Istennek szeretete s könyörii-
lete, mely dagadó folyamként ömöl naponkint lelkünkbe, 
mig a követ is hálára keltené.. Lelki halálunkból u j életre 
ébresztett Ö a keresztségben, és újra és ú j ra feltámasztott 
bennünket a gyónásban, némelykor, sz. Ágoston szavai sze-
r in t : mint Ja i rus leányát, ép halálunk óráján; máskor még, 
mint a naimi özvegy fiát, midőn már kivittek, hogy eltemes-
senek vagy mint Lázárt, midőn már négy napon át a sirban 
nyugodott. Visszafogadott mint a tékozló fiút, s nem is egy-
szer, de százszor. Visszaadta elpazarolt örökségünket, s talán 
még előkelőbb székre hivott meg királyságában, és különösen 
megvilágított vagy kiválóan egyesitett magával. H a ily ki-
váltságok nem keltenek hálát szivünkben, bizonyára holtak 
vagyunk. Es ime a gyónás szentsége ezen ajándékok és ma-
lasztoknak különös nyilatkozata, s ép azért különös eszköze 
is ezen érzelmek felinditásának. 

3. Harmadik eleme a kiengesztelés szellemeinek : a 
nagylelkűség ; és ezt szembeszökően állitja elénk a feloldo-
zás királyi kegyelme. Oly szabadon, teljesen, könnyen és 
gyakorta adja Isten nekünk abban bocsánatát, hogy felülha-
lad az minden kérelmet és képzeletet. Még a legocsmá-
nyabbat és legméltatlanabbat is vissza fogadja szeretetébe. 

Mennyei Atyánk mit sem tagad meg tőlünk. Mit csak 
megoszthat velünk, mindazt bőségesen megadja nekünk. Jé -
zus szintúgy, a mit csak tehet, megfelez testvéreivel. A Szent-
lélek hasonlókép készségesen nyúj t ja Önmagát és minden 
tulajdonát, újra és újra, hetvenhétszer, annyiszor amennyiszer 
visszatérünk Hozzá és bánkódunk. Mind ennek némi viszon-
zásul, legalább valami kis nagylelkűségre kellene inditani 
lelkünket, legalább arra, hogy mi is oly nagylelkűen és kész-
ségesen bocsássunk meg ellenünk vétetteknek, miképen O 
megbocsátá nekünk az Ellene vétetteket. 

Ha Isten Önmagát adja nekünk, mi bizonyára nem ta-
gadhatjuk meg legalább vagyonunkat a szegényektől. I Ia 0 
felhi bennünket, hogy hagyjunk el mindent és kövessük 
nyomdokát, lehetetlen, hogy fel ne keljünk és ne jár junk 
Utána. Ha kéri, hogy adjuk át Neki magunkat, miként Ö 
átadta Magát nekünk, kinek karjai nem emelkednének 
feléje?! (Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
(Folytatás.) 

At profecto sa. me. Pio P P . I X . id cordi apprime erat, 
ut illustrem Scotiae Ecclesiain ad pristinum decus et for-
mám iterum excitare datum esset ; praeclara enim Praede-
cessorum Suorum exempla Il lum urgebant, cui ad huiusmodi 
opus viam ipsi veluti sternere voluisse videbantur. E t sane 
ex una parte perspiciens universum Religionis Catholicae in 
Scotia statum, ac succrescentem in dies Christifidelium, sa-
crorum Operariorum, Ecclesiarum, Missionum, Religiosarum 
Domorum, aliarumque huiusmodi Institutionum, ac tempo-
ralium etiam adiumentorum copiam, ex alia vero animad-
vertens per earn, quam inclytum Gubernium Britannicum 
Catholicis impertitur, libertatem, in dies removeri quidquid 
impedimento fuerat, quominus penes Scotos ordinarium SS. 
Antistitum regimen restitueretur, facile sibi ille Pontifex 

persuaserat, Episcopalis Ilierarchiae restaurationem ad aliud 
tempus minime esse difierendam. Interea ipsi Vicarii Apos-
toliéi, et permulti sive ex Clericis, sive ex laicis, generis no-
bilitate, ac virtutum laude spectati viri enixe ab Eo flagita-
runt, ut hac in ro eorum votis satisfacere haud diutius im-
moraretur. Quae quidem supplicationis iterum Ei porrectae 
sunt, cum dilecti cuiusvis Ordinis Filii illarum regionum, 
duce Ven. F r . Joanne Strain, Episc. Abilae in partibus infi-
delium et Districtus Orientalis Vicario Apostolico, hue adve-
nere, ut de die quinquagesimuin annum ab Episcopali Eius 
consecratione claudente cum Ipso gratularentur. Cum ita se 
res haberent, praelaudatus Pontifex negotium hoc, prout 
eius gravitas postulabat, VV. F F . NN. Sanctae Romanae Ee-
clesiae Cardinalibus, Fidei Propagandae praepositis, unde-
quaque discutiendum commiserat ; atque eorum sententia in 
suseepto consilio Eu m magis magisque confirmaverat, Dum 
vero Ipse ad opus diu multumque optatum absolvendum se 
pervenisse laetabatur, ad coronam iustitiae reeipiendam a 
iusto Iudice advocatus fuit . 

Quod itaque Praedecessor Noster morte intereeptus 
perficere non potuit, copiosus in misericordia Deus et in 
cunctis suis gloriosus operibus largitus est Nobis ut ita Su-
premum Pontificatum, quem in tanta temporum calamitate 
trepidantes suseepimus, fausto quodam veluti omine auspi-
caremur. Quapropter sine mora, cum totius huiusce negotii 
plenam nobis notitiam comparaverimus, quod a rec. me. Pio 
P P . I X . decretum fuerat, executioni mandandnm esse ultro 
existimavimus. Erectis itaque oculis ad Patrem luminum, a 
quo omne datum optimum, et donum perfectum, divinae 
gratiae praesidium invoeavimus, exorata simul ope B. M. V. 
sine labe conceptae, B. Josephi eius Sponsi atque universae 
Ecclesiae Patroni, Beatorum Apostolorum Petr i et Pauli , 
Sancti Andreae, aliorumque Coelitum, quos Scoti veluti 
protectores venerantur, ut suis Nos apud Deum suffragiis ad 
idem negotium prospéré maturandum iuvarent. Hisce itaque 
praehabitis, motu proprio, certa scientia, ac de Apostolica, 
qua in universam Ecclesiam pollemus, auetoritate, ad maio-
rem Dei omnipotentis gloriam et Catholicae Fidei exaltati-
onem constituimus atque decernimus, ut in Scotiae regno 
iuxta canonicarum legum praescripta reviviscat Hierarchia 
Ordinariorum Episcoporum, qui a Sedibus nuneupabuntur, 
quas hac Nostra Constitutione erigimus, atque in Ecclesias-
ticam provinciám constituimus. Porro sex numero Sedes in 
praesens erigendas, easque ex nunc erectas esse volumus, ni-
mirum S. Andreae cum adiuneto titulo Edimburgi, Glasgu-
ensem, Aberdonensem, Dunkeldenensem, Candidae Casae 
seu Gallovidianam, nec non Ergadiensem atque Insularum. 

Recolentes autem illustria veteris Sancti Andreae Ec-
clesiae monumenta, habitaque ratione hodiernae illius Regni 
prineipis Civitatis, aliisque rationibus perpensis, non possu-
mus, quin celebrem illam Sedem veluti e sepulcro excitan-
tes, ad Metropolitanae seu Archiepiscopalis dignitatis gra-
dum, adiecto Edimburgi titulo, evehamus, vel restituamus, 
quo antea a ven. me. Sixto IV. Decessore Nostro decorata 
fuerat, eidemque suffraganeas quatuor ex praeenuntiatis 
Sedibus, nempe Aberdonensem, Dunkeldensem, Candidae 
Casae seu Gallovidianam, Ergadiensem atque Insularum 
adsignemus, quemadmodum tenore praesentium auetoritate 
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Nostra Apostolica adsignamus, addicimus, attribuimus. Quod 
vero ad Glasguensem Sedem attinet, considerata illius civi-
tatis vetustate, amplitudine, et nobilitate, ac praesertim prae 
oculis habito florentissimo in ea Religionis statu, et Archie-
piscopalibus praeeminentiis eidem ab Innocentio V I I I . col-
latis, decere omnino duximus, ipsius Sacrorum Antistiti Ar -
chiepiscopi nomen et insignia tribuere, prout tenore prae-
sentium pariter tribuimus, quin tarnen, donee aliter a Nobis 
vei Successoribus Nostris deiinitum fuerit, praeter nominis 
et honoris praerogativam ullum consequatur ius proprium 
veri Archiepiscopi et Metropolitan!. Volumus autem, atque 
mandamus ut Glasguensis Archiepiscopus, quoadusque sine 
suffraganeis permanebit, in Provincialem Scotiae Synodum 
una cum aliis conveniat. 

In praedicta vero S. Andreae atque Edimburgi Ar-
chiepiscopali seu Metropolitica Sede comprehendantur comi-
tatus Edimburgensis, Limnuchensis, Hadintonanus, Bervi-
censis, Selkirkensis, Peblianus, Boxburgensis et pars meridi-
onalis Fifae quae est ad dexteram fluminis Eden ; comitatus 
quoque Sterlinesis, demptis tarnen territoriis de Baidernock 
et Kilpatrik oriental! nuncupatis. 

In Archidioecesi Glasguensi comprehendantur comita-
tus Lanarcensis, Renfroanus, Britannodunensis, territoria 
de Baidernock et Kilpatrick orientali nuncupata in comitatu 
Sterlinensi sita, pars borealis comitatus Aërensis, quae ab 
australi eiusdem regione, rivulo Lugton in Garnock fluvium 
defluente, separatur : insulae quoque Cumbra maior et minor. 

In Dioecesi Aberdonensi contineantur comitatus Aber-
donensis, Kincardinensis, Bamfiensis, Elginensis, sen Mora-
viensis, Narniensis, Bossiensis (praeter Leogum in Aebudis), 
Cromartiensis, Sutherlandiensis, Cathanesiensis, insulae Or-
cades et Hethlandicae : denique ea pars comitatus Enner-
nessensis quae sita est ad septentrionem lineae rectae ductae 
ab extremitate septentrionali lacus Luing ad fines Orientales 
eiusdem comitatus Ennernessensis, ubi sibi occurrunt comi-
tatus Aberdonensis et Bamfiensis. 

In Dioecesi Dunkeldensi comprehendantur comitatus 
Perthensis, Forfarensis, Clacmananus, Kinrossianus, et pars 
septentrionalis Fifae quae est ad laevam fluminis Eden, eae 
quoque partes comitatus Sterlinensis, quae disiunctae iacent 
atque a comitatibus Perthensi et Clacmanano sunt cir-
cumseptae. 

Dioecesis Candidae jCasae seu Gallovidiana contineat 
comitatus Dumfrisiensem, Kircudberechtensem, Victonien-
sem, et Aërensis partem, quae ad laevam rivuli Lugton in 
Humen Garnock defluentis ad Austrum extenditur. 

Dioecesis denique Ergadiensis et Insularum comple-
ctatur comitatus Argatheliensem, Botam et Araniam, insulas 
Aebudas, et partem australem Ennernessensis, qnae a lacu 
Luing ad fines comitatus eiusdem orientales iuxta lineam re-
ctam supra descriptam protenditur. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 12. Felekezeti politika. Alkotmányos kor-

szakunk lefolyt éveire visszatekintve egy tényt, mely min-
denki öntudatában él, határozottan constatálhatunk és ez 
nem más, mint hogy a katholicismus lassan ugyan, de tör-

hetlen következetességgel minden térről leszorittatik és he-
lyét a protestantismus foglalja el. A katholikus sajtó, figye-
lemmel kisérve az egyes jelenségeket, nem mulasztotta el a 
közönséget alkotmányos életünk ez irányára figyelmeztetni 
és csak az igazságnak teszünk eleget, midőn kijelentjük, 
hogy a ,Religio' nem utolsó volt azon orgánumok közt, me-
lyek lépésről lépésre követték, jelezték ez irány haladását. 
Törvényjavaslatok készitésénél, hivatalnokok kinevezésénél, 
egyes miniszteri osztályok szervezésénél, csak egyetlen egy 
pont irányadó : mit követel a protestantismus érdeke ? Csak 
legújabban is szerveztek egy osztályt a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumban, melyből a katholikus hivatalno-
kokat ki- és melybe a protestánsokat betolták. 

Igaz, hogy mi sem keltett nagyobb resensust, mint a 
kath. sajtó nyilatkozatai. A protestantismus érdekei által el-
vakított, a katholicismus iránt elfogult és ellenséges sajtó 
azonnal kész volt tagadásával ; ez a sajtó nem látott hasonló 
tényekben egyebet, mint a ,felekezetnélküli' állam megvaló-
sítását, ez előtt a sajtó előtt katholikus embert kinevezni 
magasabb hivatalra, vagy katholikus érdeket védelmezni 
annyit jelentett, mint ultramontán politikát űzni, mint az 
állam katholikus jellegét, mi a liberalismusnak sehogy sem 
tetszenék, fentartani ; ellenben a legfelsőbb hivataloktól a 
legalsóbbig azokat tulnyomólag, de bizonyosan aránytalanul 
nagyobb számban, mint megilletné, protestánsokkal betölteni, 
a protestáns érdekeket az állami érdek körébe vonni, és mint 
ilyeneket védelmezni, ez már annyit jelent, mint az állam 
felekezetnélküliségét fentartani. 

Van azonban valami, ami a liberális sajtó állításainak 
correctivamát képezi, ér t jük azon, r i tka bár, de annál becse-
sebb nyilatkozatokat, melyek néha napjában az országgyű-
lésen történnek, történnek pedig oly emberek részéről, kik-
ről még a roszakarat sem mondhatná, hogy azok a libera-
lismussal szakitva, ,ultramontánokká' lettek. I ly emberek 
közé számitjuk mi Kaas Ivor bárót, a ,Pesti Napló' főmun-
katársát és országgyűlési képviselőt. Vagy ki mondhatja 
azt, hogy a báró ur ultramontán? ki mondhatja azt, hogy ő 
csak katholikus lenne is ? hogy liberális módon ez egyszer e 
kettőt mi is megkülönböztessük, — és mégis, ez a sem ultra-
montán, sem katholikus, hanem protestáns Kaas, kinek épen 
azért, mivel protestáns, legjobban kell tudnia, hogy mi törté-
nik az ő felekezetében, mint képviselőnek tudni kell, mi tör-
ténik a kormányi fensőbb regiókban ; igenis, ez a competens 
biró kiigazitotta legközelebb a liberális nyilatkozatokat és a 
következő szavakkal a kath. sajtónak adott igazat: „Több 
izben hallottuk a kormánytól, — úgymond — hogy azok-
nak politikája, a kik nem feltétlen hivei a német szövetség-
nek, talán ultraelericális, vagy franczia velleitások által in-
díttatnék, én azt tagadom, de nem hallgathatom el azt, hogy 
igenis hazánkban felekezeti, mondjuk református, lutherá-
nus nézetek és hajlamok folynak be arra, hogy politikánk 
minden körülmény közt Németországhoz lánczolva maradjon." 

Nagy szó, vagy jobban mondva, nagy igazság, amit 
K. 1. mondott ; protestáns felekezeti politika uralkodik ná-
lunk a felekezetlenség őrve alatt. Benn is a protestantismus, 
künn is a protestantismus irányadó kormányunk magatar-
tására nézve, és ez nem kis jelentőségű ; mert először is azt 
bizonyitja, hogy a minoritás uralkodik a többség felet t ; de 
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bizonyít ja azt is, hogy a katholikusok nem csak igazságot, de 
méltányosságot sem várhatnak mindaddig, mig csak önma-
gukat meg nem emberelve, a jelenleg uralkodó irányt meg 
nem törik, mert kérd jük , történt-e és melyik ez a tény, mi-
dőn a protestáns irány a katholicismus iránt csak méltányos-
ságot is valaha tanúsított volna ? azt tudjuk, hogy katholi-
kus kormányférfiak, a katholicismus rovására, csakhogy a 
Protestantismus kegyét el ne veszitsék, azt számtalan előny-
ben részesítették, de hogy napjainkban, midőn a protestáns 
kisebbség uralkodik, a katholicismus már többségi számánál 
fogva is, némi figyelemben részesült volna, erre példát nem 
tudunk. B. Kaas I . szavai bizonyára becses adalékot szol-
gál tatnak azok megfejtésére és bebizonyítására, miket ha-
zánkban az utóbbi években végbe menni lát tunk. Vagy nem 
világos-e az ő szavaiból, hogy a nálunk div« ,lassú' ku l tu r -
harczot is azon református és lutheránus befolyásnak kö-
szönhetjük, mely bennünket a németországi szövetséggel 
megajándékozott? Németországgal szövetségben lenni, mi 
mást jelent, mint a kul turharczot? és hogy még mi követ-
kezhetik be, ki tudja előre megmondani, midőn K . I. kije-
lenti, hogy e református és lutheránus befolyás a szövetsé-
get Németországgal ,minden körülmény' közt fenn akar ja 
tar tani ? Csak nem fogja senki sem mondhatni, hogy K. I . 
nyilvánosan az ország szine előtt ily nyilatkozatot te t t volna 
saját felekezetéről, ha állitása igazságáról meggyőződve nem 
volna ? mi mindent nem foglalhat e kifejezés magában : ,min-
den körülmény' közt ! Valóban nagy hajlandóságunk volna e 
kifejezést analysálni és igen nagy önmegtagadásunkba ke-
rül, hogy haj lamunkat nem követ jük ; de talán jön idő, mi-
dőn azt is meg fogjuk tenni, egyelőre legyen elég felje-
gyezni, hogy báró K . I . megerősítette az ultramontánok 
abbeli nézetét, hogy nálunk felekezeti, azaz protestáns poli-
t ikát űznek. 

* * * Bus hangok a jelenből. 
Oh én szeretlek néma bánatodban 
Hazám ! szeretlek könyeid között : 
. mert bár sorsod kemény, 
Él még a sír felett is egy remény ! (B. Eötvös.) 

Váljon mirevaló e siralmas régi nóta ? Megfelel a kér-
désre koszorús népköltőnk, midőn imigy kesereg : „Már rég 
nem sirtam, s ime most — Pillámon egy köny rengedez ! — 
Magyar nép ! váljon hajnalodnak — Vagy alkonyodnak har-
matcseppje ez?" (Petőfi.) 

De hát mégis mi indokolja e „Carmen miserabile" 
gyászfutamai t ? 

Az, hogy bármerre tekintsünk, szemeink előtt minde-
nüt t a leszerelődés szomoritó látványossága tárul el ! 

A vallás és erkölcsiség napja hanyatlófélben van. P e -
dig : „ . . .Minden ország talpköve, támasza — A tiszta erkölcs, 
mely ha meg vész : — Róma ledől s rabigába görbed. — Mi 
a magyar most? — R ú t Sybari ta-váz . . . " (Berzsenyi.) 

Tiz éves nemzetközi szerződéseket rövid provisorium 
vált fel, innen az ipar és kereskedelem pangása s élhetlen-
sége, a financzialis deroute és pauperismus ! az adóztatás u j 
nemei és a behajtás rémképei ! 

A keleti kérdés második felvonása, Damokles kard ja -
ként, t a r t ja lázas izgatottságban a nemzeti közvéleményt, 
mert nem tudni, mit hoz fejünkre a jövő n a p . . . . 

Közigazgatásunk megbénítva, törvénykezési rendtar-
tásunk folytonosan experimentálva, a bírói függetlenség fe-
nyegetve, sajtóbiróságaink által a jósdák ibis-redibis féle 
verdictjei h a n g o z t a t v a . . . . 

Az, a mi ez állam végczélját képezi, a személy- és va-
gyonbiztonság, a z u j fenyítő codexben sok szempontból fedet-
lenül hagyva, és a külföld majmolásának feláldozva. 

Par lamentar ismusunkat végenyészet fenyegeti. A tör-
vényt ideiglenes végzések akar ják pótolni, mint hajdan a 
pátensek az alkotmányosságot. A legvitalisabb országos 
kérdések 25—30 szavazattöbbséggel lesznek eldöntve, a köz-
hitel és jólét rovására. 

E g y politikai időjós és derék publicista, ismerve a ma-
gyar nemzettest érveivsét s geniusát, már az 1865. évben 
parallelát vont a honi Parlamentarismus, és a régi constitu-
tionalismus közt. 

„Nem a képviselő függ, u. m., a néptől és választóitól, 
hanem a nép függend a képviselő embertől, s igy az egész 
ország a képviselő testülettől." (Már t . i. a parlamentaris 
korszakban.) 

„Hajdan a követnek kötelező utasítása volt, néha meg 
is kellett esküdnie, s visszahívhatták. Időről időre tartozott 
jelentést tenni. Az utasítás készítésébe befolyt minden ne-
mes, sőt a testvérmegyék minden életbevágó kérdésre nézve 
egymással kölcsönös érintkezésbe bocsátkoztak. A végre-
hajtó ha ta lmat szintén a nemzet gyakorolta az általa me-
gyénként választott, s csak neki felelős, és a közgyűléseken 
általa ellenőrzött megyei tisztviselők által. A praesidialiso-
kat a bureaucratiától iszonyodó nemzet állandóan ellenzette. 
Szóval : az állami hata lmat a nemzet önmaga gyakorolta s 
egyedül koronázott királyával osztotta meg." 

„Most a képviselőnek nincs utasítása, ez programmot 
ad ki, de azt nem lehet ellenőrizni, mert pár t ja bizik benne, 
az ellenpárt pedig nem akar ja ellenőrizni. A ,felséges' nép 
tehát saját képviselőjével sem rendelkezhetik, és pedig még 
akkor sem, mikor annak hűtlensége világos." 

„Ekként a képviselő teljesen független levén, nem is a 
választókerületet képviseli, hanem az egész országot — (?)" 

„Nem való az, hogy a parlamentaris képviselő az egész 
országot képviseli. Nem, mivel az országban találkozik leg-
szélsőbb radikál, megcsontosult eonservativ, és van jus tmil-
lieu is ; ezeket tehát minden egyes képviselő nem személye-
sítheti, mert egyik mond fehéret, a másik feketét, de igaz 
csak egy lehet, vagyis az, mit legtöbb ember akar az ország-
ban, de ezt ismét felállás vagy ülvemaradásból megtudni 
nem lehet : egyedül csak utasításadás mellett lehetne azt 
majdnem mathematice megtudni. Áll tehát az, hogy a kép-
viselő sem küldőit , sem az országot, hanem egyedül önma-
gát képviseli, s igy inkább bizalmi férfiú, mint képviselő." 

„ E szerint a képviselőtestület a nép által választott 
négyszáz néhány ember, kik sorsa felett rendelkeznek, mint 
gyámok kiskorú gyámolt ja ik felett. S igy már a képviselő 
ne nevezze magát democratának (a szó qemesb értelmében). 
Ekkén t a népfelség nem egyéb fictiónál, mivel igy a nép 
nagykorú soha sem lesz. Pedig hát be nem lehetne bizonyí-
tani, hogy az a négyszáz néhány képviselő (kiknek sokszor 
egy harmada is hiányzik) legjava az éretlen népnek." 

„Igy a magyar hátrafelé megy, ha a 48-i att i lás é sbu-
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dás nép annyi jogot sem élvez, mint egykor élvezett a bocs- <le párvonalozását most korszerűnek tartók. A nyájas olva-
koros nemesség." sóra bizzuk annak megitélését, váljon az 1865-i commentá-

„Természetelleni az oly képviselet, mely képviselteit 
nem kéjiviselheti, s nem is képviseli. Természetelleni foga-
lom az, hogy minden egyes képviselő az egész országot kép-
viselje, midőn az ország egyes részeit (a választó kerületet) 
senki sem képviseli. Természetelleni az oly parlamentáris 
többség, mely (mint jelenleg) nagy kisebbség az országban. 
Természetelleni állapot az, midőn az ily hamis többség aka-
ra t ja szerint folytatódik a törvényhozás és végrehajtás." 

„1848 előtt a magyar hongyülés oly választmány volt, 
mely a megyéken az egész jogképes nemzet által megvita-
tott nemzeti akaratot formulázta törvénynyé. A parlament 
pedig oly bizottság, mely a nemzet helyett önmaga vitat és 
dönt teljhatalmilag 400 s néhány ember egyéni felfogása s 
hazafisága szerint." (Utóbbi időkben a legfontosabb kérdé-
désekben 20—30 szótöbbséggel.) 

„A parlamenti kormány maga nevezi ki végrehajtó 
hivatalnokait, s ezek neki felelnek. I t t a miniszter szabadon 
rendelkezik s felelőssége utólagos. Ellenben az autonómia 
maga választá végrehajtóit, s ezek neki feleltek. Olykor a 
végrehajtást fontos okokból előlegesen megtagadta s felebb 
hivatkozott." 

„Az alkotmányos ministernek többség kell. Nem lehet 
tehát épen csodálkozni, ha korteskedik a választásoknál és 
kamarákban, ha legjobb hiveit nevezi ki hivatalnokokká, ha 
lapokat fizet, lia veszteget és nyomást gyakorol mindenfelé 
stb. Erre sokszor az ellenzék kényszeriti, mert minden áron 
leszavazni és helyét pártfőnökei által elfoglalni akarja. Vi-
szont természetes, hogy a ministeri párt ujjai közt sokat át-
néz a kormány gyengéiből, mert élete amazéhoz van kötve, 
egyiknek a másikat segitni erkölcsi kötelme. De ha igy, 
akkor ismét vége a függetlenségnek, mert a minister a párt-
tól függ és viszont." 

„Ha megvan az összhangzás a kormány és a képvise-
lők közt, ekkor gyül meg csak a nép baja. Ugyanis a minis-
téri felelősség csak a nem felelős képviselő-testület irányá-
ban áll, mely ép azért, mert teljhatalmú, a néptől függetle-
nül jár el. A kormány felelőssége tehát a feleletre nem von-
ható képviselők ellenében felmerülvén, minden attól függ, 
hogy azok jóakaratát és elnézését megnyerhesse, s ez nem 
nehéz egy miniszternek, kit ép felelőssége tesz hatalmassá, 
— a nép maga ekkor már csak „benevolus spectator /" Es 
igy tovább. 

Emiitet t publicistánk ekként párvonalozott az ősi 
nyolczszázéves alkotmányosság, és az újsütetű Parlamentaris-
mus közt. Hiu törekvése oda ment ki, hogy óvjon a merev 
centralisatio ellen. Azt előre láthatá, hogy célt nem fog érni. 
Mert a bitor divat az észszerüséget is háttérbe szorítja. Most 
a Parlamentarismus korát éljük, mely pedig ugy a mint 
van, bizony nem mutatkozik mintául, és tele van árnyfol-
tokkal, még az angolhoni példány is, hol szintén fölmerül 
olykor holmi Pritchard-féle esemény. 

Szép, magasztos kormányelv az, hogy a többség aka-
rata döntsön, csakhogy az e czélra vezető módozatok még 
epen nem biztosak, és sok praxis, s nagy, hosszú idő kell 
ahhoz, hogy a Parlamentarismus az óhajtott tökély fokát 
elérje. Az pedig nagyon utópikus óhaj, hogy a kinövések 
és tultengések ellen a specifikus és csalhatlán orvosság va-
laha feltaláltassék. 

A magyar Parlamentarismus 10 év után oda lyukadt ki, 
hogy a Bach-korszakot és absolutismust (nem ugyan én, de) 
sokan visszakívánják, és a paritási alapra fektetett jelen 
dualismust az észtaní közjog elleni dementinek lenni erősitik. 

A különben hazafi, és kitűnő publicista, ki nagy Szé-
chenyinknek egyik hű tanitványa vala, már a sirban porlad, 

lásból 1878-ig hány és mennyi állítmány s thesis igazolta 
magát. Ugy vélem, elvégre is nem sok fejtörés kell ahhoz, 
hogy jelen állapotainkra a kellő minősítési jegyet megadjuk : 

. . . . „Ineedimus per ignes, — Suppositos cineri dolose " 

VEGYESEK. 
— Nyilvános köszönet. Bukaresti egyik levelezője irja 

a ,Magyar A ' -nak : Bocsásson meg, hogy becses lapját ismét 
igénybe veszem. Nem halaszthatom tovább, hogy missiónk 
nagylelkű jótevőjének, Haynald Lajos kalocsai érsek ur ő 
exájának nevét köztudomásra hozzam. Jól tudom, hogy a 
nmlgu érsek ur most is szivesebben venné, ha, mint nyolcz 
év alatt, — mióta missiónkat évenként igen nagy összeggel 
segélyezi, — ugy most is hallgatnék. Jól tudom, hogy ő 
nmlga nem keresi az emberek dicséretét, hanem juta lmát 
Attól várja, a ki a titokban nyújtot t alamizsnát egykor nyil-
vánosan meg fogja jutalmazni ; s azért nem is szólnék, ha az 
uralkodó liberalismus romboló szellemét nem ismerném, mely 
nem Üdvözitőnk mondását tart ja szem előtt: „Te pedig, mi-
dőn alamizsnát adsz, ne tudja balkezed, mit cselekszik jobb 
kezed," hanem a farizeusokhoz hasonlólag fűnek-fának kür-
töli, hogy bizonyos egyletnek mennyit ajánlott fel valaki, s 
aztán hánytorgatva kérdezi : hát a holt kezek mit tesznek ? 
Ennek vagy annak a püspöknek ennyi meg ennyi jövedelme 
van ; hová teszi ? . . Ezekkel szemben szerencsések vagyok 
nagyságodnak kijelenthetni, kérvén egyszersmind nagyságo-
dat, hogy becses lapjában is közölje, miszerint nagyméltó-
ságú Haynald Lajos kalocsai érsek ur, nyolcz év alatt 3000 
forintnál többet áldozott missiónk czéljaira, s legújabban is 
300 ftot méltóztatott küldeni. — Az Isten fizesse meg ! Ma-
radtam kitűnő tisztelettel nagyságodnak Bukarest, 1878. 
ápril 4. kész szolgája Kovács Mihály, apóst, hitküldér. 

•— A régi közmondás ismét igazoltatott : Marc-St.-
Brossais és Amat bibornokok után most már rövid idő alatt 
a harmadik is meghal t : Berardi József bibornok, szül. 1810. o 7 

szept. 28-án Ceccanóban, bibornok volt 1868-i márcz. 18-a 
óta. Bibornoki czime S. Marcellino e Pietro volt. Régebben, 
mielőtt bibornok volt, az államtitkári hivatalban működött, 
s midőn bizonyos időkben arról volt szó, hogy a szentszék 
nuntiust küldend Sz. Pétervárra, Berardi jelöltetett ki 
annak. Mint bibornok egész 1870-ig kereskedelmi minister 
volt, s mint ilyen az 1870-i kiállítást is rendezte. 

— Rómában eddig 14 különböző ,protestáns imaház' 
van, de a kormánynak minden erőlködése daczára, mind-
annyi ,hitközség' nélkül ; mert az olasz vagy katholikus, 
vagy indifferens. 

— Firencze városa, mint nem régen jelentettük, vagyo-
nilag bukott. Most a sor, ugylátszik, Nápolyra kerül. Ott a 
mult nyáron ,clericalis' városi képviselőség választatott, me-
lyet Nicotera feloszlatott s helyébe, a szabadkőművesség se-
gítségével, liberalist alakitott. Ez most nem régen titkos 
ülésben elhatározta „300,000 lírát fordítani a sajtóra, hogy 
az a városi közigazgatás jelen modorát védelmezze" — ! A 
praefectus azonban e határozatot megsemmisítette, mi ellen 
a képviselőtestület, igen viharos ülésben, tiltakozó feliratot 
határozott a királyhoz. A nép ennek hallatára a városháza 
előtt zajos ellentüntetéseket csinált, ezen, ezerszeresen halla-
tot t jelszó mellett : „Le a tolvajokkal !", mivel a helyzetet 
eléggé jellemezte. A város valószínűleg királyi biztost fog 
kapni. Mindezek mellett az éhség Olaszhon legtöbb vidékein 
lázítja a népet, s naponta olvassuk, hogy egyes éhező s ke-
nyeret követelő csoportokra a katonaság rálőtt, mi tudva-
levőleg minden liberális kormánybölcseségnek végargu-
mentuma. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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A nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

Aranyszájú sz. Jánossal azon atyák sorát kezd-
jük, kik igen sok helyen szólnak a nyelvadomány-
ról, s kikről kimért terünkhez képest csak röviden 
szólhatunk. Sz. Pál levelei iránti szeretetétől indít-
tatva, ') fáradhatlan szorgalom- s buzgalommal ma-
gyarázta a különösen nehéz első korinthi levelet ; 
e közben az adományok s különösen a nyelvado-
mányról többször világosan nyilatkozik, igy pl. o. : 
„Dabat autem gratia sensibile quoddam argumentum 
illius (s. Spiritus s.) operationis : et alius quidem Per-
sica, alius vero Romana, alius autem aliqua alia statim 
loquebatur lingua, et hoc manifestum faciebat exter-
nis, esse spiritum in eo, qui loquebatur." In I. Cor. 
Horn. XXIX.a) 

„Idem et Persarum et Romanorum et Indorum 
et aliis multis loquebatur linguis in ipso sonante 
spiritu, et charisma appellabatur charisma seu donum 
linguarum, quoniam poterat simul multis loqui linguis 
In I. Cor. Horn. XXXV.3) 

Bethlehemi magányában tartózkodó sz. Jero-
moshoz több kérdést intéz Galliának nemes matro-
nája Hedibia, ki őt ugyan személyesen nem ismeri, 
hanem hallja, hogy a legnehezebb szentírási kérdé-
sekre is meg tud felelni; sz. Jeromos maga is csak 
Hedibia hitének buzgóságát ismeri, s azért készsé-
gesen s ex professo felel az ö kérdéseire. „Sz. János 
szerint" — igy hangzik Hedibiának kilenczedik kér-
dése : „ráadja az Üdvözítő az apostolokra a Szent-
lelket, s sz. Lukács szerint igéri, hogy csakis menny-
bemenetele után fogja küldeni." A nehézség meg-

' ) L . beveze tésé t in E p . ad R o m . — 2) Opp . ed. l a t . 
L u g d u n . 1687. I V . kö t . 227. 1. — 3) I V . k. 250. 1. „Horn . I . 
de s. P e n t e c . V I . 257. 

oldása czéljából sz. Jeromos előbb a szentírás kü-
lönféle helyeire (I. Kor. 12, 4; János 20, 21.) hivat-
kozik, s végre következőleg zárja értekezését : „Pri-
ma igitur die resurrectionis acceperunt Spiritus s. 
gratiam qua peccata dimitterent et baptisarent, et 
filios Dei facerent, et spiritum adoptionis credenti-
bus largirentur, ipso Salvatore dicente : Quorum re-
miseritis etc. Die autem Pentecostes eis amplius re-
promissum est, ut baptisarentur Spiritu sancto, et 
induerentur virtute ex alto, qua Christi evangelium 
cunctis gentibus praedicarent, iuxta illud quod in 
LX. ps. legimus : „Dominus dabit verbum evange-
lisantibus virtute multa", ut haberent operationem 
virtutum, et gratiam sanitatum et praedicaturi mul-
tis gentibus acciperent genera linguarum : ut iam tunc 
nosceretur, qui Apostolorum quibus deberent genti-
bus nunciare. Denique Apostolus Paulus, qui de Je-
rusalem usque ad Il lyricum praedicavit, et inde per 
Romain ad Hispániám ire festinat, gratias agit Deo 
quod cunctis Apostolis magis Unguis loquatur. Qui 
enim multis gentibus annunciaturus erat, multarum 
linguarum acceperat gratiam. Quae repromissio Spiri-
tus s. die decima post ascensionem Salvatoris ex-
pleta est Luca referente, qui scripsit: Cum eomple-
rentur etc." Act. Ap. 2, 1. seg. Act. Hedib. n. 9.4) 

Ily értelemben beszél a római Marcellához in-
tézett levelében is, kit zavarba hoztak Montanus 
egyik követője által sz. János irataiból összegyűj-
tött s neki á tnyúj tot t idézetek. V. ö. Ep. ad Mar-
cellam.5) 

Sz. Ágostonnak a nyelvadományra vonatkozó 
helyeiből csak igen keveset hozhatunk fel, mert azok 
oly számosak, hogy egészszé összegyűjtve önálló 
füzetet képezhetnének. Valamint az evangeliumi írók 

4) O p p . s. H i e r . ed. M a r t i a n a y . P a r i s 1706. I V . kö te t . 
I . r . 178. 1. — 5) I V . 2. r . 64. 1. 
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s sz. Pál apostol voltak az elsők, kik a nyelvado-
mányról irtak, ugy a szent atyák közül sz. Ágoston 
az, ki éles eszével, fényes ékesszólásával legtöbbször 
értekezik a nyelvadományról, s különösen pünköst-
ünnepi beszédeiben mindannyiszor fejtegeti hivei 
előtt a Szentlélek e csodálatos működését, tanúsko-
dik korának tanáról s hallatja saját meggyőződésé-
nek szavait. „Celebramus hodie,4' — mondja 267. 
beszédében — „adventum Spiritus s., Dominus enim 
Spiritum de coelo misit, quem in terra promisit. 
Omnes qui aderant, unam linguam didicerant. Ve-
nit Spiritus s. impleti sunt, coeperunt loqui Unguis va-
rus omnium gentium, quas non noverant, nee didice-
ran t : sed docebat ille, qui venerat." Serm. 267. de 
Pentec. I.6) 

„Quid ipse adventus Spiritus s., quid egit? — 
Linguis omnium gentium locuti sunt omnes." Serm. 268. 
de Pentec. II.7) 

Nagyon kedvencz hasonlata szent Ágostonnak, 
hogy valamint az első pünkösti ünnepen egy ember 
minden nyelven szólott, ugy beszél most az egyház, 
az emberiség összes nyelvén. De verbis. Ev. Matth. 
20. Serm. 87.8) 

„Et omnes qui aderant illic de diversis genti-
bus venientes Judaei, agnoscebant unusquisque lin-
guam suam, et mirabantur illos idiotaset imperitos 
subito didicisse non unam aut duas linguas, sed 
omnium omnino gentium. Ubi ergo iam omnes linguae 
sonabant, omnes linguae crediturae ostendebantur.^ Tv&ct. 
II. epist. Joann. cap. 2.9) 

Alexandriai sz. Cyrill „In Joelem" czimü com-
mentárjában ekképen nyilatkozik az apostolok s Jé-
zus többi tanitványairól : „Prophetabant igi turqua-
vis lingua loquentes, quod ipsum quoqueaDeo san-
ctorum 10) voce praedictum fuerat." L. még sz. Theo-
doret, Comment, in I. Cor. cap. XIV.11) és turinisz. 
Maxim., Serm. de Pent- 5.12) 

Halljuk záradékul még N. sz. Leót ésN. sz. Ger-
gelyt, kiknek szavai annál nagyobb sulylyal birnak 
minél nagyobb tekintélye ama catliedrának, me-

6) Opp. s. Augustini ed. Maur. Yenet. 1731. V. köt. 
1089. 1. 1. 2. sz. — 7) V. k. 1091. 1. sz. — 9) Y. 466. 9. sz. 
— 9) I I I . 838. 3. sz. Azonkivül még a következő helyeken : 
In epist. Joann. cap. 4. Tract. 6. I I I . köt. 868. 1. 10. sz. ; in 
Ev. Joann. cap. 16. Tract. 93. I I I . 2. rész 727. 1.; Serm. 80. 
de verb. Ev. Matth. 17, 18. V. 431. 5. sz. ; Serm. 352. de 
utilitate poenitentiae V. 1363. 2. sz. Enarr. I I . in Ps. 18. 
IV. 84. 5. sz. ; contra litt. Petiliani L. I I . n. 74. I X . 240. 
k. 1. ; de civ. Dei 1. X V I I I . 49. VI I . 532. 1. ; s az idézetteken 
kivül még a következő pünkösti beszédekben „Serm. de 
Pent." I I I . IV. V. id. h. V. 1093—1103. 1. — 10) Migne, 
Paris 1859. P P . Graec. t. 71. opp. s. Cyrr. A. IV. 378.1. 28, 
29. sz. — i>) Opp. ed. Colon. Agripp. 1617. II . 51. » ) Migne, 
Paris 1847. Ser. P .P . Lat . 57. 638. 

lyen ültek s melyről azok a keresztény világba el-
hangzottak. Sz. Leo a mózesi törvény pünköstjét a 
kereszténység első pünkösti ünnnepével hasonlítja 
össze, s előadván emennek történetét, elragadtatá-
sában igy kiált fel : „O quam velox est sermo sapi-
entiae, et ubi Deus magister est, quam cito discitur, 
quod docetur. Non est adhibita interpretatio ad au-
dienduin, non consuetudo ad usurn, non tempus ad 
Studium, sed spirante ubi voluit Spiritu veritatis, 
propriae singularum gentium voces, factae sunt in eccle-
sia communes. Ab hoc igitur die tuba evangelicae o Ö 
praedicationis intonuit. — Quamvis autem, Dilectis-
simi, valde fuerit ipsa rei gestae forma mirabilis, 
nec dubium sit in illo omnium humanarum vocum 
exultante conventu maiestatem Spiritus s. fuisse, ne-
mo tamen in iis putet quae corporeis visa sunt ocu-
lis, divinam eius apparaisse substantiarn." Serm. 
LXXIII. de Pent. I.13) 

N. sz. Gergely sem tér el tiszteletreméltó előd-
jeinek tanától s csak az általános meggyőződésnek 
ad kifejezést, midőn igy beszél sz. Péter basilikájá-
ban összesereglett híveihez : „Audistis etenim quia 
Spiritus s. super discipulos in igneis linguis appa-
rui t omniumque linguarum scientiam dedit.'~L Horn. XXX. 
in Evangelia 1. II. „Coeperunt et in aliéna Christum 
eloqui, qui de illa prius et in sua lingua loqui me-
tuebant." Horn. XXX. in Ev. n. 9.14) 

N. sz. Gergely bizonyítványával bezárjuk a ke-
resztény hagyomány tanúságát a nyelvadomány-
ról. '5) Mindazt, a mit egyházunk e jámborság, tudo-
mány s külső tekintély által egyaránt kitiinő fér-
fiainál tárgyunkra vonatkozót lelkiismeretes kuta-
tás után találtunk, vagy egészen, de legtöbb esetben 
csak röviden idézve, annál nagyobb örömmel közöl-
tük, mert meggyőződtünk, miszerint a sok vélemény 
között csakis az egyez meg a szent atyák egyhangú 
tanításával, mely tart ja, hogy a /Xulaaaig lalüv, mint 
a Szentlélek adománya, idegen nyelvek beszéléséből 
állott. Véleményünk e megegyezése a szent atyák 
egyhangú tanításával annyival is inkább megnyug-
tatásunkra szolgál, mert az anyaszentegyház is sze-
rintök kívánja magyarázni a szentírást ;16) s habár 
az egyház a szorosan vett hit- és erkölcstanhoz tar-
tozó tanaikat szabja ki a szentírás magyarázónak 
zsinórmértékül, s habár a nyelvadományról szóló 
tan, ugy mint azt a szent atyák előadják, nem is 

13) Opp. s. Leon. M. Lugdun. 1700.1.155.1. — )4) Opp. 
8. Greg. M. ed. Maur. Paris 1705. 1577. 80. 1. — 15) A kik 
N. sz. Gergely után irtak a nyelvadományról, azoknál egé-
szen az ujabb időkig nézetkülönbség nem létezik. — 16) Conc. 
Trid. Sess. 4. de can. script ; C. Vat . cap. I I . de rev. art. 4. 
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tartozik talán a szorosan vett hithez, még sem szabad a szent 
atyák egyhangú tanúsága által bizonyított tantól alapos ok 
nélkül (sine rationabili causa) eltérni. I ly alapos oknak pe-
dig korántsem tekint j ük akár a protestáns rationalisták asz . 
a tyák elleni kifakadásai t ,1 ' ) akár pedig a szentirás és ha-
gyományban minden alapot nélkülöző véleményeiket, „mert 
a ki azokat meg akar ja tar tatni , miket a hit felől állitott, 
annak nem saját tekintélyével, hanem az ősatyák Ítéletével 
kell véleményét erősitenie." Act . I . Cone. Oecum. I I I . 1 8 ) 

A nyelvadományról minden véleménynek megvannak 
a maga nehézségei, azt nem tagadjuk ; de oly vélemények, 
melyek egyenesen ellenkeznek a szentirás s szent atyák ta-
nával, igazak nem lehetnek. A nyelvadomány csoda ; azt ki 
t ud juk mutatni s ez nekünk elegendő. Magát a csodát, a 
Szentlélek működését jobban bizonyit ják a szent atyák, 
mint az egész rationalistikus theologia. A szent atyák e te-
kintélyét már sajá t korában érezte sz. Ágoston, s azért bát-
ran ál l í that ta őket Pelagius tévtana ellenében — az ő szavai-
val zárom jelen fejezetet : „Luce clariora sunt testimonia 
tanta sanctorum. Conspice in quorum conventum te intro-
duxerim. — Hie est Constantiropoli tanus Joannes, hic est 
Basilius, hic sunt et ceteri quorum te movere deberet tanta 
consensio." — „Hos itaque de aliis atque aliis temporibus 
atque regionibus, ab Oriente et Occidente congregates vi-
des, non in locum quo navigare cogantur homines, sed in 
Ii brum, qui navigare possit ad homines." C. Ju l . Pelag. 1. I . 
n. 30 ; 1. I I . n. 37. l 9) (Folyt, k.) 

Jézus a synedrium előtt. 
(Folytatás.) 

Szemlélvén igy futólag a birák erkölcsi romlottsá-
gá t — vidi in loco iudicii impietatem — lássuk már az Íté-
let igazságtalanságát — in loco iudicii iniquitatem. 

üzen igazságtalanságot bizonyítja mindenek előtt há-
rom a perre vonatkozó és azt megelőző ténykedés, melyek-
ből világosan kitűnik, hogy a synedrium elitélte Jézust , mie-
lőtt törvényesen itélt volna fölötte. Ama három titkos g y ű -
lést gondoljuk it t , melyekben a synedrium Jézus személye, 
tana, tettei és az ellene foganatosítandó intézkedések fölött 
tanácskozott. Ezen gyűlések elseje Kóma é. u. 781. Septem-
ber 28 és 30 között, azon beszéd után tar tatot t , melyet Jézus 
a sátorünnepek utolsóján mondott ( János V I I , 37—53.) mely 
Nikodemusnak alkalmul szolgált, védeni isteni mesterét (ib. 
50—51); már most azonban egészen bizonyos, hogy két nap-
pal azután, midőn Jézus inegnyitá a vakon született szemeit, 
a synedrium egy rendeletet bocsátott ki, mely mindenkit, ki 
Jézust Messiásnak elismeri, kizár a zsinagógából. Ez t bizo-
nyí t ja János 9, 22. a vakonszülött szüleiről. Ebből követke-
zik, hogy a synedrium Tisri (sept.) 28. és 30. között összeült 
és tanácskozott Jézus, a hamis prófétának halála fölött. I t t 
szerzők a következőket jegyzik meg : A synedrium el nem ha-
tározza vala a kizáratás fenyegetését az állítólag hamis 
próféta követői ellen, ha magát a prófétát , legalább implicite 

17j „Vom Aberglauben und thörchtein Wahn nicht überall freie 
Kirchenväter" mondja Schulz id. h. 35 , hanem azért mégis csupa pro-
testáns következetességből, sz Ágostonnak de Genesi ad litt. 1. XII. c. 8. 
9. hivatkozik, hógy vele oktalan véleményét támogassa. — 18) L. Alex. 
Nat. llist. Eccl. ad saec. 2. diss. 16. Bingii ad Rhenum 1786. V. 459. 1. -
,0) I. h. X. 515 : X. 551. 1. 

a halál által, kizáratásra (schammata) méltónak nem tar -
tot ta volna. 

Másodszor összeült a synedrium a következő évi (Ró-
ma é. u. 782.) február hóban, Lázárnak csodálatot és feltű-
nést okozó feltámasztása alkalmával. 

Ezen ülésben kimondá Kaifás, hogy Jézust meg kell 
ölni, nehogy az egész nemzet elveszszen. (János 11, 50.) A 
synedrium szolgailag jóvá hagyta elnökének indítványát. 
Minden elővizsgálat s vétkességének minden bizonyitása nél-
kül, elhatározták Jézus halálát ; meg akar ták akadályozni 
csodatételeit, elrémiteni a népet, ne Jézusban higyen. „Az 
naptól tehát elvégezék, hogy megölik őt." ( Ján . 11, 53.) Nem 
világos-e e szerint, hogy Jézust bírái elitélték, mielőtt a 
pert megindították volna? 

A harmadik ülés 20 vagy 25 nappal a második után, 
R. é. u. 782. márczius 16-án, két nappal Jézus szenvedése 
előtt, Kaifás házában tar tatot t . Máté és Lukács tudósitásai 
szerint ezen gyűlésnek nem az volt többé czélja, váljon J é -
zusnak meg kell-e halnia, hanem most már a meggyilkolására 
legalkalmasabb időről, elfogatására legczélszerübb eszközök-
ről tanácskoztak. Erre , az evangelium tudósítása szerint, k í -
nálkozik iskarioti Júdás , csekély ezüst pénzösszegért eladja 
mesterének életét, megbeszéli az összegyültekkel árulásának 
idejét és körülményeit . 

„Minden becsületesen gondolkozó zsidót kérdezünk," 
kiált fel e helyen a két szerző, lia a synedrium názáreti J é -
zust maga elé vezetteti, hogy állítólag az ő tetteit megvizs-
gálja, nem lesz-e az véres gúny, gyalázatos hazugság, s nem 
fogja-e vádlott , akármennyire ártat lan legyen, azonnal á t -
látni, hogy húszszor is elitélik, ha szükséges lenne?" Az is-
tengyilkosság e szerint el volt határozva, mielőtt a bűnvádi 
keresetet meginditották volna Jézus ellen, azon Jézus ellen, 
ki hallatlan csodákkal bebizonyitá, hogy ő Isten, és ha a 
synedrium szörnyű gonoszságát a látszólagos törvényesség 
köpenyével akar ja fedni, az nem egyéb gyalázatos csalásnál. 

Hogy a synedrium eljárásának elvetemültségét teljes 
szinben láthassuk, szükséges egy kissé szemügyre venni a 
zsidó büntetőtörvények egyes pont jai t . A természeti tör-
vény, a szentirás és törvényhozóik bölcsesége által hozott 
törvényeik, jogitéleteik egyes alakzatai, még mind fenn van-
nak tar tva az illető okmányokban. Még el nem enyészett a 
hagyomány, mely a zsidó jogelveket és alkalmazási rend-
szabályokat fentar tá ; egészen megtaláljuk azokat Rabbi 
J u d a munkájában és szétszórva ehhez hasonló művekben, 
ugy hogy könnyen összeállítjuk ama elveket és perrendtar-
tási szabályzatokat, melyeket a synedriumnak a bünperes 
ügyekben követnie kellett ; mi azonban csak azokat emiit-
jük, melyek az Üdvözítőnk elleni perre vonatkoznak. 

Mi a synedrium üléseit illeti, ezek tar tását a törvény 
szabbathokon és ünnepnapokon, ugy szinte mindkettőnek 
előestéjén egyenesen til tá ; t i l tva volt a nagy büntettek fö-
lött Ítélni a reggeli áldozat előtt és az esti áldozat után. 

A vádlott elleni érvényes bizonysághoz legalább két 
tanú k ívánta to t t ; ezeknek mindegyike tanúbizonyságát a 
másik távolléte, de a vádlott jelenlétében tevé ; állításaik 
igazságát már a vallomás előtt esküvel kellett igérniök: Ezek 
után a tanúvallomásokat a bíráknak szorgalmasan meg kel-
lett vizsgálni, és ha azok a fődolog vagy minden mellékkö-
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rülményekre nézve meg nem egyeztek, érvényteleneknek te-
kintettek.Végre ha a tanuk hamisságon rajtakapattak, ugyan-
azon büntetéssel fenyíttettek, melylyel vétkezése esetében a 
vádlottnak kellett volna sújtatnia. 

A vádlott kihallgatását bizonyos humánus és jóakaratú 
rendszabályok kisérték, és csakis önvallomása alapján őt el-
itélni nem lehetett.Vádlott ügyvédőjéről a törvény nem tesz 
emlitést; ő maga védte ügyét. A jelenlévőknek azonban sza-
bad volt vádlott javára közbeszólni és ezt különös humanitas 
és jóakaratnak tekintették. 

A mi magát a perrendtartást illeti, tiltva volt vala 
mely élethalál fölötti pert ugyanazon napon bevégezni, a 
melyen az kezdődött. A per kezdete és vége közötti éjjel a 
bíráknak saját lakásukon kettenkint tüzetesen kellett fog-
lalkozniok a bűntett vizsgálásával és lelkiismeretesen meg-
gondolni a pro et contra szóló érveket. Ezen éjjel az étel és 
italban különös mértékletességre köteleztettek, hogy ekként 
szellemök éber és képes legyen a vizsgálódásra. Legközelebbi 
reggel ismét a törvényszék helyiségébe tértek vissza, s min-
denik külön beadta felmentő vagy elitélő szavazatát. Két 
Írástudó közül az egyik a vádlott ellen, másik a mellette szóló 
szavazatokat irta. Az elitéléshez két szavazattal több kíván-
tatott , mint a felmentéshez. Minden a gazithon kivül hozott 
ítélet semmisnek tekintetett. 

Ezek azon rendszabályok és jogelvek, melyeket az írott 
és hagyományos törvények, a szentirás és mischna szerint, 
szem előtt kellett tartania a synedriumnak, midőn főben bün-
tettek fölött itélt. 

H a a felhozott szabályokat a synedriumnak Jézus el-
leni eljárásával összehasonlítjuk, megdönthetlen bizonyosság-
gal állithatjuk, hogy ez gyalázatos megsértése volt a honi 
törvényeknek, és hogy az egész per nem is bírói eljárás, ha-
nem gonosz gyilkosság volt. 

Szerzők gondos, összehasonlító kutatás után kiderítették, 
hogy a jogellenes cselekedeteknek, a többé kevésbbé súlyos 
jogsértéseknek száma e perben huszonhét. Ezeket most rövi-
den el fogjuk mondani. 

A Jézus elleni pert a synedrium két ülésben tárgyalta, 
és pedig csütörtök éjjel, a mi időszámításunk szerint, márcz. 
17. és rákövetkező péntek reggelén (márcz. 18.) Ha tekint-
jük a zsidók szokását, kik a napot egyik napnyugottól a má-
sikig számították, látjuk, hogy mindkét ülés ugyanazon nap-
nak estéjén és reggelén tartatott . E nap a világ teremtése 
óta 4034. évi Nisan 14-e. Ezen két, ugyanazon napon tartott 
ülésről mind a négy evangelista beszél. 

Alighogy elfogták Jézust, már is a Kaifás házában ösz-
szegyült synedrium elé vezették. „És a főpaphoz vitték 
Jézust, és egybegyülének mind a papok és Írástudók ós vé-
nek" (Márk. 14, 53.), de a mint János tudósít, éjszaka vala. 
E ra t autem nox. (13,30.) Ez az első jogellenesség, mert a sy-
nedriumnak soha sem volt szabad éjjel üléseket tartani. Az 
áldozat már be volt mutatva, az óra tehát a törvénynyel el-
lenkezett és ez másodili megsértése a jognak. Első napja volt 
a kovásztalan kenyérnek, a húsvéti ünnepek előestéje, oly 
nap, melyen a nyilvános tárgyalások tiltva voltak, és ez a 
harmadik jogellenség. 

í rva vagyon, hogy Kaifás kérdezte Jézust : Pontifex 
autem interregavit Jesum (János 17, 19.); ugyanazon Kai-

fás, ki kevéssel ezelőtt azt állította, hogy Jézusnak a közjó 
érdekében meg kell halnia. Előttünk áll tehát a vádló, ki 
egyszersmind bíró is, és hozzá még mint a synedrium elnöke 
vezeti a tanácskozást. 

A felhozott vád után Kaifásnak nem volt többé joga 
bíráskodni s nem is volt joga többé a pert vezetni ; ő neki 
most már csak bizonyítékot kellett volna felhozni Krisztus 
ellen. Az ő helye nem a birák, hanem a tanuk között volt. 
Minden emberi, de kiváltképen a zsidó törvények ti l t ják, 
hogy a vádló egyszersmind bíró is legyen. Ez tehát a negye-
dik és pedig égbekiáltó jogsértés. 

Kaifás Jézust tana és követői felől kérdezi. A helyett, 
hogy a vádpontok felolvasása, a tényálladék megállapítása 
és a tanuk vallatásával megkezdené a pert, fogós kérdéseket 
tesz a vádlottnak. Ez a zsidó jognak alapelveivel is homlok-
egyenest ellenkezik, és a pernek ötödik jogsértését képezi. 

Jézusnak nyugodt, de erőteljes és határozott felelete, 
hogy ő nyilvánosan tanított, s azért ne őt, hanem hallgatóit 
kérdezzék — quid me interrogas ? Interroga eos qui me au-
dierunt — még szembetűnőbbé teszi a jogellenes mó-
dot, mely szerint tárgyalták a pert anélkül, hogy előbb a 
bűnvádi kereset alapját képező gonosztettet megállapítot-
ták volna. 

A vádlottnak bölcs és szelid feleletét azonnal az arczul-
csapás követé, melyet „igy felelsz a főpapnak" szavak kísé-
retében a törvényszék egyik nyomorult szolgájától el kellett 
szenvednie. Ez a hatodik jogsértés, melyet még égbekiál-
tóbbá tesz a synedrium hallgatag beleegyezése a szolga gya-
lázatos eljárásában. A törvény vádlottat a birák oltalma alá 
helyezi és az Ítélethozatalig sérthetlennek nyilvánitja. Az 
ismert dilemma, melylyel Jézus a szolgának felelt, eléggé bi-
zonyítja a nyilvános gyalázás gonoszságát, melyet el kellett 
tűrnie. Hogy Jézus maga Kaifást, ki oly alávalóságot meg-
engedett, meg nem fedte, mint sz. Jeromos megjegyzi, csakis 
a főpapi méltóság iránti tekintetből, melyet a nyomorult épen 
akkor viselt, történt. (Vége köv.) 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.) 

4. A kiengesztelés lelkülete még mást is foglal magá-
ban, s ez — nemcsak a legkisebb bűnnek, de még a langyos-
ságnak is gyűlölete. A feloldozás mutatja, hogy mily ér-
tékes váltságdíj adatott érettünk, hogy mennyijébe került 
Jézusnak könyörülete szentségének alapitása, üdvösségünk 
czéljából. A kertben átélt halálküzdelmének s a keresztfán 
viselt szenvedésének gyümölcse ez. Csakis és egyedül az O 
sz. Vére szerezhette azt meg nekünk. Feltünteti ez, hogy mi-
dőn vétkezünk, kigunyoljuk Öt sz. keresztjén, megsebezzük 
sz. Szivét, eláruljuk Jézust, gyakran néhány garasért, vagy 
pillanatnyi élvezésért, hűségünk ravasz fitogtatásával, vagy 
más szóval : mi is csókkal áruljuk el Ot. Ha Öt fólemészté 
szeretetének tüze miérettünk, hogyan lehetünk mi nagy vé-
tek nélkül lanyhák és közönyösek iránta? Hideg viszonzás 
meleg barátságért, kiállhatatlan az emberek közt; a mellő-
zés szétválasztja azokat, kik egyébként soha sem séx-tették 
meg egymást. Jézus és mi köztünk ugyanez áll. Ö lángol 
érettünk s mi ugy bánunk Vele, mintha semmit sem tett 
volna javunkért, mintha semmit sem szenvedett volna éret 
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tünk. Igen sok időbe került, mig végre felfedeztük e hibát 
szivünkben; de lia egyszer felfedeztük, belátjuk és érezzük, 
hogy soha sem tehetünk elég sokat Érette. Minden, mit cse-
lekszünk, csekélynek és hidegnek fog feltűnni előttünk. 

5. Végül a kiengesztelés szelleme a kereszt szeretetét 
hordozza keblében. Jézus miérettünk szerette azt. Ha sze-
retjük Öt, szeretnünk kell a keresztet is Őérte. Vétkeink ál-
tal Oreá helyeztük azt, illő tehát, hogy kiengesztelésül most 
mi vegyük vállainkra. Sz. Pá l ezt irja, hogy: „A kik Krisz-
tuséi, testüket megfesziték a vétkekkel és kívánságokkal 
együt t ; " 1 ) először a bennünk lakozó bűnök fölötti bánat és 
azok kerülése, s másodszor a kiengesztelésben folytatott élet 
által, mely isteni Mesterünk iránti önfeláldozó szeretetünk-
ből czörgedez elő. 

Ezen oknál fogva azon kereszteket, melyeket Isten bo-
csát reánk, megadásul ós sziveseu kellene elviselnünk, azokat 
pedig, melyek az emberek kezéből származnak, hasonlókép 
türelemmel sőt örömmel fogadnunk. Csak hasonlóbbakká 
tesznek azok minket Jézushoz, az O végtelen tökélyü aláza-
tát illetőleg. Hasonlitni hozzá, az üdvösségre elkerülhetlenül 
szükséges, de édes is azoknak, kik szeretik Ot. Sőt ha iga-
zán nemeslelküek kivánunk lenni, inkább kell hasonlíta-
nunk Hozzá a megaláztatásban és keresztekben, mint a pom-
pában és dicsőségben. Kemény föladat ez, de igaz. Sőt ha bi-
zonyosan tudnók is, hogy egyformán üdvözölnénk egyenes 
uton, boldogság és vidámság között, az isteni Mesterünk iránti 
nagylelkű szeretet arra ösztönözne bennünket, hogy válasz-
szuk inkább éltének borús napjait és ut jának töviseit, mert 
ez szorosabban fűz bennünket 0 hozzá, ha másért nem is, le-
galább követése, szeretetünk és hálánk kinyilvánítása által. 
Ha fivérünk vagy barátunk a csatasikon küzdene, nem cse-
lekednénk a törvény ellen, ha élveznők azon kellemeket, me-
lyek itthon kínálkoznak. De egy nemes és nagylelkű érzelem 
ösztöne bizonyára arra indítana, hogy elforduljunk ez élve-
zetektől, sőt vigaszt leljünk e tartózkodásban, melylyel mint-
egy megosztanék azok nélkülözéseit, kiket szeretünk, és 
feltüntetnők irántok való szeretetünket. H a ez igaz a test-
vérek és barátokat illetőleg, emberi természetünk tökéletlen 
állapotában, mennyivel inkább igaz az Krisztusra vonatko-
zólag ki nemcsak Barátunk és Testvérünk, de Megváltónk 
is és Szabaditónk, Urunk és Istenünk ! 

És ennek, a minek leköteleznie kellene minket, ha csu-
pán szeretetből és hálából származnék is, még egy más, sze-
mélyünket közelebbről érdeklő indoka is van. A vezeklés-
ben folytatott élet még a legérettebbek számára is, a legbiz-
tosabb ösvény. Pauli sz. Vincze azt szokta volt mondaná, 
hogy : „Legyen bár egyik lábunk az égben, ha az önmegta-
gadást abban hagyjuk, könnyen elveszhetünk." Sz. Pál pe-
d i g i g y i r : „Minden szabad nekem, de nem minden hasz-
nál." J) Sok van, mit szabad volna tennem, de nem javitná 
hibáimat, nem segitne a kísértések legyőzésére, nem szen-
telné meg szivemet, nem üdvözitné lelkemet. Szabad élvez-
nem sok olyat, mi gyönyörű, elragadó, édes és magában véve 
ártatlan ; de nem növelném általa keblemben a malasztot, 
sem az Isten szeretetét, s egy hajszálnyira sem mozditnám 
elő akaratomnak erősségét, szóval : nem épülnék általa az 
Isten szolgálatában. Jegyezzük meg jól, nem szól itt sz. Pál 

') Gai. V. 24. - s) I. Kor. VI. 12. 

ama dolgokról ugy, mintha azok neki valamely baj t vagy 
veszélyt szereznének, hanem csak ugy, hogy jót nem hoznak 
számára, semmivel sem teszik őt kedvesebbé Isten előtt, és 
hogy azok bizonyos lelki zavarokra és kísértésekre adhatná-
nak neki alkalmat. Azért teszi hozzá, hogy : „Minden sza-
bad nekem, de engem semmi ne vessen hatalma alá ;"3) vagy-
is : megőrizni kivánom szabadságomat, az által, hogy nem 
élek vele. Nem akarom azt ugy használni, hogy elrabolja 
valami szivem békéjét és nyugalmát, vagy hogy megfoszszon 
lelkem szabadságától, melynél fogva mindentől ment va-
gyok, kivévén egyedül Jézust, kivel a legbensőbb összeköt-
tetésben élek, a szellemi élet édes szolgálata által. 

Meg kell még mutatnom, hogy miként önti belénk és 
tökélvesiti e nemes szeretetet a gyónás szentsége. Ugy, hogy 
akaratunk szilárd eltökélyését követeli a vétkek ellen, és ve-
zeklést ró reánk, elégtételül a vétkekért. E vezeklés lehet 
hosszú és szigorú, egész éltünkre kiterjedő ; de legyen bár 
oly hosszú, mint életünk, végződjék bár csupán temetésünk-
kel, soha sem lesz az teljes értékű elégtétel, elkövetett bű-
neinkért. Mennyivel kevesbbé leend az teljes kiengesztelése 
Jézus szeretetének, melyet mulasztásainkkal s tetteinkkel 
megvetettünk, hidegség és ridegségünkkel megsebeztünk ! 

Napjainkban oly dolgokat szokott elégtételül feladni 
az egyház, melyek könyük és vigasztalók, milyek pl. az imá-
dandó Szentháromság, Jézus sz. Szive, a Szentlélek, a szűz 
Anya tiszteletére szentelt imák, hogy azokat egyszer el-
mondjuk. Gyakran ennyi az egész elégtétel, és a világ rá-
galmazza s babonának, semmisnek kürtöli, pharizeusi szigor-
ral tulenyhének és törvényszegésnek bélyegezvén azt. „És 
igazolva lőn a bölcseség minden ő Fiaitól." 4) A gyónás 
szentsége ép ezen könnyű és kegyes elégtételi cselekmények-
kel kelti fel bennünk a nemes szeretet szellemét, mely mind-
azt kipótolja aztán, a mi még hátra van. 

Legelőször is felemlíti előttünk a váltságdijat, me-
lyet Jézus értünk fizetett, megmutatja, hogy mint viselte el 
a szenvedést, mely nemcsak teljes, de sőt túlságos és bőséges 
elégtétel vala, a mi és az egész világ bűneiért. Azt is látjuk 
hogy mily iszonyú volt bűneink gonoszsága, melyet semmi 
más, csupán egyedül az Isten megtestesült Fiának drága sz. 
Véré engesztelhetett ki. Szemléltük és mérlegeltük mily 
nagy, mily óriási hálátlanság és utálatosság elkövetni bünt, 
mely keresztre feszité az Istennek F iá t és okozta kimondha-
tatlan s képzelhetetlen fájdalmát. Minden egyes feloldozás 
erről teszen tanúságot, de egyúttal azt is feltünteti, hogy 
mily keveset kiván 0 mitőlünk. Valóban csak azt követeli, 
hogy Hozzá siessünk, hagyjunk fel a vétkezéssel, vádoljuk 
be magunkat lábainál, és fogadjuk meg, hogy bünt többé el 
nem követünk. Ennél kevesebbet már nem kívánhatott és 
ennél többet nem követel a legnagyobb bűnöstől sem. És ilv-
kép a szabadság törvénye által kormányoz bennünket, mely-
ről Sz. Jakab így ír : „Ugy szóljatok és ugy cselekedjetek, 
mint kik a szabadság törvénye által fogtok megítéltetni."5) 
Hálánk, nemesszivüségünk és szeretetünk megpróbálása által 
indítja lelkünket. Megbocsát azonnal, még mielőtt elvégeztük 
volna penitencziánkat. Feloldoztatásunk nem függ annak tel-
jesítésétől ; s ama csekély vezeklést, melyet végezünk, nem-
csak elfogadja, de magasabb rendűvé is teszi, és igen nagy 

»)TÜTor. IV. 12. — «) Sz. Luk. VIL 35. — Sz. Jakab. II. 22. 
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érvénynyel ruházza fel. Ilykép nemesszivüségünk és nagy-
lelküségünkere apellál, hivatkozik. Az Ő nagylelkűsége 
szemrehányás nekünk, és kérdi mintegy, ha O oly kegyes 
irántunk, milyenek legyünk mi iránta ? ! 

Azonfelül a Szentlélek malasztja által arra is ösztönöz 
bennünket, hogy áldozzuk fel Neki magunkat kiengesztelésül. 
Mi megtörtént azt meg nem történtté nem tehetjük. Mi ma-
rad tehát hátra egyéb, mint hogy keressük Öt legalább a 
jövőben, nemesszivüen és nagylelkűen, hogy adjuk, ajánljuk 
föl Neki nemcsak a gyümölcsöt, hanem magát a fát is a gyü-
mölcscsel, vagyis önmagunkat, lelkünket, és testünket, „élő 
szent és Istennek kedves áldozatul."6) Erre számos érdekünk 
van, először is saját vétkeink, aztán meg azokéi, kiknek mi 
adunk a bűnre alkalmat, majd ismét mindnyájunknak, ki-
vált a keresztények és katholikusoknak vétkei, és végre J é -
zus Krisztusnak kinszenvedése. (Folyt. k. 

Egyházi okmánytár. 
(Vége.) 

I ta igitur in Scotiae regno praeter Glasguensem Ar-
chiepiscopatum honoris, unica erit provincia Ecclesiastica ex 
uno Archiepiscopo seu Metropolitano Antistite, et quatuor 
suffraganeis Episcopis constans. 

Neque dubitamus, quin novi Praesules Praedecessorum 
suorum, qui propria virtute veterem Scotiae Ecclesiam illus-
trarunt, vestigiis inhaerentes omnem daturi sint operám, ut 
Catholicae Religionis nomen in eorum regionibus splendidius 
fulgescat, et animarum profectus, divinique cultus augmen-
tum meliori qua fieri poterit ratione promoveatur. Ea pro-
pter Nobis, Nostrisque in Apostolica Sede Successoribus iam 
nunc reservatum declaramus, ut praedictas Dioeceses in alias, 
ubi opus erit, partiamur, earumque numerum augeamus, li-
mites immutemus, et quidquid aliud ad orthodoxae fidei 
propagationem ibi magis conferre in Domino visum fuerit, 
libere perficiamus. 

Quod vero iisdem Ecclesiis valde profuturum perspi-
cimus, volumus ac iubemus, ut earundem Praesules relatio-
nes de sedium, atque ovium eorum curae creditarum statu 
ad Nostram de Propaganda Fide Congregationem, quae hac-
tenus peculiarem sedulamque de regionibus ipsis sollicitu-
dinem gessit, transmittere nunquam omittant ; Nosque per 
eamdein Congregationem certiores faciant de iis omnibus, 
quae pro pastorali munere adimplendo, et suarum Ecclesia-
rum incremento procurando nunciare se necessarium aut 
utile iudicaverint. Meminerint autem, se hanc relationem ex-
hibere, sicut et SS. Apostolorum limina adire, quarto rede-
unte anno teneri, prout in Const, s. m. Sixti V. diei X I I I . 
Kal. Januari i anni millesimi quingentesimi octuagesimi quinti 
data, quae incip. Romanus Pontifex, sancitum est. In ceteris 
pariter, quae eiusdem pastoralis officii sunt, Archiepiscopi et 
Episcopi supramemorati omnibus fruantur iuribus et facul-
tibus, quibus alii aliarum gentium Catholici Antistites ex 
communi Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitu-
tionum vi fruuntur, ac frui possunt ac poterunt, iisdemque 
adstringantur obligationibus, quibus alii Archiepiscopi et 
Episcopi ex eadem communi et generali Catholicae Ecclesiae 
disciplina devincti sunt. Quaecumque idcirco sive ex antiqua 

6) fiúm. XII. 2. 

Ecclesiarum Scotiae ratione, sive in subsequenti Missionum 
conditione ex peculiaribus Constitutionibus, aut privilegiis 
vel consuetudinibus particularibus viguerint, mutatis nunc 
circumstantiis, nullum posthac sive ius, sive obligationem 
inducant. Atque eum in finem, ut nulla hac super re in pos-
terum suboriri valeat dubitatio, Nos iisdem illis peculiaribus 
statutis, ordinationibus, et privilegiis cuiuscumque generis 
et consuetudinibus a quocumque etiam vetustissimo et im-
inemorabili tempore invectis, ac vigentibus, omnem prorsus 
obiigandi, et iuris afferendi vim ex plenitudine Apostolicae 
auctoritatis adimimus. Quocirca Scotiae Praesulibus inte-
grum erit ea decernere, quae ad communis iuris executionem 
pertinent, quaeque ex generali ipsa Ecclesiae disciplina Epi-
scoporum auctoritati permissa sunt. Pro certo autem teneant 
Nos eis Apostolica Nostra auctoritate libenter fore adfutu-
ros, atque in omnibus Nostram eis opem laturos, quae ad di-
vini nominis gloriam amplificandam, et animarum spirituálé 
bonum fovendum conducere visa fuerint. Cuius quidem pro-
pensae voluntatis Nostrae erga dilectam S. Sedis Filiam, Sco-
tiae Ecclesiam, ut pignus exliibeamus, volumus, et declara-
mus, Antistites ipsos, cum Ordinariorum nomine et iuribus 
fuerint insigniti, iis haudquamquam privari debere comodis, 
et amplioribus facultatibus, quibus in antecessum una cum 
titulo Nostrorum et Apostolicae Sedis Vicariorum frueban-
tur. Neqne enim fas est, ut in eorum vertat detrimentum, 
quod a Nobis ex Catholicorum Scotorum voto in maius sa-
crae apud ipsos rei bonum décréta sunt. Et , quoniam ea est 
Scotiae conditio, ut Christi Ministris et variis cuiusque Eccle-
siae necessitatibus temporalia subsidia haud congrua suppe-
tant, certa spe futurum substentamur, ut dilecti ipsi fili, 
Nostri Christifideles, quorum impensissimis postulationibus 
pro Episcopali Hierarchia restituenda libenti animo obse-
cundavimus, Pastoribus, quos eis praeficiemus, eleemosynis 
ac oblationibus suis largius etiam succurrere pergant, quibus 
Episcopalium sedium splendori, Cleri, pauperumque susten-
tationi, aliisque Ecclesiae necessitatibus valeantconsulere. 

Sed iam ad Ilium humillimas preces nostras converti-
mus, in quo placuit Deo Pat r i in dispensatione plenitudinis 
temporum instaurare omnia, ut qui coepit opus bonum, ipse 
perficiat, confirmet, solidetque, ac illis omnibus, ad quos res 
a Nobis décrétas exequi pertinet, coelestis gratiae lumen et 
robur adiiciat, quo restituta a Nobis in Scotiae Regno Epis-
copalis Hierarchia, Religioni Catholicae omnino benevertat. 
Ad quem etiam finem deprecatores apud Reparatorem Nos-
trum Jesum Christum adhibemus Sanctissimam eius Ma-
trem, B. Iosephum ipsius putativuin patrem, Beatos Aposto-
los Petrum et Paulum, nec non S. Andreám, quem Scotia 
peculiari cultu prosequitur, aliosque Sanctos, ac praesertim 
Beatam Margaritam Scotorum Reginam, eiusdemque Re-
gni decus et columen, ut renascentem illam Ecclesiam beni-
gno favore prosequi velint. 

Decernimus tandem has Nostras litteras nullo unquam 
tempore de subreptionis aut obreptionis vitio, sive intentio-
nis Nostrae alioque quovis defectu notari vel impugnari pos-
se et semper validas et firmas fore, suosque effectus in om-
nibus obtinere atque inviolabiliter observari debere. Non ob-
stantibus Apostolicis, atque in synodalibus, provincialibus et 
universalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus sane-
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tionibus, nec non veterum Scotiae sedium et missionum ac 
Vicariatum Apostolicorum inibi postea constitutorum, et 
quarumcumqe Ecclesiarum ac piorum locorum iuribus aut 
privilegiis, iuramento etiam, confirmatione Apostolica aut 
alia quacumque firmitate roboratis ceterisque contrariis 
quibuscumque. His enim omnibus, tametsi pro illorum de-
rogatione specialis mentio facienda esset, aut alia quan-
tumvis exquisita forma servanda, quatenus supradictis ob-
stant, expresse derogamus, irritum quoque et inane decer-
nimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate sci-
enter, vel ignoranter contigerit attentari. Yolumus autem, 
ut harum Literarum exemplis etiam impressis, manuque 
publici Notarii subscriptis, et per constitutum in Ecclesia-
stica dignitate virum suo sigillo munitis eadem habeatur fides, 
quae Nostrae voluntatis signification! ipso hoc diplomate 
ostenso haberetur. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam No-
strae Erectionis, Constitutionis, Bestitutionis, Institutio-
nis, Adsignationis, Adiectionis, Attributionis, Decreti, Man-
dati, ac Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem 
Omnipotentis Dei et Beatorum Petr i et Pauli Apostolorum 
Eius se noverit iucursurum. 

Datum Romae apud S. Pet rum Anno Incarnationis 
Dominicae millesimo octingentesimo septuagesimo octavo 
IV . Nonas Martias, Pontificatus Nostri anno I-o. 

C. Card. Sacconi prodatarius, F . Card. Asquinius. 
Visa De Curia J . De Aquilla e Vicecomitibus. Beg. in Secre-
taria Brevium I . Cugnonius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 16. Az elismert — nem tiltott — fennálló, 

bevett vallások. A büntető codex tárgyalása be van fejezve» 
az alsó- és felsőház közt, különösen a vallási ügyekre vonat-
kozólag létezett differentiák ki vannak egyenlitve, még csak 
a legfelsőbb szentesités van hátra és a törvény életbe lép. 
Daczára annak, hogy büntető codexünk immár a szentesités 
stadiumába lépett, szives olvasóink engedelmével még egy-
szer mégis hozzá szólunk e tárgyhoz ; nem azért teszszük 
azt, mintha a már elfogadott szövegezésen változtatást re-
ménylenénk, e ponton már tul vagyunk ; nem is azért szóla-
lunk fel, hogy a dolog meritoriumára nézve nézetünket el-
mondjuk, tet tük azt máskor és több alkalommal, most csak 
egy kis visszapillantást akarunk tenni a tárgyalás lefolyá-
sára, nevezetesen pedig épen azon pontra vonatkozólag, mely 
jelenlegi levelünk czimét képezi, mert, ha valami, ugy e 
pont nyújt szomorúan jellemző képet az uralkodó irányról. 

Kezdjük a végén, hogy azután végezzük a kezdetén. 
Ha a vallás és annak szabad gyakorlatáról szóló büntető 
codexi szakasz tárgyalására visszatekintünk, két irányt lá-
tunk egymással küzdelemben állani, az alsóház irányát, 
mely már ez alkalommal mellékesen törekedett az általános 
vallásszabadság fontos kérdését eldönteni, és a főrendiházét, 
mely csak a törvényesen bevett vallások szabad gyakorlatát 
akarta biztosítani. Ez irányt a főrendiház april 1-én tartott 
ülésében Cziráky gróf ő excja teljes lelki meggyőződéssel 
képviselte, és ugy látszott, hogy a kormány maga is ő exja 
nézetével egyetért, mert Csemeghi államtitkár ur nagyban 

bizonyítgatta a ,M. Korona' szerint, hogy a képviselőház 
eredeti szerkezete, t. i. a ,fenálló vallások', — mi mellesleg le-
gyen mondva, nem eredeti szerkezet, mert az alsóház ,nem 
tiltott vallás' kifejezést használt, — intentiója ugyanaz, mi a 
a főrendiház bizottságáé ,a bevett vallások'-ról, mit a ,M. 
Állam' szerint a gróf ő exja sehogy sem tudott elhinni. 
Mondtuk, ugylátszott, hogy a kormány a felsőház intentió-
jával egyetért, de csak látszott, a valóság azonban mást ta-
núsít. Az igazságügyminiszter ur ő exja az alsóház april 8-i 
ülésén ugyanis máskép beszélt, mint az államtitkár ur april 
1-én, non erant consentientia eorum testimonia. Az államtit-
kár ur azt bizonyítgatta, hogy az alsóház intentiója, mely 
homlokegyenest ellenkezik a felsőházéval, ezzel tökéletesen 
megegyez, a miniszter pedig azt bizonyítgatta, hogy a felső-
ház kifejezése, mely egészen ellenkezik az alsóházéval, ennek 
intentióját nem zárja ki. „E kifejezés, úgymond a miniszter 
ő exja, ,az állam által elismert vallás', midőn valamely val-
lásnak erőszakos megtámadások elleni oltalmáról van szó, 
nem érthető csak azon vallásokra, melyeket az állam törvé-
nyesen bevett és nyiltan elismert, hanem azokra is, melyek-
nek nyilvános gyakorlatát megengedi, következőleg jogszerű 
fenállását hallgatagul elismerte." Ugyan kérjük szépen, mi 
különbség van akkor a ,bevett' és a ,be nem vett ' vallások 
közt? vagy ha a miniszter ur igy magyarázza a főrendiház 
kifejezését, hogy lehet azt mondani, hogy e magyarázat meg-
egyez a főrendiház intentiójával ? vagy hogy lehet meg-
egyeztetni a miniszter ur nyilatkozatával az államtitkár nyi-
latkozatát, ki a főrendiház, tehát nem a miniszter ur értel-
mében vette e kifejezést ,bevett vallások'? 

E kérdéseknek megfejtése valóban nagy probléma lenne, 
ha épen a tárgyalás folyama kezünkbe nem nyújtaná a kul-
csot, melylyel e megfejthetetlennek látszó titok nyit jára ta-
lálhatunk. Már csak tanulmányozási szempontból Í3 érdekes, 
hogy e titkot leleplezzük, mi mellett, ha egy kis ismétlésbe 
esünk, ha oly dolgokat is felemiitünk, melyeket más alka-
lommal már elmondottunk, azt a dolog természeténél fogva 
vagyunk kénytelenek tenni, hiszen azt mondtuk, hogy a 
büntető codex ,tárgyalási folyamáról' fogunk irni. Lás-
suk tehát. 

A büntetőtörvénykönyv készitője, mint az általánosan 
ismeretes, az államtitkár ur. A kérdésben levő ügyre nézve 
a codex készítésekor, ugylátszik, az volt meggyőződése, hogy 
leghelyesebb lesz, ha e kifejezést használja : ,elismert vallá-
sok', s csakugyan az eredeti szövegben e kifejezés találta-
tott, melyet ő védett is. Az alsóház azonban e kifejezést meg-
változtatta és helyébe a ,nem tiltott vallások'-at tette. í g y 
került a törvényjavaslat a főrendiházhoz, hol azonban az 
alsóház kifejezése nevezetesen Schlauch ő mlga által meg-
támadtatott , azonban az államtitkár ur már ekkor a tör-
vényjavaslatot ugy, a mint ezt az alsóház átalakította, egész-
ben elfogadásra ajánlotta. A változás azonban a főrendiház 
értelmében ,elismert vallás' kifejezéssel megtétetett, és igy 
került vissza az alsóházhoz. Az alsóház az ,elismert vallás' 
kifejezést ,fennálló vallások'-ra változtatta, és midőn e kife-
zés is megtámadtatott a felsőházban, az államtitkár ur most 
már e kifejezést védte, be akarván bizonyítani még azt is, 
hogy a ,fennálló vallás' kifejezés egyértelmű a ,bevett val-
lás' kifejezéssel, a főrendiház azonban más nézetben levén, 
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,az elismert vallás' kifejezést fogadta el. Visszakerülvén a 
tőrvényjavaslat az alsóházhoz, az államtitkár ur most ismét 
,az elismert vallás' kifejezés mellett emelt szót, vagyis az 
államtitkár minden, még oly ellentétes nézeteket is védelme-
zett. Ha most ezen phrasisokat, melyeken az eredeti ,elis-
mert vallás' kifejezés keresztül ment, valamint, ha az állam-
ti tkár ur által időközileg elfoglalt álláspontokat tekintetbe 
veszszük, ugy mégis meg lehet egyeztetni az ő nyilatkozatát 
a miniszteri nyilatkozattal, mert hát az államtitkár ur né-
zete mindig azéval egyenlő, aki legutoljára beszélt, mint-
hogy pedig most a miniszter ur beszélt utoljára, természe-
tes, hogy az államtitkár nézete sem lehet más mint a minisz-
teré, quod erat demonstrandum. De hát nem komédia ez ? 
oh nem, ez tragoedia. A 

IRODALOM. 
© Megjelent az ,Uj M. Sione 3. füzete a következő 

tartalommal : Darwin és a critica Szentimrei Mártontól. Pé -
ter a kis halász. Rosty Kálmán S. J- tői . Kögl Ádám Németh 
Lajostól. Adat a század történetéhez. Maszlaghy Ferencztől. 
Irodalom és művészet. Vegyesek. 

A Isten Igéje szentbeszédekben I I I . 5. Tart . Böjt. 
V. vasárnapjára, Nagy-Péntekre, Husvétvas., Húsvéthétfőre, 
Husv. ut. I . s I I . vasárn. 

-{- Az egri Népkönyvtár II . füzete megjelent ily czim-
mel: Róma, irta Luga László. Ta r t . : 1. Róma története, 
2. A ker. Róma 3. a régi R., 4. a földalatti R. vagy a Kata 
kombák. Szerző, ki I X . Pius püspöki jubileumakor Rómá-
ban volt, részint saját tapasztalatai, részint egyéb kitűnő 
források nyomán kideritő képét adja a szentvárosnak s tör-
ténetének. Ára a 87 lapnyi csinos füzetnek 30 kr. 

-fj- irodalmi Szemle, I I I , 4. A kath. lapirodalom-
ról. — Márton, Képek az egyháztörténetből. Kiss, Lelkészi 
irattár. Schmitt- Deharbe, Kátémagyarázat. Molnár-Manning, 
A szentszék függetlensége. Hatala, Mohammad. Könyvé-
szet. Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— O Eminentiája, a bibornok-herczegprimás legújabb 

adakozásai: az elaggott tanitók nyugdijalapjára 180 f t . ; az 
esztergomi óvodának 100 ft ; a budai Erzsébet-egyletnek 
100 ft. ; a győri árvaintézetnek 1000 ft. ; a felső-esztergáli 
templomnak 100 f t . ; s az esztergomi ujon épitendő gymna-
siumnak 5000 forint. 

— A bibornok-herczegprimás O Emja idősb Markó 
Károly örököseitől megszerezte azt a két nagyérdekü albu-
mot, melyekbe a hirneves tájképfestő apróbb tanulmányait 
gyűjtötte. Az egyik albumban a compositiók, vázlatok, ter-
vek vannak, aquarellben vagy tollrajzban, melyek közöl a 
művész többeket nagyban is kidolgozott. A másik, jobbára 
aquarellben, természet után készült staffage-tanulmányokat 
tartalmaz. A két gyűjtemény 200-nál több lapból áll. (, K. II. ') 

— Nyilvános köszönet. F tdő Venosz Imre,szfehérvári ka-
nonok, cz. püspök ő mlga, ki számtalan nemes czélu jótéte-
ményei által maradandóvá és áldásossá tette emlékét ; leg-
újabban a Veszprém egyházmegyébe kebelezett, tési plebá-
nia-templom kijavítási költségeinek fedezésére 20 o. é. forin-
tot volt kegyes küldeni, mely nagylelkű adományozásáért 
mély köszönettel adózik ő mlgának, a tési kath. hitközség." 
Kelt Tésen, aprilhó 6-án 1878. Sebestén József, plébános. 

— Köszönettel vettük az esztergomi főegyházmegye 
névtárát. Sz. István óta 75 érsek ült az esztergomi főpásztori 
széken; 1867. óta főtisztelendő és főmagasságu Simor János 
bibornok, Magyarország herczegprimása, ő Emja. Az egyh. 

tartományhoz tartoznak a nyitrai, váczi, győri, veszprémi, 
szombathelyi, beszterczebányai, munkácsi, pécsi, eperjesi és 
fehérvári megye. Az eszterg. káptalan 19 tagból áll, 3 állo-
lomás üres ; a pozsonyi káptalan 12 tagból áll, egy hely üres ; 
a nagyszombati káptalan 5 tagból áll, egy hely üres. A plé-
bániák száma 475, a hiveké 1,017.350. Plébános 415 van, ple-
bánoshelyettes 55 ; segédlelkész 159, szerzetes segédlelkész 
35 ; a lelkészkedő papság száma 739. Az egyházmegye 
területén szerzetesház van 29, szerzetes 540 ; nőzárdá 62, 
apácza 343. 

— A linczi püspök ezidei böjti körlevelében a pap-
hiány folytonos növekedése felett panaszkodik, mely baj, a 
püspök ur szerint jövőre még csak öregbedni fog, minthogy 
az évenkint jelentkezőknek száma a folytonosan támadó hé-
zagok felét sem képes pótolni. A baj okát a buzgó főpap 
joggal azon kereszténytelen szellemben találja, mely az al-
sóbb és középiskolákban a fiatal nemzedéket elrontja. 

— Nevezetes dolog történt Poroszországban: May-
bach, az u j kereskedelmi miniszter — katholikus. A protes-
tantismusnak, tehát (?) a türelemnek e classikus országá-
ban már 20 év óta nincs példa rá, hogy a minisztériumban 
katholikus ember ült volna, s az előtt is csak ri tka eset volt 
ez. I I I . Frigyes Vilmos ,elvből' nem nevezett ki soha ka-
tholikust miniszterré. I V . F r . V. alatt Duesburg pénzügy-
miniszter volt katholikus s ugyané király az 1848-ki forra-
dalomnak legzivatarosb napjaiban katholikus belügyminisz-
tert nevezett ki, Kühlwettert , ki ma westpháliai kormányel-
nök. 1858-ban Hohenzollern hg. volt néhány holnapig mi-
niszterelnök, azonban tárcza nélkül. Másfelől érdekes tudni, 
hogy Hobrecht, az u j pénzügyminister és volt berlini főpol-
gármester, ez utóbbi állásában csak ugy tudta fenntartani 
magát, hogy az 1792. óta Berlinben fenálló, „Gesellschaft 
der Freunde" czimü zsidó társaskör vulgo páholyba lépett. 

— Hogy a szentszék és Anglia közt régóta igen jó vi-
szony uralkodik, ismeretes, aminthogy már I X . Pius is több 
izben alkalmat talált nyilvánosan köszönetet mondani az an-
gol kormánynak azon kitűnő helyzetért, melynek a katholi-
kus egyház angol területen mindenütt örvend. Nem csudál-
koztunk tehát, midőn nem régen azt olvastuk, hogy az an-
gol kormány azon gondolattal foglalkozik, diplomatiai össze-
köttetésre lépni a szentszékkel, mely gondolat már I X . Pius 
pontificatusának kezdetén is felmerült, de akkor az angol 
kormánynak azon különös követelésén szenvedett hajótörést, 
hogy a szentszék világi egyén által képviseltesse magát. 
Lord Beaconsfield, — az államférfi s nem Disraeli, a regény-
iró — talán elég tapintattal bír, e követeléstől elállani, a sz. 
szék pedig igen szivesen használná fel az alkalmat, hogy 
most, midőn a skóthoni hierarchiát helyreállította, szorosabb 
összeköttetésre lépjen oly uralkodóval, kinek országaiban a 
katholikusok annyi szabadságnak és jóllétnek örvendenek. 
Talán összefügg ezzel, mit a lapok ő szentségének azon szán-
dékáról irnak, az ezidén felszentelendő arany rózsát az angol 
királynénak ajándékozni. Tény, hogy a királyné azon kérés-
sel fordult ő szentségéhez, miszerint neki i X . Piustól vala-
mely emléktárgyat küldjön. Különben a megtérések Angliá-
ban szakadatlanul folynak. Legújabban Bristonban a szent 
Bertalanról nevezett anglikán plebaniának két lelkésze, szá-
mos híveikkel együtt s az oxfordi egyetemnek hét tagja tért 
vissza a kath. egyház kebelébe. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, XHI. Leo 
pápa számára. 

Eddigi összeg (1. 27. sz.) 10 ft . o. é. 
„ Portae inferi non praevalebunt" jeligével szentséges 

atyánk, X I I I . Leo névnapjának alkalmából, fiúi hódolatuk 
és ragaszkodásuk jeléül az esztergomi növendékpapok 10 ft. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Budapesten, április 20. 32 I. Félév, 1878. 

T a r t a l o m : A n y e l v a d o m á n y r ó l . — J é z u s a s y n e d r i u m előt t . — J é z u s szeretete a b ű n b á n ó k i r án t . — A S z e n t - I s t v á n -
T á r s u l a t . — E g y h á z i tudós i t ások : Pest. A m a g y a r k i sb i r tokosok o r szágos fö ldh i t e l - egyesü le te . Norvégia. A k a t h o l i k u s o k 

emanc ipa t ió j a . — I r o d a l o m . — Vegyesek . 

A nyelvadományról. 
(!. A nyelvadomány jelentősége és czélja. 

„Loquebatur unus homo linguis omnium 
gentium ; unitas Ecclesiae in linguis omnium 
gentium. Ecce et hic unitas Ecclesiae catho-
licae commendatur, toto orbe diffusae." 

(S. August. Serm. II. de Pent.) 

Hátra marad értekezésünk legfontosabb része, 
t. i. : mi végett adta Isten egyházának a nyelvado-
m á n y t ? A Szentlélek adományainak czéljáról rövi-
den jeleztük már, hogy azok az újonnan alapitot t 
egyház kedvéért adattak ; ök ékesítették Jézus vá-
lasztott jegyesét, ök segítették a pogányság és zsi-
dóság elleni küzdelmében. Ez volt az adományok 
közös czélja; minthogy azonban a Szentlélek ezen 
mennyei adományainak különfélesége és sokaságá-
val árasztotta el az egyházat, s minthogy O mindent 
a legbölcsebben cselekszik s „mindent kellemesen 
elrendez" (Bölcs. 8, 1.), az egyes adományoknak is 
szükségképen saját jelentőséggel és czéllal kellett 
birniok, s igy a nyelvadománynak is. E czél, ha 
mint végczélt tekintjük, közös; de e közös czél el-
éréséhez minden adomány saját eszközeivel műkö-
dött közre. A nyelvadománynak ezen sajátságos je-
lentőségét és czélját mi is keressük ; mert oly rend-
kívüli jelenség mint ez, továbbra is megérdemli 
figyelmünket és kutatásunkat . 

Mi okból igérte tehát és adta Krisztus Urunk egy-
házának a nyelvadományt ? A szentírás és hagyomány 
ezen kérdésre is megfelelnek. A szentírásban maga 
Krisztus Urunk felel kérdésünkre. Midőn ugyanis a 
halottaiból fel támadt Jézus mennybemenetele előtt 
ismételten megjelent taní tványainak s meghagyá 
nekik, hogy a világba menjenek s hirdessék az ő 
evangeliomát, akarván őket egyszersmind bátorí tani 
s erősiteni a jövendő akadályok ellen, közreműkö-
dését s segítségét megígéri nekik e szavakkal : „Azo-

kat pedig, a kik hisznek, ezen jelek követik : Az én 
nevemben ördögöket űznek ki, u j nyelveken szól-
nak." (Márk. 16, 17.) Krisztus Urunk e szavaival 
hite követőinek bizonyos jeleket igér, s ezen jelek 
egyike a. nyelvadomány is. A nyelvadomány e sze-
r int jel lesz, és pedig az Ö benne hivöket e hitökben 
erősiteni, a hitetlenségben s tévelyben maradókat 
ellenben folyton inteni fogja, hogy az ő hitök téves, 
s csak amaz az igazi hit, melyet a nyelvadomány 
jele kisér. 

A nyelvadomány jeli jelentőségét és czélját ta-
ní t ja sz. Péter is, pünkösti beszédében. Midőn a je-
lenlévők álmélkodának és csudálkozának, hallván az 
apostolokat idegen nyelveken szólani, s némelyek 
csúfolódva mondák, hogy az apostolok s tanitvá-
nyok tele vannak musttal , előállt Péter s mondá : 
„Zsidó férfiak és mindnyájan, kik Jeruzsálemben 
laktok, legyen ez tudva előttetek és vegyétek fülei-
tekbe az én igéimet. Mert nem részegek ezek, — 
mint ti ál l í t játok — hanem ez az, a mi megmonda-
tott Joel próféta á l t a l : És leszen az utolsó napok-
ban, ugy mond az Ur : Kiöntök az én lelkemből min-
den testre és prófétálnak majd fiaitok és leányai-
tok . . . És csodákat teszek fenn az égben és jeleket 
alant a földön." (Ap. Cs. 2, 12—19.) Sz. Péter e he-
lyen az í rástudó zsidók előtt k imuta t ja az ó és u j 
szövetség közti összefüggést s a pünköst i csodában 
lát ja beteljesülését Joel jövendölésének, s a nyelv-
adományban ama jelt, melyet Isten már századok 
előtt egyházának igért. V. ö. sz. Péternek más alkal-
makkor tar tot t beszédeit is. Ap. Cs. 10, 34—43 ; 
19, 1 — 7. 

Sz. Pá l I. Kor. 14, 22. ezeket mondja a nyelv-
adományról : „Tehát az idegen nyelvek jelül szolgál-
nak nem a hivöknek, hanem a hitetleneknek :" ha 
nem is mindkettő számára jelnek tekinti a nyelv-
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adományt, még sem zárja ezt ki, mert nem szabad 
elfelejtenünk, bogy sz. Pál szem előtt- tart ja a ko-
rinthi egyházközség sajátos szükségeit egyrészt, s 
másrészt a nyelvadománynak a jövendöléshez való 
viszonyát, A hitökben már megerősödött korinthi 
keresztények számára nagyobb jel volt a prófétálás 
mint a nyelvadomány. 

Bizonyos tehát, bogy a nyelvadomány azért ada-
tott az egyháznak, hogy jele, bizonyitéka legyen 
isteni eredetének. Ezen jeli jelentőséggel és czéllal 
általában birtak azonban a többi adományok is, s 
igy még tovább kell keresnünk a nyelvadománynak, 
saját természetében rejlő, jelentőségét és czélját, s itt 
hitünk másik forrásához, a hagyományhoz kell fo-
lyamodnunk, annál is inkább, mert nagyon elterjedt 
a vélemény, mintha a szent atyák csak azt taníta-
nák, hogy a nyelvadománynak czélja volt az evange-
liom hirdetése az idegen népek közt. Igaz ugyan, 
hogy a szent hagyomány ezt is tanítja, de nem egye-
dül s nem is a szent atyák nagyobb réssé; mivel épen 
a többség tanítja, hogy a nyelvadomány symbolicus 
jele volt az egyház egyetemességének, mely hivatva 
vala a világ minden nyelvű nemzeteit kebelébe fo-
gadni. A szent atyáknak a szentirással összhangzó 
tana szerint a nyelvadománynak jelentősége és czélja 
kettős vala : a) A nyelvadomány mint mysticus jel, 
mint symbolum, jelképezte az egyház egyetemességét s 
egyetemességben egységét. 

b) Ezen symbolicus czél szoros összeköttetés-
ben állott a reális czéllal, amennyiben a nyelvado-
mány az egyház egyetemességére, melyet jelvényben 
jelezett; tényleg is közreműködött. „Ita vero signum 
fuit, ut eaüsa quoque efficiens, prineipiumque esset 
futurae roi," Rupertus Abbas Tűit. De div. officiis 
1. X. c.17.1) (Folyt. köT.) Dr. Csemoch János. 

Jézus a synedrium előtt. 
. ' . (Vége.) 
Eljöt tünk most a tanukhoz. A szentirás értesít bennün-

ket, hógy a papi fejedelmék ás az egész synedrium hamis ta-
núságotkeres tek Jézus ellen, de „nem találának, noha sok 
hamis tanú jöt t elő." (Mát. 26, 59. 60. Márk. 14, 55.) Mint-
hogy Jézus tanukra hivatkozott, el nem ítélhették anélkül, 
hogy ezeket is ki ne hallgatták volna. Mit tesz azonban a sy-
nedrium? Kiküldi szolgáit, hamis tanukat kerestet és végre is 
talál olyanokat, kik a hamis vádat vallomásaikkal megerő-
sítik. Hallatlan gonoszság! Ezen eljárás három uj jogsértést 
foglal magában: nem vizsgálják a tanuk illetékességét s 
vallomásaik igazságát, sértik a törvényt, mely szigorúan kö-
veteli, hogy a tanuk vallomásaik igazságát esküvel erősít-
sék ; sőt mi több, a birák maguk megrendelik a hamis tanu-

!) Opp. ed. Mogunt. 1631. I I . köt. 862.1. 

ságot és igy jogérvényüleg azon büntetés alá esvén, melylyel 
vádlottat akarják fenyíteni, elkövetik a kilenczedik iszo-
nyu jogsérelmet s a synedriumot gyilkosok gyülekezetévé, 
ártatlan vér után lihegő, vad szörnyek barlangjává leala-
csonyítják. 

Sz. Máté és Márknál olvassuk, hogy sok hamis tanú 
jelentkezett, de nem használhatták egymással ellenkező val-
lomásaikat. Convenientia testimonia non erant. Végre két 
tanú kel föl és a templom káromlásával vádolja Jézust ; „de 
ezeknek bizonysága sem volt egyező." E t non erat conve-
niens testimonium illorum. (Márk. 14, 59.) E tanuk szerep-
l í s e a tizedik jogsérelem, mert a törvény értelmében nem vá-
lasztották el, s nem külön, de együtt hallgatták ki őket. 

A bizonyságok hamisak voltak; mert nemcsak, hogy 
vissza nem adták ugyanazon szavakkal Jézus mondásait, de 
még hamis értelmet is tulajdonítottak nekik. Ellene mond-
tak egymásnak ; egyik avval vádolja Jézust, hogy O mon-
dotta volna: „ego dissolvam templum hoc manufactura," s a 
templom és vallás ellen elkövetett merényletről gyanú-
sítja ; másik ellenben Jézust e szavaival : „possum destruerc 
templum", csakis hençzegô nyilatkozatért vádolja. A tör-
vény határozata értelmében a tanúvallomások meg nem 
egyezése a vádlott teljes fölmentését vonja maga után ; a sy-
nedrium a törvény e világos határozatának figyelembe nem 
vételével a tizenegyedik és pedig súlyos jogsérelmet követte el. 

A két tanú ellenmondó vallomásainak daczára, Kaifás 
nem csak, hogy szabadon nem ereszté Jézust, hanem e val-
lomásokat u j kiinduló pontul vévén, ármánykodva tovább 
kérdezi Jézust, hogy őt igy zavarba hozza : „Semmit sem fe-
lelsz azokra, miket ezek ellened mondanak ?" Jézus pedig 
hallgata és semmit sem felele. Az Üdvözítő ügye nem is 
szorult egyéb védelemre. Ama mystikus és jelképi temp-
lomra való utalás, melyet fölhozott szavai tartalmaztak, na-
gyon is világos vala. Jézus azért nem felelt Ivaifásnak, hogy 
vele tudassa, miszerint ilyen kérdések gonosz indoka nagyonis 
világos előtte ; mert ez ama sokatmondó hallgatás vala, me-
lyet már Dávid megjövendölt.1) Az Isten Fiának a felho-
zott rágalmak ellenében való fenséges és nyugodt hallga-
tása bámulatra ragadta a pogány Pilátust, mig az elvete-
mült zsidók gyűlölségből megkövült sziveikben még na-
gyobb elkeseredést és dühöngést idézett elő. 

Kaifás, hogy véget vessen a vádlott hallgatása által 
előidézett zavarnak, mellőzi a vádpontokat és tanukat, és újra 
kérdezi, az élő Isten nevében kényszeriti Jézust : „Mondd meg 
nekünk, ha te vagy-e Krisztus, az Isten Fia ?" (Mát. 26, 63.) 
De ha Kaifás tudja, kicsoda vádlott, hogyan és miért ta r t ja 
fogságban ? Miért lmrczoltatta akkor a synedrium elé ? Es 
midőn Kaifás, mint a törvényszéknek birája és egyszers-
mind elnöke, a perrendtartás önkényes váloztatásával, ismét 
vádló és tanuként lép föl, a tizenkettedik jogsérelmet követi 
el, azon törvényt sérti meg, mely határozottan tiltja az egy-
mással ellenkező ténykedések egyesítését, egy és ugyanazon 
személyben. 

De ez még nem mind ! Az eskü, melyet Kaifás, úgy-

') „Erőszakot cselekvének, kik lelkemet keresték és romlásomra 
törekedtek, hiúságokat szólottak, és egész nap álnokságról gondolkodtak. 
En pedig mint a siket nem liallám, és mint a néma, ki nem nyitja föl szá-
ját." Zs. 37, 13. 14. 
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szólván ki akar erőszakolni Jézusból, képezi a tizenharma-
dik jogsérelmet ; mert esküdni nem vádlottnak, de a vádló 
és tanuk kötelessége és a zsidó törvény határozottan tiltja, 
hogy valaki kényszereskü által hamisan, vagy ha igazán is, 
önmaga ellen tegyen bizonyságot. A lopap kérdése különben 
nem volt egyéb Jézusnak készitett kelepczénél. Akármilyen 
legyen felelete, mindig elitélik. Ha igennel felel, mint isten-
káromlót, ha pedig nemmel, elitélik mint csalót. De a meg-
testesült örök igazság, igazságosan felele : Ego sum, tu di-
xisti — és ezen igazság volt az egyedüli alap, melyen a 
synedrium Jézust halálra Ítélte. 

Jézusnak e feleletére, melylyel megvallá, hogy O Isten 
Fia, az igért Messiás, a jövendő bíró, ki Ítélni fogja az egész 
világot, szinlelt megbotránkozása jeléül, a főpap megszag-
gatá ruháját , mondván : Káromkodók ! Ez a tizennegyedik 
jogsértés, mert a törvény tiltá a bírónak, hogy bármi okból 
is ráförmedjen a vádlóra, és a főpapnak, hogy harag vagy 
fájdalom jeléül szétszaggassa ruháját . Kaifás fölkiáltván, 
hogy Jézus Istent káromolta, elkövette a tizenötödik jogsé-
relmet, mert törvénysértőnek nyilvánitá Jézus feleletét, anél-
kül, hogv azt előbb megvizsgálta volna ; fölkiáltása pedig, 
melylyel már előre befolyásolta társainak szavazatait, ítéle-
tét, képezi a tizenhatodik jogsérelmet. 

Folytatván beszédét igy szól : „Mi szükségünk van 
még tanukra?" (Mát. 26, 65.) K i meri mondani, hogy most 
már tanuk nélkül is végezhetnek ; ezeket pedig határozot-
tan követeli a törvény és parancsolja, hogy kérdések intéz-
tessenek hozzájok. Ez a tizenhetedik jogsértés. Mindjárt 
utána azonban a tizennyolczadikba esik a részrehajló elnök, mi-
dőn nyilvánosan és majdnem erőszakosan követeli társai-
nak szavazatát : „Mit ítéltek ?" Quid vobis videtur ? (Mát. 
26, 66.) Holott a törvény követeli, hogy a bírák mind-
egyike külön, nyugodt megfontolás után, rangfokozat szerint 
adja be szavazatát. Kaifásnak e kérdése keserű guny, mi-
után ő mint főpap Jézus állítólagos istenkáromlása fölötti 
megbotránkozásának nyilvánosan adott kifejezést. 

Kaifás kérdésére mindnyájan egyhangúlag felelvén 
mondák : „Méltó a halálra." (Mát. 26, 66.) De ezen Ítélet há-
rom további jogsértés miatt érvénytelen : az első és iizenki-
lenczedik, hogy a birák nem tanácskoztak ; a huszadik, hogy 
az itélet a per napján, és nem a következő napon hirdette-
tett ki, és végre a huszonegyedik, hogy nem követték a tör-
vény rendeletét, mely szerint két írástudónak, mint a syned-
rium titkárának kellett volna összeirniok a külön beadott 
szavazatokat. 

Igy folyt e gyászos emlékű éji gyűlés, a mint azt mái-
Dávid jóslatilag leirta : „A gonoszok gyülekezete körülke-
rített engem." (Zs. 21. 17.) ,Megsokasodott rajtam a kevé-
lyek gonoszsága. A kevélyek igazságtalanul gonoszságot cse-
lekedtek raj tam. Vártak rám a bűnösök, hogy elveszítsenek 
engem'. (Zs. 118,69. 78. 95.) 

Nem kevesebb mint huszonegyszer sértették meg az 
ülés lefolyása alatt a törvényt és a jogot ; mindazonáltal 
hallgattak mindnyájan, mint az evangelium tudósít ; mind-
nyájan kivétel nélkül jóváhagyták e tömérdek számú jogta-
lanságot. Egy sem kelt fel, hogy protestáljon ellene. Ez mu-
ta t ja a synedrium bíráinak romlottságát. 

Nem is kisérlé meg senki, hogy csak egy szót is szól-

jon az ártatlanul elnyomott védelmére. Világos ebből, hogy 
sem Nikodemus, sem arimatheai József jelen nem voltak, 
mert ezek el nem viselték volna ama sok jogtalanságot és 
bizonyosan védelmére keltek volna szeretett mesteröknek, a 
mint ezt Nikodemus más alkalomkor meg is tette. Az evan-
gelium különben határozottan tudósít, hogy arimatheai „Jó-
zsef nevii tanácsos, jó és igaz férfiú, nem egyezett vala az ő 
tanácskozásukba és cselekedeteikbe." (Luk. 23, 50, 51.) Ni-
kodemusról kétségkívül ugyanazt lehet mondani. 

Az ülés után átadták Jézust a törvényszéki szolgák-
nak, kik egész éjjen át a legdurvábban bántak vele. A szent-
irás beszéli, hogy orczájára pökdösének és verék, szemeit 
bekötözték és mint valami bolondot csúfolták; egy szóval : 
elhalmozták minden lehető gyalázattal. Semmiféle törvény 
meg nem engedi ezen gyalázatos bánásmódot ; az elitélt ki-
végeztetése pillanatáig a törvény oltalma alatt állott. Kaifás 
bűnét pedig sulyosbitja azon körülmény, hogy az ő házában, 
az ő szolgái gyalázattal illették és bántalmazták azt, akit 
kevéssel ezelőtt örömujongva, hosannák mellett, kisértek J e -
ruzsálem lakói. 

Kaifás és a synedrium aligha nyugodtan töltötték ezen 
éjszakát. Az éji gyűlés oly határorottan ellenkezett a tör-
vénynyel, hogy határozatainak köztudomásra hozatala köny-
nyen zavarokat támaszthatott volna a nép között. Elhatá-
rozták ennélfogva, mielőtt szétmentek, hogy másnap korán 
reggel ismét össze fognak jönni, hogy igy hamarjában meg-
erősíthessék az ítéletet. És igy történt is ; de megjegyzendő, 
hogy ezt csak pro forma tették, hogy a nép száját betömjék. 

És ezen tett által a huszonkettedik jogsérelmet követ-
ték el; mert „amint megvirradott" (Luk. 22, 66.)összegyűl-
tek, holott a törvény tiltá a gyűlés megkezdését a reggeli 
áldozat előtt. Az előkészületek a reggeli áldozathoz épen 
napvirradatkor kezdődtek. A huszonharmadik jogellenes-
ségbe estek, midőn húsvét nagy ünnepén gyűltek össze ; a 
törvény szerint ugyanis nem volt szabad a törvényszékek-
nek ünnepnapokon ülést tartani. 

Midőn most Jézust másodszor vezették a tanács elé, 
újra kerdezték őt ; „Ha te vagy a Krisztus, mondd meg ne-
künk." (Luk. 22. 66.) A mint látjuk, mellőzik a tegnapi el-
járást. Nem törődnek többé a tanukkal, és nem is akarják 
tanításában kimutatni a gonosz tettet. Azt akarják, hogy 
újra vallja magát Krisztusnak, az Isten Fiának, és ez nekik 
elég. Nyomorultak, ők tudják, hogy ismét annak fogja ma-
gát vallani, mert képtelen hazugságot mondani Isten és 
maga ellen. Jézus tudtukra adván, hogy ismeretesek előtte 
gonosz kérdésök indokai, állítását ismétli és mondja : „IIa 
nektek mondom, nem hisztek nekem. IIa pedig kérdelek is, 
nem feleltek nekem, el sem bocsátotok. De ezentúl az ember 
fia az Isten erejének jobbján fog ülni." (Luk. 22, 67—69.) 
Erre ismétlődött a mult esti látvány. Mindnyájan kiáltának, 
nem is követeltek egyéb bizonyítékot, hiszen az ő szájából 
hallották az istenkáromlást, és megerősítették a halálitéletet. 
Ezen közfelkiáltás utján hozott és megerősített itélet képezi 
a per huszonnegyedik jogsérelmét ; ellenkezett ugyanis a tör-
vénynyel a szavazatok ilyetén beadása, és maga után vonja 
a huszonötödiket, mely Jézus feleletének meg nem vizsgálásá-
ból származott. A huszonhatodik jogsérelem az ítélethozatal 
rendkiviili gyorsasága, mert a perrendtartás szerint ezt csak 
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a rákövetkező szombaton kellett volna kihirdetni. Azon kö-
rülmény folytán végre, hogy a synedrium nem a „gazith"-
han tárgyalta Jézus perét, a huszonhetedik súlyos jogsérü-
lést követte el. 

A világ fennállása óta nem hozatott igazságtalanabb 
Ítélet, és pedig nem csak az áldozat isteni szentsége, hanem 
az isteni és emberi jognak ama sokféle megsértése miatt, 
mely örökké megbélyegzi e tárgyalás menetét. „Olyan vilá-
gos mint a nap" mondják az általunk eddig követett műnek 
szerzői, „hogy azon férfi, kinek halálát a synedrium oly igaz-
ságtalan módon kereste, nem valami közönséges ember." 
Quis est hic? kérdezik szerzők az öreg izraelitákkal előbbi 
hitsorsosaikát, és a szentirás jövendölései alapján kimutat-
ják, hogy Jézus valóban az igért Messiás. 

Napjainkban is lát juk, mennyit kell szenvednie Jézus 
müvének, az 0 általa az igazság és jog őréül rendelt egyház-
nak ; ezt is nyiltan és alattomosan üldözik ellenei, mint ül-
dözte a synedrium, isteni alapitóját, Jézust. Öt a papi feje-
delmek üldözték, mert nyiltan fölemelte szavát uralomvá-
gyuk, a nép elnyomatása és sanyargatása ellen ; a modern, 
mindenható állam is, vagyis inkább azok, kik benne a ha-
talmat birják, minden rendelkezesökre álló módon üldözik 
az egyházat, mert nem tűrnek maguk mellett fensőbb tekin-
télyt, mely féktelen uralomvágyukat zabolázza és akadá-
lyozza a népek teljes kizsákmányolását. 

Az írástudók üldözték Jézust, mert ő elveszté sopliis-
tikus tudákosságukat és megfeddé kevélységöket ; és nap-
jainkban, kik telvék mérgesebb, elkeseredettebb gyűlölet-
tel az egyház iránt, mint épen a modern tudomány képvi-
selői, kik el nem viselhetik, hogy az egyház nem engedi az 
általa féltékenyen őrzött igazságot esztelen rendszereik és 
hypothesiseik által megrontani. 

A synedrium vénjei halálra keresték Jézust, mivel ő 
azért jött , hogy a léleknek visszaszerezze uralmát a test fö-
lött, és őket, kik a sadducaeismusnak, a testiségnek szolgá-
latában állottak, önokozta álmukból fölriaszsza ; és napjaink 
sadducaeismusa, a materialismus, tagadván a lélek halha-
tatlanságát sőt létezését is, dühös az egyház ellen, mert ez 
azt tanitja, hogy a testnek alá kell rendelve lennie a léleknek, 
és hogy ezen élet után vár reánk egy másik, örökké tartó, 
boldog vagy boldogtalan lét. 

Látván azonban, hogy az egyház sorsa mindenben ha-
sonlít isteni alapitójáéhoz, vigaszul szolgáljon nekünk annak 
emléke, hogy a synedrium győzelme Jézus felett csak rövid 
három napig tartott ós azután — Jesus resurrexit, Alleluja, 
Alleluja — — ! 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Folytatás.') 

Végül a kiengesztelésnek nagy a jutalma nem csak a 
jövő, de már ezen életben is. Senki sem élvez oly nagy bé-
két, senki sem oly szabad és boldog, mint a nagylelkű, a ki-
engesztelésre törekvő. A szükkeblüek mindig töprélyesek, 
hányatottak és önzők. Mint villanovai sz. Tamás mondja : 
„Intellectum habent in coelo, voluntatem in coeno", — vagyis 
a boldogság és szent élet magas eszméivel s látványaival 
vannak elfoglalva, de egyúttal levonatnak magaslatukból az 

érzékiségökhez való édeskés, csábitó s balga ragaszkodás, a 
szokás, képzelgés s a világ nyelvétőli félelem által ; s ezek 
között aztán hullámzanak, szórakoznak s folytonosan szen-
vednek, mint a kínpadra helyezettek. Senki sem oly nyug-
talan és lehangolt, mint az, ki mindenre vállalkozik, mi nein 
vétek. Mindig felebb törekednek az ilyenek és mindig lejebb 
szállanak. Azon kezdik, hogy a jobb és nemesebb részt vá-
lasztják, s azon végzik, hogy akaratuknak vagy szabadsá-
guknak legcsekélyebb megtagadásától is visszariadnak. Fél-
nek a szigorú élettől, pedig tudják, hogy a szabados élet 
sem könnyű és boldogító. 

Boldog az, ki felemelkedni bír. Az ilyenek mindig nyu-
godtak ; a legnagyobb üldöztetés és aggály között is ismerik 
ösvényöket, tisztán áll az előttük. Azok, kik nemeskeblüen 
a magasabb és szigorúbb életet választják, a mennyei béke 
ölén ringatóznak. Édes az nekik, mert Jézusért választot-
ták. Kezdetben, talán természetes gyöngeség folytán, vissza-
riadnak s akaratuk fél kevéssé attól, mit a hit fénye feltár 
előttük s mit önmaguk választottak. De a Szentlélek nemes 
Lélek, és soha sem hívja lelkünket magasabb utakra anél-
kül, hogy ne emelné fel az akaratot is arra, hogy szabadon és 
nagylelkűen válaszszuk ez ösvényeket. A kereszt édessé le-
szen, midőn hozzászegődünk, és könnyűvé, midőn vállainkra 
emelj ük. 

Ha az ily nemesszivüeknek élete boldog, halálukat ál-
dottnak mondhatjuk.Gyöngeségök ideje, erősségök korszaka; 
s midőn leroskadnak a halandóság terhe alatt, akkor kezdő-
dik csak igazán az Ö különös nemeskeblüsége, számukra pe-
dig a kimondhatatlan vigasz. 

És nemcsak életök és halálukban, de kivált a tisztitó-
helyen nyilvános a nagylelkűek jutalma. A kiengesztelés 
szelleme bámulandó elégtóteli erőt kölcsönöz vezeklésöknek. 
Néhány év, szeretettől lankadó bánat között átélve, hála és 
önmegtagadással összekötve, Isten tudja, mennyi tartozá-
sunkért tesz eleget. Minél többet vezekliink itt, annál keve-
sebbet a tisztitóhelyen. Alcantarai sz. Péter halála után azon-
nal égbe szállt, s örömei közepette igy kiálta fel : „Nézzé-
tek mily nagy dicsőséget szerez a vezeklésben töltött né-
hány esztendő !" Ne véljük azonban, hogy e nemeslelküség 
csak a szenteknek van fentartva. Mária Magdolna mintaképe 
a nemeslelkü bánkódásnak. Nemcsak a vértanuságnak, de a 
kiengesztelés, kárpótlásnak is egy-egy hősi tette elég arra, 
hogy feloldozzon minden bünösségünk és megszabadítson 
minden büntetésünktől. Ferreri sz. Vincze életrajzában ol-
vassuk, hogy egykor egy nagy, megrögzött bűnös végezte 
nála gyónását, ki hajmeresztő gaztettek között őszült vala 
meg. Azt hitte e gyónó, hogy sz. Vincze nagy penitencziát 
és számos évi önmegtagadást fog róni reá, és ime csak azt 
mondta neki, hogy böjtöljön minden pénteken, egy eszten-
dőn keresztül. Ezt hallván, arra kérte gyóntatóját, hogy ne 
tekintse oly csekélységnek az ő kétségbeejtő állapotát, azt 
gondolván, hogy a szent icsak gúnyolni akarja őt. Erre szent 
Vincze megváltoztatta Ítéletét, s csak a hét bűnbánati zsol-
tár t adta fel neki. A gyónó tehát még egyszer könyörgött, 
hogy ne bánjék vele oly könnyelműen, mire a szent egyetlen 
egy Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség elmondását tűzte ki 
elégtételül. Még ugyanezen éjjel meghalt e bűnbánó, s a 
szent egyenesen a mennyei dicsőségbe látta őt szállani. Az 
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Isten szeretete megnyitá szivében a szeretet és bánat forrá-
sait, s emberi természete elenyészett mintegy Jézus könyö-
rületének behatása alatt. Önvádolásának vajúdása s nemes 
vágya a kiengesztelés után megszerezék neki egész élte bű-
nei és ezek büntetésének teljes bocsánatát. 

Es legvégül, ama csekély nélkülözést, melyet e nagy-
lelkű szeretet gyakorol, igen bőven megfizeti az Urnák sz. 
keze. Nem alázatosság, annál kevesbbé nemesszivüség azt 
mondani : „Megelégszem, ha magam üdvözülök." Létünk-
nek végczélja nem a mi üdvösségünk, hanem az 0 dicsősége ; 
és ha csak kis mértékben fáradozunk Üdvözitönk dicsőségé-
nek előmozditásán, könnyen elvesztjük lelkünket. Mert mi-
ben áll a tündöklőbb korona ? Nem a mennyei dicsőség külső 
pompájában, hanem a szentek benső és valódi dicsőségében, 
vagyis abban, hogy ki van Hozzá közelebb, ki ismeri Öt 
tökéletesebben, ki hasonlóbb Hozzá, és ki szereti Ot lángo-
lóbb, örök szeretettel. S mindez földi állapotunkhoz mérten 
adatik ; mert az égi dicsőség nem egyéb, mint a földi ma-
lasztnak tökélyesitése, mint gyümölcse a virágnak, mely je-
lenleg diszeleg keblünkben. Ez azon nagy eszme, mely a 
gyengék és félénkekből vértanukat, hitvallókat, bűnbánókat, 
hittéritőket, papokat és apáczákat alkotott. A magas törek-
vések gyakran a leggyengébb természetben találhatók. Ter-
mészetünk gyarlósága elenyészik, midőn akaratunk haj tha-
tatlan. Jézusnak halálküzdelme példa arra, hogy mit kell 
szenvedniök azoknak, kik elégtételt kivánnak nyújtani Isten-
nek a bűnökért; de megtanit az bennünket arra is, hogy a 
szenvedés nem teszi feleslegessé alázatunk és áldozatkészsé-
günk tökélyesitését. Kiket Jézus a vértanuságra hí, szenved-
nek — és örvendenek ; alsóbb rendű természetök sértve van 
kimondhatatlan kínokkal, de a felsőbb rendű a mennyei bol-
dogság előizét éldeli. Mindazok, kik megvallják Jézust az 
emberek előtt, üldöztetnek és gyaláztatnak, de örömmel vá-
lasztják e sorsot •— Érette. *A bűnbánók kifejezhetlen gyö-
nyörrel lemondottak mindarról, mi fölötte kedves volt ne-
kik, hogy élvezhessék azon édes kéjt, melyet a Jézust illető 
kiengesztelés nyújt nekik. Fiak elhagyták az atyai házat és 
szeretteiket, kikhez ugy ragaszkodának, mint életökhöz, hogy 
a pogányok közötti hittérités által kárpótlást nyújtsanak, ha-
lálos vétekkel soha be nem szennyezett életökért. Számos 
if jú megvált a világ és annak minden csábjaitól, hogy hor-
dozhassa Jézus csendes igáját az áldozári nehéz hivatalban. 
Leányok, kiknek minden és mindenki szolgált, elfordultak 
minden és mindenkitől, hogy szolgálhassanak Neki valamely 
zárda zajtalan magányában, vagy hányattassanak a lelkek 
között, kikért O meghala. Mindezeknek voltak perczeik, me-
lyekben ingadoztak és féltek vala ; visszarettentek, sőt el is 
estenek. Az, mi megmenté őket ilyenkor attól, hogy a ma-
gasabb törekvés utáni vágyat és Istentől nyert hivatásukat 
el ne veszitsék, egyedül azon mély, kitartó, de edző és meg-
erősitő, édes és meggyőző gondolat vala, hogy isteni Meste-
rük és Urok sz. Szivének kedvesebb leend, ha nem az ellen-
kezőt, hanem azon sorsot választandják, melyet O választott 
e földön. Ez menté meg őket, ezen egyetlen eszméje a nemes 
és fenkelt szeretetnek, mely Azért lángolt szivökben, ki éret-
tünk megtett mindeneket, s kiért mi semmit sem tehetünk ; 

ki mindazonáltal ama semmit is, mit teszünk, szivesen elfo-
gadja és „mind a szándékot, mind az akaratot munkálván 

mibennünk," x) kiengesztelési erővel ruházza fel azt. Ez, 
egyedül ez eredményezte azt, hogy rózsák és liliomok fakad-
tak e földön ; ez árasztá el az egyházat az életszentség va-
kító fényével ; ez helyezte ama sokaságot, melyet ember 
megszámlálni képtelen, Jézus örök trónja köré és vezérelte 
azon véget nem érő boldogságba, melyet számukra készített. 

(Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
ápril 11-kén tartott választmányi ülése. 

Elnökölt gróf Cziráky János főtárnokmester ő exja és 
Tárkányi Béla apát-kanonok ő nagysága. 

Nagy és fényes ülés volt ez, a legutóbbi közgyűlésen 
megválasztott kiváló állású választmányi tag urak először 
mutatták be magukat, és valóban jól esett látnunk azt a ne-
mes érdekeltséget, melyet világi férfiaink is a katholikus 
ügyek iránt a társulat kebelében tanusitanak és az egyhá-
ziakkal szép, épületes egyetértésben tisztán katholikus dol-
gokat illetőleg is vallásos melegséggel tanácskoznak. 

Gróf Cziráky János ő exja megnyitván az ülést, föl-
emlité, hogy a társulat a közgyűlést megelőzőleg utolsó vá-
lasztmányi ülését épen akkor volt szerencsés tarthatni, mi-
dőn a keresztény világba szétment az örvendetes hir, hogy 
az egyház gyásza véget ért. A társulat akkor táviratilag 
sietett hódolatának kifejezést adni ; a közgyűlésen pedig 
egyhangúlag határozatba ment, hogy a társulat külön fel-
iratban fejezze ki az egyház u j feje iránti tántorithatlan hű-
ségét és ragaszkodását. 

Ma a társulat választmányi ülése ismét örvendetes 
nappal esik össze. A hivő kereszténység ő szentségének, ki 
nagy szent Leo pápa nevét viseli, fiúi kegyelettel ünnepli 
névnapját. A Szent-István-Társulat, melyet I X . Pius pápa 
buzdításaival, működésünk iránti magas megelégedése kije-
le ntésével annyiszor megtisztelt, szent atyánk dicső névnapja 
alkalmából legbensőbb fohászaival az ég Urához fordul, 
hogy X I I I . Leo pápa számos éven át minél szerencsésebb 
napok közt kormányozza az egyház hajóját, s azt az ohajtott 
béke révébe vezesse. 

A nagy számmal összegyülekezett tagok szivből csat-
lakoztak az elnök ő exja által tolmácsolt jókivánatokhoz, 
éltetve nagy sz. Leo utódját és neve örökösét. 

Ugyancsak gróf-elnök ő exja emlékezésbe hozta, hogy 
a közgyűlés a társulat körül elévíilhetlen érdemekkel bíró, 
ritka tevékenységet kifejtő Tarkányi Béla apát-kanonok és 
társulati alelnök urat általános fölkiáltással ujabb hat évre 
megválasztotta. E választásról ő exja nagyméltóságú Sa-
massa József egri érsek urat, mint a megválasztott alelnök 
ur ordinariusát azon kérelemmel értesítette, miszerint ke-
gyeskednék beleegyezését adni abba, hogy a buzgó alelnök 
ur a diszes állást, melyre ismét közbizalommal megválasz-
tatott, továbbra is viselhesse. 

Az érsek ő exja a gróf-elnök úrhoz intézett válaszle-
velében kifejezést adván a fölötti örömének, hogy Tárkányi 
Béla apát-kanonok a társulat nyilvánult általános bizalma 
folytán alelnöki állásában megerősittetett, a legnagyobb 
készséggel beleegyezését adta abba, hogy alelnök ur tisztét 
a társulat további javára ezatán is viselhesse. 

') Filipp. II. 13. 
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Tarkányi Béla alelnök ő nagysága szivből jött szavak-
kal köszönetet mondott a gróf-elnök ő exjának és a választ-
mánynak, további szives támogatásukat kikérte s magát 
eddig is hálával tapasztalt jóindulatukba ajánlotta. 

Azután Tárkányi Béla alelnök ur felolvasta a közgyű-
lés határozatából ő szentségéhez felterjesztendő s az alelnök 
ur által fogalmazott föliratot, melynek ugy classicai formája, 
mint eszmegazdasága, mondhatjuk, a választmányt elra-
gadta. A jelenlevő tagok, nem csak hogy minden változta-
tás nélkül elfogadták e remek feliratot, hanem azonfelül el-
ismerésüket, köszönetüket nyilvánították a classicus mű 
szerzője iránt. Egyút ta l határozatba ment, hogy a társulat 
a fölirattal együtt egyszersmind tehetségéhez mért pénzbeli 
szeretetadománynyal fog az egyház közszükségeinek fedezé-
séhez járulni. 

Azután alelnök ur jelentette, hogy dr. Fraknói Vilmos 
n.-váradi kanonok ur a társulatnak buzgó és irodalmilag is 
működő tagja beigtatása alkalmából megjelent ily czimű 
műve : „Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök politikai 
beszédei és Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz in-
tézett levelei 1453—1457" egy példányával a társulat 
könyvtárának kedveskedik. A becses ajándék köszönettel fo-
gadtatott , és határozatba ment, hogy a választmány köszö-
nete jegyzőkönyvileg is kifejeztessék. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 19. A magyar kisbirtokosok országos föld-

hitel-egyesülete. A liberalismus borzasztó pusztitást vitt végbe 
a hazában, a nemzet keresztény szellemét és erkölcsét meg-
rontotta, anyagilag pedig koldusbotra juta t ta akkor, midőn 
a nemzet zömét nemcsak meg nem védve a szédelgő vállala-
tok ellen, hanem azoknak alapszabályait megerősitve, az adót 
a lehetetlenségig fokozva, a nemzeti elemet az uzsorások ke-
zébe játszotta. Nap-nap után, év-év után múlik és a nemzet 
nem képes önmagát nemcsak restaurálni sem szellemileg, 
sem anyagilag, hanem még arra sem képes, hogy fentartsa 
azon különben szomoritó állapotot a lét és nem lét közt, 
melybe a liberalismus ju t ta t ta ; ellenkezőleg a hanyatlás, a 
pusztulás óriási mérvben napról napra, perczről perezre 
mind jobban mutatkozik. 

Segélyre van szükség, ezt halljuk kiáltani minden fe-
lől, segélyre, mert különben a tökéletes tönkrejutás kikerül-
hetetlen. Ilyen hang uralkodik azon felhívásban is, mely ,a 
magyar kisbirtokosok országos földhitel-egyesületének' léte-
sítése érdekében intéztetett a nemzethez, többek közt a ma-
gyarországi katholikus papsághoz is. A felhívás ugyanis 
első sorban a kath. papságról következő szavakban emléke-
zik meg : „Bizalommal fordulunk ismert hazafiságu és jóté-
kony lelkületű főpapjaitik- s káptalanjainkhoz, birtokos szer-
zetesrendjeink és jobbmodu lelkészeinkhez, — a magyar clerus 
sohasem maradt hátra, midőn a haza veszélyben volt ma 
is veszélyben van a haza földje; válságos körülmények közé 
ju to t t a nemzet zöme, kérdésessé van téve annak fenn-
maradása." 

A haza földje veszélyben van és a katholikus papság 
ismert hazafisága és jótékonyságára történik hivatkozás, 
azon indokból, mert a magyar clerus sohasem maradt hátra, 
midőn a haza veszélyben van. Hatalmas, történetileg igazolt 

indokolás, mit mi elismeréssel fogadunk. Aki a magyar ka-
tholikus papság hazafiúi érzelmeire hivatkozik, ha valóban 
hazafiúi érdek forog veszélyben, az még sohasem csalatko-
zott, és mi meg vagyunk győződve, hogy azon tulterheltetés 
mellett is, mely a kath. papság vállait napjainkban nyomja, 
a benne helyezett remény ma sem fog csalatkozni, hanem 
amit lehetséges, tenni fog, hogy a veszélyben forgó nemzet 
földjét megmentse. Igenis, a kath. papság be fogja bizonyí-
tani ismét, hogy ott, hol tenni, hatni, működni kell a nemzet 
érdekében, ott első sorban foglal mindig helyet ; be fogja bi-
zonyítani, hogy mint máskor más ellenség, ugy ma a libera-
lismus mint a haza ellensége ellen, a pusztulástól a nemzetet 
törekedni fog menteni, hogy áldozataival fogja betemetni 
azon sirt, melyet részére a lelkismeretlen, önző, csak önérde-
ket kereső, hazafiúi érzelmet hazudozó liberalismus ásott. Ez 
volt és ez ma is a kath. papság ismertető jele, hűség egyhá-
zához, de hazájához is ; nem hazudozott szóval érzelmeket, 
hanem tetteivel bizonyította mindig, hogy a nemzettel érez. 
Emlékezzünk csak a nem rég múltra, emlékezzünk csak azon 
időre, midőn a magyar tudományos akadémia palotájának 
építéséről, létének biztosításáról volt szó, minden kődarab a 
kath. papság hazafiúi érzelmeit hirdeti. 

Nagyon természetes, hogy a mondottak után mit sem 
óhajtanánk inkább, mint azt, hogy a kis földbirtokosok, a 
kath. papság közreműködésével, kiszabaditva az uzsorások 
kezeiből, mint mondani szokták, ismét lábra állíttatnának. 
A felhivást aláirt urak azonban nein veszik nekünk rosz né-
ven, ha legjobb akaratunk mellett is a kath. papság közre-
működését csak bizonyos korlátok közt ajánlhatjuk. Neve-
zetesen ami az egyes egyháziakat, püspököket, kanonokokat, 
vagy lelkészeket illeti, ezekre nézve nincsen semmi megje-
gyezni valónk, sőt lia épen valamely testület, mint testület, 
sajátjából az alapítók sorába akarna lépni, az ellen sincsen 
kifogásunk, mindezek saját jukkal bizonyos értelemben sza-
badon rendelkezhetnek. Ellenben részünkről nem ajánlhatjuk, 
hogy alapítványi pénzek az egylet papírjaiba fektettessenek. 
Nem ajánlhat juk először azért, mivel az egyesület egészen 
u j és mint ilyen ez időszeriut még semmi biztosítékot nem 
nyújt a befektetendő összeg veszélytelenségére nézve ; nem 
ajánlhat juk továbbá azért sem, mert az alapítványi pénzek 
legtöbbje, vagy talán általában 6 % - r a levén kiadva, a be-
fektetés által a tőkejövedelme csökkenne, lévén itt csak 5 °/0 ; 
de végül a kisbirtokosok érdekében sem ajánlhatjuk, mert az 
alapitványi pénzek, ott a hol jelenleg kezeltetnek, azon czél-
nak, melyet az egyesület kitűzött, jobban megfelelnek, mint 
az egyesület kezében. Alig hihető ugyanis, hogy az egyesü-
let a kisbirtokosoknak 6, legfeljebb 7 % - r a kölcsönözzön, 
mint ez a káptalanok által, az alapitványi pénzekből történni 
szokott és igy a kisbirtokosok érdeke is inkább azt kívánja, 
hogy az alapitványi pénzek a káptalanok kezei közt marad-
janak, hogysem az egyesületnek átadassanak, illetőleg pe-
dig, hogy az alapítványok mintegy alapitó tagokká legye-
gyenek. Ugyanezt szeretnők mondani azon alapitványi pén-
zekre nézve is, melyek jelenleg még a kormány által ke-
zeltetnek, melyekre nézve azonban a bizottság a kormány 
nyilatkozata után azon reményét fejezi ki, hogy ez, (t. i. a 
kormány) ezen alapítványok pénzéből is fog egy részt az 
egyesület zálogleveleibe elhelyezni. 
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íme ezeket véltük elmondandóknak a kisbirtokosok 
hitelegyletének felhivása alkalmából, a legjobb indulattal. 
Segítsünk sajátunkból áldozattal is, de ne tegyük ki veszély-
nek azt, ami nem a mienk és pedig annál kevésbé, mert veszély 
nélkül is előmozdíthatjuk és pedig sikeresebben a czélt, me-
lyet a kisbirtokosok hitelegylete önmagának kitűzött. $ 

Nor ve t/in. A katho UkusoJc nah emancipatiója ügyében 
a norvégiai országgyűlés m.hó 12-én nagyhorderejű határo-
zatot hozott, mely által némileg enyhítette azon súlyos nyo-
mást, melyet eddig az ottani lutheranismus, mint államval-
lás, a katholicismus felett gyakorolt. Az országgyűlés ugyanis 
az alkotmánynak azon ezikkelyét, mely szerint eddig minden 
hivatalnoknak lutheránusnak kellett lennie, 88 szavazattal 
22 ellen eltörülte, illetőleg a királyra, a ministerekre és a 
birákra szorította azt, ez utóbbiaknál azon okadatolással, 
hogy ezek a feleket meg szokták eskettetni, miértis (?) az 
államvallás hívei kell, hogy legyenek. De igy is nagy lépés 
ez a katholikusok emancipatiója felé, mely bizonyára igen 
üdvös befolyást fog gyakorolni azoknak anyagi helyzetére is, 
minthogy a hivatalnoki pálya ezen országban jövedelmező 
és biztos, másfelől pedig tény, hogy épen az eddig elnyomott 
katholikusok közt sűrűen találkoznak oly egyének, kiket 
müveltségök a hivatalnoki pályára kiválólag képesit. 

Az országgyűlés e határozattal régi igazságtalanságot 
tett jóvá, — részben. — A reformatio Norvégiában is, mint 
mindenütt a világon, üldözéssel s elnyomással jelezte ú t já t . 
Számos katholikus szokásnak s szertartásnak megtartása ál-
tal rászedvén a népet, melynek, mint akár Angliában is, vagy 
másutt, esze ágában sem volt, a kath. anyaszentegyháztól 
elszakadni, a hitökhez ragaszkodókat három század óta zak-
latta s nem egy tekintetben velők született emberi jogaik-
ban rovidité meg. Az üldözésnek kezdete az 1537-i odensei 
országgyűlésre vihető vissza, annak teljes, ,törvényes' rend-
szeresitése pedig az 1689-i országgyűlésen történt. Min-
denki, aki a kath. hitre tért, ipso facto elveszté öröklési ké-
pességét és száműzetett. Katholikus papoknak halálbüntetés 
alatt tilos volt az országbari tartózkodni ; a ki kath. papnak 
szállást adott, keményen megbüntettetett. Midőn az ország 
1814-ben Dániától elszakadt, világi papoknak megengedte-
tett, mint hitküldéreknek működni, de csak a katholikusok 
közt. A nyilvános isteni tisztelet azonban csak 1845-ben en-
gedtetett meg az általános dissenter-törvény által, melynek 
azonban egy figyelemre méltó pontja van, az, mely szerint a 
vegyes házasságokból származó gyermekek vallása felett a szü-
lök határosnak, még akkor is, lia ezek egyike az államvallás 
liive; holott különben az egész dissenter-törvény meglehető-
sen szigorú a nem-lutheranusok iránt, olyannyira, hogy 19 
évesen aluli egyénnek büntetés alatt tilos az államvallást 
elhagyni és más hitre térni ; hasonlóképen megbüntettetik 
azon dissenter pap is, ki ily convertitát tanitott s egyhá-
zába felvett. 

Egy különös neme az itteni dissentereknek azon ortho-
dox lutheránusok, kik néhány év óta elszakadtak az állam-
egyháztól, mióta az ugyanis a gyónást eltörölte. Ezek az or-
thodox vagy ó-lutheranusok szép számmal vannak, s mig az 
államegyház mindinkább bomlik, amolyan puseysta-szerepet 
játszanak s manap még igen nagy ellenségei a ,papismus'-
nak ; de bizzunk az Urban, hogy post avia et devia mégis 

csak oda kerülnek, a hol Jézus igazi hite és egyedül üdvö-
zitő malasztja van, az egy, apostoli, római-katholikus anya-
szentegyházba ! 

IRODALOM. 
— A kath. effijhäzjofßtan kézikönyve, különös 

tekintettel Magyarország jogi viszonyaira. Második javí tot t 
és bővitett kiadás. I r ta Kazaly Imre, váczegyházmegyei ál-
dozár, a hittudoinányok borostyánkoszoriisa s a váczi püs-
pöki papnöveldében az egyházjog és egyháztörténelem ny. r. 
tanára. Yácz, Serédy Géza siketn. iparint. könyvnyomdájá-
ban. 1877. Nagy 8-ad, 2 kötet. 834 lap. Ára 3 ft . 20 kr. 

E műnek első kiadásáról már több hazai lap hozott 
hoszabb, rövidebb ismertetést és kritikát. Mi e helyen csu-
pán a második bővitett s javitott kiadást akarjuk ismertetni. 

Szerző az ujabb kiadásnál oda törekedett, hogy müve 
első kiadásának hiányait, a hazai lapoknak, (főkép az , Uj 
Magyar S/ora'-nak, mult évi juliusi fiizetébeni) kri t ikája nyo-
mán, helyrehozhassa, illetőleg a müvet tökéletesíthesse. 

Az első kiadásnál a ,Sion' kritikusa szerint azon hiba 
volt észlelhető, hogy szerző a mű némely helyein az igények-
nek, melyek egy modern tudományos munkához kötendők, 
nem egészen felelt meg. A jog anyagának kidolgozásánál 
fősúlyt a gyakorlati kérdések kellő kifejtésére fektetve : a 
theoriával több helyütt röviden bánt el, vagy ép mellőzte az 
elméleti dolgokat. A kevésbé jelentékeny jogforrásokról csak 
futólagos említést tet t ; a jogirodalmat részletesen nem ismer-
teté. Többször hivatkozott az 1855-iki ausztriai concorda-
tumra, anélkül, hogy kifejtette volna : mily törvényerőt tu-
lajdonit hazánkra nézve eme nevezetes szerződésnek. Az 
egyház és állam közti viszonyról szóló részben nem dombo-
ritá ki a modern állami jogtudósok tanait. Számos helyen 
mellőzte a jogforrásokra való hivatkozást. Végre hiányoz-
tak a műben a könyvészeti jegyzetek. 

Szerző, amint látjuk, e hibákat igyekezett az ujabb 
kiadásban helyrehozni. 

Igaz ugyan, hogy a jogforrásokról szóló részben szerző 
alig tett valami változtatást ; a jogirodalom történetét pedig 
ép oly röviden adja, mint az első kiadásban, pedig itt leg-
alább Vering-nek jogtanát emlithette volna. Szerző e rész-
ben, ugylátszik, azért nem tett eleget a ,Sióra' kritikusának, 
mivel egyházjogtanát első sorban tankönyvül óhajtván te-
kintetni, — azt vélhette, hogy fárasztó és hálátlan munka 
lenne az, ha a tanuló a jogforrásokról sokat és tüzetesen 
kénytelenittetnék tanulni. Ugyanis eltekintve attól, hogy a 
jogforrásokról és a jogirodalomról való értekezés nem is 
tartozik a tulajdonképeni értelemben vett egyházjogtanhoz, 
hanem csak annak mintegy propaedeuticáját képezi, s ezért e 
két tárgyról a legtöbb és a legjelesebb jogszerzők csak rövid 
emlitést szoktak tenni, — eltekintve ettől, némely jogászok 
nézete szerint, a melynek ugylátszik, szerző is hódol, egy 
tankönyvben nem is czélszerü hoszasabban és különös praeci-
sióval értekezni oly tárgyakról, melyek bár magukban véve 
hasznosak, — de a miknek megtanulása, mig egyrészt a me-
móriát gyötri, — másrészt hálátlan is, mert a tanuló azt ta-
pasztalja, hogy pro felici oblivione tanult. Már pedig ép ily 
tárgynak tekinthető a jogforrások megismertetése is. Ha a 
fiatal jogász tüzetesebb isinereteket szerez magának a neve-
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zetesebb törvénykönyvekről, p. o. Dionysius Exiguus müvei-
ről, Gratian Decretumáról, I X . Gergely deer etaleseiről, a 
liber Sextus-ról és a Clementinákról, az álizidori törvény-
gyűjteményről stb. — a többi, kevésbé jelentékeny gyűjtemé-
nyekről elégséges rövidebb ismeretekkel birnia. Elég az a 
fiatal jogásznak, ha elméjében meg tudja tartani, mikép kell 
vélekednünk az imént elősorolt kitűnő törvénygyűjtemények 
értékéről és érvényéről ; de szerfelette fárasztó munka volna, 
ha az apróbb törvénygyűjteményekről is tüzetesen kellene 
tanulnia, — a mit ma nagy fáradsággal betanult : holnap, 
holnapután már el fogja feledni. — Hasonló, sőt még na-
gyobb fáradságot igényelne s még hálátlanabb munka lenne 
a jogirodalom történetének bő tanulmányozása. A ki speci-
aliter kedveli a jogtudományt, az iskolából kikerülve bizo-
nyára felkeresendi a könyvtárakat, hogy a jog egyes anya-
gát, vagy annak előismereteit tüzetesen tárgyaló művekből 
gyarapithassa a szükebbkörü ismereteket, melyeket a tan-
könyvből merített magának. 

A mint már emiitettük, szerző ezen véleményt látszik 
követni s müvében értékesiteni. Váljon az ellenkező is nem-e 
époly jogos, mint ez, erről most nem akarunk vitatkozni, elég 
csak abbeli meggyőződésünknek kifejezést adni, hogy az mü-
vének iskolai használhatóságából semmit sem von le. (Vége k.) 

Q Zrednai Vitéz János, nagyváradi püspök politikai 
beszédei és Aeneas Sylvius Ptccolomini Vitéz Jánoshoz in-
tézett levelei 1453—1457. A bécsi, flórenczi, mölki és mün-
cheni könyvtárak codexeiből összegyüjté és a nagyváradi 1. 
sz. káptalanban kanonoki javadalmának elfoglalása alkal-
mából közrebocsátja Fraknói Vilmos. Budapest, 1878. 

X ,Jézus Sz. Szivének Hírnöke' 1878. április 
hó. Tartalom: Az április havi ima-szándékhoz. — Általá-
nos szándék április hóra. Demartial Gábor atya után Szülik 
J . — Bucsu imák. Közli : Intay Vazul sz. Benedek rendű 
áldozár. — Passiflora (Legenda). Rosty Kálmántól. — 
Loyolai szent Ignácz élete. — P. Schauenburg Ferencz S. 
J . : „Jézus szeretetre legméltóbb Szive." (Folyt.) Ford. Bá-
nyik Ignácz. — Részletes jó szándékok április hóra. — Havi 
tudósitások a L . Sz. A. ima-egyletéről. Kuncze Leo sz. Be-
nedek r. áldozár. — Sz. József folytonos tiszteletét elősegítő 
egylet. Kuncze Leo sz. Benedek r. áldozár. — Melléklet : „A 
keresztény erényeknek és tökéletességnek gyakorlása." Ir ta 
Rodriguez Alf. Jézus-társaságabeli áldozár. Fordította Tóth 
Mike, S. J . I I I . kötet 11. iv. 

VEGYESEK. 
— X I I I . Leo pápa ő szentsége valódi, hiteles arczké-

pét, eredeti római fényképet, t. Buzárovits Gusztáv eszter-
gomi könyv- s műkereskedő ur küldte be hozzánk, a követ-
kező sorok mellett : „Szorgos utánjárásaimnak sikerült, X I I I . 
Leo pápa ő szentségének oly arczképét megszerezni, mely a 
hely szinén, Rómában, és a természet után készülvén, hason-
latosság és élethűség tekintetében minden eddig forgalomba 
hozott pápaarczképet felülmúl", és melynek hitelességét és 
hűségét t. beküldő a legmagasabb tekintélyekre való hivat-
kozás mellett erősiti, kik minden tekintetben képesek arra, 
hogy a kérdéses fényképek hasonlatossága dolgában hiteles 
s döntő Ítéletet mondjanak. 

A fenttisztelt könyvkereskedő ur két példányt küldött 
be hozzánk, az egyik 6 centmetnyi széles és 10 cm. magas, a 
másik 10 cm. szél. és 16 cm. magas ; áruk 50 kr. illetőleg 1 
ft. o. é. Tartózkodtunk eddig a számos, hozzánk máshonnan 
beküldött képek említésétől, mert egyiknek hitelességeért 
sem tudtunk volna kezeskedni, a fentidézett magas tekinté-
lyek nyomán pedig már nem tehetjük, hogy t. közönségünk-
nek szives figyelmét ő szentségének ezen arczképére fel ne 
hivjuk. 

— Köszönettel vettük a szombathelyi püspöki megye 
papságának 1878-ra szóló névtárát. E megyének jelenlegi 
mlgos püspöke ftdő Szabó Imre ur, bek. hittudor, Ferencz-
Józsefrend nagykeresztese, a m. tud. akadémia tiszt, tagja s 
a vasmegyei régészeti egylet elnöke. A megyében van 6 ka-
nonok s ugyanyi főesperesség, 5 javadalmas apátság, melyek 
közül hármat megyebeli papok birnak, levén a megye terü-
letén még a cisztercirendű szentgotthárdi és szent Máriáról 
czimzett sz. Benedekrendi dömölki apátság is; 19 alesperesi 
kerület, 187 plébánia, 154 plébános, 29 pleb.-helyettes, 57 
segédlelkész, 13 szerzetház 111 szerzetessel, 344,740 kath. 
lélek és 36,528 iskolaköteles gyermek. 

— Az ,0ss. Romano' illető helyről felhatalmaztatott, 
X I I I . Leo ő szentségének egy, még 1860-ban, mint perugiai 
érsek kiadott főpásztori körlevelet bocsátani közre, mely a 
pápa világi hatalmát védelmezi. Elég érhető figyelmeztetés 
ez mindazoknak, kiket illet. A levél már régebben németül 
is jelent meg, csinos füzet alakjában. 

— Hogy érti némely porosz hadfi a maga részéről azt 
a nemes ,kulturharcz'-ot, mutatja a következő botrány, mely-
nek színhelye a münsteri Lamberttemplom volt. Ott a csá-
szár születése napján tartott nagy mise alatt hat dragonyos 
szivarozva járkál t a templomban s fenhangon folytatott, gya-
lázkodó társalgásuk által botránykoztatták az ajtatoskodó-
kat. Eddig mi sem hallatszott, hogy Marsnak ezen felvi lá-
gosodott' fiai az illető hatóság által kérdőre vonattak volna. 

— A ,Germ.1 nem régen egy kis ártatlan adomával 
ültette fel olvasóit s számos belőle meriteni szokott lapot. Az 
adoma egy vén zsidóról szólt, ki egyszer valahol Ameriká-
ban három katholikus hitküldért mentett meg a bizonyos 
haláltól, miért aztán pápai rendjelet nyert, melyet azonban, 
minthogy keresztalaku vala, ,vallási tekintetből' nem mellén, 
hanem zsebében hordott, tehát mégis az előtte legbecsesebb 
helyen. Ugyanez a zsidó, későbben Rómába kerülvén, I X . 
Pius által is fogadtatott kihallgatáson, sőt nevezett pápa őt 
merő hálából meg is ölelte. Mindezt a zsidó maga, ki, mint 
minden mesebeli zsidó, igen tisztességes embernek ecsetelte-
tett, valahol valakinek elbeszélte, ki a históriát ismét nevezett 
laphoz ,továbbitotta', mely azt szerencsésen ki is adta, azon 
áramlatnak hatása alatt, mely szerint a lapok, nagy férfiak 
halála után, rendesen néhány hétig ilyféle posthumus ado-
mákkal szokták olvasóikat tartani ; — most pedig kisül, 
hogy az egész egy kis ,felültetés'. Mi, a magunk részéről, az 
egész dolgot mindjárt kezdetben, mint a hermeneuticában 
mondani szoktuk : ,Ex notis internis' gyanúsnak találtuk, 
mert eltekintve attól, hogy a pápai ,ölelések' nem oly gya-
kori dolgok, hogy abból minden nyugalomba helyezkedett 
Iczignek is jusson, nem tudunk magunknak zsidót képzelni, 
ki rendjelet ne fogadjon el vagy ne viseljen, ha hozzá tud 
férni ; mert tudnivaló dolog, hogy ők mindnyájan igen nagy 
democraták. 

— A svajezi szövetségtanács azon durvaságot követte 
el, hogy azon levélre, melyben ő szentségének trónralépte je-
lentetett neki, nem is válaszolt, hanem a levélnek vételét 
egyszerűen nyugtázta. Szerencsétlensége ez a democratikus 
,elvnek', hogy híveinek legnagyobb része a neveletlenséggel 
cseréli fel. 

— Varsóban e napokban titkos socialista társulatot 
fedeztek fel az ottani egyetemi hallgatók közt. Nevezetes, 
hogy a befogottaknak jó nagy része — zsidó. Ha a keresz-
tények nincsenek megelégedve a mai társadalmi viszonyok-
kal, azt bizonyos tekintetben meg lehet érteni ; de hogy a 
zsidó mit akar még, az valóban talány lenne, ha nem tud-
nók, hogy a zsidóság talán egy század óta minden forradal-
mat pártol, jól tudva, hogy ez a legbiztosabb ut a goi-k 
anyagi s erkölcsi tönkretételére. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, országút 39. sz. alatt. 
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Tartalom : A nyelvadományról. — Jézus szeretete a bűnbánók iránt. — Szent-István-Társulat . — Egyházi tudósitások : 
Peat. Az u j párt programmja. — Bécs. Az iskola-,krach'. — Irodalom. — Vegyesek. 

A nyelvadományról. 
(Folytatás.) 

A) A nyelvadomány symbolicus jelentősége és czélja. 
Midőn elérkezék az idők telje, s az emberiség 

elecendőleff elő volt készítve az Üdvözítő befogadd-o O o 

sára, és a legkülönfélébb nemzetek egyesültek a ró-
maiak egyetemes birodalmában, Isten az emberi 
nemnek egyetemes, tökéletes kinyilatkoztatást adott 
Krisztusban. Isteni Üdvözítőnk, bemutatván a ke-
resztfán mennyei Atyjának az engesztelő áldozatot? 
mielőtt visszatért volna Hozzá elfoglalni a dicső-
séget, melylyel öröktől fogva birt, apostolait kiildé 
az egész világba, hogy az evangéliumot minden nép-
nek hirdessék (Mát. 28, 19; Márk 16, 15.) s minden 
juhá t vezessenek vissza Atyjának aklába (János. 
10, 16.), mert O „akarja, hogy minden ember üdvö-
züljön és az igazságismeretérejusson.c ' (I. Tim. 2, 4.) 

Az egyetemesség tehát egyik fő- és alapeszméje 
a kereszténységnek, melynek hivatása egyesíteni a 
világ minden nemzeteit egy közös fej, Krisztus Jé-
zus alatt. (Ef. 4, 15; 5, 23.) Eljövetelének idejében 
az akkori vallásos állapotok ily egyetemességre kép-
telenek voltak, s mégis akkor legforróbban óhajtá a 
világ a vallást és erkölcsiséget visszaállító tanitót, 
a ki az emberiség eltévedt irányait az igazi útra te-
relve, kisegítse siilyedéséből ; ezt pedig sem a po-
gányság, sem a zsidóság nem vala képes elérni. 
Krisztus Urunk születésekor a vallás történelme a 
legszomorúbb képet nyúj t ja . Derült volt ugyan 
Augustus kora, műveltebb minden letűnt század-
nál, de e derű nem volt igazi világosság, nem töké-
letes felvilágosodás ; ezt sem a császárok pártfogása, 
sem a pogány bölcsek könyvei nem adhatták a vi-
lágnak. Egy tér, az ember boldogitására legszüksé-
gesebb tér, parlagon vagy szörnyűén elferdítve torz-
alakban hevert: a religio tere,1) 

*) Dr. Bita Dezső : A keresztény vallás isteni eredete 

Igy volt ez akkor az egész ismert világon ; csak 
egy, a földközi tenger közelében lakó nép vala, mely 
egyedül isteni kinyilatkoztatásból birt az igaz Isten 
ismeretével : a zsidónép ; de ez is ekkor, égből szár-
mazott, az igaz Isten ismeretét tartalmazó vallása 
szépségét sokféle tévely s emberi véleményekkel 
megszeplősítette ; a vallás lényegét külsőségekbe he-
lyezvén, sok kicsinységet, koholt hagyományt, babo-
nás szokást szigorú pontossággal szorongva erőlkö-
dött megtartani : de az erkölcsi parancsokat s erénye-
ket, a sziv megalázását s felebaráti szeretetet nem tar-
tá kötelmének. Magát választott népnek tudván, min-
den más népet mint Istentől elvetettet megvetve le-
nézett, viszont mindenektől megvetve; nála az ember -
gyiilölés mindenre kiterjedt, mi zsidó nem volt.2) 

Ily szomorú állapotok között küzdtér re lépett 
az egyetemes vallás. Nem csodálandó-e az isteni Gond-
viselés, hogy az annyi akadályt legyőzendő egyete-
mes egyházat, többi adományai között a nyelvado-
mánynyal is felfegyverzé ? Hisz semmi sem volt al-
kalmasabb az egyház egyetemességét jelezni, hirdetni, 
s elő is mozdítani, mint épen a nyelvadomány ! 

A nyelv a legalkalmasabb eszköz, mely képes 
az embereket egymáshoz fűzni ; a nyelv segítségével 
közöljük egymással gondolatainkat; a nyelv termé-
szetes egyesitője az emberi nemnek, melynek Isten 
akaratából nemcsak a szeretet, de a nyelv kapcsa 
által is kellett volna összekötve lennie.3) Mindaddig, 
mig az emberiség Teremtőjéhez szeretet és engedel-
messég által ragaszkodott, fennállott egyszersmind 
az egy nyelv köteléke is. „A földön pedig csak egy 
nyelv és egyféle beszéd vala." (Gen. 11, 1.) „Midőn 
azonban a gonoszság egyesülésében a nemzetek egye-
sültek" (Bölcs. 10, 6.) s mondák : „Jertek, épitsiink 

és szükséges volta. Budapest 1875. 381. k. 1. — 2) Dr. Bita, 
id. h. 383. 1. — ») Oswald, id. h. 279. k. 1. 
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magunknak várost és tornyot, melynek teteje az 
eget érje és tegyük híressé nevünket" (Gen. 11, 4.), 
összezavarta Isten nyelvöket, a mint olvassuk : „ Jer-
tek, szálljunk alá és ott zavarjuk össze nyelvöket, 
hogy egyik a másik szavát ne értse." (7. v.) „Es 
azért hivaték annak neve Bábelnek, mert ott zava-
rodott össze az egész föld nyelve." (9. v.) 

A nyelvek összezavarodása és különfélesége te-
hát nem természeti okra vezetendő vissza, hanem 
büntetésképen követi „a gonoszság egyesülésében" 
nyilvánuló kevélység bűnét. Szokása szerint szépen 
ir ja ezt le sz. Ágoston, ad Ps. 54, 11: „Divide lin-
guas eorum. Divide, quare? Quia in malum conspi-
raverunt. Turrim illám recordare superboruin la-
ctam post di luvium: quiddixerunt superbi? Ne pe-
reamus diluvio, faciamus altam turrim. Superbia se 
munitos esse arbitrabantur, exst ruxerunt altam tur-
rim, et Dominus divisit linguas eorum. Tune se coe-
perunt non intelligere: bine facta est origo lin-
guarum multarum. Antea enim una lingua erat : sed o o 

una lingua concordibus proderat, una lingua humi-
libus proderat : at ubi ilia collectio in conspirati-
onem superbiae praecipitata est, pepercit illis Dens 
ut divideret linguas, ne se intelligendo perniciosam 
facerent unitatem."4) 

A nyelvek e különfélesége tartott egészen Krisz-
tus Urunk eljöveteleig és a megváltás nagy müvé-
nek befejezéseig ; 0 ismét jóvá tevén a bün szomorú 
következményeit, ezt is amennyire természete en-
gedé, gyógyitá; mert habár isteni Üdvözitönk az ö 
vallásában a különféle nemzetek egyediségét s azok-
nak nyelvét el nem törlé, mégis egyházának adta a 
nyelvadományt, mely által legalább jelvényileg 
(symbolice) megsemmisült a nyelvek különfélesége 
s leromboltattak a nemzeti elzárkózottság védfalai. 
„Et ideo necessarium fuit, ut super hoc eis divini-
tus provideretur per donum linguarum, ut sicutgen-
tibus ad idololatriam declinantibus introdueta est, 
diversitas linguarum, sicut dicitur Jer. 11., ita etiam 
quando erant gentes ad cultum unius Dei revocan-
dae, contra huiusmodi diversitatem remedium adhi-
beretur per donum l inguarum." S. Thom. Sum. th. 
2, 2. qu. 176. a. 1. 

Legalkalmasabban jelképezte e szerint a nyelv-
adomány, hogy az egyetemes (katholikus) egyház a 
világ minden nemzeteit fogja kebelében egyesiteni, 
és daczára annak, hogy ezen egyházban az egyes 
nemzetek nyelveiket megtartandják, mégis az egy-
ház maga egy nyelven fog beszélni; egye temességé-

") IV. köt. 507. 1. 

nek kapcsát a hit és a nyelv 5) egysége fogja képezni. 
„Volunt (gentiles) unam linguam, veniant ad Ec-
clesiam, quia et in diversitate l inguarum carnis, 
una est lingua in fide cordis." S. Aug. ad Ps. 54. 
(IV. 507. 1.) 

A nyelvadomány fényes, de egyszersmind hasz-
nos ékessége az egyháznak ; jelképezi és hirdeti egye-
temességét az egész világ előtt. Mint „a nemzetek 
között emelt zászló" (Is. 12, 11.) hija az egyetemes 
egyházba a hitetleneket és tévelygőket, de egyszers-
mind bizonyítékul szolgál hivő fiainak, hogy igaz 
az olyan hit, melyet a nyelvadomány csodája kisér. 
V. ö. Cone. Vat. cap. III. de fide. 

Ezen gondolatok szavakban, de nem az értelemre 
nézve különböznek a szent atyák tanításától ; ők t. i. 
kik a szentírásnak legcsekélyebbnek látszó mozza-
natáig kiterjesztik figyelmöket, sokszor reflectálnak 
a bábeli nyelvzavarodás és a nyelvadomány közti 
összefüggésre s a nyelvadománynak az egyház egye-
temességéhez való viszonyára, és a mint már emlí-
tettük, a többség tanítása szerint a nyelvadomány 
jelentősége és czél ja vala : jelképezni az egyház egye-
temességét: és egyetemességben egységét. 

Ily értelemben beszél sz. Irén a fentidézett he-
lyen ; jeruzs. sz. Cyrill. Catech. XIV. n. 7. (id. k. 
207. 1.); Catech. XVII. n. 17. (272. 1.) naz. sz. Ger-
gely, Orat. 44. in f. Pentec. (738.1.); aranysz. sz. 
János : ..Idcirco nunc quoque in specie ignearum lin-
guarum ad eos advolabit Spiritus s., ut per illum őr-
iem terrarum divisum eoniungat." Orat. de s. Pentec. 
(VI. 251.); in I. Cor. Horn. XXXV. (IV. 250.) Szent 
Ágoston munkáiban százszor is visszatér e gondo-
latra. így kérdezi tőle többi között a donatista Pe-
tilián, hogy miért nem beszélnek most azok, a kik a 
Szentlelket kapják, idegen nyelveken,és a szentatya 
ekkép válaszol neki: ..Quia omnes gentes credituras 
ac sic in omnibus linguis fu turum evangélium, illud 
tunc miraculum, portendebat." C. litteras Petiliani 
1. II. n. 74. (IX. 240. 1.) „Linguae illae quibus loque-
bantur a Spiritu sancto impleti, per omnium gen-
tium linguas fu turam ecclesiam praesignabant." 
Serm. 271. (IV. 110?). 1.) ..Loquebatur tunc unus 
homo omnibus linguis; quia locutura erat unitas 
ecclesiae omnibus linguis." Serm. 175. de verb. Ap. 
1. Tim. 3, 1. (V. 83G.) Egyetlen egy helyet idézünk 
még „Az Isten városáról- czimii hires munkájából : 
„Conversatus est in terra quadraginta dies cum di-

5) E gondolatot tényleg is valósítva lát juk anyaszent-
egyházunkban, amennyiben nemcsak a hit, hanem a nyelv is 
valóban egy, lévén a latin nyelv az egész világon elterjedt 
egyházunknak hivatalos nyelve. 
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scipulis suis, atque ipsis videntibus ascendit in coelum, et 
post dies decern misit promissum Spiritum sanctum, cuius 
venientis in eos qui crediderant, tunc signum erat maximum 
et maxime necessarium, ut unusquisque eorum Unguis omni-
um gentium loqueretur : ita sigiiißcans unitatem caiholicae 
ecclesiae per omnes gentes futurum, ac sic Unguis omnibus 
locuturam." L. X V I I I . c. 49. ( V I I . 532.1.) 8) 

Alexandriai sz. Cyrill a bábeli nyelvzavarodást rósz, 
de Krisztus^ egyházában a nyelvek különféleségét jó jelnek 
tekinti ; Bábelnél a soknyelvüség a nemzetek elszéledésé-
nek, Krisztusban „signum concursus in unitatem" vala. 
Glaphyr. ad Gen. 1. II .7) Hasonlókat találunk N. sz. Ger-
gelynél 1. I I . Horn. X X X . (1577. 1.); Bédánál : In Act. 
Ap. 2, 3. 

Rupertus Tűit . először is azok ellen fordul, kik a cso-
dát a hallgatók részéről állitják és az apostolokról ekképen 
szól: „Loquebantur ergo nec falso videbantur loqui, dabat-
que voce Spiritus s. eloqui illis : verum novum hoc canti-
cum, ut canimus8) ponens sanctificationis signum, ut in ore 
eorum omnium genera nascerentur linguarum. Novum in-
quam signum : significabat enim,quod ecclesia Deuin, hacte-
nus notum sibi in sola Judaea,Unguis omnium guitium dein-
ceps esset locutura" De dîv. officiis 1. X . cap. 17.(11. 862.1); 
Comment, in Joel. 1. V. cap. 2. (I . 800. 1.) 

A szent atyáknak ezen röviden idézett tanából ki tű-
nik, mennyire téved Oswald, midőn id. h. 225. 1. állítja, 
hogy ők nem vették észre a bábeli nyelvzavarodás és a nyelv-
adomány közti összefüggést ; — sőt ellenkezőleg irataiknak 
majdnem minden egyes, a nyelvadományról szóló helyén 
tekintetbe veszik e kölcsönös viszonyt, s azt különösen 
aranysz. sz. János és sz. Ágoston gyönyörűen fejtegetik. 

(Vége köv.) Dr. Csernoch János. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
V. F E J E Z E T . 

A gyónás szentsége, az állhatatosság szentsége. 
Urunk és Udvözitőnk mondotta, hogy csakis „Aki áll-

hatatos lesz mindvégiglen, az üdvözül," *) tehát más senki. 
Kétszer jelenté ki ezen igazságot, még pedig oly megrendítő 
és ájtatos félelmet keltő szavakkal, hogy lehetetlen azokat 
el nem olvasnunk. „Senki," — úgymond — „aki kezét az 
ekére tevén, hátranéz, nem alkalmas az Isten országára ;" 2) 
és ismét : „Emlékezzetek Lót feleségére !"3) Isten nyilvánossá 
tette előttünk választottjainak történetét, kezdve a terem-
téstől, a kegyelem korszakáig; de ezzel egyidejűleg,ezen fe-
lül és ezzel párhuzamban azoknak is életét, kik elestek. Szol-
gáinak lelki állapota, bármily rendű és rangú legyen is az, 
az állhatatlanság bélyegét viseli magán. Azoknak, kik leg-

6) L. ezeken kivül : Sevm. 26.9. il l. (V. 1093) ; Serm. 266. n. 2. 
(V. 1085.) ; In Joann. Kv. c. 1. tract. VI. n. 10. (III. 2 r . 334.) ; In Joanu 
Ev. c. 2 tract. II. <111. 838.) ; In Joann. Kv. tract. 93. n. 9. (III. 727.) ; 
in Épist. Joann. c. 4. tract. VI. (III. 866.); In Ps. 18. Bnarr. II. n. 10. 
(IV. 85.);Ps. 54. n. 11. (IV. 507.) ; In Ps. 130. 5. (IV. 14G3.) ; Ps. 147. n. 
19. (IV. 1665.) ; Serm. 71 De verb. Ev. Matth. XII. n. 18. (V. 392.) ; Ser. 
87. de verb. Ev. Matth. XX. (V. 466) ; Serm. 99. De verb. Ev. Luc. VII. 
n. 10. (V. 525.) ; De civ. Dei, XVI. 4. (VII. 418.) ; De bapt. c. Donat. 1. 
III. 21. (IX 116.) — 7) Migne, Paris 1859. univ. Patr. 1. 69. Cyrill. 2, 45 
sz 79. 1. — 8) A breviáriumra hivatkozik és a következő szavakat belőle 
id^zi. L. Per. 2. inf. oct. Pentec. Resp. ad Lect. II. 

i) Sz. Máté. X. 22. — 2) Sz. Luk. IX. 62. — 3; Sz. Luk. XVII. 32. 

inkább hasonlítottak Hozzá, és kiket saját trónusának lép-
csőihez állított, t. i. angyalainak nagy része, pokolba sülyedt. 
Választott népéről igy ír az apostol : „Nem akarom elhall-
gatni előttetek atyámfiai ! hogy atyáink mindnyájan a felhő 
alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren, és Mózes-
től mindnyájan megkereszteltettek a felhőben és tengerben, 
és mindnyájan ugyanazon lelki eledelt ették, és mindnyájan 
ugyanazon lelki italt itták, (ivának pedig az őket követő 
lelki sziklából, e kőszikla pedig a Krisztus vala) : de közü-
lük sokakban nem telt kedve az Is tennek; azért elhullottak 
a pusztában." 4) Próféták szinten buktak. Balaam, az isteni 
látogatás közepette, elveszett az Ur ellenei között. Látnokok 
hasonlókép elestek, mint pl. Salamon, az emberek legböl-
csebbike; apostolok szintén, mint J ú d á s ; és keresztények 
azonképen, még pedig újjászületésük legelső s leghatalmasb 
malasztjai által támogatva, mint Ananiás és Zafira. Az egy-
ház évkönyvei telvék ilyen intő példákkal. Az eretnekek név-
sora nem egyéb, mint a malaszt elvesztésének hoszu, gyá-
szos története. A szentek életrajzában hasonlókép föltaláljuk 
egymás mellett az állhatatosság és bukás példáit. A sok kö-
zül csak egygyel szolgálunk, mely a sz. Ferencz-rendiek év-
könyveiben olvasható. Él t köztök egy Just in nevű tag, ki 
magas rangról s nagy jövedelmekről mondott le, hogy el-
hagyva a világot, szerzetessé lehessen. A tökéletesség ut ján 
oly magasra haladt, hogy jelenésekben s más egyéb mennyei 
kedvezményekben is részesült. Társai szent gyanánt tisztel-
ték. Egy alkalommal Rómába ment, hol IV. Jenő pápa nagy 
kitüntetéssel fogadta, nem engedte meg, hogy neki lábát 
csókolja, hanem megölelte őt, jobbjára ültette és számos ki-
váltsággal halmozta el. Mindez büszkeséget keltett szivében 
és megváltoztatta egészen bensejét. Midőn visszatért zárdá-
jába, capist. sz. János igy szólt hozzá: „Mint angyal távo-
zál, mint ördög érkézéi vissza." Kevéssel ezután titkon 
nagy vétkekbe merült, sőt nyilvánosan is megszegte a tör-
vényt. Életét — fogságban végezé. Mind eme példa csak 
egyetlen igazságra oktat bennünket: hogy minden az állha-
tatosaágtól függ. E nélkül semmi sem használ. A kegyeleni, 
a tökéletesség s a dicsőség nem volt képes megmenteni az 
angyalokat. Izrael népére, kiválasztatása, az egyptusi cso-
dák, a pusztában hullott manna, mindez hiu volt és haszon-
talan. Az Istennel való társalgás, az angyal ellentállása, mit 
sem használtak Balaamnak. A mennyei fény, mely föltárta 
előtte mind a természetnek, mind pedig az e fölött létező vi-
lágnak titkait, eredménytelenül világitott Salamonnak. Da-
czára annak, hogy naponkint Jézussal társalgott, hogy hal-
lotta tanítását és látta csodáit, daczára annak, hogy három 
évig forgott körében, mégis elbukott Júdás. Ananiás és Za-
firára nézve pedig mind az újjászületés ajándoka, mind a 
szentségek elveszték hatásukat. Mindnyájan egyképen nél-
külöztek egyet, s ezen egyetlen hiányzó dolog, megdöntött 
mindent. Nem voltak állhatatosak, s bár mindennel mással 
el valának is halmozva, ezen egy : az állhatatosság nélkül, 
semmi sem használt nekik. 

Meg kell tehát magyaráznom, miben áll az állhatatos-
ság, és hogy miként önti azt belénk és tar t ja fenn a gyónás 
szentsége. Lássuk először is az állhatatosság természetét. A 
hittudósok tettleges és szenvedőleges állhatatosságot külön-

~ 4) I. Korinth. X. 1 - 5 . 
28* 
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böztetnek meg ; az első erény, a mi részünkről, a második 
pedig ajándék, az Isten részéről. 

A tettleges állhatatosság először is az Istentől nyert 
kegyelemhez való hűségben áll, vagyis abban, hogy megfe-
leljünk a hi t világosságának elménkben, a szeretet ösztön-
zésének szivünkben, és a Szentlélek sugallatainak akara-
tunkat illetőleg; hogy éber figyelemmel hallgassuk és fiúi 
készséo-g-el kövessük az Isten hivásait és lelkünkben vég-ö Ö O 
hezvitt működését; másodszor pedig a buzgalomban áll, 
mely alatt nem annyira valamely hevesebb érzelmet, vagy 
szivünknek rendkívüli lángolását ért jük, mint inkább aka-
ratunknak állandó és renditlietlen hódolatát. E buzgalom 
leginkább három dologban nyilvánul ; először, benső éltünkre 
vonatkozó kötelmeink teljesítésében; másodszor a pontos-
ságban, mely szerint mindent a maga idejében, maga helyén 
és a maga utján-módján végezünk ; s végül a gyöngéd gon-
dosságban, hogy mindent oly tökéletesen tegyünk, amint 
csak tehetjük azt, megemlékezvén arról, hogy kiért cselek-
szünk, és hogy a leghősiebb tettek roszul és ezen indok nél-
kül semmisek, s hogy a legcsekélyebb ügy is nagygyá nö -
vekszik, ha jól és Istenért teszszük azt. 

Az állhatatosság, harmadszor, a lelkiismeret gyöngéd-
ségében áll, mely alatt a szivnek élénksége s érzékenysége 
értetik, és az akaratnak készsége s tevékenysége, a kegyelem 
működését illetőleg. Az atyák azt állitják, hogy „Res deli-
cata Spiritus Sanctus," 5) mert tisztasága, szeretete és tü-
relme gyakran oly tettekkel is megsértetik, melyeket a mi 
könnyelműségünk csekélységeknek tart . Igy a tiszta lelkiis-
meret is gyöngéd érzékkel bir, mely magától a Szentlélek-
től származik, s a legbensőbb összhangzatban áll Annak 
minden működésével, elannyira, hogy mihelyt érinti az, a 
lelkiismeret azonnal válaszol, miként a visszhang szavainkra» 
vagy miként megrezzen a levél a legcsekélyebb szellő lehe-
letére és habfodrokat vet a tenger, a légáramlat legkisebb 
hullámzására is. 

Ez a lényege a részünkről való állhatatosságnak ; ezen 
benső lelki állapotból foly aztán az engedelmesség, vezeklés, 
önmegtagadás, kiengesztelé, kárpótlás, szilárdság, erősség, 
önfeláldozás s a kitartás mindvégig, mely a végső állhata-
tosságot képezi. 

De bizonyos az, hogy a szenvedőleges állhatatosság 
nélkül, mely az Isten ajándoka, senki sem lehet mindvégig 
állhatatos. A tridenti sz. zsinat tanitja, hogy senki sem ke-
rülheti el a vétkeket, Istennek különös és kizárólagos ma-
lasztja nélkül.6) Nem physicailag lehetetlen ez, hanem er-
erkölcsileg bizonyos. Physicailag lehetséges, hogy ezer ki-
lőtt nyílvessző közül, mindegyik eltalálja a czélt ; de er-
kölcsileg bizonyos, hogy számos vessző a tábla előtt, vagy 
azon tul, vagy a mellett fog leesni. Elvontan okoskodva, 
benső lehetetlenség nincs e dologban ; de teljesen bizonyos, 
hogy a szemek tétovázása, vagy a kéz reszketése, vagy a 
lég mozgása, vagy az akarat hullámzása, vagy más egyéb 
okok akadályozni fogják az ezen lövés mindegyikének czél-
lioz való jutását. Tökéletesen ez áll a mi közreműködésünk-
ről is, a malasztot illetőleg. 

A mennyei világosság, látogatás, és sugallatok oly sii-
5) „Gyöngéd dolog a Szentlélek." Ford. — 6) Conc. Trid. Sess. 

VI. Can. 23. 

rüen hullnak reánk, mint a hópelyhek, de kevés van közöt-
tük, melynek megfelelünk, vagy ha követjük is azokat, csak 
aránytalanul teszszük azt. Nyerünk ugyanis száz malasztot 
s csak húszat használunk föl, vagy kapunk húszat, s csak 
egyet becsülünk meg. A természet mostohasága, mely a ten-
geren ugy, mint a szárazon, a hegyeken ugy, mint a sziklák 
ormain, egyképen és szüntelen szórja gyilkoló magvait az 
ellen, mi él és gyümölcsözik, hű képe azon pusztulásnak, 
melynek a lelkünkbe ömlő malaszt van kitéve. 

IIa tehát nem léteznék egy másik különös malaszt, az 
állhatatosság malasztja, melylyel Isten az O fejedelmi könyö-
rületénél fogva föntart bennünket, egy lélek sem üdvözülne. 
E különös és kiváltságos malasztot nem érdemelhetjük meg. 
Isten azok közöl, miket cselekszünk, semmiért sem igérte 
meg, semmihez sem kötötte azt. A mi állhatatosságunk és 
Isten ezen pazar ajándoka között semmiféle arány vagy ösz-
szekötő kapocs sem létezik. Egyes-egyedül az O fejedelmi, 
nagylelkű kegyelme az. Az első és az utolsó malaszt, üd-
vösségünk alphája és ómegája (kezdete és vége) egyedül az 
ü kezében van. Senki sem érdemelheti meg az újjászületés 
malasztját, mely üdvösségünk első kegyelmét képezi, ugy az 
utolsót sem, mely nélkül újjászületésünk haszontalan. A 
malaszt arany lánczának első és utolsó szemeit kizárólago-
san saját kezeiben tar t ja Istenünk, s annak adja, kinek Neki 
tetszik. Kérhet jük azt, de meg nem érdemelhetjük ; előké-
szíthetjük lelkünket annak befogadására, de igényt sohasem 
tarthatunk reá. Tisztán és egyedül szeretet és kegyelemből 
adatik az nekünk, a szentek közbenjárása által és érdemei-
ért ; Jézus sz. Szivéből patakzik az reánk, Ki szentséges vére 
árán szerezte meg azt. 

És igy könnyű átlátni, hogy az állhatosság, akár mint 
erényt akár mint Isten ajándékát tekintsük azt, elveszthető. 
Egyetlen egy halálos bün lerontja azt teljesen. Ezechiel lát-
nók még az igazakat is figyelmezteti, hogy csakhamar eles-
hetnek: „IIa az igaz eltér az ő igazságától és gonoszt cse-
lekszik, mindazon utálatosságok szerint, melyeket cselekedni 
szokott az istentelen, váljon él-e? minden igazságai, melye-
ket cselekedett volt, nem lesznek emlékezetben ; a gonosz-
ságban, melyeket cselekedett, és bűnében, melylyel vétkezett, 
azokban hal meg".7) Mind az a mi volt, a mit te t t és szenve-
dett, elvész egy pillanat alatt. Az ily gyászos esésre rende-
sen kisebb vétkek sokasága által készítjük elő magunkat. A 
sátán ritkán kisérti meg egyszerre nagy bűnre az igazakat. A 
kísértések rohamait vigyázatra intenék őket. „Ki a kevéssel 
nem gondol, lassankint elesik."8) Csekély kísértésekkel kezdi 
meg tehát támadásait, melyek aztán elragadják és gyöngí-
tik akaratunk teljességét és szilárdságát. Kezdetben kisebb 
bünalkalmakba vezeti az embereket, s igy fokonkint előli 
szivökben a bün utálatát és félelmét, nemsokára pedig bi-
zonyos bátorságot önt beléjök, hogy olyanokhoz is közeled-
nek már, miktől előbb még visszarettentek ; azután heves in-
gerek jőnek, igéző Ígéretek és bonyodalmak, s végre elérke-
zett a kisértő órája. 

Az ily esésre ugy késziti elő bennünket, hogy túlságos 
bizalmat kelt szivünkben saját erőinket illetőleg. „Contritio-
nem praecedit superbia". A romlás előtt kevélység jár ."9) 
Bízni kezdünk Istentől nyert ajándékainkban, még azokban 

Ezecli. XVIII. 24. ») Jéz. Sir. Fia. XIX. 1. ») Péld. K. XII. 18 
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is, melyek bensők s természetfölöttiek, és szellemi előnyeink-
ben,' mintha azok sajátjaink volnának. Ez az, a mit „a ki-
kötő viharának" neveznek ; forgószél ez, mely akkor ragadja 
meg a lelket, midőn az a tenger vészeiből megszabadulva, 
már a mennyei csendes vizekre menekült ; a hajótörés, mely 
akkor éri el lelkünket, midőn az U r békéjének édességét 
már megízleltük, midőn az öröklét révpartján kikötöttünk. 
Az, mi bennünket főleg e nagy és alig észlelhető veszélybe 
sodor, az imának titkos elhanyagolása, tártózkodás és elfor-
dulás az Istennel való társaságtól, mely az áhitatbani buz-
galom és pontosság vesztén alapszik ; e pontosság elvesztése 
ismét a sziv titkos hitetlenségéből, hűtlenségéből származik, 
mely hártyát von föléje és árnyékot vet rea, ugy, hogy az 
isteni jelenlét világára és intelmeire kezdetben könnyű, köd-
szerű fátyol borul, később pedig teljesen elfódetik az elany-
nyira, hogy megfeledkezünk arról és elvesztjük ama szent 
félelmet, mely azt belénk leheli és fentartja. Ezen előkészitő 
és titkos bukásnak valódi oka tehát szivünknek néhány 
benső bűne, melyeket csakis Isten ismer és önmagunk. A vi-
lágnak homályos szemei vannak ; ez csak a külső vétkeket 
láthatja, s ezek közül is csak azokat, melyek a nyilvánosság 
elé kerülnek. De a külső cselekedet nem alkotja a bűn lénye-
gét. A bűn teljes és egész már a sziv benső működése alkal-
mával is, mihelyt t. i. az elme megismeri azt s az akarat 
hozzájárul. Ez a vétek lényeges gonoszsága ; a külső cseleke-
det csak esetleges növekvést kölcsönöz neki, s még egy : a 
botrány bűnét kapcsolja hozzá. Ezek szerint tehát az embe-
rek hoszan készülnek bukásra. Gyakran szilárdan állanak 
éveken át, virágokkal s gyümölcsökkel megrakottan, hason-
lóan oly fákhoz, melyek bensejében őrlő szu rágódik s me-
lyeket egy gyenge szél egyszerre földre térit ; minden ember 
csodálkozik kidölésökön, mig ki nem tár ják keblöket ; ekkor 
rögtön megváltozik bámulatuk indoka, és azon kezdenek ál-
mélkodni, hogy miként állhattak azok fenn ily sokáig. 

Megtanulhat juk ebből, hogy miként kelljen állhatatos-
ságunkat megőrizni. Először és mindenek fölött a folytonos 
és szakadatlan megemlékezés által Isten szeretetéről, mely 
Jézus sz. Szive ut ján működik kebleinkre, édesgetvén és buz-
ditván azokat a viszontszeretetre. Azon öntudat, hogy Isten 
szeretetének tárgyait képezzük ; ezen személyes viszony és 
barátság Jézus sz. Szivével, lelkünkre nézve az, mi a magra 
és gyümölcsökre a napnak melege és világa e földön. Éleszt, 
éltet, kifejleszt, érlel, tökéletesít az mindent. Az Isten sze-
retetében való kételkedés telet hoz a lélekre ; annak gyenge 
és hanyag érzete pedig olyan, mint a felhős és borús égbol-
tozat, mely akadályozza a világosság érlelő befolyását. A 
sötétség alatt minden elhalványul és kihal. Ha csupán és 
egyedül azon öntudatnak élünk, hogy Jézus Krisztus drága 
sz. Vére árán teljes bocsánatot és feloldozást nyertünk, hogy 
az Ö barátai és tanítványai vagyunk, hogy Ö mindig velünk 
van, szeret és gondot visel reánk : az állhatatosság mély gyö-
keret fog verni akaratunkban, és erre nézve nincs szükség 
bő tudomány, sem mystica vagy ágazatos theologiára. Gyer-
meteg sziv elég erre. 

Cochin-China vértanúi között, a legutóbbi években, 
volt egy egyszerű hitujoncz. A pogányok megvetették őt 
tudatlansága miatt, és kigúnyolták, mert nem tudta megczá-
folni Isten természetére tett ellenvetéseiket, és mert állha-

tatosan szenved, sőt meg is hal oly Istenért, kiről nem tud 
nekik kimerítő választ adni. 0 igy felelt : „Egy számos tag-
ból álló családban némelyek érett ismeretre tettek szert, 
mások if jakká növekednek, ismét mások gyermekek csupán ; 
mindnyájan egy képen szeretik atyjokat, de egyik sem is-
meri őt tökéletesen. Az öregebbek tudják vázolni jellemét s 
elmondani az okokat, hogy miért szeretik őt ; de a kisdedek 
nem ismerik sem jellemét, sem nevét. Minden, a mit tudnak 
róla, ez : hogy atyjok, és hogy szereti őket ; ez azon egye-
düli ok, melyért viszont szeretik őt, és a miért egész szív-
vel, lélekkel csüngenek raj ta ." Ilyen az Istennek gyermeteg 
szeretete, mely állhatatosságunknak alapját és koronáját 
képezi. (Vége kör.) 

A Szent-István-Társulat 
ápril 11-kén tartott választmányi ülése. 

(Vége.) 
Továbbá jelenté alelnök ur, hogy Ihász Gilbert pre-

montrei r. kanonok „Szellemi kincsek" czimü terjedelmes 
munkát küldött be kiadás végett. Alelnök ur nagy elisme-
réssel nyilatkozott a szerző nagy szolgalmáról, melylyel szá-
mos éven át gyűjtögette a nagy munkájába való története-
ket, adomákat, költeményeket. A választmány szintén nagy 
méltánylással fogadta a ft. szerző urnák a társulat iránti bi-
zalmát szintúgy, mint fáradságát ; azonban tekintettel arra, 
hogy ily nagy terjedelmű munka kiadására egyhamar alig 
nyilnék tér-, midőn számos, részben már elfogadott munka 
vár kiadásra, részben több beadott munka birálat alatt van, 
azon határozatot hozta, hogy szerző urnák fejeztessék ki a 
társulat köszönete, egyszersmind sajnálkozása a fölött, hogy 
jelen körülmények közt a munka kiadására legjobb akarata 
mellett sem vállalkozhatik. 

Olvastatott f't. Laubheimer Ferencz egyetemi tanár ur 
ő ngnak levele, melyben a társulatnál viselt egyházi censori 
tisztéről leköszön s kéri a választmányt, hogy utódának ki-
neveztetése iránt intézkedjék. A választmány őszinte sajná-
lattal fogadta ezen lemondást, annyival is inkább, minthogy 
nagy hálával tartozik ama buzgó, tudós férfiú iránt, ki oly 
ernyedetlen szorgalommal s lelkiismeretes pontossággal tel-
jesítette évek hoszu során át fáradságos tisztét. A választ-
mány ennélfogva elhatározta, hogy írásban felkérje ő nagy-
ságát lemondásának visszavételére, remélvén, miszerint a ft . 
egyetemi tanár ur a társulat iránti forró ügyszereteténél 
fogva e kérelemnek szives lesz engedni. o o 

Bejelentetnek a következő u j tagok : Borszéki Soma 
ti tkár a keresked. minisztériumban; Károly János tétényi 
esperes-plébános ; Lat tyák János martonvásári pleb. ; He-
rold János köröskényi pleb. ; Szabó István csiffári kántor-
tanitó; i f j .Gebé Andor munkáesegyházmegyei közp. papnö-
vendék ; Mertl József csepeli pleb, ; Dr Csernoch János krisz-
tinavárosi káplán ; Bostaházy Sándor uradalmi főpénztár-
nok T a t á n ; Matejko Vilmos rákos-csabai plébános; Berté-
nyi Iván joghallgató; Keledi József nagyváradi ügyvéd; 
Andruscsakievics Henr ik ; Belyis János ; Bessenyei I s tván; 
Bodnár András ; Csiszarik János ; Demeter János ; For-
mády Alajos ; Gáy János ; Gerieh Gyula ; Grieger István ; 
H a d z i m a E d e ; Hanusovszkv István ; Koncz Ödön: Koscs 
Is tván; Makovics Sándor; Mihelyi József; O n d z i k P á l ; 
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Oppitz Sándor ; Palás thy Ferencz ; Szartóry La jos ; Szkiba 
Vincze; Szkurkay Lénárd ; Sztranyavszky József ; Zboray 
J á n o s ; Zsendovics J á n o s ; Handlovai r. k. iskola; Deák 
Farkas miniszteri t i tkár s akadémiai tag. 

Miután a társulat könyvtári készletének elhelyezése a 
folyton emelkedő forgalom folytán, már nehézséggel jár , bi-
zottság küldetett ki, hogy ez iránt az alelnök ur vezetése 
alatt tanácskozva, a szükséges intézkedésekről tervet adjon s 
jelentést tegyen. A bizottság tagjaiul Hartha Béla semmitő-
széki biró, Bornemisza Antal kir, táblai biró s Novakovics 
János pénztárnok urak kérettek föl. 

A budapesti kir. katli. főgymnasium önképzőköre, a 
nádudvari és a sárospataki népiskolai könyvtárak, Hernád-
Keres és Erdővég róm. kath. községek szegény tanulói s a 
pesti jótékony nőegylet részére ajándékkönyvek szavaz-
ta t tak meg. 

A pénztár bevétele jan. 1-től bezárólag ápril 11-ikéig ; 
24,961 fr t 52 k r ; kiadása: 24,625 f r t 58 k r ; pénztári mara-
dék : 290 f r t 94 kr. — Az ügynökségben márczius hóban 
eladatot t : 18,990 példány könyv, 1844 db szentkép, 290 db 
egyéb nyomtatván, készpénzben bejött 7314 f r t 69 kr. 

A jegyzőköny hitelesitésére Bossányi László és Dosz-
tál Gaudentius választmányi tagok kérettek föl. ( , l á r s . É r t . ' ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, április 23. Az uj párt programmja. Valahány-

szor nálunk u j párt van keletkezőben, mindannyiszor bizo-
nyos kétkedő szellem száll meg bennünket, afelett való gon-
dolkozásunkban : váljon az u j pár t programmjában lesz-e 
valami eloi eltérés jobb i rányban azon pártoktól, melyeket 
már ezideig fel- és ismét letűnni lát tunk. E kétkedésünk 
nagyon is igazolt ; mert bár különféle nevü pár t ja ink létez-
tek már, de ami a lényeges, az ország erkölcsi állapotát illető 
pontra vonatkozik, eltérést még mindez ideig nem jegyez-
het tünk fel ; e pontban minden párt , l iberál is ' volt, vagyis ke-
resztényellenes álláspontot foglalt el. Midőn az uj, ma már 
,egyesült ellenzék' nevet felvett pár t alakulásáról volt szó, a 
kétkedés szelleme ismét meglepett bennünket és ebbeli érzel-
münknek kifejezést is adtunk ; fájdalom, az idő nagyon gyor-
san igazolt bennünket. 

Az ,egyesült ellenzék' programmja előttünk fekszik, és 
amit ezelőtt egy pár héttel csak gyanítot tunk, azt ma a pro-
gramul által megerősitve találjuk, nemcsak, hanem ameny-
nyire az eddig létezett pártok programmjai t ismerjük, túlha-
lad ez liberalismusával minden eddig létezett pártot, leszá-
mítva a legszélsők pár t já t , és igy még azt sem mondhat juk, 
hogy kilátásaink oly roszak maradtak, mint a minők voltak, 
hanem azt kell mondanunk, hogy az ,egyesült ellenzéki' pá r t 
programmja által kilátásaink a jövőre még sötétebbek let-
tek, mint voltak ; amennyiben pedig roszabbak nem lettek, 
maradnak mégis oly roszak, mint voltak. 

Az ,egyesült ellenzék' programmjának különösen két 
pontja van, melyek bennünket közelről érdekelnek és me-
lyekre Ítéletünket alapít juk. Az első, illetőleg a programúi-
ban a 7-ik pont igy szól : „Teljes vallás és lelkismereti sza-
badság; a jogok kölcsönös tisztelete és béke az egyes nemze-
tiségek és hitfelekezetek, valamint ezek és az állam közt." 
íme az egyik pont, mely minden egyébre mutat , csak arra 

nem, hogy oly pár t ta l van dolgunk, melytől a dolgok jobbra 
fordultát reményllietnők. ,Teljes vallás és lelkismereti 'sza-
badság', ez az u j pár t egyik jelszava. T u d j u k , hogy neveze-
tesen az alsóház minden képzelhető alkalommal törekedett e 
kérdést mellékesen megoldani, de nem tudjuk , hogy a köz-
jogi alapon állott valamely pár t e pontot programmjába fel-
vette volna ily nyíltan ; tud juk , hogy ez irányban már is 
nagy lépések történtek, de nem tudjuk, hogy valamely kor-
mány e kérdést komolyan tette volna feladatává, ez a sze-
rencse (?) ez országra még csak várakozik, és mint látszik, 
evvel az országot az ,egyesült ellenzék' akar ja boldogítani, 
ha — kormányra ju t . Ami pedig a jogok kölcsönös tisztele-
tét és a békét illeti, a hitfelekezetek, valamint ezek és az 
állam közt, hogy ez hogy fog kinézni, arra nézve a mult elég 
tanuságul szolgál. Nem volt még kormány, mely az ellenke-
zőt mondta volna ki, de hogyan is mondaná ezt ? ellenkező-
leg minden kormány a legünnepélyesebben ugyanazt Ígérte, 
mit az ,egyesült ellenzék', és mi lett az Ígéretből? az, hogy 
míg a többi felekezeteket, azoknak jogai t az állam tisztelet-
ben tartot ta , a katholikusok jogait egyiket a másik u tán le-
foglalta, az, hogy az állam a katli. egyház belügyeibe is be-
avatkozik és magának rendelkezési jogot követel, az, hogy 
az állam oly törvényeket alkottatott , melyek egyenesen a 
katholicismus hátrányára és a többi felekezetek előnyére 
szolgálnak. Már hogy várhatnánk mi oly párt tól másféle 
jogtiszteletet, melynek nemcsak tagjai szabadelvűek, hanem 
amely egyenesen a teljes vallás és lelkismeret szabadságot 
tűzte zászlójára? A jog tiszteletére az emberiséget a keresz-
ténység tanította, de evvel a ,teljes vallás és lelkismeret sza-
badság' ellentétben van, a ki ez utóbbit akar ja , az előbbit 
nem teheti, és igy az ,egyesült ellenzék' szavaiból nin-
csen mit reménylenünk, azokban mi katholikusok meg nem 
bizhatunk, szavak azok, melyeknek a tények ellenmon-
dani fognak. 

A második, illetőleg a programm lO-ik pontja, melyet 
felemlítünk, szintén kellő világot vet az u j pár t szellemére. 
„A közoktatás — úgymond a programm — hazai kul turá-
lis szükségleteinek megfelelőleg, és a magyar közművelődés 
terjesztése és fejlesztése érdekéből összhangzatos szervezet-
ben és törvénynyel rendezendő a népnevelés legalsó fokától 
a főtanodai oktatásig. E czélból az 1868. X X X V I I I . tör-
vényczikknek szakaszai, a törvény alapelveit fentartva, mó-
d o s i t a n d ó k . . . . A tervszerű rendezés és vezetés érdekéből 
minden tanintézet a közoktatási miniszter kormányzata, ille-
tőleg felügyelete alá helyezendő." IIol van a programm e 
pontjában csak egyetlen egy szó, melyre támaszkodva re-
ménylkedhetnénk, hogy az eddig uralkodott kárhozatos irány 
az iskolákban meg fog változtat tatni ? Vagy kér jük , miben 
különbözend irányára nézve az u j pár t az iskolákban, a 
mostani liberális párt irányától, midőn nyíltan kimondja, 
hogy a törvény ,alapelveit ' fenn fogja tar tani? Nem maga a 
törvény, nem az iskolák szervezése, hanem épen a törvény 
alapelve ellen volt eddig is kifogás, nevezetesen pedig a kö-
zösiskola ellen, mi jót nyúj t tehát e tekintetben az u j pá r t ? 
semmit, hanem roszabbat, mint volt, mert mint látszik, con-
fiscálni akar ja iskoláinknak eddig még létezett némi önál-
lóságát is, erre és nem másra tud juk magyarázni a programm 
azon szavait, hogy a tervszerű renűezés és vezetés érdekéből 
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minden tanintézet a közoktatásügyi minister kormányzata, 
illetőleg felügyelete alá helyezendő," bizonyára ezt is azon 
joglisztelet közé számitja a párt, melyet a 7-ik pontban 
megigért. íme e két pont feltárja előttünk a czélt, melyre 
vallási tekintetben az u j párt törekszik, de feltárja azon fo-
galomzavart is, melyben pártjaink élnek, midőn azt hiszik, 
hogy ily módon az országot boldogíthatják. Szegény Ma-
gyarország, mikor fog kebledben támadni párt, mely nem 
ront, hanem épit, nem szóval igér boldogságot, hanem tett-
leg fogja létesiteni azt? !') 

Mécs. Az isicola-,krach', ugylátszik, igen közel áll, s 
ez is egyike azon jeleknek, melyek azon reményre jogosíta-
nak, hogy a liberalismusnak uralma már odáig sülyedt, azon 
pontig, melyet „a végnek kezdete" szóval jelezni szoktunk ; 
— hogy ily czikornyásan fejezem ki magamat, ebből t. szer-
kesztő ur láthatja, hogy a teljes végnek beállását vajmi na-
gyon gyorsan ugyan nem, de mégis, hogy már kissé remé-
lem ; a népnek mégis csak ki kell józanodnia egyszer, s akkor 
majd annak belátására is ébred, hogy kár neki minduntalan 
csak zsidókat és zsidószolgákat, azaz szabadkőműveseket vá-
lasztania a különféle alsóbb- és magasabbrangu képviselő-
testületekbe, kik aztán ottani helyzetöket csak arra zsákmá-
nyolják ki, hogy vagy zseböket tömjék, vagy holmi bolond 
vagy gonosz ,elvek' erőszakolása által a keresztény társa-
dalmi rendszert ássák alá, — vagy — és ezek vannak leg-
többen : mindkettőt tegyenek, azaz speculáljanak, lopjanak, 
gazdagodjanak, és emellett, hogy a misera plebsnek figyel-
mét magoktól elfordítsák, egy kis kulturharezot folytassa-
nak. S ha majd a nép ezen belátásra ébredt, akkor beálland 
azon körülmény is, melynek beálltát egy igen magasan álló 
személyiség már évek előtt óhajtá : az t. i., hogy oly képvi-
selőtestületek fognak az urnákból kikerülni, melyekkel ke-
resztény-tisztességes módon lehetend majd kormányozni. 

Tehát : bár mennél előbb józanodnék ki a nép ! Hogy 
jó uton van hozzá, erre mutat ép azon adat is, mely mai le-
velemnek tárgyát képezi, az t. i., hogy a liberális tanrend-
szer elleni panaszok egyre növekedő arányokban szaporod-
nak. Általános azon panasz, hogy 14 éves gyermekek, 6—8 
évi ,törvényes' iskoláztatás után az irás-, olvasás- és számo-
lásban még a legegyszerűbb várakozásoknak s követelmé-
nyeknek sem felelnek meg, — más szóval, hogy a liberális 
tanrendszer fejlesztésére forditott milliók haszontalanul ki 
vannak dobva, mert régebben a gyermekek sokkal olcsób-
ban sokkal többet tanultak. A dolog már a birodalmi ta-
nácsban is került szóba, sőt legújabban az itteni községta-
nácsnak liberális tagjai penditék meg, dr. Kühn által, ki 
egyszerűen azt a sokat mondó inditványt tette : kéressék fel 
a v. s k. o. ministerium az elemi iskolák tanrendjének oly-
értelmü megváltoztatására, hogy ezentúl ismét nagyobb 
sulv fektettessék a tüzetesen u. n. elemi tantárgyakra, mint 
ahogy ez régebben a katholikus tanrendszer mellett közmeg-
elégedésre történni szokott. 

') A programm s ennél fogva a pártnak jellemzéseül szolgálhat, 
hogy amannak aláírói közt ugyanazon Bánhidy Béla nevével találkozunk, 
ki 1870 i okt. 15-kén bizonyos Steinitzer-rel együtt, — (aligha nem 
zsidó) aláirta s szétküldte azon köriratot, melyben az aradi ,Széchenyi-
Oriens' örömét fejezi ki Rómáuak az olaszok általi elfoglaltatása, az olasz 
nagypáholynak oda való átköltözése s a pápa világi hatalmának romba 
döntése felett. L. Hartha, A szabadkőművesség, Eger, 1870; 981. Szeri,-. 

Ezen indítvány oly égető közszükségérzetnek adott ki-
fejezést, hogy még a ,N. Fr. Pr.' sem mert felszólalni ellene, 
hanem számos liberális képviselő példája szerint, egész ter-
jedelmében helyeselte és magáévá tette azt. Az ezen alka-
lomból keletkezett községtanácsi tárgyalások alatt dr. Frieb, 
tanár s tanácstag constatálta, hogy 100, a gymnasiumi tan-
folyamra jelentkező if jú közül alig 20 bir a szükséges előké-
szültséggel, melyet az elemi iskolában el kellett volna sajá-
títani ; de nem sajátitotta el, az ott uralkodó ferde, impae-
bagogicus módszernrl fogva, 

A dolog, mint mondám, nyivánvaló, a baj t minden em-
ber ismeri s érzi, s mégis — ki hinné — a javaslattételre 
kiküldött községtanácsi bizottság dr. Kühn indítványának 
elvetését javaslá ; mert — halld művelt világ s bámuld a 
szabadkőművesség által orránál fogva vezetett nyárspolgár-
ságnak bornirtságát : — mert „az indítványnak elfogadása 
a clericálisok értelmében döntené el a kérdést!" Ezek 
előtt az emberek előtt tehát nem az dönt, váljon jó-e az 
iskola, vagy rosz, hanem csak a bornirt aggály, hogy valaki 
őket ,clericalisok'-nak nevezhetné, lia olyasmit tesznek, mit a 
végtelenül zilált tanügynek isméti felvirágoztatása okvetle-
nül megkíván, inkább maradjon meg a szédelgés, mert az — 
nem-clericalis ! Ennél jobb bizonyítványt mi szegény ,cleri-
cálisok' nem is kívánhatnánk ; a bécsi bölcs községtanács-
nak pedig előbb utóbb mégis keilend ezen ,clericalis' útra 
térni, csakhogy addig még talán milliókat fognak kidobni s 
ezer meg ezer gyermeket tenni tönkre ; — de hát ez a libe-
rális bölcseség és becsületesség, — csakhogy nem ,clericalis !' 

IRODALOM. 
= A hnth. egyházjogtan kézikönyve, különös 

tekintettel Magyarország jogi viszonyaira. (Vége.) Már in-
kább megfelelt szerző a kritika kivállatának, midőn az 
1855-iki concordatumnak hazánkbani érvényéről és pedig 
jeles kanonistánk, Porubszky, utasítása nyomán az ujabb kia-
dásban tüzetesen értekezik. (18. lap.) 

Az első kiadásban a vaticáni zsinatról emlités nem tör-
tént ; szerző, mint előszavából megértjük, előbb azon nézet-
ben volt, hogy a vaticáni zsinatnak eddigelé hozott határoza-
tai legalább alakilag mind dogmatikai jelleggel bírván, nem 
a jogászok, hanem a dogmatikusok és historikusok köréhez 
tartoznak ; de most az ujabb kiadásban a vaticáni zsinat 
mind azon határozatait idézi (ezt különben már az elsőben is 
tette) melyek az egyházjog terén is fontosak, és ezen kivül 
tüzetesen szól (48. lap) eme zsinat egyetemességéről is. 

Jelentékenyen bővité szerző műve ujabb kiadásának a 
canoni perrendtartásról szóló részét (613—667. lap), tüzete-
sen jelezvén mindazon változásokat és módositásokat, me-
lyek hazánk több sz. székeinek bírói eljárásánál az 1868:54 
tveznek megfelelőleg létesültek. — A holttá nyilványitás-
ról szintén bővebben értekezik a szerző (241. §.) kinek e 
tárgy kidolgozásánál utmutatóul szolgait Rajner Lajosnak a 
,Sion' multévi november és deczemberi füzetében megjelent 
ily czimü jeles dolgozata : „A második a további házasságok 
és a sz. széki holttá nyilványitás." — Az egyház és állam 
közti viszonyról szóló részben ismét sok olyasmit találunk, a 
ini az első kiadásban nem volt olvasható. Igy a 714. lapon 
részletesen leiratnak ama találó hasonlatok, melyek által a 
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régi kanonisták az államnak az egyház irányábani bizonyos 
mérvű coordinatióját feltüntetni törekedtek. A 731. lapon 
tüzetesen ki van fejtve s megkritizálva a theologusoknak 
tana : De potestate ecclesiae direeta, indirect a és directiva. — 
A 738. lapon szerző jelzi a jogokat, melyeket a liberális jog-
tudósok felségi jogoknak szoktak nevezni. A 743. lapon is-
mét a protestánsok által felállított episcopal, territorial és 
collégial rendszerek ismertetését és kritikáját találjuk. — 
Mindazon bővitések által szerző a kath. és állami jogászok 
tanai közti különbséget világosan előtünteti. 

A jogforrásokra való hivatkozások, melyek az első kia-
dás számos helyein elmaradtak, utánpótoltattak az ujabb 
kiadásban, melyet szerző könyvészeti jegyzetekkel is szé-
pen gazdagított. 

Végre még két dologra terjedt ki szerző figyelme, u. m. 
a latin és görög katholikusok disciplinája közti különbség-
nek hivebb előtiintetésére s azon stylaris hibáknak, melyek 
az első kiadásnál észlelhetők voltak, elsimítása által az egész 
mű szövegének kerekdedebb irályba való átöntésére. 

Szóval szerző, müvének ujabb kiadásánál, igyekvék 
ama czélt elérni, hogy megfelelhessen a kritika által nyilvá-
nított azon óhajnak, miszerint „szerző igen háladatos mun-
kát hajtana végre, lia müve netán második kiadásában — 
czélul tiizné maga elé, tanítványait ép oly jó theoretiku-
sokká kiművelni, mint a mily ügyes praktikusokká fog-
ják magukat müve szorgalmas tanulmányozása által kiké-
pezhetni." 

Örömmel tapasztaljuk, hogy szerző a józan kritika fel-
szólalásait és megjegyzéseit figyelembe véve, a tanácsolt át-
alakításokat és javításokat aszerint eszközölte. Ezzel nem 
csak jóakaratának és a józan kritika iránti tiszteletének je-
lét adta, hanem müvét, ennek nagy előnyére, tökélyetesitette. 
Kívánjuk, hogy a kritika is mindig oly hiven teljesitse fel-
adatát, mint Kazaly müvénél ; akkor e szerzők müveiket 
javíthatják és a tudomány előnyére tökélyesithetik ; ha azon-
ban a dicséretnél egyebet nem teszünk, sem a szerzőnek s 
annál kevésbé a tudománynak nem használunk. Kazaly egy-
házjogtanát különben a közönség pártfogásába ajánljuk ; a 
mint tudjuk, szerző intentiókra is adja müvét. 

H i v a t a l o s . 
Vallás s közokt. magyar miniszterem előterjesztésére 

a nyitrai székeskáptalanban Gyurikovits Mátyás kanonok 
és trencséni főesperesnek a Sz.-Benedekről nevezett Grón 
melletti czimzetes apátságot ; Közlik János kanonok és zsol-
nai főesperesnek a szent keresztről nevezett aszódi czimze-
tes prépostságot ; Venczel Ferencz kanonok granadai főes-
peres és püspöki helynöknek a sz. Kozma és Dömjénről ne-
vezett ludányi czimzetes apátságot adományozom ; továbbá 
dr. Palma Alajos nyitraivánkai plébánost és Malocsay Gás-
pár nagy-bittsei esperes-plebánost a nyitrai székes káptalan 
tiszteletbeli kanonokáivá kinevezem. 

Kelt Bécsben. 1878. évi április hó 12-kén. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

YEOYESEK. 
— Király ő Felsége Gerladi Benjamin, a székesfehér-

vári kath. főgymnasium igazgatójának, harmincz évi buzgó 
és jeles tanári működése elismeréseül, a koronás arany ér-
demkeresztet adományozta. 

— Ftdő Buhla Károly apát és kanonok ur ő nagysága 
ujabban 5250 ft. o. é. alapítványt tett le, melyből 2100 ft. 
az esztergomi külső apácza-zárdát, 2100 ft. a komáromi 

apáczazárda-alapot ; végre ismét az esztg. megyei nyugdij-
alapot 1050 ft. illeti. Hasonlólag ftdő Somogyi Károly esz-
tergomi kanonok ur ő nagysága a fővárosi szeretetház ja-
vára 6000 frtnyi alapítványt tett s annak félévi kamatját, 
150 frtot azonnal lefizette. 

— Ftdő Györgyényi Ignácz, székesegyházi kanonok 
legközelebb Egerben a rózsa-utcza sarkán álló úgynevezett 
Páczán-házat 5000 írtért megvette azon jótékony czélból, 
hogy azt kisdedóvoda s gyermekmenhelynek — és jiedig ki-
zárólag e czélra — a város rendelkezésére bocsássa. Az ál-
dozatkészség e nemes ténye kétségkívül örök hálára kötelezi 
a város közönségét minek egyik szép jelét tanusitották Eger 
müveit női már is azon tény által, hogy a nagylelkű adomá-
nyozónak, mint „az árvák védnökének" küldöttségileg dí-
szes babérkoszorút adtak át. A szándékolt intézet berende-
zése és megnyitása az adományozó s a város egyetértésével 
később fog eszközöltetni. E. K.) 

— Bizonyos dr. Lewis, kit egyébiránt van szerencsénk, 
hiréből már régóta ismerni, e napokban egy nyilatkozatot 
küldött be hozzánk, melyben egyes, a „szabadkőmüvesi kö-
rök"-ben ellene felmerült vádak ellen védekezik. Védeke-
zése ugyan nem igen érdekelne bennünket, de az egész irat-
ból mégis azt tanuljuk, hogy 

1) a magyar szabadkőművességnek, belső ziláltságánál 
s anyagi valamint erkölcsi sülyedtségénél fogva már a kül-
földi ,testvérek' előtt sincs becsülete többé : — 

és mi ennél még érdekesebb : 
2) hogy Lewisnek a ,kormány' már akkor adott en-

gedélyt a szabadkőművességnek Magyarországbani szervezé-
sére, midőn még semmiféle ,Nagy-Oriens' sat. sem létezett 
az országban — ! 

— Dechamps bibornok, malinesi érsek, kinek a libe-
ralismusról irt munkája nem régen annyi méltó figyelmet 
keltett, legujabbau a liberális katholicismusról irt nagyobb 
művet. 

— Néhány olasz liberális lap félreismerhetlen irányza-
tossággal nem régen azon hirt terjesztette, hogy ő szentsége 
megengedte, miszerint a Quirinálnak egyik kápolnájában a 
királyi család számára csendes misék mondathassanak. A 
, V. délia V.' e hirt, bizonyára nem ok nélkül, röviden de hatá-
rozottan meghazudtolja. Hasonlólag, midőn ugyané lapok 
nem régen nagy hangon híresztelték, hogy ő szentsége két ná-
polyi grófnőt fogadott magánkihallgatáson, „kik Margit ki-
rálynénak udvari hölgyei", a , V.' sietett kijelenteni, hogy ő 
szentsége Cini és Cirella grófnőket fogadta ugyan, de hogy 
azok nem tartoznak Margit királyné udvarához. 

— Mondják, hogy a német császárnak válaszlevele ő 
szentségének trónraléptét jelentő iratára elindittatott, a nél-
kül, hogy Falk, a ,cultus-excellentia' erről tudomást nyert 
volna, mit beavatott körök annak veszik örvendetes jeléül, 
hogy fejedelmének teljes bizalmát nem birja többé. — A 
strassburgi püspöknek gyermeksemináriumát, a porosz kor-
mány, tudvalevőleg azelőtt 5 évvel bezáratta. Legújabban 
sikerült a püspöknek, akként egyezkedni a kormánynyal, 
hogy a seminariumot ismét megnyithatja, de csak mint táp-
intézetet, ugy, hogy a növendékek kénytelenek a kir. gym-
nasiumba járni. — Loë Bódog bárónak ő szentsége a római 
grófi czimet adományozta, abbeli folyamodványára azonban, 
hogy e czimet Poroszországban is viselhesse, az uj, pedig 
igen ,békülékeny'-nek híresztelt belügyminister, Eulenburg 
gróf, tagadó választ adott. — Hossbach helyébe (1. 26. sz.) 
most bizonyos dr. Schramm nevü egyént választottak a 
berlini szent Jakab-féle községnek prédikátorává, kiről a 
,Krzztg' azt mondja, hogy még sokkal roszabb Hossbachnál. 
Tény, hogy próbaelőadast nem mertek tartatni vele. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : A nyelvadományról. — Jézus szeretete a bűnbánók iránt. — Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. — 
Egyházi tudósitások : Pest. Sok ami sok. Esztergom. Húsvéti ünnepélyek. Róma. Ö szentségének beszéde a bíbornoki kar-

hoz. — Irodalom. — Vegyesek. 

À nyelvadományról. 
(Vége.) 

B) A nyelvadomány azonban nemcsak jelké-
pezte az egyház egyetemességét és egységét, hanem 
annak elérésében tényleg részt is vett, amennyiben 
képesité az apostolokat, hogy a különféle nyelvű 
nemzetek között hirdethessék Isten igéjét, terjeszt-
hessék szent tanát, a világ legszélsőbb határáig vi-
hessék az üdvösség evangeliomát, Isten e szándékát 
felfogták az apostolok; a mint rájuk szállt a Szent-
lélek tüzes nyelvek alakjában, ök, a kik előbb félén-
kek voltak, most azonnal megszólítják az összese-
reglett népeket s nyelvökön szólván, megvetik az 
egyetemes egyház alapját. 

Ilyképen lett a nyelvadomány nemcsak jelképe, 
de egyszersmind eszköze is az egyház egyetemessé-
gének és egységének, vagyis Rup. Tűit. szavai sze-
r in t : „Ita vero signum fuit, u t causa quoque effi-
ciens, principiumque esset futurae rei." De div-
off. X. 17. 

Végre kérdezhetnök még : megszűnt-e már a nyelv-
adomány? Az eddig mondottak alapján önkényt kö-
vetkezik e kérdésre a válasz. A nyelvadomány mint 
jelképe az egyház egyetemességének, megszűnt, mert 
most az egyház már az egész világon el van terjedve ; 
mint az evangelium terjesztésének alkalmas eszköze 
idegen népek között, nem szűnt meg, mert a ké-
sőbbi századokban is találkoztak egyesek, kiket a 
Szentlélek ez adományával megajándékozott. 

Sz. Irén idejében, mint ö maga tanusitja,1) gya-
kori volt még a nyelvadomány ; aranysz. sz. János 
korában már ritkább lehetett, mert egyik pünkösti 
beszédében értekezvén a nyelvadományról, válaszol 
egyszersmind ezen, a mint mondja, gyakran hozzá 

Adv. haer. 1. V. 6. (299. 1.) 

intézett kérdésre : „Miért vonatott el az emberektől 
eme kegyelem?" Nem mintha megszégyenitene Is-
ten, — hangzik sz. János válasza — hanem még 
meg is tisztel bennünket. De hogyan? Megmondom. 
Ama idők emberei, még csak nem rég a bálványok-
tól elvezettetve, egyszerüebbek voltak, értelmök 
tompább és balgább vala, s elmerülve az anyagiakba 
a szellemi javak eszökbe se jutottak ; nem tudták, 
mi a szellemi adomány, melyet csak a hit képes fel-
fogni : s azért történtek a jelek. Mert a szellemi ado-
mányok közül némelyek láthatatlanok és csak a hit 
által foghatók fel; mások ismét bizonyosáéi is nyúj-
tanak az érzékeknek és indokai a hitnek a hitet-
lenekben. Következőkben a biinök megbocsátását, 
mint szintén szellemi kiilérzékek által észre nem 
vehető dolgot példaképen hozza fel s ekkép folytatja 
beszédjét : „De idegen nyelveken szólani, az is ugyan 
szellehni működés, mindazonáltal a külérzéknek is 
jelt szolgáltat, a mit a hitetlenek könnyen vehetnek 
észre ; mert ama belső és láthatlan működés a lélek-
ben, a külső nyelv által, melyet hallunk, nyilatko-
zik : azért mondja sz. Pál is : „Mindenkinek haszná-
latra adatik a Lélek nyilatkozása." (I. Kor. 12, 7.) 
Jelekre tehát nekem nincs szükségem; miér t? mert 
én jeladás nélkül tanultam hinni az Urnák. A kinek 
még hite nincs, annak zálogra van szüksége; nekem 
hitem lévén, sem zálogra, sem jelre szükségem nincs, 
s habár nem is szólok idegen nyelveken, mégis tu-
dom, hogy megtisztultam bűneimtől; hanem azok 
akkor nem hitték volna, ha csak jelt nem kapnak, s 
azért adattak nekik a jelek, mint a hitnek indokai. 
E szerint nekik a jelek, nem mint hívőknek, hanem 
mint hitetleneknek adattak azért, hogy higyenek s 
igy mondja Pál is : „A nyelvek jelül szolgálnak nem 
a hivőknek, hanem a hitetleneknek." Látjátok tehát, 
hogy az Ur, ha el is vonta tőlünk a jelek nyilatko-
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zásait, nemcsak hogy meg nem alázott, hanem még 
inkább meg is tisztelt bennünket, mert ezt azért 
tette, hogy kitüntesse hitünket, a kik jelek nélkül is 
hiszünk. Azok, ha előbb a jelt, a zálogot meg nem 
kapták volna, nem is hitték volna az oly dolgokat, 
mik érzékeik alá nem esnek ; s én jel nélkül min-
dent elhiszek neki : ez tehát az oka, miért nem történ-
nek már jelek." Serm. de s. Pentec. (VI. 257.) Sz. Já-
nos a nyelvadományt a kinyilatkoztatás külismer-
vének tekinti, mely mint a külső érzékek alá eső cso-
dás jelenség, hitet képes előidézni a hitetlenekben 
vagyis hihetőségi indokot képez, s mint ilyent meg-
szűntnek tekinti azokra nézve, kik már hisznek. A 
hívőket is erősiti ugyan hitökben, mint minden hí-
vőt általában az úgynevezett hihetőségi indokok, de 
tulaj donképen a hitetlenek végett adatik, és mikor 
el van érve a czél, fölöslegessé válik s ennélfogva 
megszűnik az eszköz.2) 

Más szempontból fogja fel a dolgot sz. Ágoston. 
Tőle is ellenvetésképen kérdezte bizonyos eretnek: 
„Miért nem akarsz szólani minden nyelven ? íme ott 
(Jeruzsálemben) minden nyelv hangzott. Miért nem 
beszél most is az, á kinek adatik a Szentlélek, min-
den nyelven ?" A szent atya ekkép válaszol a hae-
reticusnak : „A Szentlélek közlésének az emberek-
kel akkor az volt a jele, hogy minden nyelven be-
széltek. Most talán azt fogod te eretnek mondani, 
hogy a Szentlélek nem is adatik többé? Ha nem mon-
dom, hol adatik, talán nem is adatik (sehol) ? Ha 
nem adatik, mi az, mit ti tesztek, midőn beszéltek,3) 
kereszteltek, szenteltek ? Mi az, a mit ilyenkor tesz-
tek ? Esztelenséget cselekedtek (h. t. nem adatik a 
Szentlélek). Adatik tehát. De lia adatik, miért nem 
beszélnek azok, a kiknek adatik, minden nyelven ? 
Váljon megszűnt az Isten adománya, vagy keve-
sebb a gyümölcse? Miért nem jelen meg most is a 
Szentlélek minden nyelvben? De sőt megjelen min-
den nyelvben ; akkor még nem volt az egyház az 
egész földön elterjedve, hogy Krisztus testének tag-
jai minden nemzetek között beszélhettek volna. Ak-
kor beteljesedett egyben, a mi mindnyájok által 
előre hirdettetett. Krisztusnak teste már minden 
nyelven beszél : és melyeken még nem beszél, azokon 
is fog szólani, mert az egyház terjedni fog, mig el-
foglal minden nyelvet. A mit ti elhagytatok, med-
dig nőtt azt? Tartsatok velünk addig, mig (az egy-
ház) eljutott, hogy velünk jöhessetek oda, a hová 

2) Gyönyörűen kifejtve találjuk egyszersmind e helyen 
a theologia tanát a hihetőségi indokokról. V. ö. Cone. Vat. 
cap. I I I . de fide. — 3) Exorcismust ért. 

még el nem jutott. En minden nyelven beszélek, azt 
merem neked mondani : Krisztus testében, Krisztus 
egyházában vagyok ; ha Krisztus teste már minden 
nyelven beszél, én is minden nyelven beszélek : enyém 
a görög, enyém a syr, enyém a zsidó, enyém min-
den nemzetek nyelve, mert minden nemzetek egysé-
gében vagyok." Enarr. in Ps. 147. n. 19. (IV. 1665.) 
Sz. Ágoston inkább jelképi jelentőségét tekinti a 
nyelvadománynak és azt azért megszűntnek állitja, 
mert az egyház az egész világon már elterjedt, s 
most maga is minden nyelven beszél. „Midőn betel-
jesedett az, ami jelképezve volt, elvitetett a csoda."4) 
Enarr. in Ps. 130. n. 5. (IV. 1463.) 

Amennyiben a nyelvadomány az evangeliom 
terjesztésének eszközét képezte, nem lehet állitani, 
hogy végleg megszűnt volna, mert a történet kétség-
bevonhatlan adatai szerint későbbi korban is egyes 
hittéritök, vagy szentek kapták a nyelvadományt.5) 
Igy olvassuk sz. Domonkosról, ferenczi sz. Jánosról, 
cadoc. sz. Istvánról, ker. sz. Pálról, xav. sz. Ferencz-
ről, hogy idegen nyelveket beszéltek, miket előbb 
nem tudtak s nem is tanultak. Egyes bizonyítékok-
kal ellátott eseteket 1. Bollandist. Acta Sanctorum 
4. Aug. I. k. 405, 570, 589. Velencze 1734. Alban 
Buttler : „Leben der Väter und Märtyrer." Nach den 
franz. Übers, v. Räss u. Weiss, Mainz 1823 — 27. t. 
23. Görres : „Die christl. Mystik", Regensburg 1837. 
2. köt. 34, 151 — 53; 191 — 94; 280, 285. 

Dr. Csernoch János. 

Jézus szeretete a bűnbánók iránt. 
(Vége.) 

Második támasza állhatatosságunknak, önmagunk hű 
ismerete. Erre vonatkozólag kevés megrendítőbb szava van 
a sz. írásnak ezeknél: „Vannak igazak és bölcsek és ezek 
cselekedetei Isten kezében ; és még sem tudja az ember, ha 
szeretetre legyen-e méltó, vagy gyűlöletre?"1) Vagyis Isten 
átható tekintete előtt, annyira különbözünk azon állapottól, 
melyben lelkűnket saját szemeink csalóka fényénél találtuk, 
hogy bármiként Ítéljünk is magunk felől, Isten bizonyára 
másként ítélne ugyanakkor felőlünk. Ezen üdvös félelem, ne-
hogy személyünk felől táplált túlenyhe vélemény által meg-
csaljuk magunkat, első feltétele az önismeretnek. Mig nem 
vagyunk készek elhinni azt, hogy bizonyára sokkal bűnö-
sebbek vagyunk mintsem azt vélnők, vagy valaha sejtettük 
volna, soha sem fogunk nagy haladást tenni az önismeretben. 

4) „Ubi impletum est, quod significabatur, miraculum 
ablatum est." — 5) Analog jelenségnek tekinthető dr. Roh-
ling tudósítása Lateau Luizáról, mely szerint nevezett styg-
matizált, ekstatikus állapotban értette azt, a mit dr. Rohling 
zsidó, arabs, latin nyelveken előtte beszélt.V. ö. dr. Rohling, 
Louise Lateau, Paderborn, 4. kiad. 1874. 73. k. 1., azzal, a 
mit czikksorozatunk kezdetén számában a teljes ekstasist 
védők ellen mondottunk. 

') Pré il. K. IX. 1. 
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Nemcsak bűneinket kell pedig megismernünk, hanem — mi-
ként lát tuk — személyes vétkességünket, méltatlanságunk, 
haszontalanságunk, csekélységünk és gyöngeségünket is. 

Es ezzel egy más támaszt is nyerünk, bánatunk töké-
lyesitését t. i. és annak a törődöttség fokára való emelke-
dését ; s ez eltörli bocsánandó bűneinket, kiengeszteli Isten-
nel szivünket, nagy kegyelmeket szerez számunkra, és egye-
síti akaratunkat Jézuséval. A bánat ismét a kiengesztelés 
szellemét szüli, ama nemes és forró vágyat, mely szerint kár-
pótolni kívánjuk asz. Szivet, mely annyira szeretett minket, 
s mégis oly kevéssé szerettetik. A kiengesztelés szelleme 
igen nagy kegyelmeket nyer a sz. Szívtől s annak készségét 
kelti föl íidvözitésünkre. E négy : szeretet, önismeret, bánat 
és kiengesztelés, naponkinti hibáink folytonos javítgatásá-
nak kegyelmével — ezek szükségesek a részünkről való tett-
leges állhatatosság föntartására. De eme négy malasztot — 
miként megmutattam — ép a gyónás szentsége önti belénk és 
tar t ja fön, miért is, ez az állhatatosság szentsége is, és azon 
eszköz, melylyel az Isten fejedelmi malasztjának, a szenve-
dőleges állhatatosságnak elnyerésére készülünk. Ezek azon 
tárgy alapvonalai, melyet előadni ki vántam s melyet néhány 
szóval befejezek. Négy egyszerű szabály kapcsolok ide, az 
Isten ezen kiváló malasztjának elnyerésére. 

1. Először, járulunk a gyónás szentségéhez gyakran és 
nemeslelküen. Öntsük ki szivünket mint a vizet. Kik leg-
többször járulnak ahhoz, legszilárdabbak az állhatatosság-
ban, és kik legszilárdabbak az állhatatosságban, legtöbbször 
járulnak ahhoz. Olyan az mi hozzánk, milyenek mi vagyunk 
0 hozzá. Boldogok azok, kik hónaponkint, de boldogabbak, 
azok, kik hetenkint sietnek a gyóntatószékhez. Kik ritkán 
gyónnak, csodálkoznak és kiváncsiak, hogy mit mondhatnak 
azok, kik gyakorta járulnak e szentséghez. Kik ritkán gyón-
nak, legkevesebb mondani valójok van, mert legkevésbbé is-
merik magukat. Kik gyakran gyónnak, a mily mértékben 
növekszik önismeretök, azon mérvben nő egyúttal vágyuk is 
részesülni e szentségben, és annál könnyebben megy az ne-
kik. A szentek közül sokan, mint sz. Károly, naponkint 
gyóntanak. Ez azért történt, mert ők szentek valának, és 
nagyon sokat láttak ott, hol mi nagyon keveset szemlélünk. 
Ha e vezeklés szentségének több mennyei sugára érintene 
minket, mi is ugy látnánk mint ők ; de, hogy e szellemi elme-
élt elérhessük, sokszoros és gyakori gyónásra van szükségünk-

2. Másodszor, legyünk folytonosan kezdők. Soha se fél-
jünk, hogy már fölhagyhatunk a szigorral, vagy hogy mái-
elértük a czélt. Sz. Ferencz ezt szokta volt szüntelen társai-
nak mondani. : „Testvéreim ! Kezdjük Istent kissé szeretni !" 
Érezte, hogy a tökéletesség ut jának csupán kezdetén vagyon, 
hogy csak kezdő az Isten tudományában. Ha azt hiszszük, 
hogy mi többek vagyunk, bizonyára kevesebbek vagyunk. 
Ha azt tar t juk, hogy többek vagyunk, mint kezdők, jele, 
hogy még el se kezdtük. Folyton kezdőnek lenni, ez az áll-
hatatosság egyedüli biztositéka. Egy helyben állanunk lehe-
tetlen. A folyón fölfelé haladó csolnak azonnal visszasodor-
tatik, mihelyt előre nem tör. Lehetetlen megtartania helyét, 
ha csak le nem győzi a folyam hömpölygését. Ugyanaz áll 
szellemi éltünkre nézve is. Á m u l t nem biztositék jövőre. Az 
igaznak minden igazsága elvész azon napon, melyen elesik, 
és múlt engedelmessége nem nyújt biztonságot jelen törvény-

szegését illetőleg. Azért int az U r : „Emlékezzetek meg 
Lót feleségére !" Meg lőn ez mentve az angyal által, kive-
zette őt a pusztulás helyéről az angyal keze ; megszabadu-
lásának már fele ut ján vala, midőn hátranézett, s ime az U r 
igazságos Ítélete elveté őt. Múlt ja mitsem használt neki. Csu-
pán a minden perczben kitüntetett hűség biztosit a jövőre. 

Ezért mondja ujolag isteni Mesterünk : „Senki, a ki ke-
zét az ekére tevén hátranéz, nem alkalmas az Isten orszá-
gára vagyis azon szántóvető, ki meg-megfordul a baráz-
dában, s mult müvét vizsgálgatja, imént végzett fáradalmi-
nál időzvén, soha sem fog szántóföldjének végére érni. Na-
gyon csekély az, a mit tettünk, alioz képest, a mi még előt-
tünk van, a mit még tennünk kell. Megszenteltetésünket 
öregbítenünk kell, mi még a szentekben is igen hiányos. 
Kiengesztelnünk kell százezernyi, minden emlékezetet meg-
haladó bűneinket, s ime még igen kevés önsanyargatás! vége-
zénk. Ki kell egészítenünk a kegyelmek lánczolatát, mely az 
örök trónhoz fűz bennünket, s mi még nagyon sok láncz-
szem hiányzik. Nincs tehát vesztegetni való időnk. Halljuk 
miként beszél egy apostol az állhatatosságról: „Atyámfiai! 
nem állítom, hogy már megfogtam ezt az egyet (teszem) : a 
mik mögöttem vannak, elfeledvén, azokra terjeszkedem, 
mik előttem vannak ; a kitűzött czélhoz sietek, azon ju ta -
lomra, melyre Isten onnanfelől hívott Krisztus Jézus által."3) 

„Nem tudjátok-e, hogy azok, kik pályát futnak, mind-
nyájan futnak ugyan, de egy nyeri el a ju ta lmat? Ugy fus-
satok, hogy elvegyétek azt. Mindaz pedig, ki a küzdésben 
tusakodik, mindentől megtartóztatja magát ; és azok ugyan, 
hogy hervatag koszorút nyerjenek, ini pedig hervadatlant. 
Én tehát ugy futok, nem mint bizonytalanra ; ugy vivők, 
nem mintha a levegőt verném ; hanem sanyargatom tette-
met, és szolgálat alá vetem, nehogy, midőn másokat tanítok, 
énmagam elvettessem."4) 

Ha sz. Pálnak igy kelle szólania, mennyivel inkább 
kell nekünk ezt hangoztatnunk! H a mennyből nyert ma-
lasztja, csodás megtérése, különös hivatása, a szárazon és 
vizén átélt veszélyei, munkái és fáradalma, látományai és je-
lenései, ha mondom mindezek nem nyújtottak biztosítékot 
neki, arra nézve, hogy el ne kárhozzak — mennyivel inkább 
kell nekünk szent félelemmel eltelve élnünk és kimulnunk? 
Ez tehát a második támasza az állhatatosságnak. 

3. Harmadszor, elmélkedjünk naponkint azokról, kik 
jól kezdték s mégis rosszul végezték. Valamikor az örökélet-
nek talán ép oly kecsegtető reményével indultak ki azok, 
mint milyen minket hivogat. Gyermek és if júkoruk talán 
szentebb és Istennek tetszőbb vala, mint a miénk. Éltök föl-
ragyogóbb napja és tündér reggele, az érettség delére s ma a 
mennyei béke estalkonyára engedett következtetni. Talán 
addig, vagy tán tovább is mint mi állhatatosak valának ők, 
és pedig számos veszély és kisértés közepette. Végre elbuká-
nak. Ugy kezdték mint mi, s mi tán majd ugy végezzük 
mint ők. Sajnos és megrenditő igazság ! Igen üdvös, ha min-
dig szemeink előtt forog. Igy például az angyalok bukása 
arra oktathat minket, hogy a malasztoknak sem sokasága 
sem tökélye nem ment meg bennünket, lia 

az allhatatossag 
útjáról letérünk. Kitűnő elmetehetség, és mind természetes, 
mind természetfölötti erőkkel lőnek felruházva s mégis vét-

>j Sz. Luk. IX. 62. - s) Filipp. III. 13, 14. — ') I. Kor. IX. U - 27 3 4 * 
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kezének ; és mi vala egyéb az ő vétkök, mint a kevélység, 
mely ezerszer és ezerszer elvakitá a mi sziveinket is. Olya-
nok kivántak lenni, mint az Isten ; nem az Ö határtalansá-
gát, mérhetlenségét vagy öröklétét óhajtották ők, mert az 
angyali elme sokkal tökéletesebb és tisztább, sem hogy ily 
hóbortos kívánságai lehessenek ; hanem függetlenek szerettek 
volna lenni Istentől. Addig, addig bámulgatták saját fönsé-
göket, mig végre önszeretetre gyuladtak. A boldogságot ön-
magokban, saját és természetes dicsőségökben keresték ; meg-
elégedni akartak önmagukkal, és boldoggá lenni Isten nél-
kül. Ez volt az ő bűnök; és mi más ez, mint kevélység, 
mely a világnak bűne, miként azt sz. János nevezi: „Az 
élet kevélysége."5) 

Elmélkedjünk Júdás eleste fölött is, kinek példája kö-
zelebb áll hozzánk mint gondolnók. Bűnének nagysága so-
kakat megejt. Azt hiszszük, hogy vétkének semmi veszélye 
sem környez bennünket, és meg sem emlékezünk arról, hogy 
Júdás ép oly csekélységgel kezdte meg árulását, mint mi-
lyeneket mi is minden perczben elkövetünk, és hogy később 
mi is ép oly szándékosan szakadhatunk el Istentől, mint ő. 
Igen megrendítő és megragadó gondolat, hogy Júdás egy-
kor ép oly ártatlan gyermek vala mint mi ; hogy ép ugy tár-
gya volt ő az anyai gyöngéd szeretetnek, mint mi, hogy 
gyermekkorában talán jobban félte Izrael Istenét, mint mi 
a Szentháromságot ; ifjúságának napjai talán oly ártatla-
nok valának, mint a mieink ; férfiú korában, örömei és ürö-
meivel, aggályai és reményeivel, a regg tán ugy viradt, s az 
est ugy szállt le reá, mint reánk, ugy működött és fáradozott 
mint önmagunk. Mindaz, a mit felőle bizonyosan tudunk az, 
hogy apostolkadásra hi t ta őt az U r — ő követte e hivatást. 
E tekintetben talán többet tett, mint mi teszünk a malasz-
tok követését illetőleg. Állhatatos vala e kegyelemben, áll-
hatatos Jézus követésében, megosztván annak fáradalmait 
és munkáit, éhségét és szomjúságát, gyalázatát és megvette-
tését. Hallotta példabeszédeit és látta csodáit. Mit tehettünk 
volna mi ezeknél többet és nagyobbat? „Az erszény nála le-
vén, azt, mi abba adatott, ő hordja,"6) és ime a kapzsiság 
bűne fogamzott meg szivében. De annak magvai a mi szi-
vünkben is elvetvék. Tiszte bűnre szolgáló alkalomra vezette 
őt. Megkísértetett és elesett, s váljon mi megálltunk volna-e 
szilárdan ? Mindannak, minek megszentelnie kell vala őt, kö-
zepette élt, anélkül, hogy szentté lett volna általok. Kivüle 
minden szent volt, és malasztot hozott számára, de belől bűn 
fészkelt szivében, mely ellenállt a Szentléleknek ; és ezen szel-
lemi ellentmondás fokozatosan kiszorította lelkéből az erényt, 
az eszményképet s a szent félelmet, minek következtében 
aztán elesett. Lá t t a Mesterét gyakran sértetlenül áthaladni 
ellenségei csoportjain. Nem birták Öt megragadni. Lá t t a Öt 
csodákat művelni, hogy kételkedhetett volna tehát azon, 
hogy képes leend magát a farizeusok ellen megvédeni ? Mit 
fog tehát pénzelése által ártani Neki, Kinek semmi sem árt-
hat? Jézus elég erős megvédeni magá t ; sigy eladta Öt har-
mincz ezüst pénzért, talán azt liivén, hogy a papok és fari-
zeusok csalódni fognak. Mert ime olvassuk, miszerint : „Lát-
ván Júdás, ki őt elárulta, hogy el van itélve, — megbánta 
tettét."7) Ez egészen u j és váratlan eredmény volt előtte. 
Elment tehát és visszatérité „elvetvén a templomban az 

») Sz. Ján I. Lev. II. 16. 6) Sz. Ján. XII. 6. Sz. Máté. XXVII 3 - 5 . 

ezüst pénzt." Önmaga bevallotta, hogy vétkezett, „elárulván 
az igaz vért." Tettünk mi ennyit sok esetben? És kétségbe 
esvén ezen előre nem látott, rémséges esemény fölött, „el-
menvén fólakasztá magát." Júdás tehát példa arra, hogy 
mint sülyedhet lassankint az egykor ártatlan lélek is a 
legocsmányabb bűnökbe, sőt a legvégsőbb szélsőségekbe, a 
nélkül, hogy czélozná azon összes gonoszságokat, melyek 
tettét követik. De ha talán Júdás példája távol látszik ál-
lani tőlünk, ime, föltaláljuk nagyon közel Demasét. Sz. 
Pál igen szól: „Démas elhagyott engem e világ szeretete 
miatt."8) Elfáradt az aposolkodásba, a vizi és szárazföldi uta-
zásokban ; megsokalta a pogányok és hamis barátok tőreit s 
cselszövényeit, a hontalanságot, munkát, virasztást s a böj-
töket. Mért legyen ő az apostol útitársa, kisérője ? Ezen éle-
tet Krisztus Csak tanácsolta, olyanoknak mint ő elég a pa-
rancsok ut ja is. Mily helyes és hangzatosnak tünt ez fel 
előtte, tökéletesen ugy, mint sokaknak napjainkban. De az 
apostol mélyebben látott. A Szentlélek a sziveket vizsgálja. 
Demás „szerette a világot" ; ezért és semmi másért sem 
hagyta el Jézus Krisztus szolgáit és ment Thessalonicába. 
Ki tudja és ki ismerheti éltének végét, mindaddig, mig el 
nem érkezik azon nap, melyen minden bukás feltáruland ? 
Jegyezzük meg jól, mit az apostol könnyek között állított, 
hogy: „Mindnyájan a magokét keresik, nem a mi Jézus 
Krisztusé."9) 

Elmélkedjünk tehát gyakorta ilyen dolgok fölött, és 
emlékezzünk meg arról, hogy a bukás nem áll mindig vala-
mely oly nagy vétekben, melyről a világ tudomást szerez, 
hanem lelki bűnökben, finom és alig észrevehetőkben, me-
lyek nem hagynak nyomot külső éltünkben, és mégis gyil-
kolóbbak, mert ördögiebbek, vagyis jobban hasonlitnak az 
angyalok bukásához. 

4. És végül ne áldozzék le nap fölöttünk, a nélkül, 
hogy ne imádkoznánk az állhatatosság kegyelmeért. 

Kérd azt naponkint a Szentháromságtól. Kérd a meny-
nyei Atyától, kire vonatkozólag maga isteni Mesterünk 
mondja, hogy: „Senki sem ragadja ki Atyám kezéből"10) 
őket, t. i. választottjait. Kérd az Atyának öröktől fogva 
született Fiától, ki igy szól : „Minden a mit nekem ad az 
Atya, énhozzám jő, és a ki hozzám jő, nem vetem ki."11) 
Kérd a Szentlélek Úristentől is, mert azt is mondotta az Ur , 
hogy : „Senki sem jöhet énhozzám, hacsak az Atya, ki en-
gem küldött, nem vonzza őt."12) A Szentlélek, ki az Atya és 
Fiútól származik — eszközli ezt, hogy Jézus teljesiti igére-
tét : „Ha fölmagasztaltatom a földről, mindent magamhoz 
vonzok."13) Ez az állhatatosság ajándoka, az örök Szenthá-
romság sokféle malasztja, mely kívülről környékez, belülről 
áthat s föntartogat, és kiragad bennünket veszélyeinkből és 
önmagunkból. Kérd a bold. sz. Szűz, az Isten Anyjának 
közbenjárása által, kinek szeplőtlen kezei éjjel ugy nappal föl-
emelvék Fiának sz. Szive előtt, hogy szerezzenek számunkra 
üdvöt és áldást. Kérd végre az Őrangyal imáinak utján, ki 
kereszteltetésünk óta védelmez, daczára ama sok hűtlenség, 
fájdalom ós borzadásnak, melylyel őt elhalmoztuk. 

S azutan föl és előre ! Előre, az akadályok ellen, akár 
belülről akár kiviilről gördüljenek is azok Istenhez vezető 

') II. Tim. IV. í). - 9)Filipp. 11.21. - «») Sz. Ján. X. 29. — 
") Sz. Ján. VI. 37. — I2) Sz. Ján. VI. 44. — ") Sz. Ján. XII. 32. 
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ösvényünkre. Előre ! félelem, kételkedés és habozás nélkül. 
És föl! Törjünk oly magasra, milyenre csak birunk, hiszen az 
U r házának hegységeire kell törekednünk, melyek igen ma-
gasak. Három helyet kell megmásznunk, mielőtt feljutnánk 
az örök boldogság halmaira. Az első a Calvária, melyre a 
keresztnek, vezeklésnek, önmegtagadásnak, érdes és mere-
dek bál-, de — lia vétkeinket és Jézus szeretetét hordozzuk 
szemeink előtt — édes ut ján kell haladnunk. Ezért töreked-
tem a gyónás szentségét a szeretet tárgyául föltüntetni ; arra 
czéloztam, hogy a lelkek ugy tekintsék azt, ós ugy siessenek 
hozzá, mint békéjök, vigasztalásuk és felüdülésök egyedül 
igaz forrásához. A második hegy : a Tábor, a boldogság he-
gye, a melyen Jézus kinyilatkoztatja dicsőségét a Calvárián 
megtisztult szívűeknek, vagyis az Oltáriszentség, a melyben 
Jézust a békések, szelidek, a tiszta szivüek s az igazságért 
üldözést szenvedők környezik, és átalakíttatnak Általa sa-
já t képére és hasonlatosságára. A végső hegy a Siou hegye, 
melyen a szent város van épitve, melyen az Istent szemlél-
jük . Erre vagyunk mindnyájan hivatva. Jézus folyton han-
gozta t ja : „Jöj j fel ide!"1 4) szüntelen igéri az állhatatosság 
koronáját. Néhány rövid és csekély fájdalmak, kis számú 
harczok, talán néhány bukás is, de nagylelkű bánat és szere-
tetteljes kiengesztelés — és vége mindennek, jő az örök 
nyugalom, az örök Szépség folytonos látása a béke ölén. 
„A ki győzedelmes leend, igy fehér ruhába öltöztetik, és nem 
törlöm ki nevét az élők könyvéből, és megvallom nevét Atyám 
előtt és az ő angyalai előtt."15) „A ki győzedelmes leend, 
oszlopul teszem őt az én Istenem templomában, és többé ki 
nem megyen ; és ráirom az én Istenem nevét és az én Iste-
nem városának, az u j Jeruzsálemnek nevét, mely mennyből 
száll alá Istenemtől, és az én u j nevemet."16) „A ki győze-
delmes leend, együtt fog ülni velem az én Királyszékemben ; 
a mint én is győzedelmet nyertem, és Atyámmal az ő Ki -
rályszékébe ültem."17) 

Í z egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
I. Minthogy „Kölcsönös értesülések11 cziinii czikksoro-

zatunk bekezdésénél idézett dr. Kieser szavaiként, a chris-
tianismus ellen folytatott életlialálrai esznieharcz ma már a 
válpont-ig korbácsoltatott ; minthogy tisztelt elleneink még 
ma is tűzhez nyúlnak, holott vizre volna szükség; gyuanyag-
gal járnak körül, holott csak oltószer nyújthatna menekülést, 
elodázhatlanná lett az abbeli szükség, hogy a katholikusok 
és a kereszténység sarktanait való orthodox protestánsok 
mihamarább értsék meg egymást, mit az által hiszünk léte-
sithetőnek, ha a vitálypontok főbbjei laconikus rövidséggel 
bár, de mégis begyőzőleg mennél többször megtárgyaltat-
nak. Efféle megtárgyalások felesleges ismétléseknek már csak 
azért sem mondhatók, mivel az e nembeni remeknél reme-
kebb, felvilágosító, czáfoló, utbaigazitó eddigi felszólalások, 
még mindig, mint pusztában kiáltónak szavai elhangzottak, 
s foganat nélkül siklottak át elleneseink hallérzékein. Kell 
tehát ismételni, és pedig annyiszor mennyiszer, a mint irva 
is van: „Kiálts meg ne szűnj ! mint harsona emekl fel sza-
vadat !" Clama, ne cesses quasi tuba exalta vocem tuam ! 

u ) Per K. II. 1. - 15 ; Fei. K.III . 5. - ") Fel. K. III. 12. -
" ) Fel. K. III. 21. 

Lássuk tehát legelőször is, lehet-e a szentirás a hitnek 
egyedüli kútfeje? lehet-e annakegyes ember illetékes ma-
gyarázója, értelmezője? 

Már Plato Phaedrosában kimondotta, hogy ez élet köd 
lepte pályáján, bár miféle irás, élő szó és tanitó segélye nél-
kül, embernek vezérszövétnekül nem szolgálhat. „Az irás — 
úgymond — hasonló a rajzképekhez, melyek a személyeket 
mint élőket tüntet ik előnkbe, melyek azonban, ha kérdez-
tetnek, komolyan hallgatnak. A gúnyt vagy bántalmat ön-
magoktól megtorolni nem képesek, hanem e tekintetben szer-
zőjük közvetlen segélyére szorulnak." Azért mondja Socra-
tes is: „Senki sem ringatódzék abbeli csalódásban, mintha a 
jónak, szépnek és igaznak ismeretét toll és ténta által má-
sokba ö üthetné ; ki ezt köz- vagy magánügyekben ily mó-
don, vagyis puszta irás által véghez vihetni gondolná, habár 
a sokaságtól megtapsoltatnék is, végre mégis nagy szégyent 
vallana." (L.R.N. 1842. I I . f. 27. 1.) 

Ha Plato és Socrates ezt józan eszükkel belátták, még 
inkább átlátá ezt az Atyának bölcsesége, az isteni Mester, 
Jézus. Ugyanazért 0 nem Írással, hanem élő szóval hirdette 
s terjesztette üdvös tanitását s Isten országát ; nem írást, 
hanem tanítást parancsolt apostolainak is, kik „elmenvén 
tanitának mindenütt, az Ur velők együtt munkálkodván s az 
oktatást erősitvén az azt követő csodatételek által." (Márk. 
16, 20.) 

Keresztények s keresztény községek, egyházak már 
léteztek, mielőtt az újszövetség könyvei írat tak ; s már ré-
gen gyakoroltatott a keresztény hit, terjedett az anyaszent-
egyház, midőn az uj szövetségi szentirás könyvei összesze-
dettek s lajstromoztattak, s a világon elszéledt egyházakkal 
megismertettek. Ezek tagadhatatlan tettdolgok. 

Addig tehát, mig az újszövetség könyvei össze nem 
szedettek, hitelesen az anyaszentegyház végzése által az 
egyes egyházakkal meg nem imertettek, csakugyan Krisztus 
hittanitásának egyedüli kútfeje és zsinórmértéke a szentirás 
nem lehetett. De azután sem ! Mert mutassák meg protestáns 
feleink, hogy miután a szentirás kezünkbe adatott, Krisztus 
megváltoztatta abbeli parancsát, miszerint meghagyja az 
apostoloknak, hogy tanítsanak, — a hívőknek pedig, hogy 
a tanitást hallgassák. Mutassák meg, hogy Krisztus Máté 
28, 20—18, 17, 17, 5. fejezeteit és verseit feledésbe engedé 
temettetni, s csak ezt sürgeté és sürgeti : íme az irás, csak 
ezt olvassátok, félre minden tanitói tekintélylyel, ha isteni 
volna is ; — félre minden hagyománynyal, ha apostoli volna 
is ; csak az írást olvassátok ; öneszetekkel fejtegessétek, ér-
telmezzétek ; abból üdvösségtekre minden hiendőt és teen-
dőt önbelátástokkal kitanulhattok. 

Azonban isteni Mesterünk sokkal bölcsebb, üdvössé-
günk iránt sokkal gondosabb volt, hogy sem üdvözítő tani-
tását egyedül holt betűkre, néma Írásra bizta volna ; vagy 
hogy az Írásban feljegyzett isteni igét emberi ész értelmezé-
sére s bírálására hagyta volna. Mert isteni nyilatkozást el-
fogadni s annak értelmezőjévé, bírálójává mégis egyedül az 
emberi észt tenni, — ez következetlenség ! Továbbá : mit, 
kinek és hogyan nyilatkoztatta ki Isten a keresztény hitet? 
ez történeti kérdés, és mégis a tanuk tekintélyére mit sem 
adni, a történet vagy hagyomány nyomain járni nem akarni, 
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hanem mindent egyedül a szentírásból a hullatag emberi ész-
szel kifejteni akarni, — ez ismét következetlenség. 

A szentirás Isten szava és tanítása, nem emberi ész 
szüleménye ; hogy tehát az elfogulatlan józan értelem is Isten 
igéjének tarthassa, nem ugy kell azt értenünk, mint öneszünk 
fejtegeti, hanem ugy — mint az maga Krisztus és az aposto-
lok hirdették 3 az Istentől ihletett férfiak leirták. Ezt maga 
az egészséges logica igy követeli. Különben a hullatag em-
berésznek mint úrnőnek, Isten igéje mint szolgáló aláren-
deltje leendene. Quod est absurdum. 

Tehát a szentírást egyedüli kútfőnek tartó — s ennek 
értelmezésére mindenkit plenipotenzirozó protestáns elv, (el-
tekintve más főbenjáró árnyoldalaitól) nem egyéb, mint a 
következetes logicanak negyedfélszázados arczulverése, a he-
lyes felfogásbani kiskorúságnak hangzatos bevallása. 

E tekintetben maguk a protestáns tudósok többjei ve-
lünk egyet értenek. Igy Wieland (Vermischte Aufsätze l .Th. ) 
„Idő jártával előbb vagy utóbb észre kell vennünk, hogy 
egy könyv, legyen bár mily csalhatatlan és isteni, hit dolgá-
ban csak akkor lehetne eldöntő biró, ha az a geometria ele-
meivel egy természetű volna, ugy hogy (valamint p. o. a 
kétszerkettő négynél, i t t is) minden ember, ki azt olvasná s 
értené, nem csak tökéletesen ugyan azt gondolná, hanem 
egyszersmind tartalmának igazsága felől is oly világosan s 
bensőleg meggyőződnék mindenki, mikép egyáltalában lehe-
tetlen volna arról valakinek kétkedni, vagy értelméről má-
sokétól külömböző véleményünek lenni. Létezhetik-e ilyen 
könyv? erre most nem felelek; de azt csakugyan senki sem 
tagadhatja, hogy a biblia nem ilyen könyv." 

Hogy a tudós protestáns igazat szól, tanusitja a ke-
reszténység majd 19 század óta a tévelygők tarka serege, 
kik külömböző tévedéseiket mind a szentirás szavaira épiték. 

De halljuk Krug prot. bölcsészt is (Gutachten in Sa-
chen des Hat. u. Supernatiiralismus) „A szentirás értelme-
zése figyelemre méltó foglalkozás, főleg ott, hol az irás alá-
rendelt szerepet játszik, (mint például a protestantismusban, 
hol azt a souverain emberész kénye szerint értelmezheti). 
Mert minden irat, mely önmaga által nem világos értelmű, 
hanem világosságát mástól, az értelmezőtől várja, ennyiből 
az értelmező alatt áll, s mindenkor veszély fenyegeti, hogy 
talán igaz értelmét a magyarázó fel nem fogja. Már ha em-
berek beszélnek vagy irnak, a félreértés nem oly veszélyes; 
de ha azt teszszük fel, hogy Isten szólott, s hogy isteni ige 
van előttünk a végett, hogy az embert üdvösségre vezesse ; 
ily esetben ki bátorkodnék önmagát ilyetén irásmagyarázóvá 
tenni ? Nem tarthat-e attól, hogy az isteni igét hibásan, ha-
misan magyarázandja, következőleg az embert kárhozatra 
vezeti? Nem volna-e itt szükségünk hiteles magyarázatra, 
ha mégis az lehetséges ? A katholika egyháznak ebben igaza 
van !" Igy K r u g a protestáns. 

Tehát a szentirást egyedüli hitszabálynak s az egyént 
egyedüli szentirásmagyai'ázónak decretáló protestáns elvet, 
megdönthetlen logicai szabályok nyomán, magok a legünne-
peltebb protestáns értelmiségek merő képtelenségnek bizo-
nyít ják. De ugyan ők -— (tekintve a szent iratok homályos 
voltát) emiitett prot. elvet s annak gyakorlatát az emberi-
ség nagyobb részére nézve lehetetlenségnek is vallják. 

Igy maga a wittenbergi magister, mintha feledte 

volna, hogy máskor napfény világosságunak mondta a szent-
irást ; igen, ő határozottan homályosnak mondja azt : „Gya-
lázatosan vakmerő, ki bátor állitani, hogy a szentirás vala-
mely könyvét minden részében értette." (Luther Praef. in 
Psalm.) Hason értelemben szól a másik főmagister is : „Né-
melyek a szentírásban értelmünk előtt bonyolodottak s ért-
hetetlenek." (Calvin Instit. 1. 1. c. 13. n. 3.) És ugyan ő : 
„Naponként olvasva sok homályos helyre akadunk a szent-
Írásban ; mi tudatlanságunkat tanúsítja." (Calv. 1. 3. c. 2. n. 1.) 

A későbbi prot. tudósok még nyiltabban szólnak. Igy 
dr. Michaelis Dávid dogmát, art. 1. §. 22. állitja, „hogy sok 
ezer ember oly helyzetben van, mikép reájuk nézve a bibliá-
nak egy könyve sem világos." Tudós Grabbe Ernest Ep. ad 
Boruss. Regem sz. Irenaeus munkái előtt : „A szentirást 
néha oly nehéz érteni, hogy még az elfogultságtól és szenve-
délytől ment férfiak is kétkednek, mily értelemben vették 
mondásaikat az apostolok és próféták." Heilman Dávid göt-
tingai theologus pedig, Compend. Theol. Dogm. mondja : 
„Hogy a bibliának legtöbb helyei, nem csak azok, melyek a 
hittudomány előadásától távolabb esnek, hanem azok is, me-
lyek leginkább a hitet illetik, oly homályosak, mikép azt, ki 
józan, nem tagadhatja." 

Azonban mit idézgessünk több bizonyítványt ; hiszen 
minek a protestánsoknál szinte mint a katholikusoknál a sok 
szentirást magyarázó könyv (commentai-), lia a wittenbergi 
magister által máskor ismét napfény világosságunak mon-
dott szentirást kiki értheti ? 

Ha pedig a bibliának homályáról a tudósok is panasz-
kodnak, hogyan fogja azt érthetni, abból hit tudományát me-
ríthetni a nép ? Azért nem félünk kimondani, hogy a fentebb 
jelzett, annyi szivóssággal maiglan védett és fentartott pro-
testáns elv nem egyéb, mint a szegény népnek óriási áltatása, 
praegrandis mystificatiója, sokakra nézve öntudatos, mert 
ex ignorantia vincibili eredett, s azért nagy felelősséggel járó 
félrevezetése. Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 26. Sok amii sok. A katkolikus lelkészkedö 

papság helyzetéről, az államhozi viszonyáról, már régebben 
készülünk néhány szót szólani, mert e kérdés valóban meg-
érdemli, hogy a figyelem ráfordittassék ; joggal el lehet e 
viszonyra mondani, hogy ,sok ami sok.' Nálunk Magyaror-
szágon ugyan sok tekintetben igen sokféle követeléssel szok-
tak a papság iránt fellépni, de ha azok egyesek, vagy ha 
épen testületektől jönnek is, mind olyan természetűek, melye-
ket, ha a lelkész teljesiti, jó, ha nein teljesiti, úgyis jó ; az ily 
természetű követelések teljesítésével sem a lelkész nem tar-
tozik, sem az illetők hatalommal nem bírnak, hogy a köve-
telés teljesítését pénzbírság, vagy bármily más nemű bünte-
tés fenyegetésével kierőszakolják. Egészen máskép áll a do-
log ott, hol az állam lép fel követeléseivel a lelkészszel szem-
ben, itt már nagyon is tar that a lelkész attól, hogy ha az ál-
lam követeléseit nem teljesiti, az ,engedetlenséget' előbb 
ugyan fenyegetés,később pedig a fenyegetés executiója követi. 

Pedig mi mindent nem követel az állam a lelkésztől, 
szigorú büntetés terhe alatt, épen ugy mintha csak a lelkész 
fizetett államhivatalnok lenne! Alig létezik valamely czél, 
melyet az állam, tisztán állami czélból elérni akar, hogy annak 
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elérhetésére a lelkész közreműködése, még pedig fenyegetés 
által ,meg nem hagyatnék', alig van valamely miniszteri 
rendelet, melynek végrehajtására a lelkész nem köteleztet-
nék. Bizony-bizony mondjuk, alig képzelhető, hogy állami 
tisztviselők több munkát végeznének az állam érdekében, 
mint követeltetik a lelkészektől, kik nem állami tisztviselők, 
de alig képzelhető az is, hogy valaki pontosan lenne képes, 
épen sokaságuknál fogva, összeállítani e követeléseket ; mi 
magunk is csak néhánynak elősorolására szorítkozunk, hogy 
kitűnjék, miszerint valóban a soknál is több az, mit az állam 
lelkészeinktől követel. A lelkész kötelessége ugyanis a nép-
mozgalmi táblázatok összeállithatására az adatokat beszol-
gáltatni, az iskolaköteleseket összeírni, a ,hanyag iskolába 
járókat ' feljelenteni, minden évben a katonaköteleseket táb-
lázatosan a sorozó bizottmány részére kiirnî, lia a gyámhiva-
taltól felszólittatik, a felszólításnak pontosan megfelelni, ha 
az adóhivatalnak valamely adatra szüksége van, azt kiszol-
gáltatni, a nyugdíjazottak nyugtáit havonkint láttamozni, 
illetőleg azok életben léte, vagy nem léte mellett tanúskodni, 
végül, hogy még csak egyet említsünk meg számtalan kö-
zül, az anyakönyveket a városi és megyei levéltár részére 
annyiszor a hányszor megküldeni. 

Valóban, sok ami sok. Már önmagában véve is mél-
tánytalan, hogy épen igazságtalan és jogtalannak ne nevez-
zük, e mindenféle követelés, e túlterhelése azoknak, kik az 
államtól nemcsak semmi fizetésben nem részesülnek, hanem 
ellenkezőleg a hol csak lehet elnyomatnak; de a méltányta-
lanság még jobban kitűnik azon körülményből, hogy mind-
azon követeléseknek, melyekkel az állam a lelkészek iránt 
fellép, az állami hivatalnokok épen ugy megfelelhetnének 
mint a lelkészek. A lelkészek ugyanis az állam által megha-
tározott időben mindenkor pontosan beterjesztik a hiteles 
anyakönyvi másolatot, melynek leirása, kivált számos lélek-
kel biró egyházi községekben, úgyis elég terhes. H a az állam 
bármely hivatalának szüksége van, hivatalból valamely akár 
keresztelésí, akár halálozási, vagy esketési bizonyítványra, 
miért nem veszi az igénybe a már egyszer hivatalosan és hi-
telesen kiállított másolatokat ? miért rak ujabb terheket a lel-
kész vállaira, hogy azt, amit már egyszer kiállított, még egy-
szer kiállítsa ? A katonasorozás alkalmával is, miért nem ál-
l í t ja össze az állam a katonakötelesek névsorozatát ugyan-
ezen hiteles anyakönyvekből hivatalnokai által, miért kötelezi 
ismét a lelkészt azok ujabb kiállítására ? Méltányos, igazsá-
gos eljárás ez? mire valók a hivatalnokok, hogy még az ily 
tisztán állami teendők teljesítésétől is, mások megterhelte-
tésével, felmentetnek ? 

E méltánytalanságon kivül azonban van még egy más, 
az államot is közelről érintő, igen fontos ok, mely követeli, 
hogy a jelenlegi állapoton segítve legyen, illetőleg, hogy a 
lelkészek állásuk, hivatalukhoz nem tartozó kötelességek tel-
jesítésétől felmentessenek. A lelkész nem azért lelkész, hogy 
az állami hivatalnokok kötelességét teljesítse, hanem hogy a 
hivek lelki üdvét gondozza, hogy azoknak, mint honpolgá-
roknak, vallás-erkölcsi nevelést adjon. Hogy e kötelességét, 
mint hivatalához tartozót a lelkész teljesíthesse, az az állam-
nak magának is igen fontos érdeke ; de ha a lelkészi hivatal 
valóságos állami irodává tétetik, mikép felelhet meg akkor a 
lelkész első és főkötelességének ? Az állam által kitűzött köte-

lességek teljesitése következtében nem szükségképen hát-
térbe szorul-e a honpolgárok vallás-erkölcsi nevelése ? sőt 
nem könnyen megtörténhetik-e ennek következtében, hogy a 
nép előtt a pap bizalmát elveszíti, mint aki kötelességét nem 
teljesíti ? Ugy véljük, hogy mindezek megfontolása nagyon 
is érdekében lenne az államnak, mert ha egyszer a lelkész 
iránt a nép bizalma meghűl, ha a nép vallásos nevelése, ám-
bár a lelkesz hibáján kivül, elhanyagoltatik, akkor majd 
többe fog kerülni az államnak a nép féken tartása, ha ugyan 
még ez is lehetséges lesz, mint kerülne akkor, lia netalán u j 
Írnokok fizetése által teljesíttetné azt, mit most a lelkészek 
által teljesittet. Nem, nem haszon, hanem valóságos kár és 
kiszámithatlan következményű veszedelem ez az államra 
nézve, lia a lelkészek hivatási köröktől egészen elvonatva, az 
állam részére kénytelenek idejök legnagyobb részét fordí-
tani, azért legjobb lesz a bajon addig segiteni mig nem késő. 
Tegyék az állam hivatalnokai azt ami kötelességük és tegyék 
a lelkészek is ami kötelességük, mert különben a felfordított 
viszony igen könnyen megboszulja magát. A 

Esztergomban a nagyhéti és húsvéti ünnepeket szo-
kott fény és lélekemelő áhítattal ültük meg. A nagyhét szent 
szertartásait mind O Emja a bibornok-herczegprimás tar-
totta, igy virágvasárnapján a barka-szentelést, nagycsütör-
tökön az olajok szentelését E napon, ősi szokás szerint, O 
Emja tizenkét szegényt, kinek eleve lábait megmosta volt, 
saját palotájában megvendégelt, személyesen szolgálván az 
asztal körül. Ugyancsak nagycsütörtökön rendesen az összes 
városi papság hivatalos szokott lenni a bibornok-herczeg-
primás asztalához. Valamint az isteni Mester is ezen napon 
együtt volt tanítványaival, ugy régi szép szokás, hogy a fő-
pásztor is e napon maga köré gyűjt i papjait, hogy velük 
együtt költse el a húsvétét. 

Lélekemelő vala a nagypénteki szertartás, a kereszt 
imádása és Urunk temetése. A négyszáz évet látott ódon 
sirállvány, e régi magyar műremek mintegy virágerdőben 
látszék lenni s a tömérdek gyertya fényében fenséges ké-
pet nyújtott . Nagyszombat napján vala a tűz és keresztkut 
szentelése ; esteli 7 órakor pedig a feltámadás. Ez utóbbi az 
idén rendkívüli nagy néptömeg részvéte mellett történt. Vé-
gül másnap, húsvét reggelén, O Emja fényes segédlet mellett 
tartá az ünnepélyes sz. misét s ennek végén pápai áldást osz-
tott. A roppant nagy basilika alig vala képes befogadni az 
ajtatos hiveket, kik ezen napon rendesen a főtemplomba gyü-
lekeznek a pápai áldás elnyerése végett. Mind a három főna-
pon, virágvasárnapján, nagypénteken és húsvét ünnepén a 
szentbeszédet O Emja tartá, mely különböző napokon el-
mondva, mégis egymással összefüggésben állott. Mind a há-
rom sz. beszéd nagy hatással volt a hal lgatókra; kiváltké-
pen pedig elragadó hatással birt a húsvéti. A sz. ünnepek 
alatt számos idegenek látogatták meg Esztergom városát; 
a fővárosból is többen rándultak fel a magyar Sionba, hogy 
a lélekemelő egyházi ünnepélyeknek közvetlen tanúi le-
hessenek. 

Hóma. 0 szentségének beszéde a bibornolci karhoz. Nagy-
szombat reggelén a bibornoki kar, régi kegyeletes szokás sze-
rint összegyűlt a vatikáni trónteremben, hogy ő szentségé-
nek, mint otthon mondani szoktuk : boldog ünnepeket kíván-
jon. O szentsége, nemes udvara kíséretében kevéssel 11 óra 
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után jelent meg, s miután a trónuson helyet foglalt volna, 
di Pietro bib. a következő üdvözlő beszédet intézte hozzá : 

„Midőn a szent kar nevében Szentséged trónusa előtt 
megjelennénk, hogy ama napon, melyen az anyaszentegyház 
Krisztus dicső feltámadásának emlékünnepét üli, kedves és 
köteles hódolatunkat kifejezzük, legyen szabad ekként ten-
nem azt, hogy mindenek előtt isteni Megváltónkra, ki éret-
tünk lőn a halál zsákmánya, alkalmazzam egy szent tudós-
nak eme kifejezésteljes szavait: Si móri corpore potuit, corde 
non potuit. Hasonlólag az apostoli successiónak csudásan 
összefüggő lánczolata egyik bizonyitéka azon gyengéd sze-
retetnek, melylyel az isteni Alapitó az ő anyaszentegyháza 
iránt viseltetik s folytonos teljesitése emez Ígéretnek: „Non 
relinquam vos orphanos !" 

„Midőn mindnyájunknak szivei eltelve voltak azon 
mély és igazi fájdalommal, melyet I X . Piusnak elveszte fe-
lett minden jók éreztek, sokfelől érkeztek oly hangok, me-
lyek nemcsak a közbánatban osztozkodtak, hanem az iránti 
aggályaikat, sőt mondjuk ki : kételyeiket is fejezték ki, 
váljon fog-e a szenvedett veszteség gyorsan helyrepótol-
tatni ? Azon oktalan hangokhoz, melyek a pápai intézmény 
végbukását mintegy bizonyosnak vélték megjósolhatni, mert 
nem ismerik ez isteni szózatot : Ego vobiscum sum usque ad 
consummationem saeculi, mások csatlakoztak, melyek ellen-
séget látván a pápaságban, szüntelenül hangoztatták, hogy 
az ellene való küzdelemben pihenni nem szabad mindaddig, 
mig teljességgel meg nincs ölve, — hangok, melyek szüntele-
nül azt követelték, hogy már egyszer oly módon vége vét-
tessék neki, hogy lehetetlen legyen halottaiból feltámadnia." 

„Szerfelett kegyetlen nyilatkozatok mindezek, melyek-
ről jól esik feltételezhetnem, hogy nem szivökből jöttek azok-
nak, kik hangoztatták. S a mennyiben bizonyos számitások 
I X . Piusnak, emberileg is már közeinek előrelátható halá-
lán alapultak, a következmény nem felelhetett meg, nem 
volt szabad megfelelnie azon ohajoknak, melyek az isteni 
Ígéretekkel ellenkeztek, — s valóban, a pápai intézmény post 
très dies surrcxit et est hic. Durva lándzsájának segítsé-
gével a katona bizonyossá akart lenni arról, hogy Jézus 
„teljességgel meg van ölve" s ime : a hitetlen bizonyságke-
resésnek eme tényéből fakadt a viz- és vérnek amaz üdvho-
zó forrása, mely egy dicső, megmérhetlen becsű halálnak ti-
tokteljes következménye gyanánt az emberi nem életének 
okozója, — ,lancea lo.tus Eius aperuit, continuo exivit san-
guis et aqua, unde vitae ostium panditummondja sz. Ágos-
ton. Jöjjenek már most ide, mind azok, kik aggódtak vagy 
épenséggel állították is, hogy I X . Piusnak halála, ki a 
pápaság tisztét oly jelesen gyakorolni s intézményét oly di-
csőén védelmezni tudta, — hogy ennek halála lehetetlen, mi-
szerint magának az intézménynek ártalmára ne legyen, — 
jöjjenek ide, s csókolva X I I I . Leónak, IX . Pius e hőslelkü, 
tudós és fönkelt szellemű utódjának kezét, kinek annyi évet 
kívánunk, mint elődjének, lássák, hogy ubi fixa sunt mem-
bra morientis, ugyanott, hogy a fentebb említett sz. tudós 
szavaival éljek, erősen, elenyészhetlenül s megingathatlanul 
áll, a ,Cathedra magistri docentis' is." 

„Bár ezek láttára magokba szállanának azok, kik Péter 
székét már megsemmisültnek látni vélték s bár Szentséged 
minél előbb részesülne azon örömben, hogy látva őszinte 
megtérésöket, rájok is kiterjeszthetné apostoli áldását, me-
lyet kérünk, lelkesülve a leghódolatteljesebb szeretet érzete 
által Isten és Szentséged magas személye iránt, ki Annak 
helytartója e földön, mely érzetet nem csökkenthet, nem fog 
csökkenteni soha semmi, mint sz. Pál irá a rómaiakhoz : 
neque mors neque vita, neque instantia neque futura, neque 
altitudo neque profundum, neque creatura ulia." (Vége köv.) 

IRODALOM. 
,A szikin és n hullámok'. Egyházi beszédek, irta 

Rónay István. Budapest, Grill Károly. 1878. 8-r. 91. 1. 
E czim alatt közöl szerző hatot különféle alkalmakkor 

és helyeken tartott beszédeiből, melyek közül az V-ik tud-
tunkkal külön, a IV. és Yl- ik a hazai lapokban is megje-
lentek. Rónay beszédeiről elismerőleg nyilatkozott a sajtó, 
és a mi a tárgy természeténél fogva még többet mond, maga 
a közönség is, amennyiben azokon mindig nagy számban 
megjelent. Ez kétségkivül buzdításul szolgált szónoknak, 
hogy e pályán, melyre hivatással bír, mindig jobban és job-
ban képezze magát. Nézetünket igazolják a megjelent beszé-
dek. Igy pl. „a hetedik halálos bün" ( jobban: „főbűn", mert 
vannak más halálos bűnök is, a hét „főbűnön" kivül) czim 
alatt első helyen álló és 1866-ból származó beszéd, mesze áll 
attól, melyet multévi Sylvester estején Budapesten tartott. 
A szónoklattan követelményeinek minden tekintetben meg-
felel s szónoki irodalmunk valódi gyöngye : „A nemzetek nagy 
egysége Krisztusban" czimü beszéd ; ebben ugyanis szónok 
kitűzött tárgyát sohasem téveszti szem elől, minden oldalról 
kellőleg megvilágosítja, a felhozott ellenvetéseket megczá-
folja, s gyönyörű nyelvezetbe öntött érveivel meggyőzi az 
olvasót, de annálinkább a hallgatóságot. Mint ebben, ugy 
egyéb beszédeiben is, fősúlyt fektett korunk tévelyeire, s 
innen magyarázható, hogy több beszédben ugyanazon gon-
dolat, de mindig más szavakban fordul elő. 

Rónay egyszersmind országgyűlési képviselő is, s azért 
meg vagyunk győződve, hogy ha talán az országgyűlésen a 
honatyák szóba hozzák a házasságot, ott is oly hatalmasan 
fogja védeni a keresztény katholikus házasságot, a mint ezt 
itt IY-dik beszédében, habár röviden is, de velősen teszi. 
Jó lett volna különben arra is néhány szóval rámutatni, 
hogy a keresztény házasság csakis a katholikus egyházban 

cl minek lennie kell, mig a többi „keresztyén" egyházak-
ban, különösen ujabb törvényhozásunk óta, „nem egyéb mint 
polgári szerződés, olyan mint bármelyik üzleti, vagy adás-
vevési egyesség" (49. 1.). Tanúskodik erről a sok apostata, 
ki az ily „keresztyén" házasság kedvéért elárulja hitét. 

Megjegyezzük még, hogy az első és második beszéd-
nek jelmondata roszul van idézve: Mát. 20,14. h. 20, 16; 
János 1, 10. h. 1, 11. 

Ezek után ajánljuk az igen csinos kiállítású beszéd-
gyűjteményt a közönség figyelmébe ; ára 1 ft. Dr. Cs. J. 

YEOYESEK. 
— 0 Fmga a bibornok-herrzegprimás az esztergomi 

kisdedovó intézetnek 100 ftot, mlgos dr. Szabó József, félsz, 
püspök ur pedig 30 ftot ajándékozni kegyeskedtek. Mlgos 
Fauer János félsz, püspök és székesfehérvári kápt. helynök 
pedig a nagy csütörtöki lábmosás után 12 szegény férfit tel-
jes ruházattal ajándékozott meg. 

— Különös dolgok történnek Braziliában. Alig, hogy 
az évekig tartott egyházpolitikai viszályok véget értek, a 
császár most minden ok nélkül katholikus-conservativ mi-
nisteriumát elbocsátotta, s ismét szabadkőművesekre bízta a 
kormányt. Ha ő felsége csak azért utazgatott Európában, 
hogy megtanulja, miként kell a szabadkőművesség segítsé-
gével egy országot tönkre tenni, azért otthon is maradhatott 
volna, mert erre a birodalmával szomszédos délamerikai köz-
társaságok elég gyakorlati példát szolgáltatnak. 

Kegyeletes adományok-
a hodrusbányai r. le. liivektöl 

az afrikai missiók számára 3 ft. 33 kr. 
a szent sir őreinek 3 ft. 33 kr. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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PAPAE XIII. 
E P I S T O L A E N C Y C L 1 C A 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIE PI3COPOS ET EPISCOPOS UNI VERSOS 
CATHOLICI ORBIS, GRAHAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABESTES. 

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS PRIMATIBUS 
ARCH1EPISC0PIS ET EPISCOPIS UNIVERSIS CATHOLICI ORBIS 

GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE 
HABENTIBUS 

LEO PP. X I I I . 

Venerabiles Fratres salutemet Apostolicam Be-
nedictionem. — Inscrutabili Dei consilio aclAposto-
licae Dignitatis fastigium licet immerentes evecti, 
vehementi statim desiderio ac velnti necessitate ur-
geri Nos sensimus, Vos litteris alloquendi, non mo-
do ut sensus" intimae dilectionis Nostrae vobis ex-
promeremus, sed etiam ut Vos, in partem sollicitu-
dinis Nostrae vocatos, ad sustinendam Nobiscum ho-
rum temporuin dimicationem pro Ecclesia Dei et 
pro salute animarum, ex munere Nobis divinitus 
credito confirmaremus. 

Ab ipsis enim Nostri Pontificatus exordiis tri-
stis Nobis sese offert conspectus malorum quibus ho-
minum genus undique premitur : liaec tam late pa-
tens subversio suprernarum veritatum, quibus tam-
quam fundamentis, humanae societatis status con-
tinetur ; haec ingeniorum protervia legitimae cuius-
que potestatis impatiens ; haec perpetua dissidio-
rum causa, unde intestinae concertationes, saeva et 
cruenta bella existunt ; contemptus legum quae mo-
res regunt iustitiamque tuentur ; fluxarum rerum 
inexplebilis cupiditas et aeternarum oblivio usque 
ad vesanum ilium furorem, quo tot miseri passim 
violentas sibi mantis inferre non timent ; inconsulta 
bonorum publicorum administratio, effusio, interver-

sio : nec non eorum impudentia qui, cum maxime 
fallunt, id agunt, ut patriae, ut libertatis et cuiusli-
bet iuris propugnatores esse videantur ; ea denique 
quae serpit per artus intimos humanae societatis 
lethifera quaedam pestis, quae earn quiescere non si-
nit, ipsique novas rerum conversiones et calamito-
sos exitus portendit. 

Horum autem malorum causam in eo praeci-
pue sitam esse Nobis persuasum est, quod despecta 
ac reiecta sit sancta ilia et augustissima Ecclesiae 
Auctoritas, quae Dei nomine humano generi praeest 
ei; legitimae cuiusque auctoritatis vindex est et 
praesidium. Quod cum hostes publici ordinis probe 
noverint, nihil aptius ad societatis fundamenta con-
vellenda putaverunt, quam si Ecclesiam Dei perti-
naci aggressione peterent, et probrosis calumniis in 
invidiam odiumque vocantes quasi ipsa civili veri 
nominis humanitati adversaretur, eius auctoritatem 
et vim novis in dies vulneribus labefactarent, su-
premamquepotestatem Romani Pontificis everterent, 
in quo aeternae ac immutabiles boni rectique ratio-
nes custodem in terris habent et adsertorem. Hinc 
porro profectae sunt leges divinam Catholicae Ec-
clesiaè constitutionem convellentes, quas in pleris-
que regionibus latas esse deploramus ; hinc dima-
narunt Episcopalis potestatis contemptus, obiecta 
ecclesiastici Ministerii exercitio impedimenta, reli-
giosorum coetuum disiectio, ac publicatio bonorum, 
quibus Ecclesiae administri et pauperes alebantur ; 
hinc effectum ut a salutari Ecclesiae moderamine 
publica instituta, caritati et beneficentiae consecrata, 
subducerentur ; hinc orta eíFrenis illa libertás prava 
quaeque docendi et in vulgus edendi, dum ex ad-
verso modis omnibus Ecclesiae ius ad iuventutis 
institutionem et educationem violatur et opprimi-
tur. Neque alio spectat civilis Principatus occupa-

3 5 
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tio, quem divina Providentia multis abhinc saeculis 
Romano Antistiti concessit, ut libere ac expedite 
potestate a Christo collata, ad aeternam populorum 
salutem uteretur. 

Funestam hanc aerumnarum molem Yobis, Ve-
nerabiles Fratres, commemoravimus, non ad augen-
dam tristitiam Vestram, quam miserrima haec re-
riim conditio per se Vobis ingerit, sed quia intelli-
gimus ex ea Vobis apprime perspectum fore, quanta 
sit gravitas rerum quae ministerium et zelum no-
strum exposcunt, et quam magno studio nobis ad-
laborandum sit, ut Ecclesiam Christi et huius Apo-
stolicae Sedis dignitatem, tot calumniis lacessitam, 
in hac praesertim iniquitate temporum pro viribus 
defendamus ac vindicemus. 

Clare innotescit ac liquet, Venerabiles Fratres, 
civilis humanitatis rationem solidis fundamentis de-
stitni, nisi aeternis principiis veritatis et immuta-
bilibus recti iustique legibus innitatur, ac nisi ho-
minum voluntates inter se sincera dilectio devin-
ciat, officiorumque inter eos vices ac rationes suavi-
ter moderetur. Iamvero ecquis negare audeat Eccle-
siam esse, quae diffuso per gentes Evangelii prae-
conio, lucem veritatis inter efferatos populos et foe-
dis superstitionibus imbutos adduxit , eosque ad di-
vinum rerum auctorem agnoscendum et sese respi-
ciendos excitavit; quae servitutis calamitate sublata, 
ad pristinam naturae nobilissimae dignitatem homi-
nes revocavit ; quae in omnibus terrae plagis redem-
ptionis signo explicato, scientiis et artibus adductis 
aut suo tectis praesidio, optimis caritatis inst.itutis 
queis oinnis generis aerumnis consultum est, funda-
tis et in tutelam receptis, ubique hominum genus 
privatim et publice excoluit, a squalore vindicavit 
et ad vitae formám, humanae dignitati ac spei con-
sentaneam, omni studio composuit? Quod si quis 
sanae mentis hanc ipsam qua vivimus aetatem, Re-
ligioni et Ecclesiae Christi infensissimam, cum iis 
temporibus auspicatissimis conférât, quibus Eccle-
sia uti mater a gentibus colebatur, omnino compe-
riet aetatem hanc nostram perturbationibus et de-
molitionibus plenam, recta ac rapide in suam per-
niciem ruere; ea vero tempóra optimis institutis, 
vitae tranquillitate, opibus et prosperitate eo magis 
floruisse, quo Ecclesiae regiminis ac legum sese 
observantiores j^opuli exhibuerunt. Quod si pluri-
ma ea quae memoravimus bona, ab Ecclesiae mini-
sterio et salutari ope profecta, vera sunt humanita-
tis civilis opera ac decora, tantum abest ut Ecclesia 
Christi ab ea abhorreat eamve respuat, ut ad sese 

potius altricis magistrae et matris eius laudem 
omnino censeat pertinere. 

Quin immo illud civilis humanitatis genus, 
quod sanctis Ecclesiae doctrinis et legibus ex ad-
verso repugnet, non aliud nisi civilis cultus figmen-
tum et abs re nomen inane putandum est. Cuius rei 
manifesto sunt argumento populi illi, queis evan-
gelica lux lion affulsit, quorum in vita fucus qui-
dam humanioris cultus conspici potuit, at solida et 
vera eius bona non viguerunt. Haudquaquam sane 
civilis vitae perfectio ea ducenda est, qua légitima 
quaeque potestas audacter contemnitur ; neque ea 
libertás reputanda, quae effreni errorum propaga-
tione, pravis cupiditatibus libere explendis, impu-
nitate flagitiorum et scelerum, oppressione optimo-
rum civium cuiusque ordinis, turpiter et misere 
grassatur. Cum enim erronea prava et absona haec 
sint, non earn vim profecto habent, ut humanam fa-
miliam perficiant et prosperitate fortunent, miseros 
enim facit populos peccatum ;') sed omnino necesse est, 
ut mentibus et cordibus corruptis, ipsa in omnem 
labem pondéré suo populos detrudant, rectum quem-
que ordinem labefactent, atque ita reipublicae con-
ditionem et tranquilli tatemserius ocius ad ultimum 
exitium adducant. 

Quid autem, si Romani Pontificatus opera spe-
ctantur, iniquius esse potest, quam inficiari quant-
opere Romani Antistites de universa civili societate 
et quam egregie sint meri t i? Profecto Decessores 
Nostri, ut populorum bono prospicerent, oinnis ge-
neris certamina suscipere, graves exantlare labores, 
seque asperis difficultatibus obiicere nunquam du-
bi tarunt : et defixis in caelo oculis neque improbo-
rum minis subinisere frontem, neque blanditiis aut 
pollicitationibus se ab officio abduci degeneri assensu 
passi sunt. Fuit haec Apostolica Sedes, quae dila-
psae societatis veteris reliquias collegit et coagmen-
tavi t ; haec eadem fax arnica fuit, qua humanitas 
christianorum temporum effulsit ; fuit haec salutis 
anchora inter saevissimas tempestates, queis humana 
progenies iactata est; sacrum fuitconcordiae vincu-
lum quod nationes dissitas moribusque diversas in-
ter se consociavit : centrum denique commune fuit, 
unde cum fidei et religionis doctrina, tum pacis et 
rerum gerendarum auspicia ac consilia petebantur. 
Quid multa ? Pontificum Maximorum laus est, quod 
constantissime se pro muro et propugnaculo obie-
cerint, ne humana societas in superstitionem et bar-
bariem antiquam relaberetur. 

!) Prov. 14, 34. 
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Utinam autem salutaris haec auctoritas neglecta nun-
quam esset vel repudiata ! Profeeto neque civilis Principa-
tus augustum et sacrum illud amisisset decus, quod a reli-
gione inditum praeferebat, quodque unum parendi conditi-
onem homine dignam nobilemque efficit ; neque exarsissent 
tot seditiones et bella, quae calamitatibus et caedibus terras 
funestarunt ; neque regna olim florentissima, e prosperitatis 
culmine deiecta, omnium aerumnarutn pondere premerentur. 
Cuius rei exemplo etiam sunt Orientales populi, qui abru-
ptis suavissimis vinculis, quibus cum Apostolica hac Sede 
iungebantur, primaevae nobilitatis splendorem, scientiarum 
et artium laudem, atque imperii sui dignitatem amiserunt. 

Praeclara autem bénéficia, quae in quamlibet terrae 
plagam ab Apostolica Sede profecta esse illustria omnium 
temporum monumenta declarant, potissimum persensit Itala 
haec regio, quae quanto eidem propinquior loci natura exsti-
tit, tanto uberiores fructus ab ea percepit. Romanis certe 
Pontificibus Ital ia acceptam referre debet solidam glóriám-
ét amplitudinem, qua reliquas inter gentes eminuit. Ipso-
rum auctoritas paternumque Studium non semel eam ab ho-
stium impetu texit, eidemque levamen et opem attulit, ut 
catholica fides nullo non tempore in Italorum cordibus in-
tégra custodiretur. 

Huiusmodi Praedece8sorum Nostrorum mérita, ut cae-
tera praetereamus, maxime testatur memória temporum S. 
Leonis Magni, Alexandri I I I . , Innocentii I I I . , S. Pii Y., Leo-
nis X . aliorumque Pontificum, quorum opera vel auspiciis 
ab extremo excidio, quod a barbaris impendebat, Italia 
sospes evasit, incorruptam retinuit antiquam fidem, atque 
inter tenebras squaloremque rudioris aevi scient iarumju-
men et splendorem artium aluit, vigentemque servavit. Te-
statur Nostra haec alma Urbs, Pontificum Sedes, quae hunc 
ex iis fructum maximum cepit, ut non solum arx fidei muni-
tissima esset, sed etiam bonarum artium asylum et domici-
lium sapientiae effecta, totius orbis erga se admirationem et 
observantiam conciliaret. Cum harum rerum amplitúdó ad 
aeternam memóriám monumentis históriáé sit tradita, facili 
negotio intelligitur non potuisse nisi per hostilem volunta-
tem indignamque calumniam, ad hominum deceptionem, 
voce ac litteris obtrudi, hanc Apostolicam Sedem civili po-
pulorum cultui et Italiae felicitati impedimento esse. 

Si igitur spes omnes Italiae Or bisque uni versi in ea vi 
communi utilitati et bono saluberrima, qua Sedis Apostoli-
cae pollet auctoritas, et in arctissimo nexu sunt positae, qui 
omnes Christifideles cum Romano Pontifice devinciat, nihil 
Nobis potius esse debere cognoscimus, quam ut Romanae 
Cathedrae suam dignitatem sartam tectamque servemus, et 
membrorum cum Capite, filiorum cum Patre coniunctionem 
magis magisque firmemus. 

Quapropter ut in primis, eo quo possumus modo, iura 
libertatemque huius Sanctae Sedis adseramus, contendere 
nunquam desinemus, ut auctoritati Nostrae suum constet 
obsequium, ut obstacula amoveantur, quae plenam ministerii 
Nostri potestatisque libertatem impediunt, atque in eam re-
rum conditionem restituamur, in qua divinae Sapientiae 
consilium Romanos Antistites iampridem collocaverat. Ad 
hanc vero restitutionem postulandam movemur, Venerabiles 
Fratres, non ambitionis studio aut dominationis cupiditate, 

sed officii Nostri ratione et religiosis iurisiurandi vinculis 
quibus obstringimur ; ac praeterea non solum ex eo quod 
principatus hic ad plenam libertatem spirituális potestatis 
tuendam conservandamque est necessarius ; sed etiam quod 
exploratissimum est, cum de temporali Principatu Sedis 
Apostolicae agitur, publici etiam boni et salutis totius hu-
manae societatis causam agitari. Hinc praetermittere non 
possumus, quin pro officii Nostri munere, quo Sanctae Ec-
clesiae iura tueri teneniur, declarationes et protestationes 
omnes, quas sa. me. Pius I X . Decessor Noster tum adversus 
occupationem civilis Principatus, tum adversus violationem 
iurium ad Romanain Ecclesiam pertinentium pluries edidit 
ac iteravit, easdem et Nos hisce Nostris litteris omnino re-
novemus et confirmemus. Simul autem ad Principes et su-
premos populorum Moderatores voces Nostras eonvertimus. 
eosque per nomen augustum Summi Dei etiam atque etiam 
obtestamur, ne oblatam sibi tam necessario tempore opem 
Ecclesiae répudient, atque uti consentientibus studiis circa 
hunc fontem auctoritatis et salutis amice coeant, Eique inti-
mi amoris et observantiae vinculis magis magisque iungan-
tur. Faxi t Deus, ut illi, comperta eorum quae diximus veri-
tate, ac secum reputautes doctrinam Christi, ut Augustinus 
aiebat, mag nam, si obtemperetur, salutem esse reipublicae2) et 
in Ecclesiae incolumitate et obsequio suam etiam ac publi-
cam incolumitateni et tranquillitatem contineri, cogitationes 
suas et curas conférant ad levanda mala, quibus Ecclesia 
eiusque visibile Caput affligitur, atque ita tandem contingat, 
ut populi quibus praesunt, iustitiae et pacis ingressi viam, 
felici aevo prosperitatis et gloriae fruantur. 

Deinde autem ut totius catliolici gregis cum supremo 
Pastore concordia firmior in dies adseratur, Vos hoc loco 
peculiari cum affectu appellamus, Venerabilis Fratres , et ve-
hementer hortamur, ut pro sacerdotali zelo et pastorali vigi-
lantia Vestra fideles Yobis creditos religionis amore incen-
datis, quo propius et arctius huic Cathedrae veritatis et iu-
stitiae adhaereant, omnes eius doctrinas intimo mentis et vo-
luntatis assensu suscipiant, opiniones vero etiam vulgatissi-
mas, qua3 Ecclesiae documentis oppositas noverint omnino 
reiiciant. Qua in re Romani Pontifice s Decessores Nostri, ac 
demum sa. me. Pius I X . praesertim in oecumenico Yaticano 
Concilio prae oculis habentes verba Paul i : „ Videte ne qitis 
vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam secundum 
traditionem hominum, secundum elementa mundi et non se-
cundum Christum"3) haud praetermiserunt, quoties opus 
fuit, grassantes errores reprobare et apostolica censura con-
fodere. Has condemnationes omnes, Decessorum Nostrorum 
vestigia sectantes, Nos ex hac Apostolica veritatis Sede con-
firmamus ac iteramus, simulque Patrem luminum enixe ro-
gamus ut fideles omnes perfecti in eodem sensu eademque 
sententia idem Nobiscum sapiant, idemque loquantur. Vestri 
autem muneris est, Yenerabiles Fratres, sedulam impendere 
curam, ut caelestium doctrinarum semen late per Domini-
cum agrum diffundatur et catholicae fidei documenta fideli-
um animis mature inserantur, altas in eis radices agant et 
ab errorum contagione incorrupta serventur. Quo validius 
contendunt religionis hostes imperitis hominibus, ac iuveni-
bus praesertim, ea discenda proponere quae mentes obnubi-

2) Ep. 138., alias 5., ad Mavcellinum n. 15. s) Ad Coloss. 2. 8. 
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lent moresque corrumpant, eo alacrius adnitendum est, ut 
non solum apta ac solida institutionis metliodus, sed maxi-
me institutio ipsa catholicae fidei omnino conformis in litte-
ris et disciplinis vigeat, praesertim autem in philosophia, ex 
qua recta aliarum scientiarum ratio magna ex parte depen-
ded; quaeque non ad evertendam divinam revelationem 
spectat, sed ad ipsam potius sternere viam gaudet, ipsamque 
ab impugnatoribus defendere, quaemadmodum nos exemplo 
scriptisque suis Magnus Augustinus et Angelicus Doctor, 
caeterique christianae sapientiae Magistri docuerunt. 

Optima porro inventutis disciplina ad verae fidei et 
religionis munimen atque ad morum integritatem a teneris 
annis exordium liabeat necesse est in ipsa domestica socie-
tate ; quae nostris hisce temporibus misere perturbata, in 
suam dignitatem restitui nullo modo potest nisi iis legi-
bus, quibus in Ecclesia ab ipsomet divino Auctore est in-
stituta. Qui cum matrimonii foedus, in quo suam cum 
Ecclesia coniunctionem significatam voluit, ad Sacramenti 
dignitatem evexerit, non modo maritaléin unionem sanctio 
rem effecit, sed etiam efficacissima tum parentibus, tum 
proli paravit auxilia, quibus, per mutuorum officiorum ob-
servautiam, temporalem ac aeternam felicitatem facilius 
assequerentur. At vero postquam impiae leges, Sacramenti 
huius magni religionem nil pensi habentes, illud eodem or-
dine cum contractibus mere civilibus habuerunt, id misere 
consecutum est, ut, violata christiani coniugii dignitate, ci-
ves legali concubinatu pro nuptiis uterentur, coniuges fidei 
mutuae officia negligerent, obedientiam et obsequium nati 
parentibus detrectarent, domesticae cliaritatis vincula laxa-
rentur, et, quod deterrimi exempli est publicisque moribus 
infensissimum, persaepe malesano amori perniciosae ac fu-
nestae discessiones succederent. Haec sane misera et luctuosa 
non posaunt, Venerabiles Fratres, vestrum zelum non exci-
tare ac movere ad fideles vigilantiae vestrae concreditos se-
dulo instanterque monendos, ut dociles aures doctrinis adhi-
beant quae christiani coniugii sanctitatem respiciunt, ac pa-
reant legibus quibus Ecclesia coniugum natorumque offi-
cia moderatur. 

Tum vero illud optatissimum consequetur, quod sin-
gulorum etiam hominum mores et vitae ratio reformentur : 
nam veluti ex corrupto stipite détériorés rami et fructus in-
felices germinant, sic mala labes, quae familias dépravât, in 
singularum civium noxam et vitium tristi contagione redun-
dat. Contra vero, domestica societate ad christianae vitae 
formám composita, singula membra sensim assuescent reli-
gionem pietatemque diligere, a falsis perniciosisque doctri-
nis abhorrere, sectari virtutem, maioribus obsequi, atque in-
exhaustum illud privatae dumtaxat utilitatis Studium coer-
cere, quod humanam naturam tantopere deprimit ac enervat. 
In quem fineni non parum profecto conferet pias illas con-
sociationes moderari et provehere, quae magno rei catholi-
cae bono nostra maxime hac aetate constitutae sunt. 

Grandia quidem et humanis maiora viribus haec sunt? 

quae speetvotis Nostris complectimur, Venerabiles Fra t res ; 
sed cum Deus sanabiles fecerit nationes orbis terrarum, cum 
Ecclesiam ad salutem gentium condiderit, eique suo se auxi-
lium adfuturum usque ad consummationem saeculi promi-
serit, firmiter confidimus, adlaborantibus Vobis, humánum 

genus tot malis et calamitatibus admonitum, tandem in Ec-
clesiae obsequio, in huius Apostolicae Cathedrae infallibili 
magisterio salutem et prosperitatem quaesiturum. 

Interea, Venerabiles Fratres, antequam finem scribendi 
faciamus, necesse est ut Vobis declaremus gratulationem 
Nostram pro mira illa consensione et concordia, quae animos 
Vestros inter Vos et cum hac Apostolica Sede in unum con-
iungit. Quam quidem perfectam coniunctionem non modo 
inexpugnabile propugnaculum esse contra impetus hostium 
arbitramur ; sed etiam faustum ac felix omen quod meliora 
tempóra Ecclesiae spondet, ac dum eadein maximum sola-
tium affért infirmitati Nostrae, etiam aniniuin opportune eri-
git, ut in arduo, quod suscepimus munere omnes labores, 
omnia certamina pro Ecclesia Dei alacriter sustineamus. 

Ab hisce porro spei et gratulationis causis, quas Vobis 
patefecimus, seiungere, non possumus eas significationes 
amoris et obsequii, quas in his Nostri Pontificatus exordiis 
Vos, Venerabiles Fratres, et una cum Vobis exhibuere hu-
militati Nostrae ecclesiastici viri et fiJeles quamplurimi, 
qui litteris missis, largitionibus collatis, peregrinationibus 
etiam peractis, nec non aliis pietatis officiis, ostenderunt de-
votionem et caritatem illam, qua meritissimum Praedecesso-
rum Nostrum prosecuti fuere, adeo firmam stabilem inte-
gramque manere, ut in persona tain imparis non tepescat 
lieredis. Pro hisce splendidissimis catholicae pietatis testimo-
niis humiliter confitemur Domino quia bonus et benignus est, 
ac Vobis, Venerabiles Fratres, cunctisque Dilectis Filiis, a 
quibus ea accepimus, gratissimos animi Nostri sensus ex in-
timo corde publice profitemur, plenam foventes fiduciam 
nifllquam defuturum Nobis, in his verum angustiis et tempo-
rum difficultatibus, hoc Vestrum ac fidelium Studium et di-
lectionem. Nec vero dubitamus quin egregia haec filialis pie-
tatis et christianae virtutis exempla plurimum sint valitura, 
ut Deus clementissimus, officiis hisce permotus, gregem suum 
propitius respiciat et Ecclesiae pacem ac victoriam largia-
tur. Quoniam autem hanc pacem et victoriam ocius et faci-
lius Nobis datum iri confidimus, si vota precesque constan-
ter ad earn impetrandam fideles effuderint, Vos magnopere 
hortamur, Venerabiles Fratres, ut in haue rem fidelium stu-
dia et fervorem excitetis, conciliatrice apud Deum adhibita 
Immaculata Caelorum Regina, ac deprecatoribus interposi-
tis Sancto Josepho Patrono Ecclesiae caelesti, sanctisque 
Apostolorum Principibus Petro et Paulo, quorum omnium 
potenti patrocinio humilitatem Nostram, cunctos Ecclesia-
sticae hierarchiae ordines ac dominicum gregem universum 
supplices commendamus. 

Caeterum hos dies, quibus solemnem memóriám Jesu 
Christi resurgentis recolimus, Vobis, Venerabiles Fratres, et 
universo dominico gregi faustos, salntares ac sancto gaudio 
plenos esse exoptamus, adprecantes benignissimum Deum ut 
Sanguine immaculati Agni, quo deletum est chirographum 
quod adversus nos erat, culpae quas contraximus deleantur, 
et iudicium quod pro illis ferimus clementer relaxetur. 

Gr ratio, Domini Nostri Jesu Christi et Charitas Dei et 
commiuiicatio sancti Spiritus sit cum omnibus vobis, Venera-
biles Fratres ; quibus singulis universis, nec non et Dilectis 
Filiis Clero et fidelibus Ecclesiaruin Vestrarum in pignus 
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praecipuae benevolentiae et in auspicium caelestis praesidii 
Apostolicam benedictionem amantissime impertiraus. 

Datum Eomae apud S. Petrum, die sollemni Paschae. 
X X I Április, Anno M D C C C L X X V I I I . 

Pontificatus Nostri Anno primo. LEO P P . XIII. 

Havi szemle. 
„ . . . Feszült figyelemmel várják a jövendő dolgokat, 

álmodoznak nagyszerű változtatásokról, engedékenységről s 
engedményekről, kiengesztelésről és békéről, s ha mind ezen 
remények hiúknak bizonyulnak majd, — ezért, ez alaptalan 
reménykedéseknek meghiúsultáért az egyházat, annak állí-
tólagos nyakasságát teendik, ugy látszik, felelőssé" — mon-
dák a ,II.-p. Bl.', egyik régebbi füzetében azon irányzatos 
békehírekről szólva, melyeket az egyháznak nyilt s titkos 
ellenségei X I I I . Leo trónraléptéhez fűzni jónak látták, 
mintha csak ők látnák tisztán a jövőt, a többiek pedig csak 
amúgy kedvtelésből jajgatnának és „hirdetnék az egyház 
üldöztetését" ; holott talán aligha nincs igaza az emiitett 
folyóiratnak, midőn e különös jelenségnek okát abban talál-
ja, hogy „az egyháznak ellenségei : a mindenható állam és a 
magát mindenen tultevő liberalismus bizonyára csak nagy 
örömmel fogadják az ürügyet, mely lehetővé teszi, a foly-
tonos viszályokért most már az egyházat tehetni felelőssé." 

A kérdés, kiknek van igazuk : azoknak-e, kik az egy-
ház és állam közti, kisebb nagyobb mérvekben mindenütt 
fennálló vagy lappangó viszályokban elvi vitát látunk, mely-
nek végleges befejezésében annak kell engednie, ki tévedett, 
ki természetes korlátain tul csapott, — ez pedig, a helyes, 
katholikus felfogás szerint, az egyház nem lehet, — vagy 
azoknak-e, kik, ugylátszik azt szeretnék a v ilággal elhitetni, 
hogy az egész jobbadán csak a személy ügye, melyet IX- ik 
Pius vetett fel, s hajthatatlansága által talán kissé el is ron-
tott, ugy hogy X I I I . Leónak aligha marad hátra, egyéb 
mint megfordulni, — e kérdés, ekként feltéve, eléggé világos-
nak látszhatnék s csakugyan az is mindenki előtt, ki az egy-
ház lényege s életfeltételei iránt kellőleg tájékoztatva van 
s nem érzi bármi okból szükségét annak ,eredeti', ha mind-
jár t nem helyes gondolatokkal is fellépni csak azért, hogy 
ő is valamit mondani látszassék. Azonban ilyenek sokan 
vannak, s mert végkövetkezményeiben igen veszélyes moz-
zanattá nőhetné ki magát, lia a félrevezetett hivekkel sike-
rülne elhitetni, miszerint bizonyos esetekben csak az egyház-
nak látható fejétől függne a békét megkötni, azért helyesen 
cselekednek, nézetünk szerint, azon katholikus közlönyök, 
melyek, mint a fentebb emiitett, a pillanatot arra használják 
fel, hogy az egyház és állam közti viszonyhoz ezúttal ezen 
szempontból is szóljanak hozzá. 

Igaz, hogy a katholikus egyháznak meg van Ígérve, 
hogy a világ végéig álland fenn, — de azért külső megjele-
nése a természeti törvény alá esik ; földi képviselői és sze-
mélyesitői emberek, kik születnek és meghalnak. Az aposto-
lok fejedelmei, Péter és Pál, époly kevéssé maradtak kivéve 
a halál általános törvénye alól, mint I X . Pius s e tekintet-
ben az egyház egyéb társulatoktól csak az által különbözik, 
hogy Isten által alapítva, alapitójának igéretét bírja, misze-
rint vele lesz az idők végéig. I X . Pius nincs többé ; teste 
visszaadatott a földnek, lelke felszállt Isten trónusa elé s jól 

esik hinnünk, hogy ott, mint hathatós szószóló közbenjár az 
egyházért, melyet e földön annyira szeretett, melyért annyit 
tett, küzdött és szenvedett. Ama hitczikkely, melyen a szen-
tek közbenjárásáróli meggyőződés, — a jelen esetben leg-
alább erős remény, — alapszik, egyike a legvigasztalóbbak-
nak, s ha I X . Pius már fel van véve az Urnák dicsőségébe, O 7 

azt hiszszük, hogy közbenjárása az egyház összes ügyeit s 
szükségleteit karolja fel s bizonyára arra is terjedt, hogy a 
Szentlélek oly utódot adjon neki, minőt az egyháznak jelen-
legi helyzete megkövetel. 

E helyzet pedig, bárki mit mondjon is, kényes, kellemet-
len, veszélyes a jelent, és vésztjósló, a jövőt tekintve, mely az 
ellenséges támadások folytatásával fenyeget s nagyon köny-
nyen megujult erőszakoskodásokat és hűtlenségeket rejthet 
méhében, olyképen, hogy épen nem oktalanul cselekednek 
azok, kik aggódnak s könyörgő fohászaikkal ostromolják az 
eget, hol Az lakozik, ki mindenható védelmét igéré Péter 
hajójának, melyet a hitetlenség vihara hányat, s melyet óriá-
si hullámok elmentéssel fenyegetnek. Mert ha mi, az erős 
hitűek, kik tudjuk, miért hiszünk, ezen öntudatunkból erőt 
meritlietünk is és bátorságot, mégis vannak együgyűek és 
ingadozók, kiken a gyávaság erőt vehetne, lehetnek, sőt 
vannak oly elemek is, melyek épen e helyzetet bizonyos czé-
lok elérésére kiaknázni akarják, és ezek miatt szükséges fel-
szólalni, nehogy a hallgatás árulássá, bünrészességgé fajuljon. 

Az állam uralkodni akar az egyházban is, alá akarja 
vetni az egyházat az ő törvényeinek ; nem akarja tűrni, hogy 
ezentúl kettős rend létezzék a földön, hanem azt akarja, hogy 
a szellemi joghatóság is az állam hatalmi körébe vonassék, 
ennek vetessék alája. A mi tizennyolcz századon át a világ-
rendnek megingathatlan sarkpontját képezte, az most ki-
mozditassék helyéből és a gyarló emberi ész és képzelődés 
birálatától és helybenhagyásától tétessék függővé Ez az 
újkori liberalismus logikája, ez amaz ellenség, mely ellen 
küzdenünk kell, — tekintve ellenfeleink szellemi és kedélyi 
állapotát, nem mindig csak a kinyilatkoztatásból merithető 
érvekkel. 

Tény, hogy az emberi nemnek szüksége van a vallásra, 
ezt a történelem minden egyes lapja, minden egyes egyénnek 
elnyomhatlan öntudata bizonyitja. A ki ezt tagadja, annak 
előbb saját jobb meggyőződését kell elnyomnia önnönmagá-
ban. Azért kevesen is vannak azok, kik ezt egyenesen tagad-
ják, hanem inkább distinctiókkal és exceptiókkal segitenek 
magokon. Azt mondják : más a vallás és más az egyház. Le-
gyen vallásos a kinek tetszik ; de azért felesleges, sőt talán 
épen meg sem is engedhető, hogy a kik hasonlót hinni vél-
nek, társulattá, egyházzá tömörül jenek. . . . Avagy, ha már 
egyháznak kell lennie, legyen olyan, minőt az ,állam' meg-
tűrhet, nem felette, de még mellette sem, hanem benne, sőt 
alatta, pusztán állami intézmény, párhuzamosan működvén 
az állami iskolával, talán egy kissé az állami — rendőrség-
gel is, melynek feladata arra tanitani az embert, hogy a ha-
landó tökélyének legmagasabb foka az : rendesen adózó ,ál-
lampolgárinak lenni. 

Uymódon állittatik fejére a józan ész és a természetes 
rend. — Az állam minden, mely absolut joggal létezik, mely 
minden jognak kútforrása, minden létnek alapja és korlátja ; 
az egyház pedig csak mellékes, másodlagos valami, mi 
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csak annyiban, csak ott létezhetik, a mennyiben és a hol az 
állambálvány helyet enged számára Pedig a józan ész 
ugy tudja s a történelem minden lapján azt olvassa, hogy 
a kereszténység előbb volt mint a keresztény állam, hogy ez 
az állam azon oszlopokon nyugszik, melyeket az egyház 
emelt és tar t fenn még ma is, s hogy mind ennél fogva az 
egyház fogalma a magasabb, tágasabb, szélesebb, az államé 
pedig a szűkebb, korlátoltabb, alacsonyabb, mely ép ezért 
képtelen azt absorbeálni, ha csak darabokra nem töri s az 
ekként közösen ejtett zsákmányban többi társaival osztozko-
dik, mit tenni ép ennél fogva, nem csekély hajlamot mutat 
s mindenfelől megkisérli is, ámbár nem fog sikerülni, vagy 
ha sikerülne, az ókori barbárságba vetné vissza nemünket. 

Vagy mik voltak az ókor pogány államai ? Brutális, 
rideg tények, tettleg, anyagilag fenálló csoportok, egyéb 
semmik. Kómában és Göröghonban az embernek, mint ilyen-
nek, nem volt értéke, ezen államok törvényhozásának fogal-
ma sem volt az ember méltóságáról, értékéről, magasabb 
rendeltetéséről. Mint concret lények, csak önmagokért létez-
tek ; ezen államok nem tudtak, nem ismertek magok mellett 
és magok felett semmit, mi figyelembevételt érdemelt volna ; 
elidegenithetlen emberi jogokról szó sem volt, nem is lehe-
tett bennök; mert ily jogok erkölcsi önérzetet tételeznek fel 
s pedig keresztény erkölcsi önérzetet. S ezért ezen államok-
nak műveltsége legfeljebb az Ízlésnek bizonyos fokig való 
szépészeti kiművelődésében állott, a szívnek ama magasztos 
neveltsége pedig, mely transcendentalis szempontból tekintve 
a világot, közös, szent czélokat, tűz ki az egész emberi nem 
számára ezen műveltséget, a keresztény műveltséget, a ke-
resztény eulturát csak azon egyház hozhatta a földre, mely 
az egész földkerekségét karolja át, mely mint egyetemes 
Jcatholikus, valamennyi államot foglalja magában s ezért, 
mint a magasabb egység, valamennyinek is felette áll, tér-
ben és időben. Ebben áll egyetemessége, mely nem ismer 
kicsinykedő, localis alkalmazkodást, mert a mi catholicum, 
az nem lehet az idő, a hely, vagy a személyek kisszerű kor-
látainak vagy szeszélyeinek alávetve, s a ki ilyesmit vár 
vagy követel az egyháztól, csak azt mutat ja , hogy nem tudja 
miben áll annak katholicitása. , 

Ezen katholicitás nevében az egyház a földgömb ösz-
szes népeit szoritja kebléhez, azon egy feltétel alatt, hogy 
higyjenek Jézus Krisztusban és teljesitsék parancsait. E 
kettő elválaszthatlan egymástól, s esztelenség a dogmatikát 
elvetni, az állami életben pedig a keresztény erkölcstan ta-
naira vagy legalább e tanok eredményeire támaszkodni 
akarni. Pedig a ki rendezett állami életet kiván, az akarat-
lanul vagy öntudatlanul a keresztény ethika tanaira támasz-
kodik, mert olyasmit kiván, mi csak e tanok alapján állhat 
fenn, mert „pogány államok voltali, — többé lehetetlenek ; a 
kereszténység kitörölhetlen jelleget nyomott az állampolgá-
rokra" Ez az egyetemesség Krisztus tanának egyik is-
mérve, ennélfogva csak azon egyház Krisztusnak igazi egy-
háza, mely ezen jellel dicsekedhetik. Ilyképen a protestan-
tismus el van Ítélve. Hogy keletkezhessék, a világi fejedel-
meknek gyenge oldalaira, rosz hajlamaira kelle számításait 
alapítania ; — tévé is bőségesen, s teszi még ma is, mert 
minden intézmény azon eszközök által tartatik fenn, me-
lyeknek segítségével alapittatott. ,Do ut des', igy szóltak 

a ,re for ma torok' a fejedelmekhez, s hogy az egyházi tekin-
tély elleni lázadásukban támogassák, odaadtak nekik min-
dent ; az egyház birtokát, szabadságát, függetlenségét, még 
a mennyország kulcsait is. Ezen árulás folytán elveszté a 
Protestantismus Krisztus egyházának egyéb jelei mellett 
azt is, mely az egyetemességben fekszik. Ezentúl be kelle ér-
nie azzal, hogy angol, szász, porosz, hassiai, badeni stb. tö-
redék-egyház legyen, melynek segítségével a király, vá-
lasztó fejedelem, nagyherczeg, sat. le egészen a kis tizeuha-
todrét souverainitásu őrgrófocskáig, korlátlanul uralkodtak, 
alattvalóiknak nem csak teste, hanem szelleme felett is s mivel 
ily körülmények közt „az ige szolgája" soha se tudja ma, 
hogy mit keilend tanítania holnap, azért a protestantísmus 
háromszáz s néhány év óta megbecstelenítő transactiók ál-
tal tengeti beteges létét. Transigált, megalkudott először a 
fejedelmek kapzsiságával, ezeknek és a ,reformátorok' egyéb 
gonosz szenvedélyeivel, majd a rationalísmussal, ma már pe-
dig még a nyilt istentagadással is ; mert ,az ige körül szol-
gálók' már annyira jutottak, hogy a kereszténység alpháját 
s ómegáját tagadják, magokkal ragadván ,hiveik' millióit 
is, — természetes, hogy ez az az ,egyház,' melyben az ujpo-
gányok és zsidóknak kedve telik ! 

Ellenben a katholikus egyház még ma is feltünteti, 
szeplőtelenül és csorbittatlanul ama fejedelmi alakot és ma-
gatartást, melyet ezelőtt tizennyolcz századdal nyert isteni 
Alapitója kezéből; még ma is a világi hatalom körén kivül 
áll, még ma is egy, egységes és egyetemes, az apostolok tör-
vényes utódainak vezetése alatt, egy legfőbb, látható fejjel. 
Csak ő benne lát juk a kereszténység igazi eszméjét egész 
terjedelmében megtestesítve. 

Ebből következik, hogy a katholikus egyház örökké 
szabad, mely önállóságát soha sem adta, soha sem árulta e l ; 
— ebből következik, hogy az európai civilizatio és a mai, 
keresztény állam a katholicismusnak szülöttje és hogy azon 
mérték, mely szerint protestáns vagy protestansérzelmü kor-
mányok és ílmék a katholikus egyház jogviszonyait méregetni 
szeretik — hibás, rosz, helytelen, melynek alkalmazása csak 
arról tanúskodik, hogy az illetőknek fogalmuk sincs a kath. 
egyház lényegéről s hogy eszméikkel a protestantísmus kor-
látolt felfogásának tévkörében forognak, hogy a tökéletes 
eszményképet egy torzalak hamisított arányai szerint ítélik 
meg. De ebből az is következik, hogy a katholikus egyház-
nak elévülhetlen jogaiból még a legmagasabb állású hivő, 
legyen az maga Krisztus helytartója is, nem adhat fel sem-
mit, mert az isteni igazsághoz sem hozzá tenni, sem attól 
elvenni mit sem lehet. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, ápril 30. A pápa húsvéti beszéde. A Sz.-Istváu-

Társulat ez évi közgyűlésén bibornok Ö Eminentiája örök-
ké maradandó becsű nyilatkozatai közt e szavakat is mon-
dotta : „Simon Jónás fia meghal, Péter meg nem hal." E sza-
vak jutot tak eszünkben, midőn ő szentségének, X I I I . Leó-
nak a bibornokokhoz intézett ez évi húsvéti beszédét olvas-
tuk. Simon, Jónás fia meghalt, Péter meg nem hal ; I X . 
Pius meghalt, de a pápaság X I I I . Leóban él. I X . Pius meg-
halt, szellemének örököse X I I I . Leo, a Pius által vallott 
elveket, melyek az egyház elvei, rendithetlenül védelmezi, 
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ezekre nézve épen ugy mint elődje transaetiót nem ismer, 
mert a transactio halált jelentene. 

Három pont az, melyeket X I I I . Leo beszédjéből főleg 
emlitenünk kell. Az egyik, mely utalva a pápaság életerejére, 
hiábavalóknak tünteti fel ellenségeinek fáradozásait. „Krisz-
tus feltámadása, úgymond ő szentsége, emlékeztet a római 
pontificatus életerejére; ellenségeinek, a kik meg akarják 
semmisiteni, a történetből legalább azt kellene megtanul-
niok, hogy fáradozásaik mily hiába valók" ; ez az, amit Ö 
Eminentiája következő szavakkal fejezett ki : „Egy erővel 
nem számol a világ, mikor az egyház ellen vészt forral : a sz. 
Léleknek malasztjával, és azért terveiben mindig csalatko-
zik." A világ napjainkban el levén merülve az anyagiakba, 
a dolgok szellemi oldala figyelmét kikerüli, mindenhol csak 
emberi intézményekre függesztve szemeit, az egyházat is 
mint emberi intézményt tekinti, pedig csak kissé kellene 
szemeit felnyitni, hogy benne az istenit feltalálja. Az egy-
ház a pontificatus létezésének csaknem 19 százados lefolyása 
alatt sokat szenvedett ugyan elleneitől, de nem szenvedett-e 
ugyan annyit az alapitó Krisztus ? Az egyháznak ellenségei 
már sokszor hirdették, hogy végenyészetéhez közel van, hogy 
ez vagy az lesz az utolsó pápa : nem ugyanazt hirdették-e 
Krisztusról is ellenségei ? De Krisztus feltámadott, a mái-
örökké eltemetettnek hitt Megváltó életerősen ismét meg-
jelent, és nem ez történt-e már gyakran a római pontificatus-
sal is ? Az egyházban Jézus élete ismétlődik, a szenvedés nap-
jai t a feltámadás dicsősége követi, ha mindjárt szoronga-
tott helyzetben látjuk a pontificatust, biztosan hihetjük, 
hogy dicsőséges napjai ismét bekövetkeznek, hiszen Krisz-
tus feltámadott, s e feltámadás ő szentsége szavai szerint a 
római pontificatus életerejéről tanúskodik, quare ergo fre-
munt gen tes, aut quare meditantur inania? 

Quare? Mert azt hiszik, hogy terveik ismeretlenek, 
mert azt reménylik, hogy Sión legfőbb látható őre kevesebb 
erélylyel fogja az egyház elveit és jogait védeni, mint előd-
jei, mert azt hiszik, hogy a több évi folytonos üldöztetés az 
egyház fejét kicsinyhitüvé tette, vagy épen kétségbe ejtette, 
mik mind alkalmasak lennének az egyház megdöntésére. 
„Nem szabad — igy szól abibornokokhoz ő szentsége, — ma-
gunkat ámítanunk, hogy a pápaságnak már legrégibb idő-
től fogva megüzent háborút az egész földön még ma is a leg-
nagyobb hévvel folytatják, de Istenben bizva, készek vagyunk 
azt felvenni, hogy megóvjuk az egyház és a római püspö-
kök joga i t . " Nem látjuk-e ő szentsége e szavaival megerő-
sítve O Emja a bibornok érsek nyilatkozatát, ki ő szentsé-
gére vonatkozólag, a következőket mondotta : „Az isteni böl-
cseség kitűzi az időt, a hatalom tömbözi a helyzeteket, a ma-
laszt föltalálja az egyházi férfiút, a ki magát az Istenért s a 
hívekért fogságra már is fölajánlotta s mint Dániel a vadak 
vermében levén, kész a hitért, kész az Úrért , ki őt e földön 
helytartójává választotta, ha kell, vérét kiontani. A marty-
rologium harmincz vértanú pápáról emlékezik." Miben vetik 
még ezek után reményük horgonyát az egyház, a pontifica-
tus ellenségei, miben vethetik? Hol itt az erélytelenség, hol 
a kicsinyhitüség, hol a kétségbeesés ? Vagy nem inkább mind-
ezek ellenkezőjét tartalmazzák ő szentsége szavai ? O szent-
sége nem engedi magát elámitani bármily finom szavak ál-
tal, ellenkezőleg nagyon is ismeri a harcz terjedelmét és ter-

mészetét, de el is van határozva Istenbe vetett bizalommal 
az egyház, a pontificatus jogait védelmezni. 

Végül ő szentsége erős bizalommal tekint a jövőbe, 
védelmének sikerében nemcsak nem kételkedik, hanem in-
kább e sikerről teljesen meg van győződve. Ugyanis azon 
reményét fejezte ki : „Ilogy ha az eltévedt gyermekek va-
lahára beismerik az egyház és a római pápaság isteni jel-
legét, meg fognak szűnni ellene harczolni és meghódolnak 
előtte." Midőn az egyház feje ily bizalommal tekint a jö-
vőbe, szabad-e nekünk csüggednünk ? Midőn az egyház feje 
biztos reményét fejezi ki afelett, hogy még az eltévedt gyer-
mekek is beismerik az egyház és a pontificatus isteni jellegét, 
szabad-e a hü gyermekeknek kételkedni és hitetleneknek 
lenni ? Midőn az egyház fejében ily támaszszal birunk, sza-
bad-e ingadoznunk ? Nem, hanem valamint mi erőnket a fő-
től kölcsönözzük, ugy viszont kötelességünk támogatni ő 
szentsége legmagasztosabb intentióit, hogy reménye és a mi 
reményünk teljesedjék, hogy az eltévedt gyermekek vala-
hára megismerjék az egyház és a római pápaság isteni jelle-
gét és ellene küzdeni megszűnjenek, előtte meghódoljanak, 
mire nézve O Emja szavaival zárjuk sorainkat, ki ezt mond-
ja : „Sok katholikusaink vannak az Isten előtt; de a fő-
szükség, hogy annyian legyenek a nyilt világ előtt is, 
u g y legyen"! Q 

Róma. XIII. Leo ö szentsége válasza a bíbornoki kar-
nak húsvéti üdvözletére. „Felette kedvesen vettük azon érzel-
mek nyilvánítását, melyeket Ön, Bibornok Ur, a sz. hús-
véti ünnep örvendetes alkalmából az egész szent collegium 
nevében tolmácsolni szíveskedett. 

Bizonnyal Jézus Krisztusnak feltámadása, a ki kilép-
vén a sir homályából, nem hal meg többé, emlékeztet a ró-
mai pápaság soha sem hanyatló erejére és életképességére, 
azon erőre és életképességre, melyet a pápaság isteni Alapi-
tójának Ígéreteiből és folytonos támogatásából merit. Ellen-
ségei, a kik folyton küzdenek ellene, hogy megsemmisítsék, 
legalabb a történetből megtanulhatnák, hogy erőlködésük 
hiábavaló s hogy legaggályosabb és legnehezebb pillanatokban 
is a pápaság, minden emberi várakozás ellenére, a küzdelemből 
mindannyiszor dicsőén és erőteljesen lépett elő. És most is, 
midőn a katholikus világ, mint a Bibornok ur épen emii-
tette, nagy aggályokban volt méltán siratott elődünk halála 
és a bizonytalan jövő miatt, a legkegyelmesebb Isten, ki für -
készhetlen bölcsesége titkaiban a legnagyobb czélokra a leg-
gyöngébb eszközöket választani szokta, legkisebb érdemünk 
nélkül elejét vette minden halogatásnak és alázatos szemé-
lyünk által vetett véget az egyház özvegységének." 

„Mi azonban e miatt nem ringatjuk magunkat csaló-
dásban ; a pápaság ellen a legkorábbi időkben indított há-
ború még ma is tart az egész földön, és a legméltatlanabb 
és nemtelenebb módon folytattatik." 

„Mi azonban szemeinket az éghez emelve, bizva az is-
teni segélyben, készek vagyunk e harezot felvenni,1) hogy vé-
delmezzük az egyház és a pápaság jogait, sőt ha erre alkalom 
adatik, bőven részesitjük ezen isteni intézmény jótékony és 
üdvös befolyásaiban azon hálátlan fiakat is, kik ellene harczol-
nak. Ah ! vajha adná Isten, hogy ezen hálátlanok, ennyi fé-

l) „ . ... siamo apparecchiati a sostenerlax. t. i. la guerra mossa 
al Papato, — e mondat a legtöbb fordító figyelmét kikerülte. 
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nyes jelben fölismernék az egyház és római pápaság isteni-
ségét, megszűnnének ellene küzdeni és visszatérnének kebe-
lébe, hogy neki észben és szivben engedelmeskednének. Ek-
kor Mi lelki megelégedésünkben átölelnők a visszatérőket és 
bűnbánókat s akkor remélhetnők, hogy visszaadatik az egy-
háznak a béke, mely leghőbb vágya s óhajaink tárgya." 

„Ilyen érzelmektől áthatva mondunk Önnek köszöne-
tet bibornok ur, és a sz. Collegiumnak a Hozzánk intézett 
üdvözletért ; az érzelmek szent viszonzásául Mi is azt óhajt-
juk, hogy e húsvéti napok bő és kedves vigaszt hozzanak 
mindnyájuknak és ezen kivánatunkat apostoli áldásunkkal 
is kisérjük." 

IRODALOK 
tNépszerü beszédek a krr. házi nevelésről 

Königsdorfer Márton német beszédei s több jeles neveléstan 
után, főpásztori engedélylyel közrebocsájtja Bednar A., ka-
locsa-főm. áldozár. Kalocsa 1878. K. 8-rét 125 1., ára 80 kr. 

Rövid tizenhat beszédben előadja szerző mindazt, mit a 
szülőknek gyermekeik neveléséről tudni szükséges. A piin-
köst utáni vasárnapokat legalkalmasabbaknak tar t ja a be-
szédek megszakítás nélküli elmondására. A köznép általi 
könnyű megérthetés végett keresi az egyszerű, könnyű és 
érthető irályt. Tudjuk mily nehéz az ily beszédmód, s azért 
nem is csodáljuk, hogy azt szerzőnek mindenütt elérnie nem 
sikerült. Igy pl. mindjárt az első beszéd elején, midőn min-
den bevezetés és magyarázat nélkül beszél „az első köteles-
ségről, mely egyszersmind alapja és összege a többi kötelmek-
nek" stb., a köznép számára nem elég világos, s itt-ott ismét 
az ellenkezőbe esik, midőn az „ostoba, szoknya kötő" stb. 
szavakat a szószékre viszi. Némely kifejezések egymásutáni-
ságuknál fogva rosz hangzásuak. Igy pl. „mint ezt harma-
dik beszédemben hallottuk. Utolsó sz. beszédemben pedig 
hallottuk" 32. 1. „Örök örömökbe" 45. 1. Sz. Dávid király 
bizonyára istenes és őrködő atya vala ; mégis Dávid egyik 
tulajdon fia stb. 50. 1. „E baj orvoslására azonban a szülők 
vannak hivatva : miről azonban a második részben." 98. 1. 

Szerző némely nézeteivel egyet nem érthetünk. „ A 
szószék" szerinte „az egyedüli és legalkalmasabb hely, hon-
nan a lelkész hiveire hathat." Qui multum probat, nihil 
probat ; mert vannak a lelkésznek még más, alkalmasabb he-
lyei is, honnan képes hiveire hatni. I t t csak a gyóntató-
székre utalunk, minden lelkipásztorkodási tankönyv ezen ki-
vül még többeket is emlit. — Nem valami rendkivtili, hogy 
az evangeliomi fejedelem annyira szerette leányát, hogy ha-
lála után újra élve látni óhajtá. Ezt ugyanis, igen csekély ki-
vétellel, minden szülő óhajtja. — A falusi szülők nem igen 
szoktak mentegetődzni : „gyermekem még igen fiatal, nem 
akarom, hogy ily korán vesződjék imádság és tanulással", 
ezt a nagyvárosban tapasztalom, a falun, hála Istennek, épen 
az ellenkezőről győződtem meg. A többi, szerző által felho-
zott mentegetődzések helyesek. — Valamit az Ur oltára 
előtt esküvel fogadni és megtartani nemcsak „becsületbeli" 
dolog (38. 1.), de főkép Isten iránti vallásos kötelesség. Ko-
runk felvilágosultjai szoktak a becsületre hivatkozni, de 
tudjuk mennyit ér becsületök. I ly becsületre vonatkozik 
szerző következő állítása : „Mi rosz volt abban, hogy a szűz 
tiszta Zsuzsanna zárt kertjében sétált? és mégis egy ősz s 
különben becsületes embertől sem vala biztos." (60.1.) Azt 
akarta talán mondani szerző, hogy tisztességes hivatalt vi-
selvén az emberek előtt, becsületben állott, mert nem lehet 
állítani, hogy „különben becsületes ember" lett volna az ősz 
fejű kéjencz. A szentirás szerint különben ketten voltak e 
gazemberek. Duo senes iudices. (Dan. 13, 5.) Ez sem helyes 
állítás és érvelés : „Ha már mi felnőttek hajlandóbbak va-
gyunk a roszra, mint a jóra, csoda-e akkor, ha a szegény kis 
gyermekek meggyengült akaratuk és meghomályosodott ér-

telmük természete következtében még hajlandóbbak a roszra" 
(86. 1.) „A külső" tisztaság vagyis a ruházatbani tisztaság-
nem „mindig" a szív tisztaságának jele, (94. 1.) de csak 
többnyire az. 

Szerzőnek, a nevelésről lévén szó, bizonyos dolgokat, 
kellett beszédjébe vonnia, melyekről csak azt jegyezzük meg, 
hogy ne fiatal áldozár mondja el a szószékről. Több tekin-
tet követeli, hogy azt tiszteletreméltó öregeinknek hagyjuk. 

Megemlítendő még, hogy ama régi igazságot : „A hol 
a kincsetek, ott leend a szivetek is" nem sz. Pál mondta ki, 
a mint szerző 97. 1. állitja, hanem Krisztus Urunk. L . Mát. 
6, 21. Luk. 12, 34. Van több sajtó és nyelvhiba is, de eze-
ket könnyen észre fogja venni a szives olvasó. 

Lelkipásztoraink igen sok jót és használhatót találand-
nak e népszerű beszédekben, és ezért a munkát, mint szerző 
„irói tehetségének első bemutatott áldozatját" szives pártfo-
gásukba melegen ajánljuk. Kaphatók Kalocsán a szerzőnél. 

Dr. Cs. J. 
H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-
jesztésére, Markus Gyula esztergomi főszékesegyházi kanonok 
és herczegpriinási irodaigazgatót, a budapesti központi pap-
növelde igazgatójává nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1878. évi április hó 18-án 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K 
— Róma városa községtanácsa egyik legujabbi ülésé-

ben eltörölte a kötelező vallásoktatást az elemi tanodákban. 
Jövő oktobertől kezdve csak azon gyermekek fognak vallás-
oktatásban részesülni, kiknek szülei vagy gyámjai ezt tüze-
tesen kérik. Nevezetes, hogy az eltörlési indítványt két mi-
niszter is alá irta, mint a municipalis tanács tagja, Cairoli és 
Secemis-Dora. A döntő ülésből azonban az excellentiák jó-
nak látták elmaradni. Remélhető, hogy e határozat nagy-
mérvű ellenagitatiót keltend a római nép kebelében, amint-
hogy a határozat is csak heves vita után hozatott. Neveze-
tes, hogy a zsidó tanácsosok ez úttal is két táborra oszoltak, 
pro és contra ; mert ezen ravasz sémiták igen jól tudják a 
szerepeket kiosztani, s mig néhányan az italianissimot, addig 
mások a titkos ,papalinó'-kat játszszák, ekként a jelent szol^ 
gálván, de a bizonyos, elmaradhatlan jövőt is. 

— A franczia , Temps'-nak irják Konstantinápolyból : 
„A keresztény szeretetnénikék Francziaországból itt a köz-
csodálat tárgyai. Fáradhatlanok ők, tevékenységök akárme-
lyik részét tekintsük is, akár mint ápolónők, akár mint a 
kegyeletes adományoknak szétosztói, akár a konyhában. Az 
ápolónők közül már négyen lettek hivatásukban ragályos 
betegségek áldozatai. Törökök ós zsidók, protestánsok és gö-
rögök, katholikusok és szabadgondolkozók egyhangúlag ma-
gasztalják a nővéreket." — Az,Univers'' nem régen a sedani 
fenyitőtörvényszéknek Ítéletét közölte, melylyel az a szere-
tetnénike, kivel liberális lapjaink is annyit foglalkoztak a 
mult télen, mert egy kis leányt állítólag megsütött, — 25 
mond : huszonöt franknyi birságra Ítéltetett. Az Ítéletnek 
dispositivuma semmi egyéb, mint körülírása azon tételnek, 
hogy az egész egy nagy semmi, és a nénének ,fertelmes tette' 
mindössze egy minden nagyobb következmény nélküli ügyet-
lenség volt, melyért a 25 franknyi birság nagyon is elég. 
Igy tehát szegény nénikének ártatlansága kiderittetett ; de 
mit használ ez neki ? A franczia liberális lapok hónapokon 
át annyira meghurczolták hasábjaik sorában, hogy végre a 
rendből ki kellett lépnie ; de az illető háznak főnöknője is a 
sok gyalázkodás miatt most halálosan beteg ; a rágalmazó 
,irók' pedig természetesen büntetlenek; mert az ártatlanul 
üldözött nénikék bizony nem indítanak pert ellenök, ha csak 
talán az illető egyházi hatóság nem tesz valamit. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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a katholikusok üldözésének történetéhez. Északamerika. Fény- és árnypontok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Aztmondják, hogy a liberalismusnak harcza nem 
irányul sem a kath. egyház, sem a kath. vallás mint 
ilyen ellen, hanem az egyháznak ,tulcsapásai', bizo-
nyos ,visszaélések', a ,Curia' és a,jesuitismus' (?) ve-
szélyes törekvései ellen ; — azt mondják hogy a vi-
lági hatalom azt az egyházat, mely a tévmentessé-
get vallja hitczikkíil, nem ismerheti el ama régebbi 
katholikus egyháznak, melylyel a concordatumok 
kötettek, s melylyel békében élni lehetett, holott a 
mai kath. egyház támadó természetű s ezért vesze-
delmes az államra nézve, mely ellen emennek védel-
meznie s biztositania kell magát ; — azt mondják 
a ,legmérsékeltebbek', hogy utóvégre az egyház meg-
hagyható minden elvont és ,elvi' előnyök élvezeté-
ben, de a gyakorlati téren,túlsúlya' megtörendő a lel-
kiismeretszabadság s ki tudja még miféle különféle 
szabadságok nevében. 

Szóval : a mai katholikus egyház veszélyes az 
államra nézve, mert ,tulsuly'-lyal bir Ha nem 
tudnók, hogy a kik ezt mondják, legalább külsőleg 
komoly arczczal mondják, hajlandók volnánk rosz 
éleznek, vagy legalább többé kevésbbé sikerült iró-
niának tartani ezen állítást, melynek a jelenben 
semmi, de semmi valóság, s a múltban is csak bizo-
nyos hazug látszat felel meg. Mert ama furcsa ,pro-
tection melynek a kath. egyháznak kiilforinái, egyes 
szertartásai és szokásai bizonyos államokban még 
talán ezelőtt egy negyedszázaddal örültek, inkább 
kárára volt az egyháznak, mintsem hasznára. A 
kath. egyháznak tekintélye, az egyháznak vétke nél-
kül, igen sokat szenvedett bizonyos ráerőszakolt ba-
rátságok miat t ; mert a jozefinisticus állam úgyszól-
ván ellopta az egyház olaját, hogy azzal magát ken-

je fel oly tekintélylyé, mely az egyház szabadságá-
val együtt a polgári szabadságot is elnyomta s ezt 
oly ravasz módon tevé, hogy a tömeg, mely nem tud 
Ítélni, nem tud kellőleg különbséget tenni a kiilszin 
és a dolog veleje közt, a jozefinisticus absolutismus-
nak üres pathosa és hamis atyáskodása által tévútra 
vezetve, könnyen szövetséget láthatott ott, hol volta-
képen csak az erősebbik által elkövetett nyil t és tit-
kos kényszerítés volt az összekötő kapocs, mely vi-
szonyhoz hasonlókat a politikában gyakran találunk, 
egész a legújabb napokig. S ha még hozzájárult, 
hogy itt ott egyes magasabb rangúak is túlságosan 
engedtek a legmagasabb kegyek csábításának, s hogy 
ilyen esetekben, amit egyesek vétkeztek, — eléggé 
igazságtalanul, de tényleg — mindig magának az 
intézménynek rovatik fel, akkor megértjük, miért 
csökkenhetett az egyháznak tekintélye asempontig 
épen akkor, midőn az omnipotens államot zászlajára 
irt liberalismusnak szomorú aerája kezdődött; ak-
kor értjük, miért találtak az egyház elleni, bár a do-
log velejét tekintve, igazságtalan s hazug vádak 
mégis hiszékeny fülekre, szolgálatkész terjesztőkre, 
buzgó védőkre. 

Ilyen volt a helyzet, midőn a tévmentességnek 
hitczikkül kihirdetése a hazugok és oktalanok szö-
vetséges hadainak a várva várt ürügyet szolgáltatta, 
a régen tervezett és indirecte már régen is folyta-
tott harezot most már nyíltan is inditani az egy-
ház ellen. Lehetetlen, hogy ezek azt hitték volna 
amit támadásaik okául jeleztek. Lehetetlen, hogy ne 
tudták volna, miszerint a tévmentesség nem uj tan, 
miszerint soha sem gyakorolta s soha sem fogja gya-
korolni, ez a magában véve eléggé szűk korlátok 
közt mozgó tan azon ,vészes' hatásokat, melyektől 
állítólag remegtek, ők, a ,szabadságnak' szabadal-
mazott poroszlói; lehetetlen, hogy lett volna ál-

36 
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lamférfi Európában, aki igazán tartott volna attól, 
hogy a tévmentes pápának szándéka vagy hatalma 
legyen, a népeket fejedelmeik ellen fellázitani. Azt 
mondjuk : „hatalma legyen" — mert a helyzet és a 
szellemek iránya olyan ma, hogy ha oly VII. Gergely 
vagy III. Incze is ülne a pápai trónon, minőknek az 
irányzatos történetírás e férfiakat ferditve, rágal-
mazva, í'ajzolni szokta, — nem minők ezek valóban 
voltak, — a képzelödésnek eme rémalakjai sem te-
hetnék ma azt, mitől bizonyos államférfiak állítólag 
féltek. A dolog oly világos, bogy komolyan ilyene-
ket senki sem mondhatott, hanem a tendentia meg-
parancsolta, miszerint kikürtöltessék, hogy az egy-
ház ,államveszélyes' és kikürtöltetett, és a ,közvéle-
mény', a közoktalanságnak ezen sublimatuma, ily-
módon kellő állapotba hozatott mindazon törvé-
nyeknek elfogadására s helyeslésére, melyeket a vé-
delmi helyzetbe szorított' állam a manap dívó mó-
don hozni s hozatni jónak látta. Voltak, a kik mind-
erre közreműködtek, tudva mit cselekesznek, voltak, 
a kik százféle okból hallgattak, midőn beszélniök kö-
telességük leendett s volt aztán azoknak nagy soka-
sága, kik minden árral úsznak, s kik előtt az egy-
ház elleni debacchálás s mindaz, ami ezzel összefügg, 
már csak azért is mindig igen kedves dolog, mert 
ez azon alkalom, midőn minden veszély nélkül na-
gyokat lehet mondani, gorombáskodni valakivel s 
ütni valakit, kinek méltóságának önérzete t i l t ja ha-
sonló módon védelmeznie magát, — ilyetén olcsó s 
veszélytelen bátorság pedig a liberalismus psycho-
logiájában előkelő helyet foglal el. 

Csak az első lépést kell majd megtenni, a többi 
magától jön. Amint a ,törvények' megvannak, meg-
van az egyháznak és a hithű híveknek ,engedetlen-
sége' is ; mert nem igen nagy dolog oly ,törvénye-
ket' alkotni, melyek előreláthatólag azon alternatíva 
elé állítják az egyházat : mi nagyobb tekintély, 
Istennek, avagy az embereknek szava ? . . . Elég a 
kérdést csak hangoztatni, hogy legott tudjuk a vá-
laszt is, s egészen felesleges rosz élez, midőn azok, 
kik e kérdést ravasz szándékkal felvetik, nem cseké-
lyebb tekintélyre, mint magára szent Pálra hivat-
koznak, ki Titus által inteti a, híveket, hogy „enge-
delmeskedjenek a fejedelmeknek és hatalmasságoknak", 
vagy a rómaiakhoz szólva, a híveknek egyik köteles-
ségeül azt sürgeti, hogy „minden lélek engedelmesked-
jék a felsőbb hatalmasságoknak" ; mert ha az illetők né-
hány sorral tovább olvastak volna, mindkét helyen 
magának sz. Pálnak szavaiban találhatták e paran-
csoknak egyedüli magyarázatát is. S amit szóval 

hirdetett, azt tettel is gyakorlá Pál s nem csak ö 
hanem a többi apostol is, és példájok után indulva 
a vértanuk és hitvallók milliói. Olyannyira nem 
igaz, hogy sz. Pál a mai liberális exegesis értelmé-
ben mondta volna fentebbi tételeit, mely szerint a 
protestáns territorialismus és ,summepiscopatus' ér-
telmében kellene azokat végelemzésben érteni, hogy 
inkább ő maga is épen az ellenkezőért halt meg. S 
a mint ő, ugy a többiek is, kiket fentebb emiitet-
tünk. Mert mindezeknek szenvedései mik voltak, ha 
nem azon ,büntetések', melyeket a császári edictu-
rnok iránti ,engedetlenségök' miatt elszenvedniök 
kellett? Ha ezt meg nem engedjük, akkor a 
szentség dicsfényét tépjük le fejőkről, akkor a ke-
resztény múltnak legdicsőbb alakjait közönséges 
lázadókká, gonosztevőkké bélyegezzük s akkor — 
mert az oktalanságnak s a gonoszságnak is megvan 
a maga consequentiája, — akkor Krisztus Urunk is 
csak az volt, ki mint az állam ellensége méltán 
szenvedé el a rámért, gyalázatteljes halálbünte-
tést Mivé lesz akkor a megváltás, mivé az egész 
kereszténység ? . . . . Avagy talán ez az egész rend-
szernek titkos vezéreszméje ? Alighanem ! 

Pedig a római pogány állam abban, mit a mai 
liberalismus ,tolerantiá'-nak elnevezni szokott —• 
nem az igaziban, hanem a liberális áltolerantiában, 
abban t. i., melyet a tévely irányában nagy elősze-
retettel, de az igazság iránt soha sem gyakorol, — 
példányképe lehetne nem egy mai államnak ; mert 
az egyes embert nem bántotta, ha különben külsőleg 
meghajlott a politikai törvény előtt. Legkisebb ba-
jok sem lett volna a keresztényeknek, bárminő volt 
is benső meggyőződésök, lia külsőleg csak egy mák-
szemnyi tömjént dobnak a pogány oltárra, ha csak 
egy halkan kimondott szóval esküsznek a „numen 
Imperatorisu-ra, ha csak egyetlenegy csekély, külső 
mozdulattal látszólagosan ugy tettek volna, mintha 
azt tisztelnék De ők nem tevék ezt, utálattal 
fordultak el oly ,modus vivendi1--tői, mely által, ha 
mindjár t ,csak' külsőleg is, meg kellett volna ta-
gadniok az Urat, s megvetve a kisszerű, alacsony-
jellemii fogásokat, nyílt vallomásuk által fennszóval 
magok mondák el halálitéletöket, jeléül annak, mi 
ként értették ők ily dolgokban a hatalmasságok 
iránti engedelemesség kötelmeit. 

Ez tehát az apostolok, egyházunk emez alapkö-
veinek példája; ez a történelem tanúsága, ez a ka-
tholikus traditio. Különbség van az egyházi, a szel-
lemi — és az állami, a polgári hatalom közt s habár 
igen kívánatos, sőt szükséges is, hogy e két hatalom 
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karöltve jár jon és jó szövetségesek viszonyában álljanak 
egymáshoz, s habár tagadhatatlan, hogy e két terrenum 
érintkező határának hoszszában közös birtokot képező zona is 
képzelhető ; de azért ezen innen vagy tul az eléggé szabato-
san huzott határvonalt végképen eltörölni lehetetlen, mert 
nem szabad ; mert e határvonalat Isten húzta, az állam ré-
szére nem kevésbbé mint az egyházéra, s azért semmiféle 
pápa, bármily engesztelékeny és békülékeny hajlamú legyen 
is különben — s e tekintetben nincs különbség köztök — 
nem engedheti meg, hogy az egyház mintegy bekebeleztes-
sék az államba ; mert egy ilyeténképen ,annectált' egyház 
megszűnnék katholikus egyháznak lenni, hanem darabokra 
kellene törnie külsőleg is. 

„Tudjuk, — mondá az ország biboros főpapja a Sz.-
István-Társulat 1874-i közgyűlésén, — hogy a nagy eszme-
áramlatokban követelik némelyek : szűnjék meg az egyház 
lenni, ami volt, s legyen, ami eddig nem volt. . . . Eddig volt 
isteni, legyen ezután emberi, eddig volt egyetemes, legyen 
ezután nemzeti, tört kereszténység." 

„De az egyház marad, miként, — hogy aranyszájú sz. 
Jánossal szóljak, — miként a Megváltó felhasitott oldalából 
s átdöfött szivéből született, isteni eredetére, változatlan ta-
nításainak, szervezetének lényegére nézve; saját körében -— 
a lelkiekben — tánitva szüntelen, de soha sem tanittatva, — 
vezetve, de soha sem vezettetve, a kinyilatkoztatott isteni 
igazságok fényével a népek és nemzetek élén haladva, a né-
pek és nemzetek után soha sem sántikálva." 

„Az egyház lényegén, tekintve annak akár tanát, akár 
szervezetét, egy pontot feladni annyi, mint töle elpártolni, 
mint azt tönkre tenni. A keresztény hitet és életrendet csak el-
fogadni lehet, teremteni, újból szervezni nem lehet ! " 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
(Folytatás.) 

II . Feltéve, de meg nem engedve, hogy a szentirás Luther 
szavaiként „napfény világossággal" bir; •— a kereszténység 
nagyobb része hitét abból egyedül még sem tanulhatná meg ; 
miután tudjuk, hogy a sz. Írások eredetileg az ős régiség 
nyelvén, görög és héber nyelveken Írattak. E ma már holt 
nyelveket pedig hány ezeredik keresztény tudja, érti s be-
széli? hányadik van oly tudományos készülettel ellátva, 
hogy a bibliát hitelesen s igazán magyarázhatná, vagy má-
sok fordítását megbírálhatná, jól s igazán vannak-e fordítva ? 
mert hiszen a protestánsnak, (akár mily tanulatlan legyen) 
elve szerint ezt mind magának kell megvizsgálni ; ő fordi-
tók, tanítók tekintélyére semmikép sem támaszkodhatik. De 
halljuk a tudományosság hirében álló protestáns tekintélyek 
nyilatkozatait. 

Wieland a már idézett helyen mondja : „Kétségkívül 
jól kell annak tudni zsidóul, görögül, sok inás könyveket is 
kell olvasnia, históriai, physikai s más tudományos ismere-
tekkel birnia, ki értelemmel akarja a szentirást olvasni, s 
mind e mellett még az ily ismeretekkel ellátott olvasókra 
nézve is, majd mindegyik lapon oly helyek fordulnak elő, 
melyeket külömböző személyek különfélekép magyaráznak." 

Tehát a hány az olvasó, annyiféle leend a hit és ma-
gyarázat is. 

Bretschneider superintendens (Der Simonismus etc.) 

igy szól : „Miután a reformátorok theologiai kutforrásnak 
egyedül a bibliát ismerék meg, már magában értődött, hogy 
ezután a biblia m agv aráz a tá n a k nem az egyház tekintélye 
szerint, hanem a görög és zsidó nyelvtudomány s más szük-
séges ismeretek felvilágosítása szerint kell történni, vagy 
röviden mondva : ezután a biblia értelmezése a protestán-
soknál a tudományoktól függ." 

Ily előzmények után méltán következteti dr. Schelling 
(Vorlesungen über das akad. Stud.) „Ezután igazhitiiségünk 
palládiumát a nyelvismeretben kell keresnünk. S igy az 
anyaszentegyház élő tekintélyének helyébe a holt nyelveken 
irt könyvek néma tekintélye lépett." 

Hasonlót következtet Fichte bölcsész is mondván : „A 
szentirás betűje az üdvnek majd nélkülözhetlen eszközévé 
vál t ; ezután, ki olvasni nem tud, úgyszólván, keresztény sem 
lehet." (Grundzüge des Zeitalt.) 

Ugyanazért tanulatlan prot. hitsorsosain imigyen fejezi 
ki sajnálkozását Lessing philosophus : „Mennyire sajnálko-
zom raj tatok ti ártatlan lelkek, kik — olvasni nem tudtok ! 
Ti vélitek, hogy keresztények vagytok, mivel megkeresztel-
tettetek ? — Szerencsétlenek ! hiszen most hallottátok, hogy 
olvasni tudni époly szükséges az üdvösségre, mint megke-
resztelkedni, Igen aggódom, hogy még zsidóul is meg kell 
tanulnotok, ha biztositani akarjátok üdvösségteket." (Bei-
träge zur Geschichte der Li tera tur . 6. Bd.) 

E derék lutheránus férfiaknak, s különösen Lessingnek 
hét világra szóló iróniája, manó sarcasmusa egy maga elég-
séges lehet arra, hogy a méltány és igazság őszinte baráti t 
a szentirást egyedüli hitforrásnak, az egyént egyedüli irás-
értelmezőnek, úgynevezett arbiternek decretáló protestáns 
tan élhetetlenségéről meggyőzze s leálczázza bizonyos su-
perintendens hit tanár udvari s nem udvari prédikátor sat. 
urak törekvéseit, de még a prot. synodusok, egyházi s poli-
tikai irodák embereit is, kik még ma is e legyőzöttnek bizo-
nyult, mert magok a legtudósabb protestáns tekintélyek 
által is elitélt áltanitmány védelmezésében fogyasztván ere-
jüket, az Írások szerint : „Látván látni, hallván hallani nem 
akarnak !" — s ekkép a megismert, napvilágosan bebizonyí-
tott igazság ellen tusakodván, maga a Szentlélek ellen vé-
tenek, s maguk és hitfeleik millióinak földi és mennyei üd-
vét aláássak. 

Igenis, aláássák, mert az annyi szívóssággal védett és 
fentartott hamis elv, ha szoros következetességgel gyakor-
latba vétetik, áldásteljes eredményeket a hitre nézve soha 
sem szülhet, de gyászosakat igen ! 

A még keresztény alapon levő protestánsok szerint is 
nem adatik üdvösség, csak az Ur Jézus Krisztusban. (Ján. 
4, 6 ; Ap. Csel. 4, 12.) És ez csak ugy, ha az Istenember hit-
tanítását ismerjük és követjük. (Zsid. 10—34. és 11, 6 ; Ján. 
3, 18, 36; Márk. 16, 16.) Hogy pedig az Istenfia égi tanítá-
sát tudhassuk és követhessük is, gondoskodott, hogy az 
apostoli hirdetés által e tanitás mindenek tudtára eljusson. 
(Sz. Pál I. Tim. 2, 4.) 

Azonban, ha a fentemiitett prot. elv igaz, ha az embe-
rek következetesen s lelkismeretesen csak azt hihetik Krisz-
tus igaz tanitásának, mit öneszökkel a bibliából kifejthet-
nek, kitanulhatnak : ugy az emberiség legnagyobb része el 
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nem juthat Krisztus hitének ismeretére, s igy üdvösségének 
örökös kárát vallja. 

E l nem ju tha t egyedül a szentirásból Krisztus üdvös 
tanításának ismeretére, részint mivel nagyobb része az em-
beriségnek nem tud olvasni, részint, mivel, ha olvasni tud is, 
tudományos készületlensége s az irás homálya miatt azt 
voltaképen nem is értheti. S épen ezen okoknál fogva a pro-
testánsok nagyobb része is, ha elvéhez következetes akar 
lenni, soha meg nem győződhetik arról, miben áll Krisztus 
igaz tanitása. 

Ne is mondja senki : megtanulhatják a hitágazatokat 
szüleiktől, rectoraiktól, prédikátoraiktól ; hisz a prot. elv 
félre vet minden tanitói tekintélyt ; lia a protestáns elvéhez 
k pest következetes akar lenni, tanitástokon meg nem nyug-
hatik, önmagának kell fejtegetnie, értelmeznie a szentirást, 
mit tenni nem képes, és ha mégis olvasni tudván, maga esze 
szerint kuta t ja az Írásokat, nem csak megveti tanitástokat, de 
sok tévedésekre is vetemül. 

Tapasztalták ezt magok a reformátorok is, hogy felál-
lított elveik által kaput tártak a hittanitók megvetésére, a 
hit és erkölcs romlására, magának a szentírásnak is becste-
lenitésére. Kendre akarák őket szólítani, de hasztalan ; mert 
könnyű a tévelygésre utat nyitni, de az eltévedteket vissza-
igazitni a jó útra, nehéz. 

Luther maga ekkép panaszkodik: „Securissime no-
strum ministerium contemnunt, putant enim illud esse iocum 
et ludum." Es ismét: „Eam in opinionem id aetatis nobiles 
et rustici venerunt, ut thrasonice iactari audeant : Sibi nul-
lius praedicatoris opera opus esse : velintque multo libentius 
verbo Dei in totum liberi esse, ne obulo quidem omnes prae-
dicatores ementes." (Opp. T. 5. in I. Cor. 15. és in c. 6. ad 
Gal.) Calvin mint ábrándozókat, kevélyeket dorgálja azokat, 
kik önmagokból akarják a szentirást magyarázni : „Fanatici, 
— úgymond — arcanas Spiritus revelationes sibi fingunt ; 
superbi privatam scripturae lectionem sufficere sibi putant." 
(In Eph. 4, 11.) Valóban sajnálni lehet a megvetett protes-
táns hittanitókat, sajnálni az eltévedt népet. S mi okozta 
mindezt, mint az anyaszentegyházban Krisztus által alapi-
tott s felhatalmazott apostoli, tanitói kar tekintélyének a 
protestáns elv által történt félrevetése? 

Minden, ki nem egyedül neve, hanem szive szerint is 
keresztény, megismeri, hogy Krisztus igaz tanitása főbb is-
mérveinek egyike a tanegység, a tanitás egysége ugyanazo-
nossága : „Critérium veritatis infallibile certum." Azért a 
szentirás is Krisztus igaz hitét egynek állitja, s a hitbeni egy-
ségre serkent mindnyájunkat. (Efez. 4, 3—6. Ján. 17.) 

Már pedig, ha hitünk igazságait önmagunknak s ön-
belátásunk szerint kell kifejtenünk a szentirásból ; lehetet-
len, hogy a hányféle a fej, a belátó ész, annyiféle értelmet és 
tanokat ne fejtsünk ki a szentirásból : „ Tagadhatja-e valaki, 
mond Lessing (Beiträge zur Gesch. d. Literatur) „hogy még 
az u j szövetségi bibliából is legkevesebb helyek azok, me-
lyek minden olvasóban ugyanazon fogalmakat szülik ? s 
azok közül, melyek legyenek igazak, kinek kell és kinek le-
het meghatározni?" Hiszen a protestáns bibliaértelmezőkből 
a lutheránus dr. Thiesz a sz. Lukáes 16. v. előforduló hűt-
len házi gazdáról 85, — Galat. 3, 20. verséről 150 külöm-

böző magyarázatot számlál elő : „Si sie in arido, quid in vi-
r idi?" (Theodul estvéi 82. lap.) 

Sőt az emiitett elv szerint nem csak többek közt fel 
nem található ugyanazon egy hit, de még azon egy egyén 
sem lehet azon egy hitben állhatatos ; mert, lia ma öneszé-
vel ily értelmet fejtett ki a szentirás szavaiból, holnap olvas-
ván azokat, egészen máskép értheti, s igy egész hite ingatag 
lábon áll. (Folyt, köv.) Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t t május 3. A patrióták. Napjaink nevezetesnél ne-

vezetesebb, érdekesnél érlekesebb dolgokat szoktak ugyan 
felszínre hozni, de ha fontosabb dolog van is, érdekesebb 
azonban még sincsen, egyetlen egy sem, azon miniszteri rende-
letnél, mely meghagyja, „hogy sz. István első királyunk ün-
nepén ott is, hol ez eddig szokásban nem volt, ha a lakosság, 
vagy a hatóság ltivánja, a lelkész isteni tiszteletet tartson". 
Igenis azt mondjuk, hogy ennél érdekesebb esemény a köze-
lebbi napokban nem tűnt fel ; no és még annál, ami e rendelet-
hez fűződik és vele szoros, elválasztliatlan viszonyban van ! 

A rendelet elolvasására azt vélné az ember, hogy min-
denki kivétel nélkül örvendetes ,áment' mondott rá e hazá-
ban ; a magyar nemzetiségi, a hazafiúi érzelem ujabb idők-
ben oly gyakran és oly annyira hangsúlyozva emlegettetett 
mindenfelé, oly féltékenyen őriztetett, vagy legalább látszott 
őriztetni a magyar nemzetiség hegemóniája hazánkban, hogy 
minden, még a legcsekélyebb nyilatkozat is, mely evvel el-
lenkezni látszott, bűnnek tekintetett a hazafiság ellen, s 
hogy azt lehetett volna vélni, hogy hasonló miniszteri ren-
delet, mely a nemzeti szellem ébresztésére és táplálására van 
irányozva, nem csak semmi ellenszenvvel hanem a legnagyobb 
rokonszenvvel fog bizonyos helyeken fogadtatni. 

De csodák csodája, a nemzetiségi eszme exaltált nap-
jaiban kellett megtörténnie egészen váratlanul, hogy épen 
azok a hires patrióták, kik nem szűnnek meg folyton emle-
getni az ő hazafiságukat, azok a patrióták, kik minduntalan 
maguknak tulajdonítják az érdemet, hogy a magyar haza 
még létezik, azok a patrióták, kik nem tudnak két sort írni 
a nélkül, hogy ne hangoztatnák, miszerint ők a magyar 
nemzet fenntartói, ezek a patrióták, alias protestánsok azok, 
kik az emiitett miniszteri rendelet ellen protestálnak s ellene 
valóságos agitatiót indítottak. Azt mondtuk, hogy protestán-
sok, mert megjegyzendő, hogy nem létezik kath. lap, mely 
egész terjedelmében megtámadta volna a magyar hazafiság 
támogatására kiadott miniszteri rendeletet, világos jeléül 
annak, hogy a katholicismus kész karöltve járni a kor-
inánynyal, midőn arról van szó, hogy a hazafiúi érze-
lem tápláltassék ott, hol az megvan, ébresztessék ott, hol 
az nem léteznék, s hogy, ha a jelen esetben mindjárt kérdés 
is támadhatna az iránt, váljon ily tartalmú rendelet nem 
csap-e át a cultusministeri competentia amugyis eléggé 
szélesre szabott határain? — ugy van e sajtó meggyő-
ződve, hogy e rendelet különben sem szólhat a katholiku-
soknalc, kik azt, mi annak tárgyát képezi, amugyis majd-
nem ab immemoriali teszik ; hanem hogy e rendelet csak 
ujabb nyilvánulása azon hivatalos szokásnak, melynél fogva 
a protestánsok vagy zsidók közt észrevett hiányok vágy 
mulasztások az által palástoltatnak el, hogy az azokra vo-
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natkozó leiratok „az ország valamennyi hitfelekezete egy-
házhatóságaihoz " intéztetnek. A magasabb köröknek ezen 
kegyes gyengéje a protestantismus sat.-ért többé meg nem 
zavar bennünket s époly határozottan meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy e rendelet csakis a protestánsoknak szól, 
mint például arról, hogy valahányszor a lutheránus s kál-
vinista tótoknak üzelmei már nagyon is feltűnőkké kezde-
nek válni, mindannyiszor ,par ordre du mufti ' rájok ütnek 
egyes képzelmi katholikus ,panszlávok'-ra. 

E szempontból természetesnek találjuk a kormány el-
járását, melynek, ha egyáltalában határozott czélja van, az 
csak a protestánsokat tekintheti, kik közt ilymódon a ma-
gyar öntudatot ébreszteni, fejleszteni s ápolni kivánja ; s lia 
katholikus szempontból a competentia kérdését hangoztat-
hat juk is, a protestánsok ezt nem tehetik, hanem a ,summe-
piscopatus'-ról szóló tanuk mellett e rendeletet consequenter 
csak zsebre rakhatják s már csak ezért sem láthatnak vallási 
gravament benne, mely különben, velők szemben, a mai Ma-
gyarországban amugyis képzelhetetlen. 

Ritkán jut nekünk a szerencse, hogy kormányunkat 
intézkedéseiben támogathassuk, de ha alkalmunk van, azt 
felhasználni el nem mulaszthatjuk és nem is mulasztjuk el 
soha, — és mi a jelen alkalmat ilyennek találjuk. Olvassa el 
bárki is ugyanis a miniszteri rendeletet, ismerve hazai, nem-
zetiségi viszonyainkat, lehetetlen, hogy a rendeletet a legne-
mesebb indokból származottnak és azon czélra, melyet elérni 
óhajt, bölcsnek ne tartsa, — csak azok támadhatják meg, 
ellene csak azoknak lehet kifogásuk, kik a miniszteri rende-
letben ellenük indirecte intézett vádat látnak, kik érzik, hogy 
náluk a hazafiság nem egészen olyan, mely semmi kivánni 
valót sem hagyna maga után. Nem akarunk mi evvel ma-
gunk vádat hangoztatni, nem akarjuk mondani, hogy nem 
létezik egyetlenegy protestáns hazafi sem ; de az bizonyos, 
mert ha bizonyos nem lenne, Tisza ő exája nem vallotta volna 
be, hogy a hazafiság épen a protestáns tót vidékeken nem 
a legjobb lábon áll, mi által kellőleg van indokolva, hogy a 
nemzeti érzület ébresztésére ott a hol az nem létezik, a kor-
mány minden tőle telhetőt megtegyen. Igenis, a miniszteri 
rendeletnek ez a czélja, és távolról sem az, hogy a protestáns 
felekezet vallásügyeibe beavatkozzék, melyet hogy mily tisz-
teletben tart , azt tudja mindenki, de tudják a protestánsok 
is nagyon jól ; kik mégis e rendeletet, mely tisztán nemzeti 
érdekből adatott ki számukra — épen ők, a protestánsok és a 
protestantismust hazánkban uralomra emelő liberális lapok 
megtámadták ; — ugyan mi ez ? hazafiság, vagy más valami ? 

Azt mondtuk, hogy e rendelet nemzeti érdekből és nem 
azért adatott ki, mintha a kormány a protestánsok vallási 
ügyeibe akart volna avatkozni ; igazoljuk ezt. Már önmagá-
ban véve is lehetetlen, hogy kormány, melynek élén Tisza 
Kálmán, tehát protestáns ember áll, hogy mondjuk ily kor-
mány a protestáns egyház belügyeibe avatkozzék, annak au-
tonómiáját veszélyeztesse ; de továbbá a kérdéses rendelet 
maga is ellentmond ez állitásnak, mert a kormány két mo-
mentumot különböztet meg : a vallásit és a nemzetit, mint-
hogy pedig a protestánsoknak szentjeik nincsenek, nagyon 
természetes, hogy reájuk a rendeletnek csakis második, azaz 
nemzeti része vonatkozik, az első csak a fentjelzett hivatalos 
szokásnál fogva lévén oda szúrva, hanem azután épen ez az, 

ami a támadás természetét nagyon is kiáltóan jellemzi. Ugy 
látszik ők sz. Istvánt még mint magyar királyt sem akarják 
tisztelni, mert hát ez — katholikus volt, pedig azért talán 
csak megérdemelné még prot. részről is a tiszteletet, talán 
csak megérdemelné, hogy az ő neve, emléke, tiszteletének 
terjesztésével a hazafiúi érzelem is tápláltassék, talán csak 
megérdemli, hogy az ország megalapítójaként, az alkotmá-
nyosság megalapításáért, a magyar nemzetiség hegemóniá-
jának biztosításáért neve emlékünneppel megörökíttessék? 
A protestánsokra sérelmet a miniszteri rendeletben találni 
csak akkor lehetett, ha a kormány határozottan és egyenesen 
meghagyta volna az isteni tisztelet megtartását, de ez nem 
történt, mint a rendelet világos szavai bizonyítják, mily ér-
telme van tehát itt a protestálásnak ? miért búvik a protestan-
tismus e rendelet következtében a ,szentesitett jogok' köpe-
nye mögé, melynek itt semmi értelme nincsen? miért gyanú-
sítják a kormányt épen akkor, mikor azt teszi, amit állítólag 
a protestantismus mindig tesz? miért nem ragadják meg az 
alkalmat, hogy állítólagos patriotismusukat bebizonyítsák ? 
Mi katholikusok az ilyen patriotismusból nem kérünk, ha-
nem igen is, hiven eddigi szokásainkhoz, helyeselve a kor-
mány hazafias intentióját, a nemzeti érzület felébresztésére in-
tézett rendelet értelmében még nagyobb buzgósággal fogunk, 
ha ugyanez lehetséges, arra törekedni, hogy mindaz, ki sz. 
István birodalmában, az általa megalapított Magyarország-
ban lakik, szivben és lélekben magyar legyen ; — igen mi 
katholikusok, nem szóval, hanem tettel, amint voltunk, ugy 
vagyunk és leszünk magyarok mindenha, minket szükség-
telen, kormányi rendeletekkel serkenteni arra. A 

A pécsi effff/iázmegi/ei Bicsérd plébániájában a 
feltámadás ünnepélye ezen évben sokkal fényesebben tarta-
tott meg mint máskor. Ugyanis a plebániatemplon jótevője, 
özv. Keresztes Józsefné, szül. Tóth Ilona, egyszerű öreg föld-
mivesnő, ki családjával együtt kegyes adakozásainak eddig 
is már számos jelét tanusitá, ajándékozván a templomnak 
már évek előtt egy arany- és ezüsttel befuttatot t szűz Mária 
és sz. József szobrot, valamint szép csillárt, melyet azóta 
saját költségén gyertyákkal is ellát, — az idén meglepett 
bennünket gyönyörű oltár-antipendiummal, mely 50 frtba 
került, s melynek Ízléses készítését a Miasszonyunkról neve-
zett pécsi nőzárda önzetlen tagjai vállalták el. A közel négy 
méter hosszú antipendiumon félkörben, műérzékről tanús-
kodó tapintattal összeállitott virágkoszoru vonul végig hí-
mezve, közepén a megváltás jelével, a kereszttel, jobbról 
I. I i . S., balról Mária szent nevével, felül pedig ezen czélsze-
rüen választott felirat ragadja meg szivünket : „Imádtassék és 
magasztaltassák a legfelségesebb Oltáriszentség" a szemre 
kedves színválasztékkal, ugy hogy midőn külérzékeinket az 
egyes részek ügyes berendezésénél és szinpompájánál fogva 
lebilincseli, ugyanakkor lelkünkben a vallásos gondolatok 
szikráit gyúj t ja lángra. E műdarab örök kincsét képezendi 
templomunk ruhatárának. E nemes cselekmény hirére a hi-
vők közül többen versenyre keltek az áldozatkészségben, a 
Legszentebb s az Alleluja mellé, valamint a két szobor elé 8 
nagy cserépben álló művirágot, szalagokat s gyertyatartók-
ra való rózsákat ajándékozva s igy az U r házának díszítését 
előmozditva, minél fogva az idei feltámadás ünnepélye min-
denkire nézve megragadó s lélekemelő volt. Midőn a nemes-
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szivíi adakozóknak áldozatkészségükért a nyilványosság te-
rén forró köszönetet [mondok, hálát rebegek egyszersmind 
azon nyervágyat nem ismerő, emelkedett szellemű zárdahöl-
gyeknek is, kik ezen oltárdiszitéket oly kevésre szabott üres 
perczeikben ritka műizléssel s gonddal, csupán az égi juta l -
mat tar tva szemeik előtt kiállították. Kovács József, helyet-
tes plébános.1) 

Berlin. Marpingen. Kilépések az államegyházból. Ró-
mai ,intelmek'. Mind annak daczára, mit a centumpárt a mar-
pingeni kérdésnek végrevalahárai tisztábahozatala iránt ed-
dig tett, s annak daczára, hogy a külügyminiszter a Bachem-
féle nagyszerű beszéd után, melyet a ,Rel.' is közölt, meg-
ígérte, hogy a bírói vizsgálatok legközelebb be fognak fejez-
tetni — pedig ennek már három hónapja — azok még ma 
is tartanak, s remeny sincs, hogy egyhamar be fognak fejez-
tetni, minél fogva azon rendőri zaklatások, melyek alatt a 
szerencsétlen község annyit szenved, még folyvást tartanak. 
Ez az igazságszolgáltatás, — a katholikusokkal szemben, — 
a liberális porosz államban. 

IIa ez a liberális porosz állam azt hiszi, hogy ezzel a 
maga állami protestantismusát, megmenti, akkor nagyon 
csalódik s a gyakorlat az ellenkező mellett tanúskodik, mert 
a hivatalosan bejelentett „kilépések az államegyházból" foly-
tonosan tartanak, sőt azt lehetne mondani, napról napra sza-
porodnak. Legtöbb részök e botrány okozásában a socialista 
agitátoroknak van, de bárki legyen oka, a baj egyre terjed 
és beláthatlan következményeket vonhat maga után, termé-
szetesen csak a protestantismus rovására, a miért is a kir. po-
rosz rendőrség nagybölcsen vélt eljárni, ha mindazokat, ki 
nyilvános helyeken a kilépésre használtatni szokott, hivatalos, 
az illető által csak aláirandó formulárékat szétosztottak, 
„durva illetlenség" miatt pénzbirsággal sújtotta. De ezzel 
ugyan megjárta, mert a sújtottak a rendes bírósághoz feleb-
beztek, s ez valamennyit felmentette, azon igen helyes oka-
datolással, hogy ha az állam a kilépést „törvény által szabá-
lyozza" s arra külön jelentő formulárékat bocsát ki, akkor 
nem lehet azt, ki oly formulárékat osztogat, ezért megbün-
tetni. Pedig ezek a formulárék csakugyan szép számmal kel-
nek el ; eddig csak magában Berlin városában több mint 
2000, protestánsnak keresztelt családfő lépett ki az állam-
egyházból s ezek még korántsem az utolsók, kik e lépést el-
követték, mert ezren meg ezren készülnek hasonló tettre. 

Midőn ekként a ,culturharcz' s annak következményei 
a protestantismust szétmorzsolják, s az áttérés józanabb utak-
ra az egyházpolitikai téren napról napra égetőbb szükséggé 
válik, a kormány azt szeretné elhitetni a hiszékeny világgal, 
hogy nem ő az, ki szükségét érzi a ,culturharcz' befejezésének, 
hanem a kath. egyház. Nem tagadjuk, hogy az egyház in-
kább ma mint holnap vetné végét a nemzetrontó viszályok-
nak, de az államra nézve sem volna ám, ugyhiszszük szégyen 
kijózanodni, ha mindjárt tudjuk is, hogy Bismarck, ha ugyan 
kibékülni akar, ezt csak politikai indokokból akarja, mert 
tekintve a könnyen bekövetkezhető politikai bonyodalmakat, 
szüksége van a belbékére. Ezt mindenki tudja s azért kár a 
kormánynak szabódnia, mintha őneki is nem lenne szüksége 

l) Nyomatási dijt ily tudósítások közléseért nem szoktunk elfo-
gadni, a miért is a jó akaratot megköszönve, a mellékelt 2 ftot az épen mai 
számunkban nyugtázott, pécsmegyei péterfillérekhez csatoljuk. Szerk. 

a békére. Egy ilyen nyilatkozatért a múltkor a ,Gérm.' jól 
kifizette. Egyes liberális lapok ugyan, felsőbb sugalmazás 
folytán, nem tudom hanyadszor azt irták, hogy Franchi bib.-
államtitkár körlevelet intézett valamennyi porosz káptalan-
hoz, melyben a papságot békülékeny magatartásra inti s mind 
annak kerülésére, mi az egyház s az állam közti kiegyezke-
dés létesülését megnehezíthetné. Erre aztán a ,Germ.' egy 
,szerk. üzenet'-ben következőleg reflectált: „Jelenleg nem 
könnyii feladat még a Vatikán élőtt hitellel biró katholikus 
lapoknak levelezői számára is, a folyamatban levő ügyekre 
nézve alapos informatiókat szerezni, de annál kevésbbé ké-
pes egy liberális lap biztos hireket megtudni, melynek levele-
zői már ezelőtt is csak azon morzsákból élődték, melyek a 
bibornokok szolgáinak asztaláról hullottak a l á . . . . Ezzel ugy-
látszik, a helyzet és a szereplők eléggé vannak jellemezve. 

Oroszország. ,Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez' czim alatt kezdtük ugyanazon (a 12.) számban, 
melyben I X . Pius halálát jelenteni fájdalommal kénytelenek 
voltunk, a ,Monde' nyomán több, egyháztörténelmi szem-
pontból is fontos okmánynak közlését, melyet azonban az 
akkor felmerült tárgyhalmaz miatt megszakítanunk kellett. 
Nem sokkal későbben a , Voce d. V.' ugyanezen okmányok-
nak több helyen helyreigazított szövegét hozta, s ezen körül-
mény, karöltve járván vele ama másik, hogy a kérdéses ok-
mányok most, midőn a szentszék és az orosz kormány közti 
alkudozások talán újból megindulnak, kettősen érdekesek, 
arra bir bennünket, hogy azokat, most már a , V.' nyomán 
hozzuk, lenyomatván, az összefüggés kedveért, még egyszer 
ama csekély részletet is, melyet e fentidézett számban kö-
zöltünk. 

Összesen, mint már akkor jelentettük, négy okmány 
van : Simeoni bibornok-államtitkárhoz a szentszék dipl. ügy-
vivőihez intézett körjegyzéke ; ugyanannak egy emlékirata 
Gorcsakoíf herczeghez s két átirata Urusoff herczeg, volt 
orosz ügyvivőhez Rómában, mely okmányokat ugyanezen 
sorrendben közölni szándékozunk. 

I. A bibomok államtitkárnak körjegyzéke a szentszéki 
nuntiusokhoz. T. Cz. ! Nem régen azon sajnálatraméltó hely-
zetről kellett Exádat értesítenem, melyben szent vallásunk 
orosz császár ő felségének államaiban sínylődik, ennélfogva 
nem ismeretlen Exád előtt, mily végletekig vitetik az üldö-
zés, s pedig rendszeresen, azon nyilvánvaló czéllal, hogy az 
által nem csak az egyháznak szabadsága nyomassák el, hanem 
annak istenrendelte szervezete is forgattassék fel s ekként 
maga fenállása veszélytessék. 

„Ily helyzetnek szükséges következménye, hogy a szent-
szék legfőbb gondoskodásának tárgyává tette, emez orszá-
gon katholikus lakóinak súlyos s még egyre növekvő szen-
vedéseit enyhiteni, anélkül azonban, hogy e tekintetben sza-
kadatlanul ismételt kisérletei, a császári kormánytól e ba-
joknak orvoslását kieszközölni, kivált az utóbbi években 
eredményre vezettek volna. Ö szentsége apostoli hivatalá-
nak teljesítésében már arra határozta el magát, hogy e szen-
vedéseket nyilványos panaszok tárgyává tegye, hogy ez által 
e vidékek püspökeinek, papjainak és híveiknek, kik mind-
nyájan oly súlyos szellemi rabságban sinylődnek, a dicséret, 
a felbátoritás és a vigasz ama szavait jutassa, melyekre oly 
annyira szükségök van. E határozatot különben az igazság-



287 

szeretet is egyenesen parancsolta ; mert ő szentségének atyai 
szivéhez nem fért a gondolat egy egész nemzetet a rája kény-
szeritett szenvedések áldozatául hagyni, csak azért, mert e 
nép szerencsétlen, s mert a divatos politikának követelményei 
nem tanácsolják egy szerencsétlen nemzetiségnek sorsa iránt 
érdeklődni, ha az erős és nem gyenge állam által nyomatik el." 

„Ennélfogva ő szentségének szándéka volt, szent hiva-
talának eme kötelességét a közelmúlt juliushavi Consistori-
umban teljesiteni, s megbízott engem, hogy erről Oroszor-
szágnak, akkor még Rómában időző s a szentszéknél hitele-
sített ügyvivőjét, előforduló alkalommal értesitsem. A szent-
atya ezzel azt akarta elérni, hogy az orosz kormány, jókor 
értesülve, — mi egyedül tőle függött — a szentszéknek le-
hetővé tegye az emiitett eljárást abbanhagyni, mi ezáltal 
éretett el, lia legalább a legsúlyosabbakat orvosolta volna 
azon bajok közül, melyek az oroszhoni katholikus egyházra 
régóta nehezednek." 

„Az alkalom (nyilvános nyilatkozatokra) csakhamar 
kínálkozott, midőn a szent atya püspöki jubileuma alkalmá-
val nagyszámú küldöttség érkezett Lengyelország azon ré-
szeiből, melyek nem állanak orosz uralom alatt, hogy a ke-
reszténység közös atyjának hódolatteljes üdvözletöket bemu-
tassák. Urusoff herczeg akkor több izben azon kivánatot fe-
jezte ki előttem, hogy a szentatya kegyeskedjék a császári kor-
mány ellen irányuló minden nyilatkozattól tartózkodni, s hogy 
óhajait inkább diplomatiai utón fejezze ki, egyúttal arról is 
biztosítván engem, hogy ez uton előbb remélhető, az orosz-
honi kath. egyház javára némi engedményeket kinyerni-
Erről jelentés tétetvén ő szentségének, a szentatya nem vo-
nakodott a már szándékba vett rendszabályokat még bizo-
nyos ideig elhalasztani. Tevé pedig azt azon kettős okbol, 
nehogy a világ azt higyje, hogy a szentszék a keleti háborút 
kivánja a maga czéljai elérésére felhasználni, és hogy ismét 
egyszer bizonyítsa be a világnak, miszerint az egyház leg-
főbb főpásztora a végső rendszabályhoz csak akkor nyul, mi-
dőn bensőleg meg van győződve, hogy a diplomatiai esz-
közök mi szolgálatot sem tehetnek többé az egyháznak s mi-
dőn azon helyzetben van, az egész világ előtt bebizonyíthatni, 
hogy ezen eszközök végképen ki lettek meritve. 

Az orosz ügynök óhajainak elég tétetett és a sz. atya 
rendelete szerint emlékirat szerkeztetett, mely magában fog-
lalta az orosz birodalmi és lengyelországi kath. egyház szen-
vedéseire voatkozó főbb pontokat. Ez, Gortsakoff herczeg-
hez intézve, átadatott Oroszország ügyvivőjének a sz. szék-
nél egy bizalmas jegyzékem kíséretében, melynek czélja volt 
a pétervári kormánynak tudtára adni, hogy ha ő szentsége a 
császár iránti legvégső tekintetből elállott is abbeli szándé-
kától, ezen pillanatban oly fájdalmas rendszabályokhoz nyúl-
ni, Ö szentsége mindazonáltal kénytelen leendett haladékta-
lanul tenni ezt, ha ő felsége nem méltányolná e gyöngédsé-
get és hozzá teszem, az egyház fejének nagyfokú türelmét. 

Az emiitett és másolatban idecsatolt okmányok szöve-
géből Exád könnyen meg fog győződni, milyen gond for-
díttatott rá, hogy háttérbe szorittassék a szóban levő eljá-
rás és tények által minden nemes lélekben mulhatlanul fö-
lébresztett igazságos és természetes méltatlankodás érzete. 
Olyképen fogalmaztattak, hogy szorosan elkerültetett minden 
recriminatio s vád, mely a kormányt sérthette vagy zavarba 

hozhatta volna. Ez oknál fogva teljes joggal lehetett re-
ményleni, hogy annyi és ismételt tekintetek ugyanazon kor-
mány iránt, ha nem is birtak elérni tényleges előnyt az or-
szág számára, de legalább csekély enyhítését a bajoknak, 
melyekben azok szenvednek. Különösen olyan fogadtatást 
lehetett talán reméleni, mely nem csak, hogy nem áll ellen-
tétben az udvariasság szabályaival, elismerést tanúsít, a mint 
ezt méltán lehetett is követelni. (Folyt, köv.) 

Északamerika. Fény- és árnypontok. A kath. egy-
ház az amerikai köztársaság s az angol birtokok területén oly 
szabadságnak örvend, mint talán sehol a'világon s azért épen 
ott igen szépen virágzik és terjed is, a szabadsággal karöltve 
járván a pásztorok buzgósága s erélye, valamint a hivek ré-
széről a legmelegebb hithűséggel párosult áldozatkészség és 
összetartás. Azonban csalódnék, a ki azt gondolná, hogy 
azért az amerikai katholikusoknak helyzete mindenütt a 
legkényelmesebb. Eltekintve oly területektől, melyeken a 
katholikusok eltűnésig csekély kisebbségben vannak, mint 
például Arkansasban, hol 625,000 lélek (400,000 fehér és 
225,000 néger) közt csak 4000 katholikus van, az amerikai 
kath. egyház életében is vannak szomorú órák s a nagyjá-
ban s messziről nézve oly fényes képen részletesb vizsgálat-
nál nem egy folt mutatkozik ; mert hát semmi sem tökéletes 
e földön, a mi és a mennyiben emberi. 

Lássunk egynehányat ezen foltok közül, előrebocsátva, 
hogy ezeket nem azért hozzuk fel, hogy az amerikai egyház-
nak méltó dicséretéből valamit levonjunk, hanem csak azért, 
hogy az ekként e lapok t. olvasóinak nyújtandó kép, az egyes 
különböző vonások egymás mellé állítása által minél tökéle-
tesebbé váljék, aminthogy leírásunk végén látandjuk isa  

hogy mind ennek daczára az amerikai hivő és pásztor mé-
gis még mindig nagy szánakozással tekinthet a vén korhadt 
Európának gyakran igen furcsa ,katholikusaira'; mert ha 
vannak Amerikában bajok is, melyeket mi nem ismerünk, 
vannak ott örömök is, melyeket szintén nem ismerünk, és a 
ki ott katholikus, annak hitbeli meggyőződése rendesen töb-
bet ér mint tiz európai „én is kath. vagyok"-féle egyéné, 
kik gyakran, ugy látszik, csak azért vallják magukat ,ka-
tholikusok'-nak, hogy annál több ,tekintélyök£ (?) legyen 
a különféle zsidók előtt, ha velők együtt mindent becsmérel-
nek mi csak katholikus formát visel. 

De mivelhogy e tudósítást nem azért írom, hogy az 
európai liberális s egyébként üresfejü ,katholikusokat ( szid-
jam, hanem hogy az amerikai hitélet fény- s árnypontjait 
ecseteljem, azért most hozza fogok, csakhogy, mint már fen-
tebb jelzém, ezúttal inkább az utóbbiakkal, az árnypontok-
kal szándékom foglalkozni. 

Az Uniónak ama hat északkeleti államában, melyek 
együttvéve Uj-Anglia név alatt is ismeretesek,a katholikusok 
az összes lakosságnak körülbelül egy negyedét teszik, mind-
azonáltal az újszülött gyermekek 70 száztolija az övék, mig 
a felekezetekre csak 30% esik, mi ama feneketlen, borzasztó 
corruptiónak és erkölcsi sülyedésnek következménye, mely a 
különféle protestáns denominatiókat ott is jellemzi és — de-
cimálja. S ez így van falun s a városokban egyaránt, hogy 
jDedig a népesedési arányok szerint vajmi gyakori az eset, 
hogy a háromnegyed résznek corruptiója a hátralevő egy-
negyed (katholikus) résznek egyes tagjaira is ragad, az nem 
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csuda, mindazonáltal már csak ezen mozzanat mutatja, hogy 
a katholikusoknak erkölcsisége, legalább e pontban, véghe-
tetlenül felette áll a denominatiók kebelében uralkodó 
szellemnek. 

Egy másik árnypont, mely azonban másfelől tekintve, 
ennyiben fénypontnak is nevezhető, mert a Iii veknek, rende-
sen igen nagy buzgósággal felhasznált alkalmat ad, az egy-
ház iránti ragaszkodásukat feltüntetni, az, hogy a hiveknek, 
egyházi czélokérti anyagi áldozatkészsége itt annyiszor s 
oly mérvekben vétetik igénybe — mert kell hogy vétessék, 
miről európai hiveknek fogalmuk sincs. A milvaukeei me-
gyében minden hitközség egyedül a papnevelde számára 
évenkint 30 dollárt adózni, emellett arányosan a főpásztor 
jövedelméhez is járulni, saját papjait és tanítóit tartani s a 
helyi és megyei jótékony, tan- és egyéb intézetek, a templo-
mok, iskolák sat. fentartási költségeiben is résztvenni köte-
les. Ily körülmények közt gyakran nagy a teher, s vannak 
esetek, midőn az illetők, a legjobb akarat mellett sem képe-
sek minden kötelezettségüknek eleget tenni. Igy aztán meg-
történhetik, hogy egyik másik templom, mint például nem 
régen a németek sz. Lajos-temploma Cincinatiban azon ve-
szélynek van kitéve, hogy a rajta fekvő adósságok miatt bi-
rói végrehajtás utján eladassék. I ly körülmények közt a 
püspöki hivatal gyakran igen tövises itt Amerikában. Meg-
esik, hogy a püspök, inthronizatiójakor 100—150,000 dol 
larnyi adósságot talál, mely összeggel a törvény előtt ő tar-
tozik, melynek kamatjairól s ha lehet, törlesztéséről ő köte-
les gondoskodni, s melyért a hitelezők öt zaklatják, s ezeket 
tudva, érti már most az európai olvasó is, hogy lehet az, 
hogy egy más székre átmenő főpásztor, mint nem régen az 
uj baltimorei érsek, midőn előbbi székét, Richmondot el-
hagyta, búcsúbeszédében a feletti örömét fejezze ki, hogy tá-
vozva nem kénytelen — adósságokat hagyni hátra. Vége k.) 

V E O Y K S E K . 
— A népkönyvtárak ügyében, előfordult esetek alkal-

mából, a közoktatásügyi minister Yargyas Endre győri tan-
felügyelőnek azon hivatalos értesitést adta, mint az egri 
,N—p' irja, hogy az ily népkönyvtárak alakitása végett lé-
tesült községi egyesületeknek, alapszabályaikat a miniszté-
riumhoz felkiildeni nem szükséges, elég, ha a tanfelügye-
lőhöz küldetnek be láttamozás végett. Az alapszabályok két 
példányban Írandók le s bélyegmentesek. 

— Az elemi tanrendszer körül felmerült panaszok, me-
lyeket legutóbbi bécsi tudósításunk említett, arra bírták az 
ottani közoktatásügyi ministeriumot, hogy ez ügyben pro-
prio motu, kategoricus rendelettel fellépjen, melynek előle-
ges czélja, a polgári iskolák tanonczainak az u. n. realiákkal 
való tulterheltetését megakadályozni. A minister tehát nem 
fél attól, hogy az iskolai ügyek rendezése által a ,clericalis-
mus' gyanúját vonja magára. 

— Di Pietro bibornok ő emja m. hó 26-án tette le az 
esküt, mint a római szentegyháznak kamarás-bibornoka. 

•— A pápai udvar számos, művészileg készített szőnye-
get bír, a különféle időből. Vannak 14. s 15. századbeliek a 
németalföldi iskolából, több oly darab is, mely Rafael rajzai 
után készült s felette számos gobelin, mert a franczia udvar 
két századon át ama szép szokást tartotta, hogy a pápának 
minden esztendőben néhány ily szőnyeget ajándékozott. Mind 
e művészi czikkek most különféle, néha egészen félreeső he-
lyen tartatnak s igy kevés vagy semmi élvezetet sem nyúj-
tanak a műértő világnak, amiért ő szentsége legújabban e l -
rendelte, hogy e szőnyegek állandó gyűjteménybe állíttassa-
nak össze. 

— Létezik Berlinben egy ,szabadvallási' község, mely-
nek tagjai természetesen vasárnapon, ,ajtatos előadásokra' 
gyűlnek össze. Minő t á r g y ú a k szoktak ezen előadások lenni, 
azt a berlini lapok hirdetési rovatából tudjuk meg, például : 

Schaefer ur a munkaeszközök és azoknak földtani terjedésé-
ről ; Bartels ur a legkisebb szerves lényekről, górcsövi mu-
tatványok mellett ; ismét Schaefer ur a tudománynak viszo -
nyáról az élet gyakorlatához ; Krabowsky ur Schopenhauer-

ről, dr. Albu a levegő fontosságáról, az egészség s az élet 
fentartásáról. Ezen előadások igen tanulságosak s valószínű-
leg teljesen ,szabadok' is minden vallástól, ugy hogy a ne-
mes község felvett nevét teljességgel megérdemelni látszik. 

— Pár hóval azelőtt Colorado déli részén, Pueblo mel-
lett, egy 9 láb hoszu megkövesült embertetemet találtak, 
mely minden jelenség szerint az özönviz előtti időkből szár-
mazik s az Arkansas folyónak, mely itt jő ki a sziklából, 
iszapja temette el s okozta megkövesiilését. A lelet hire 
óriási feltűnést okozott. Conau és Taylet tanárok Pneblóba 
siettek s a tudomány tekintélyével szentesitették a föntebbi 
véleményt. A tudósok bebizonyították, hogy a lelet ha-
sonló a mammut, mastodon, barlangi medve stb. maradvá-
nyaihoz, s hangosan bizonyítja, hogy az emberiségnél is foly-
tonos degeneratio állott be s őseink valóságos óriások vol-
tak. A hires ritkasággyüjtő, Barnum, ki szerencsére épen 
azon időben Pneblóban tartózkodott, sietett e nagy kincset 25 
ezer dollárért megvásárolni. A kövesült czontváz Newyork-
ban közszemlére kiállíttatott, naponkint ezer s ezer ember 
ment „ősünk"-et megszemlélni s a tudósok egyre-másra ad-
ták ki a röpiratokat róla, telve a legmerészebb hypothesi-
sekkel. Akadt végre egy tudós, ki teljes positivitással lépett 
fel, t. i. Mr. Cox hornesvillei (Néwyork állam) békebiró, ki, 
történeti adatokra támaszkodva, bebizonyitá, hogy az ősem-
ber csak néhány hetes s egy eklandi (Newyork) kemenczéből 
ered. Ezen a helyen ugyanis bizonyos Hull Györgynek az a 
genialis ötlete támadt, hogy gyps-, cement-, csontpor-, kő-
agyag s tojásból egy óriási alakot képez. Coxot is beavatta tit-
kába. Cox hiányosnak tartotta az óriási testarányokat, de 
Hull megnyugtatta, hogy épen ez az előnye, mert hiszen 
„valami középsőnek kell lenni az ember és a majom között". 
Midőn készen voltak, az ifjabb Barnumhoz fordultak, ez 
ásatta el az alakot Coloradóban. Természetes, hogy a „vélet-
len" lelet s a hírlapi zaj már Barnum dolga volt, s lia Cox 
békebiró hallgat (állítólag azért fecsegett, mert Barnum neki 
és Hullnak a vételárból csak egy negyedrészt fizetett ki s a 
többit vonakodott megadni), az ősember rövid idő alatt uj 
nagy tudományos műveket hozott volna létre. (Esztgm.) 

Szeretetariomán y ok szentséges Atyánk, Xní. Leo 
pápa számára. 

Eddigi összeg 20 ft. 
X I I I . Leo szentséges atyánk névünnepe alkalmából a 

pécsi papság körében gyűjtés eszközöltetvén, péterfillér gya-
nánt a következő szeretetadományok gyűltek be : 

Dr. Lechner János, ez. kanonok s hittanár . . 5 ft. 
Dr. Szeredy József, jogtanár 2 „ 
Dr. Szilvásy Mihály, hittanár 2 „ 
Ssuly József, képezdei igazgató 2 „ 
Rézbányai János, árvaházi felügyelő 1 db cs. arany. 
Dr. Wurster József, hittanár . 2 ft. 
Károly Ignácz, káplán 3 ft. ezüstben. 
Tenez János, káplán 1 ft. 
Chalupni János, papneveidei alkormányzó . . 2 „ 
Köhler Ferencz, papnev. tanulmányi felügyelő . 1 „ 
Prantner Ferencz, karkáplán 3 „ 
Körmendy Károly, karkáplán 1 „ 
Germán János, karkáplán 1 „ 
Keserics Ferencz, püspöki igtató 1 „ 
Sz. ferencziek zárdája 3 „ 
A nagyobb papnevelde növendékei . . . 5 ft. 80 kr. 

és 2 ezüst húszas. 
Dreven Ignácz, papneveidei lelkiigazgató . . . 2 ft . 
Ehhez járul a bicsérdi plébániából 2 ft. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : A másodszori házasság. — Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. — A Szent-István-Társulat. — Egy-
házi tudósítások : Peat. Országgyűlési tudósitás. Pest. Két fontos nyilatkozat az országgyűlésen. Oroszország. Okmányok 

a katholikusok üldözésének történetéhez. — Irodalom — Vegyesek. 

A másodszori házasság. 
(Egyházjogi tanulmány.) 

I. Másodszori házasságnak átalán azon házas 
frigyet mondjak, melyet valaki másod-, harmad- sat. 
izben köt, miután az előbbi házasság köteléke az 
egyik hitvestársnak jogilag nyilvánvaló vagy lega-
lább erkölcsi bizonyosságon alapuló halála által 
feloldatott. 

Kath. bitelvek szerint a házasság nagy szent-
ség Krisztusban s az anyaszentegyházban, (Efez. 
5, 32.) mivel t. i. azon tiszta s örök szeretetnek ke-
gyelemteljes szövetségét jelkepezi, melyet az Ur Jé-
zus a kereszt oltárán saját szivvéréböl alkotott szep-
lőtelen jegyesével, az egyházzal kötött : innét ön-
kényt következik, hogy a másodszori házasság, mint 
ama nagy titokból, Kr. szellemi egybekeléséből, ki-
áradó sz. malasztnak termékeny ültetvény-kertje, 
melyben Isten országának fiai felsarjadzanak : — 
tiltott dolog nem lehet, amint vélekedtek a monta-
nisták s a novátianusok, kik az olyanokkal nem is 
közlekedtek, de tévelyük az I. nicaeai zsinat canon-
jában elvettetett ; ugyanezt tani t ja a florenczi zsi-
nat a Jácobitáklioz menesztett decretumában. Hi-
szen a napnál világosabbak az Apostolnak idevo-
natkozó szavai: „Mert a férjnél levő asszony, mig 
férje él, a törvény által kötelezvre van ; ha pedig 
meghal férje, feloldoztatott férje törvényétől. Ugyan-
ezért házasságtörőnek mondatik, ha mig férje él, 
más férfiúval tar t ; de ha meghal férje, megszaba-
dult férje törvényétől, hogy ne legyen házasságtörő, 
ha más férfiúhoz megyen." (Róm. 7, 2 — 3) S az ev-
vel párvonalos szavak; „Az asszony kötve van a 
törvényhez a meddig férje él ; hogyha férje meghal, 
felszabadul; menjen férjhez a kihez akar, csakhogy 
az Urban. De boldogabb leszen, ha ugy marad, az én 

tanácsom szerint. Hiszem pedig, hogy bennem is az 
Isten lelke vagyon." (I. Kor. 7. 39—40.) Ez utolsó 
szavakból egyúttal kitűnik, hogy tökéletesebb, bol-
dogabb állapot a tisztes özvegység, (I. Timoth. 5, 3.) 
mint a másodszori házasság, s azért Isten lelkéből 
ihletve amazt tanácsolja sz. Pál. Sz. Ágoston szerint 
az egyház kevésbé tisztelte, „inferius honoravit" (De 
bono viduit. c. 4.) a másodszori házasságot, mivel ez 
már nem tökéletes képmása az első házasságnak a 
paradicsomban, sem pedig azon megoszthatlan élet-
egységnek, mely a megtestesülés folytán Kr. s az egy-
ház közt létezik ; nemkülönben a másodszori házas-
ság többé kevésbé az önmegtartózkodás1, valamint 
az elhunyt hitvestárs iránti kegyelet-hiánynak a jele 
szokott lenni. (Lásd can. 9. 10. 11. 12. 13. Causae 
XXXI. Quaest. I.) 

Ebből kifolyólag az egyház régi időben a má-
sodszor házasulandóktól áldását megvonta : Vir au-
tem vei mulier ad bigamiam transiens, non debet a 
presbytero benedici : quia cum alia vice benedicti 
sint, eorum benedictio iterari non debet, cap. 3. X. 
de sec. nupt. (IV. 21.) Azokra egyházi vezeklést sza-
bott. can. 8. Causae XXXI. Quaest. 1. Sőt a mai egy-
házi fegyelem szerint sem szabad a nászmisét mon-
dani s az áldást (benedictio nuptialis) feladni, vala-
hányszor mindkét fél vagy a menyasszony özvegy s 
már előbb megáldatott. Azon esetben pedig, ha va-
lamely özvegy hajadont vesz nőül a S. R. C. 3. Mart. 
1761. ad 4. Rit. Rom. döntvénye szerint, a hol szo-
kásban van, fel lehet adni az áldást, pl. nálunk. (L. 
Rit. Strigon. de sac. nupt. pag. 235.) A házasság vé-
gül mindig áldassék meg, ha a menyasszony még 
nem kapta meg a házassági áldást, legyen bár olyan, 
ki még nem volt férjnél, vagy oly özvegy, ki első 
férjhezmenetelénél valamely okból, pl. mint protes-
táns, nem áldatott meg, akár szűz legyen az külön-

37 
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ben, akár megesett. (Congr. C. 2. Oct. 1593.) Anász-
mise nálunk az idöviszonyok miatt egészen kiment 
a divatból. A római jog különféle büntetéseket sza-
bott oly özvegyasszonyokra, kik a gyászévet meg-
szegték, ilyen volt a becstelenség. L. 1. 2. Digest.de 
his qui not. infam. (III. 2.) Novell. 22. cap. 22., de 
ezt az egyház, mint ellenkezőt az Apostol tanításá-
val, soha figyelembe nem vette: cap. 4. X. de sec. 
nupt. (IV. 21.) De a hol a polgári törvények szerint 
bizonyos gyászidőtartam tiltó akadályt képez, pl. 
Austriában, az egyház azt tiszteletben tartja. Nálunk 
Magyarországon, hol ilynemű törvény nem létezik, 
az özvegyasszonyt csak akkor fogja házasságra bo-
csátani az illető plébános, ha semmi kétely sem fo-
rog fen az iránt, liogy nein viselős. 

II. Kath. hitelvek szerint érvényes és végre haj-
tott ker. házasságot egyedül csak a halál old fel. 
Ebből önkényt következik, hogy valamely házasfél 
csak akkor léphet uj házasságra, lia a másiknak el-
halálozásabizonyos. Plébánosnak tehát soha és sem-
mi szin alatt sem szabad valakit házasságra bocsá-
tani, ha akár közvetlenül akár közvetve legkisebb 
kételye van az iránt, hogy az már házas volt, mig 
annak szabad állapotáról, illetőleg előbbi hitvestár-
sának haláláról, teljes bizonyságot nem nyert. Ezt 
szerzik meg neki az idevonatkozó hivatalos bizo-
nyítványok s ha ezek hitelessége felöl csak a legki-
sebb kétely merül fel, az ügyet a megyés püspök 
elé vinnie, s ennek utasítását követnie kell. 

A másodszori házasság kötéséhez feltétlenül 
szükséges közhitelű okmányok két osztályba sorol-
hatók, amint t. i. : 1.) az egyik házasfél halálának nyil-
vánvaló — vagy 2.) legalább erkölcsi bizonyossá-
gán alapszanak. 

1. A halál njdlvánvaló bizonyosságán (a plébá-
nos személyes tapasztalatán kívül, pl. ha az elhunyt 
saját híve volt) alapuló teljes jogérvényü bizonyít-
ványok a nyilvános közhitelességii okiratok ; ilyenek 
első sorban az elhunytak anyakönyvéből kivont ha-
lotti levél azon plébános részéről, kinek plébániájá-
ban az illető elhunyt s eltemettetett ; továbbá a köz-
kórházak lelkészeitől, hajóskapitányok-, és hadvezé-
rek által kiállított közhitelességii halálbizony itvá-
nyok a hajótörésben vagy ütközetben elveszett, illető-
leg elesett egyénekről ; végül ily bizonyítványok hiá-
nyában, mivel pl. az egyik házasfél vizbe fult, elé-
gett, vadállatoktól széttépetett sat., elegendő két 
szemtanú összhangzó vallomása, kik saját közvetlen 
tapasztalásukból az illető tényt bebizonyítják ; hogy 
egy ilyen szemtanú is elegendő legyen, más személy-

s ténykörülményeknek is kell hozzájárulni, mi-
lyenek öregség, beteges állapot, közhír sat. hogy 
teljes jogpróbát szolgáltasson, mit minden egyes 
esetben a szentszéki bíró megítélni fog. Mindkét o c? 
utóbbi esetben azonban a tanúvallomást s az erre 
alapított ítéletet sommás eljárás folytán is hozhatja 
as egyházi bíróság anélkül, hogy ez esetben a ren-
des eljárás s a felebbvitel kizáratnék. Cap. 4. X. 
(III. 20, de test. et attest.) (vége köv.) 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
(Folytatás.) 

I I I . Eddigelé mégis a hitegység árnyékát fentarták a 
protestáns felekezetek közt a symbolikus könyve'', s azokra a 
hittanitóknak meg is kelle, a protestáns elvek ellenére, esküd-
nlök. De most már az ily (mint csúfondárosan mondják) pa-
piros pápa tekintélye ellen nyiltan protestálnak, és igen kö-
vetkezetesen, mert miután az anyaszentegyházban a Krisz-
tustól felállított tanitói kar egyetemének tekintélyét félre-
veték, minő nyomatéka lehet előttök egyes hitszónok vagy 
symbolikus könyvek tekintélyének ? 

Azért mondja a protestáns Coste (Anhang zu Loke's 
Christ, raisonnable 1715.) „Mindegyik protestáns keresztény-
nek egyenlő joga van az irást önbelátása szerint magyarázni, 
következőleg a tanitás, melyet egyik hitágazatnak olvas és 
ért a bibliában, nem szükséges, hogy a másiktol is hitága-
zatnak tartassék, ha ő azt az Írásban máskép lát ja." 

Még világosabban nyilatkozik a szinte protestáns dr. 
Plank (Über den gegenw. Zustand und Bedürfnisse unserer 
prot. Kirche 1817.) „Luther a régi theologusok nézeteit az 
isteni nyilatkozás tanjárói s igazságáról félrevetette, mert ő 
azokat többé az Írásokban nem találta. Az utána következő 
íróknak szintén kötelességül kelle hagynia, hogy az ő tanítá-
sát is változtassák, ha nálánál igazabban magyarázván az 
irást, azzal többé az ő tanítását megegyezőnek nem találnák." 

Fölösleges idéznünk több külföldit. A magyar prédi-
kátor Garánszeghy (,Prot. L. ' 1842. 3-ik szám) ekképen ír ; 
„A symbolikus könyvek nem teszik a protestantismus lénye-
gének alkatrészét. A reformátusok megengedek, hogy min-
den tartománynak különös saját confessiója legyen. (Szép 
egység a hitben !) A symbolieus könyvek szerzői kijelenték, 
mikép művök nem lényeges alkatja, hanem változtatható 
alakja a megtisztított (?) vallásnak." 

Lója Károly, szintén prot. igehirdető, az idézett ,Prot. 
Lap ' 8-ik számában igy í r : „Evang. lelkészek kötelezvék a 
vallást tanítani azon egyház hit- és tanfogalma szerint, mely-
hez a közönség tartozik, s mely ennek egyedüli sérthetlen 
tulajdona maradand, mig általa (a közönség által t. i.) ön-
kénytesen egy szívvel s lélekkel meg nem változtatik, (t. i. a 
hit- és tan fogalma?) A protestáns egyháznak nincs tehát 
örökre meghatározott, megalapított tanfogalma, nincs meg-
másithatlan zsinórmértéke, szabálya, nincs változhatlan rend-
szere, nevezetesen ilyesmit a symbolikus könyvekben ke-
resni nem lehet." 

„A protestantismus jelszava: a szentírás magyarázatá-
nak s vizsgálatának szabadsága, s ennélfogva a protestáns 
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egyház nem bir szilárdan megalapított, végkép elkülönzött 
változhatlan tanfogalommal, nem is birhat. 

Ezekből minden épeszű ember megértheti, hogy a pro-
testantismus elve a hitigazságokat, (melyektől az erkölcsi 
törvény is sanctióját veszi) egészen ingatagokká s bizony-
talanokká teszi. De kitetszik egyszersmind az is, hova ve-
zeti a consequens protestáns hittudósokat a végzetszerű pro-
testáns elv. 

Ezen uraknak öneszök minden : hittanitó, bibliamagya-
rázó és biráló a hitet illetőleg, — csakis öneszök szolgál nekik 
vezércsillao-ul ; lia a szentirás öneszüket és belátásukat nem 
visszhangozza, ezt is félre, lomtárba teszik, vagy saját aka-
ra t jukat erőszakolják ki belőle ; igy rendeltetik alá Isten 
Igéje mint szolgáló, az emberésznek mint önkénykedő úrnő-
nek ; igy küszöböltetik s tisztíttatik (?) ki Krisztus igaz hi-
téből az evangelium ; utoljára is az egész szentirás mesének, 
tréfabeszédnek és nem egyébre, mint puskafojtásra valónak 
tartatik, az emberiség legnagyobb kárára, hite s erkölcsisé-
gének iszonyú hátrányára. 

Ezek nem puszta állitások, ezek a mindennapi tapasz-
talásból meritvék, mi kép azt a legünnepeltebb protestáns 
tudósok iratai kétségen kivül helyezik. Többek közt : Kleri-
ker, Neue Prüf , der Beweisgr. 2. Th. — Müller, Vertr. Briefe 
an Biester 1801. — Beleuchtung der Vorurtheile über die 
kath. Kirche von einem Protest. Luzern 1835. sat. Tessék e 
munkákat felütni s belőlök emiitett prot. férfiak vallomásait 
kiolvasni; — azokat itt helyszűke miatt adni nem lehetvén. 

Hogy e derék prot. tudósok állításai nem alaptalanok, 
világositó adatokul ajánlhatjuk több prot. hittudósok, ke-
resztény füleket sértő, tanításainak elolvasását. Ilyenek 
például : Krummacher, Christi. Volksschule. — Dr. Paulus, 
Commentár. 3. Bd. — Wegscheider, Vindicia S. N. J . script. 
— Claudius, Uransicht. —• Ewald, Alig. L . Zeit. 1811. 41. 
•— Cannabich. u. o. Beleuchtung. Tér hiányában itt sem idéz-
hetünk szavakat, de állitásunk valódiságáért jótállunk. Tes-
sék e gyártmányokat is felütni s átlapozni. 

Sorozzuk e tüzfejü, de jégszivü tudós urakhoz dr. 
Strauss-n&k e hirliedt munkáját „Das Leben Jesu", sat., me-
lyet az észhitüsködő protestánsok oly tapssal fogadtak. O 
az egész evangéliumot aggregének, mythusnak, iróit réve-
dezőknek, együgyű ábrándozóknak nevezi s igy a protes-
tánsok egész hitét, mely egyedül a bibliából merítendő, ön-
eszével mesévé qualificálja. 

Kérdezzük most : ebből áll-e a Krisztus üdvös hitének, 
protestáns feleink által eszközölt, s még ma is dicsekve em-
legetett ni :gtisztitása ? 

Valóban most még inkább elmondhatná Luther, mit 
hitujitásáról annak idején mondott : (Colloqu. Mens, de 
Mundo c. 4.) „Mi, kik az evangelium igazságával oly fennen 
kérkedünk, azt mivel sem becsüljük többre, mint Terentius 
vagy más egyéb profán irónak mondatát." De elmondhatná 
Calvin is : (Libro de scandalis) „Azonnal, hogy az evange-
lium tana kihirdettetett, sok, imént vallásosság hirében le-
vőknek gonoszkodása, mint kinyitott forrásból kezde előro-
hanni. Sokak ma a Lucianusok, kik Krisztus egész vallásá-
ból csúfot űznek. Sokak az Epicureusok, kik Istent nem 
félve, legczégeresebb bűntényekkel fertőzvék." 

Minden alapot nélkülözne abbeli szemrehányás, hogy a 
katholikusok közt is találkoznak Krisztust tagadó Voltai-
rek stb. ; tehát a kath. hitszabály is hitetlenségre vezet. Mert 
a mely katholikus Krisztust vagy bármely hitágozatot meg-
tagadná, az ipso facto a kath. hitszabálytól elpártoltnak te-
kintődnék, azon szabálytól, mely szerint az anyaszentegyhá-
zat hallgatni, s annak tanítását követni tartozik ; könyve 
mint tévelygőé, óvásul az igazán hivőknek, az indexbe, a til-
tott könyvek lajstromába soroztatnék; ha pap, még lia digni-
tarius is, lia tévelyeiről le nem mond, nem csak minden papi 
ténykedéstől eltiltatik, de ki is közösittetik, mint ez jelen-
leg is, a kulturkarczos Borussiában több állampapoknak ne-
vezett hithagy ókkal naponként megtörténik. 

A katholikusoknál megvan a Krisztustól alapitott ta-
nítói szék, magisterium, mely a vitálypontok fölött határoz 
s csalhatatlan bírói döntvényeit megfelebbezni nem lehet, s 
ekkép a híveket a ragálytól megoltalmazván, a Krisztus h i -
tébeni épséget s egységet fentartja. 

De a protestáns, ha téved is a hittanokban, ha a szent-
írást egészen kivetkőzteti, kitisztítja is az isteni nyilatko-
zásból, hitelve szerint következetesen cselekszik. Mert az ő 
istenitett souverain esze azzal mentegetődzhetik, hogy meg-
győződése azokat a szentírásban nem találja ; tekintélyre pe-
dig és hagyományra joga van nem figyelni; döntőleg hatá-
roz egyedül a szentirás, mely nem szólhat. Igy mindig a me-
rész értelmezőnek van igaza felségesitett eszének bírói széke 
előtt. S mivel ez protestáns elv szerint egészben correct el-
járás, minden töprély nélkül tar that ja továbbra is superin-
tendensi, tanári, igehirdetői, udvari főpredikátori stb. állo-
mását mindenki, lia bár Krisztustagadó is. S közelébb a ber-
lini főconsistoriumnak sem állhatott jogában szót emelni, 
illetőleg óvást tenni azért, mivel a legnépesebb lutherá-
nus városnegyed Berlinben egy kikiáltott nihilista tanárt, 
Schramm-t választotta lelkészül.Valamint az sem ütközhetik 
a sokak által annyira feldicsért protestáns elvbe, hogy leg-
újabban egy praesumtivus német koronaörökös nevelőjéül 
szinte egyik bevallott nihilista tanár neveztetett ki. 

Igy lőn az emberiség földi és mennyei üdvének egye-
düli forrása és gyupontja, a tényleges kereszténység, a 16-ik 
század azon hitujitói által aláaknázva, kik Sadoletus bibor-
nok szavaiként : „Ab odio hominum ad inimicitias Dei sunt 
progressi !" A katholika egyház épületében itt-ott pókhálót 
láttak s felgyújtással akarák azt tisztitani. A szemen hályog 
mutatkozott s pokolkővel kezdék meg a műtétet. Egyes se-
bekbe olaj s gyógyitó ír helyett, kihegyzett szálkákat üté-
nek, vak metszésekkel még jobban szaggaták fel, s pólya-
zatlanul, bekötözetlenül hagyák elvérzeni azokat. 

Meglehet, sőt a mindent eltűrő keresztény szeretet fel-
téteti velünk, hogy a reformátorok első hevökben oly nagy 
rombolást eszközölni, a minő utóbb bekövetkezett, nem akar-
tak ; felteszszük rólok azt is, hogy ha hatalmukban álla, lát-
ván a bajt , ők magok nyújtottak volna segitséget; de a fel-
állított elvek, főkép vallási elvek ugy működnek, mint a 
könyelmüen eldobott szikra, mely gyakran nagy tűzvésznek 
lőn már okozója ; mint a havasok magaslatain madárka lá-
bával érintett hópor, mely alágördültében iszonyú gomoly-
lyá izmosodva, végre házakat, sőt falvakat eltemet. 

Ezek után maga tudós Hetényi János legutóbb r. ko-
3 7 * 
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máromi prot. lelkész is, a protestantismus jövőjét illetőleg 
ezeket mondja : „A bibliát támaszpontnak állítani üres 
hang. Ezen méltán tisztelt könyv oly kőbánya és erdő, mely-
ből a reformátorok épitének kellemes és három század által 
megszentelt templomot, mely templom falainak, ha sokáig 
ily ostromot kell hiveitől szenvedni, ugy alig leend szükség a 
reformatio negyedik százados ünnepére." (L. Pr . 1.1842. I I . f.) 

Hetényi urat személyesen is volt szerencsénk ismerni, 
de ha őt soha nem láttuk, irataiból soha egy betűt nem ol-
vastunk volna, ezen néhány soraiból a mélyen belátó embert 
benne megismernénk. 

Valamint ő itél, ugy itél a prot. egyház jövendőjéről 
dr. Strauss is, imigy nyilatkozván: „Mi a tudománynak pro-
testáns egyházrai vonatkozását, illetőleg viszonylatát illeti : 
napvilágosan látható a végzetszerű ostromállapot, melybe a 
theologiát, évek hoszu során át, a világi tudományok he-
lyezék, illetőleg pajzán fogva tar t ják. Természetvizsgálók, 
történészek és bölcsészek krit ikája réseket tört már erődit-
vényein, s a többnyire fegyelmetlen csőcselékből álló vár-
őrség kirohanásai nem voltak képesek a stratégiailag szer-
vezett ostrom zár-csatárlánczait áttörni. Ja sie selbst, die 
Theologie ist nur insofern productiv, als sie destructiv ist. 
Hivatása manapon abban áll, hogy egy épületet, (t. i. az 
egyházat) mely az u j világépitészek terveibe már nem illik, 
széthordjon, ugy mégis, hogy az a bennlakók fejére ne sza-
kadjon, hanem azoknak kivonulása részint bevárassék, de 
részint siettessék is." Strauss u. o. Ehhez, ugy hiszszük, com-
mentár nem kell. Gundy Mihály, esperes. 

(Folyt köv.) 

A Szeiit-István-Társulat 
f . é. május 2-kán tartott választ, ülése. 

Elnököltek : Czirálcy János gróf-elnök ő exja s Tar-
kányi Béla apátkanonok, társ. alelnök ő nga. 

Miután a gróf-elnök ő exja az ülést megnyitotta, Tar-
kányi Béla alelnök ur kiemelé, hogy ritkán van a társulat-
nak ülése, melyen a kegyelet annyi tényeiről van alkalom 
megemlékezni, mint a mai napon. 

Először is bemutatta az ő szentségéhez, X I I I . Leo pá-
pához intézendő, és általa a naggyülés megbízásából gyö-
nyörű classical nyelven és velősséggel fogalmazott feliratnak 
az athenaeumi nyomda által nagy diszszel kiállított szöve-
gét, s Mehner Vilmos könyvkötő által kitűnő Ízléssel készí-
tett tábláját , melybe a választmány apostoli kereszt-alakra 
magyar aranyokban 800 lirányi péterfillért rendelt foglal-
tatni. Megemlité alelnök egyúttal, hogy a jövő héten sze-
mélyesen szándékozik azt Kómában ő szentsége lábaihoz hó-
dolattal letenni. 

Gróf-elnök ő exja a választmány nagy elismerését tol-
mácsolta a classicus felirat írója s kiállításának tervezője 
iránt ; határozat erejére emelte, hogy a társulat ő szentségé-
nek péterfillérül a fólirathoz apostoli kereszt-alakra csato-
landó 800 lírát magyar aranyokban szavaz meg ; ugy szin-
tén a választmány nevében köszönetet mondott alelnök ő 
ngnak, hogy a nagy diszszel kiállított föliratot a társulat 
nevében személyesen fogja ő szentségének átnyújtani. Kéri 
ő nagát, tolmácsolja ő szentsége előtt élő szóval is a társulat 
tagjainak fiúi hódolatát és tántorithatlau ragaszkodását az 

apostoli szentszékhez és szent személyéhez, és kérje a szent 
atyát, hogy társulatunk tagjaira összesen és egyenkint apos-
toli áldását adni kegyeskedjék. 

Egyszersmind gróf ő exja a társulat nevében elisme-
rését fejezte ki Mehner Vilmos jeles könyvkötő iránt, ki va-
lóban a hazai könyvkötészetnek dicséretére váló munkát ál-
lított ki, és megérdemli, hogy művészétéért erkölcsi elisme-
résben is részesittessék. 

Tarkányi Béla alelnök ur továbbá bemutatta I X . Pius 
pápa ő szentségének a választmány határozatából Kovács 
Mihály országosan ismert jeles festőművészünk által kitű-
nően talált és gyönyörű kivitelű arczképét, mely már a te-
rem falát diszité, s mely a szentemlékezetü pápát jobbjával 
áldást adó helyzetben, baljával a társulatnak az ötvenéves 
püspöki jubileum alkalmával készíttetett, hódolati föliratra 
támaszkodva ábrázolja. Tárkányi Béla birtokában lévén I X . 
Pius egy sajátkezű és épen ez áldást kifejező pár szónyi ira-
tának : „Benedicat vos Deus et custodiat", e becses kéziratot, 
mely neki is egyik legdrágább ereklyéjét képezé, kristály-
üvegbe foglalva s a kép keretébe alkalmazva, a társulatnak 
ajándékozza. 

A gróf-elnök ő exja lelkes szavakban tolmácsolta a 
választmány köszönetét az alelnök ő ngnak és a vele kikül-
dött bizottságnak, hogy ily kitűnő módon oldották meg a 
társulat kegyeleti intentióját, köszönetét fejezé ki különösen 
Tárkányi alelnök ő nagyságának azért is, hogy a drága 
ereklyét, a halhatatlan I X . Pius sajátkezű kéziratát áten-
gedve a társulatnak, ezt ezáltal is újra maga iránt lekötelezte. 

Tárkányi Béla alelnök ő nga még azzal is meglepte a 
választmányt, hogy megemlékezvén Bartakovies Béla érsek-
ről, a társulat nagy jótevőjéről, kinek oldala mellett évek 
hoszu során mint titoknok működött vala, ki fölött a társu-
lat megbízásából ő tartott emlékbeszédet, s ugyanakkor a 
társulat elrendelé, hogy arczképével a társulat nagy terme 
diszittessék ; és megemlékezvén Ipolyi Arnold püspökről, a 
társulat volt nagyérdemű alelnökéről, kit elnök ő exája a 
közgyűlésen tartott beszédében találóan a társulat második 
statorának nevezett, kinek alelnök nyomdokait követve, ter-
veit végrehajtani igyekszik : kijelenté, hogy noha a társulat 
saját költségén rend elé el Bartakovies Béla érsek arczképé-
nek elkészíttetését, engedje meg a választmány, hogy a bol-
dogult érsek iránti hálaadójaul, a társulat iránti tisztelete 
jeleül nem csak Bartakovies Béla, a társulat nagy jótevője, 
hanem Ipolyi Arnold püspök arczképét is, mindkettőt Kovács 
Mihály művészi ecsete által festve, a társulatnak ajándé-
kozhassa. 

A gróf-elnök ő exja meghatott szavakban köszönte 
meg a nagy áldozatokat hozott alelnök ő nga ri tka bőkezű-
ségét, melylyel egyszersmind magának is elévüllietlen ér-
dememléket állit, s hozzátevé, hogy az alelnök e kitűnő be-
csű adományairól a legközelebbi közgyűlésen is részletes je-
lentés fog tétetni. 

A folyton szaporodó könyvtár és raktári készlet czél-
szerűbb elhelyezésére nézve előterjesztettek a kiküldött bi-
zottság javaslatai, melyek egész kiterjedésökben elfogadtat-
tak, s azonnal foganatba vétetni rendeltettek. 

Es hogy az ezen intézkedések által bekövetkező ház-
bércsökkenés a társulat pénztárát ne rövidítse: Tárkányi 
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Béla áldozatkészségével ismét gondoskodott akként, hogy a 
házbércsökkenés pótlására alelnöksége tartamáig évenkint 
50—60 darab cs. aranyra, vagy körülményeihez képest 
többre is mehető összeget ajánlott fel, mely a társulat szük-
ségleteihez képest, vagy iskolakönyvek vagy tagilletményül 
adandó művek megírására pályadíjul lesz fordítandó; miről 
tervezetét az alelnök ő nga szabatosan meghatározva a vá 
lasztmány elé fogja terjeszteni s a pályázatot szokott mó-
don kihirdetni. 

A gróf-elnök ő exja szintén meglepetve az alelnök ur-
nák ujabb és ujabb áldozatai által, legalább azon óhajtását 
fejezte ki, hogy az alelnök ur ezen ujabb adománya bejelen-
tésével ne vállaljon állandó kötelezettséget, hanem körül-
ményei szerint, ha időnkint ez adományát megújít ja, a tár-
sulat azt mindig hálával fogja fogadni. Alelnök ő nga azon-
ban megmaradott kijelentése mellett, hozzá adván még, hogy 
az összeget kedvező viszonyok közt még nagyobbra óhajtja 
emelni. A választmány nem tehetett egyebet, mint hogy fo-
kozott hálával fogadta alelnök urnák a társulatot minden-
korra lekötelező ajánlatait . 

Fölolvastatott dr. Laubhaimer Ferencz egyet, tanár és 
társ. censor levele, melyben kijelenté, hogy hálával fogadja 
a választmánynak iránta kifejezett bizodalmát, mindamellett 
kéri a társulatot, hogy lemondását véglegesen elfogadni mél-
tóztassék. A választmány köszönetét fogja tolmácsolni a volt 
censor urnák éveken át nagy buzgalommal teljesített műkö-
déseért, és a bibornok ő eminentiáját felkérendőnek hatá-
rozta, hogy a társulathoz u j censort kinevezni kegyeskedjék. 

A társ. t i tkár ur felolvasá a bejelentett u j tagok név-
sorát. A fővárosi Erzsébet-árvaleányház és nagy s varra-
sari elemi iskolák szegény tanulói részére magyar tanköny-
vek adományoztattak. Néhai Kohárszky Lajos volt visontai 
plébános a Szent-István-Társulat részére 10 forintot hagyo-
mányozott. A pénztári kimutatás szerint a társulat bevétele 
f. év január 1-től bezárólag május 2-dikáig 28,307 f t 25 kr, 
kiadása 27,816 ft 46 kr ; pénztári maradék 490 ft 79 kr. Az 
ügynökségben április hóban eladatott : 12,407 példány könyv, 
3,704 darab szentkép, 6,279 példány egyéb nyomtatvány, 
készpénzben bejött 5285 ft 67 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére gróf Györy László és 
Trautwein János vál. tag urak kérettek fel. (, Társ. Ért.') 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 7. Országgyűlési tudósítás. Változatosság 

kedveért és hogy a tárgyalások némi élénkséget nyerjenek, 
a május 1-i országos ülésben egy kis egyházpolitikai dis-
cussio idéztetett elő, mely azonban megérdemli, hogy meg-
emlékezzünk felőle, részben azért, hogy mi se hiányozzék a 
,Religio'-ban azokból, mik az országgyűlésen a vallást ille-
tőleg történnek, részint hogy a téves felfogások ellenében a 
helyes felfogást hangoztassuk. 

A május 1-i országgyűlés vallásügyi vitáira alkalmat 
Irányi Dániel felszólalása adott és valljuk be előre is az iga-
zat, I . D.-nek van igazsága és nem a kormánynak, illetőleg 
nem Tisza Kálmán ő exjának, legalább nem az egyik és az 
első pontban. I. D. emlékeztetve a belügyminiszter urat arra, 
hogy az egyesülési és társulási szabadsag ellenében a halasi 
kath. politikai kaszinó alakulását nem hagyta helyben, evvel 

kapcsolatosan megtámadja most a bel- és vallás-közoktatás-
ügyi minisztérium azon rendeletét, mely a felekezetek lelké-
szeinek meghagyja, hogy a rögtön bíráskodás elrendelését a 
templomi szószékről hirdessék ki. Nagyon osztjuk I. D. ur 
nézetét, mi sem természetellenesebb, mint a templomi szó-
székre oly dolgokat vinni, melyek a hely szentségével ellen-
keznek, kevesebbet nem is vártunk volna a miniszter ur vá-
laszától, mint hogy e helytelen szokást meg fogja szüntetni. 
De ez nem történt, Tisza ő exja a belügyminisztérium eljá-
rását inkább még igazolni törekedett és pedig mivel ? avval, 
hogy az Irányi által hivatott rendeletet nem ismeri ugyan és 
annak utána fog nézni ; de kijelenti, hogy az egyházi szószék-
ről, mióta megyei élet van Magyarországon, hatósági rendele-
tek ki szoktak hirdettetni és nem hiszi, hogy ez az alkotmány 
szellemébe ütköznék. Mily különös válasz. Szerény nézetünk 
szerint itt az alkotmány szellemének semmi értelme és helye 
nincsen, hanem igenis helye van a templom szentsége meg-
fontolásának, melyet mindenféle hirdetésekkel profanálni 
talán csak nem lehet ? H a a templomi szószékről mindazt le-
het hirdetni, ami az alkotmány szellemével nem ellenkezik, 
akkor a templomok nagyon könnyen város- vagy faluházává 
sülyedhetnek alá, pedig nézetünk szerint a templom méltó-
ságát a nép előtt inkább emelni, mint sülyeszteni kellene. 
Azon körülmény, hogy ez Magyarországon mindig igy volt, 
legfeljebb annyit bizonyíthat, hogy ez a visszaélés nálunk 
igen régi, de azt nem bizonyíthatja, hogy e visszaélés jövőre 
is fentartandó. Ha a kormány a papságot is igénybe akarja 
venni, hasonló hirdetéseknek minél tágasabb körben elter-
jesztésére, az már mégis, tekintve a papi állást, kissé fur-
csa dolog, mert azt bizonyára lehetne más módon is eszkö-
zölni, mint a szószék felhasználásával ; miért nem történhet-
nék p. o. ez a templom előtt, vagy épen az iskolában, vagy 
más erre alkalmas helyen ? Ne rontsuk meg a népben a ke-
gyeletet a templom szentsége iránt, mert könnyen megtör-
ténhetik, hogy oda majd a sz. beszédek hallgatása végett 
sem megy el és ez bizonyára az államra is nagyobb baj lenne, 
mintha a rögtön bíráskodás, vagy más kormányi rendelet a 
templomon kivül hirdettetik ki. 

A mennyire sajnáljuk, hogy a fentebbi pontra nézve 
Tisza ő excjával nem lehetünk egy értelemben, annyira ör-
vendünk, hogy ő exja egy másik nyilatkozatával ismét ré-
szünkre állott, igazolván mult pesti levelünk állítását a pa-
triotismusra nézve. Irányi Dániel ugyanis megtámadta a 
kormányt a sz. Is tván ünnep megtartására vonatkozó mi-
nisteri rendelet miatt, olyannak tüntetvén azt fel, mintha a 
kormány sz. István napjának mint egyházi ünnepnek meg-
ünneplését rendelte volna el a különböző felekezetek lelké-
szei által. I t t már, az igazság követelvén ezt, a miniszter ur 
állítását kell pártolnunk, azon állítását t. i., hogy a kor-
mánynak nem volt szándéka egyik felekezetnek ünnepét a 
másik által megületni, hanem hogy a kormány nem enged-
hette meg, hogy sz. István ünnepének megtartása azért ta-
gadtassék meg, mivel az a magyar fajnak ünnepe ; a kormány 
tehát nem egyházi, hanem nemzeti ünnepről beszélt, ezt ér-
tette, midőn az ismeretes rendeletet kiadta. Tisza K. ő exja 
a kormány ebbeli nézetét és szándékát védelmezte Irányi D. 
ellen ; de ennél többet és reánk nézve még becsesebbet is 
tett . O exja elmondta t. i. azt is, mikép keletkezett az illető 
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rendelet: „Az indok — úgymond — felmerült abból, hogy 
több felől jelentetett az országnak nem magyar ajkúak által 
lakott vidékéről, hogy egy helyt a lakosság, más helyt a 
magyar állameszmét képviselő hatóság óhajtotta, hogy a sz. 
István ünnepe, mint magyar nemzeti, vagy állami ünnep 
megünnepeltessék, és néhány helyen azt a választ nyerték, 
hogy nem ünnepelhetjük meg, nem azért, mert nem vagyunk 
azon a valláson, hanem mivel ez csak a magyar fajnak ün-
nepe, s mi nem ismerjük el, hogy ez lehessen másnak is ün-
nepe, mint tisztán a magyar fajé." E pontot, különösen az alá-
húzott szavakat felesleges lenne bővebben fejtegetni, mert 
hogy a miniszter ur nem a katholikusokat értette, kik szent 
István ünnepének megtartását megtagadták volna, az vilá-
gos e kifejezésből, „nem vagyunk azon, t. i. katholikus vallá-
son", itt tehát a miniszter ur másokat értett ; kik lehetnek pe-
dig azok a mások, az ismét ismeretes abból, hogy kiknek ér-
dekében szólaltak fel azonnal a liberális lapok, és kik ha-
tározták el legközelebb, hogy a kormány rendeletét nem 
fogják végrehajtani, ezek a valakik nem levén mások, mint 
— a protestánsok. Köszönjük, igen köszönjük ő exjának e 
már második vallomást, és Ígérjük, hogy azokat sohasem 
fogjuk elfelejteni, hanem igenis minden adandó alkalommal 
felhasználandjuk. A 

Pest. Két fontos nyilatkozat az országgyűlésen. Alsó-
házunk f. hó 2-án tartott ülésén két fontos mozzanat fordult 
elő, melyeket egyelőre, mig bővebb megjegyzéseinket ten-
nők rájok nézve, miben ma a hely szűke gátol, egész terje-
delmökben ide igtatunk. Az egyházi alapok cziménél ugyanis 
Molnár Aladár, nem tudjuk, hányadszorra felszólalt, hogy a 
kormány ezek iránt valahára terjeszszen elő javaslatot, a t. 
képviselő óhaja szerint természetesen olyant, mely ezen ala-
pokat a katholikusoktól elconfiscálná. Erre a vallás- s köz-
oktatásügyi minister ő exja a következő válaszban részesité 
ő t : „T. ház! Ezt a felszólalást nem hagyhatom megjegyzés 
nélkül. — A mit a képviselő ur az 1791-iki országgyűlésen 
történtekről mondott, az mind igaz s ismeretesek az akkori 
regnicolaris deputatiók mnnkálatai ; de annak nyomát, hogy 
ezen alapok nem katholikus természetűek, azokban nem látom. 
Másrészt pedig az akkori országgyűlésnek nem volt bud-
getje és budgetjoga : tehát arról szó se lehetett, hogy ezen 
alapok a budgetbe felvétessenek. A mostani állapot egészen 
más. — Ha most ez alapokat felveszszűk a budgetbe, akkor az 
országgyűlés ezen alapokról ugy fog intézkedhetni, mint az 
egyetemi alapról, s azok meg fognak szűnni a katholikus állam-
polgároknak tulajdonai lenni." 

„Egyébiránt szóval sem mondottam, hogy ezen kérdés 
nem való.az országgyűlés elébe, s miután azokat mint fele-
lős miniszter kezelem, az országgyűlés felelősségre is von-
hat, a mint történt is ez ügyben elég gyakran interpellatio, 
inditvány. Én sohasem vontam kétségbe az országgyűlés-
nek azon jogát, hogy ezen kérdésekhez hozzászólhasson." 

Ez az első figyelemre méltó mozzanat. A második Pa-
czolay János képviselő ur felszólalása, ki a minister ur nyi-
latkozata folytán a következő, igen helyes megjegyzést 
te t te: . . . . „ A minister urnák azon nyilatkozatára vagyok 
bátor észvételt tenni, hogy még törvény, illetőleg biró által 
nem határoztatott el, váljon az egyetemi alap katholikus-e 
vagy sem. Nehogy a t. minister urnák előadásából a katho-

likus alapokra vonatkozólag bármi káros következtetést le-
hessen vonni, én ellenében ezennel kijelentem, hogy én az 
egyetemet épugy katholikus alapnak tartom, mint a többi 
fundus, studiorumot addig, mig az illető hatóság nem fog 
intézkedni." (Helyeslés balfelől.) 

A t. képviselő ur a minister ő exja fentebbi nyilatko-
zatának csak azon részére akart reflectálni, mely az egyetemi 
alapra vonatkozott, különben ugyanennek fonalán még töb-
bet mondhatott volna. De ezen felszólalásért is annál na-
gyobb köszönettel tartozunk neki, minthogy csak nagy nehe-
zen sikerült, az elnök ellenében, s akkor juthatnia szó-
hoz, midőn ez utóbbit arra figyelmeztette, hogy neki is annyi 
joga van szólani, mint a katholikus-ostromló Molnár Ala-
dárnak. A többit, mit mind a kétrendbeli nyilatkozatra még 
ellehetne mondani, máskorra tar t juk fenn; mert a dolog 
eléggé fontos, hogy hallgatással ne mellőzzük. 

Oroszország. ,Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) Könnyen felfogható, mekkora lehetett 
ő szentségének és mindazoknak meglepetése, kik a történtek 
tudomásával birtak, midőn arról értesültek, hogy az emiitett 
okmányok átadása óta két hét mult el, mely idő alatt a her-
czeg nem tartotta kötelességének a szabályszerű vevényt ki-
adni, sőt midőn ő személyesen hozta nekem vissza az okmá-
nyokat, kijelentvén, hogy kormánya nincs megszokva, bár 
kitől is, kifogásokat elfogadni s ezért nem érzi magát 
azon helyzetben, a szóval levő iratokat a császári cancellariá-
nak átadni. Hiába hivtam föl a hg. figyelmét ezen nem jelle-
mezhető, a diplomatia történetében páratlan eljárásra, me-
lyet követni készült, nemkülönben a szomorú következé-
sekre, melyek ebből származhatnak és melyeket ő talán nem 
vett számitásba ; a herczeg hajlithatlan maradt, magára vál-
lalta a lépésért az egész felelőséget és hozzátevé : „Ha a sz. 
szék háborút akart, meglesz." Ilyen nyilatkozattal szemben 
nem tehettem, hogy tudtára ne adjam, miszerint a sz. Szék 
nem indit és nem kezdeményez háborút senki ellen, de miu-
tán azt régen megizente és folytatta a császári kormány és 
most még kihívásokkal és fenyegetésekkel is tetőzi, ő szent-
sége, bizva az Urnák segélyében, aki nem hagyja el soha, 
tudni fogja magát védelmezni azon akadályokkal szem-
ben, melyek az egyház épsége vagy ő szentsége legfőbb, 
képviselőinek és saját tekintélyének méltósága ellen fel-
merülnek. 

Es minthogy tényleg nem lehet olyan rendszabály al-
kalmazását elodázni, mely megvédje a sz. széknek minden 
ok nélkül megsértett méltóságát, ő szentsége határozott ren-
delete folytán azonnal értésére adatott Urussoff berezegnek, 
hogy miután a sz. szék diplomatiai okmányait vonakodott 
kormányához átszármaztatni, az államtitkársággal való ösz-
szeköttetésti jövőre nézve fölösleges. 

A levél, melynek utján az orosz ügyvivő erről értesít-
tetett, szintén ide csatoltatik és abból Czimed meggyőződhe-
tik, hogy Urussoff berezegnek, előleges és megfelelő elégté-
tel nélkül nem vala többé megengedhető s meg sem engedte-
tik, hogy ő szentsége által vagy általam fogadtassák. De mint-
hogy az ő állítása szerint, az orosz kormánynak nem volt ré-
sze az általa, kormányától függetlenül követett ezen eljárás-
ban, a sz. széknek az volt teendője, hogy a császári kanczel-
láriát értesítse ügynöke ezen minősithetlen viseletéről és igy 
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alkalmat nyújtson neki, e fölött vagy roszalását fejezni ki, 
vagy pedig elvállalni érte a felelősséget. 

Azonban nem levén többé méltó a sz. Székhez, hogy 
közvetlenül tegyen hasonló közlést, másrészt pedig a sz. atya 
nem akarván kétségbe maradni azon eljárás horderejére néz-
ve, az a vélemény érvényesült, hogy egy katholikus és ba-
rátságos kormány jó szolgálatait kell igénybe venni, és hogy 
ekként a czár kormánya értesíttessék. 

A mint később nyilványosságra jutot t , nagyon is igaz, 
hogy a pétervári kabinet, a mellett, hogy semmi elégtételt 
sem igért, UrussofF állítását megerősítette, ugyanis egyrészt 
azt állítván, hogy a visszautasított okmányokat nem olvasta, 
másrészt liozzátevé, hogy ügyvivőjének Ítélete folytán ennek 
rendeletet adott az okmányok visszautasítására.1) 

Nincs kedvem, hogy megállapodjam a két állítás közti 
eltérésnél, sem azon könnyelműségnél, melyről a császári kor-
mány tanúbizonyságot adott, midőn az általa elfoglalt állás-
pontra hivatalos ügynökének egyszerű kimondása folytán lé-
pett, de constatálnom kell, hogy ilyetén eljárás után mindenki 
el fogja ismerni, miszerint a sz. szék épen ez által fel van oldva 
bármily tekintetek alól oly kormány iránt, mely ily utasí-
tást adván, részessé tette magát az eljárásban. 

Ilyen helyzettel szemben tehát, a melyről, hogy kime-
rítő tudomással bírjon Czimetl, a sz. atya óhajtása, már csak 
azon czélból is, hogy a körülmények szerint megismertesse 
az igazi tényállást akár azon kormánynyal, melynél hitele-
sítve van, akár mindazokkal, kik e tárgyról netalán kérdést 
intéznének, könnyen meg fogja érteni Czimed, hogy az anya-
szentegyház legfőbb feje, feloldatván a tartózkodás és diplo-
matiai illem kötelékei alól, melyekhez mindig hű maradt, 
nem követhet továbbá is passiv magatartást. Midőn egy 
egész egyháznak szabad közlekedése a sz. székkel megaka-
dályoztatik az által, hogy a száműzetés borzasztó büntetése 
kimondatik mindenkire, ki azzal levelez ; midőn a clerus ne-
velése, maga a vallásoktatás, az evangelium hirdetése, a 
szentségek kiszolgáltatása, az egyház szent szertartásainak 
gyakorlata és a lelkészek joghatósága annak tetszésétől té-
tetik függővé, a kinek nem feladata maghatározni a tanokat 
és szabályokat ; midőn egész egyházmegyék a schismára 
kényszeríttetnek, a csábitas és erőszak minden eszközével, 
nem zárva ki azon népek vérének kiontását sem, melyek job-
ban szeretik a halált mint a hithagyást ; midőn végre a sz. 
szék durva módon megakadályoztatik, hogy felszólalásai ál-
tal diplomatiai eszközökhöz nyúljon ilyen eljárás ellen, — 
ekkor a sz. szék tétlensége nem lenne egyéb, mint botrány az 
egész katholikus világra nézve. Es ez a botrány ma nagyobb 
lenne, mivel végre nem katholikus nemzetek is megindultak 

l) E helynél a ,Monde'-nak franczia szövege elüt a ,Voce d. Verità1  

szövegétől; — a ,M.' (16 sz. f. é.jan. 3-áról)igy hozza : 
„D'après tout ce que l'on a pu savoir dans la suite, il n'est que 

trop certain, que la Chancellerie de Saint-Pétersbourg, outre qu'elle n'a 
promis de réparation d'aucune sorte, n'a pas confirmé l'assertion de M. 
Ouroussoff ; car tout en assurant qu'elle n'avait pas lu les documens re-
fusés, elle a ajouté que sur le jugement porté par son Chargé d'affaires, 
elle lui avait donné l'ordre de les refuser." 

Ellenben a , F. d. V.' a dölt betűkkel szedett helyen eltérőleg 
igy szól : „Da quanto si é potuto sapere in seguito, é pur troppo certo, che 
la Cancellaria di Piet.roburgo, öltre non aver promesso nessuua riparazio-
ne, ha confermato la dichiarazione di OuroussoíF, perché, pur assicuran-
do di non averletti i documenti, aggiunse che dietro il giudizio comuni-
cato del suo incaricato di aífari, gli aveva dato l'ordine di rifiutarli." For-
dításunkban a hitelesebb olasz szöveget követtük. 

azon siralmas tények hallatára, melyek a csatolt okmányok-
ban tárgyaltatnak és mivel a népeknek, melyek vallásuk 
megőrzéseért ki vannak téve az említett erőszaknak, joguk 
van, hogy vallásukban támogattassanak és felvilágositas-
sanak az anyaszentegyház legfőbb feje által. Senki sem fog 
csodálkozhatni tehát, ha ő szentsége, megszakítván oly hall-
gatást, mely gyöngeségnek vétethetik, kénytelennek érzi 
magát arra, hogy megmentse utolsó védveit a vallásnak oly 
népnél, mely nyájának fényes és nemes része, s tegye ezt 
minden tekintet nélkül oly kormányra, melynek irányában 
minden lehető tekintet használtatott, anélkül, hogy az a sz. 
szék iránt a viszonosság legkisebb jelét adta volna. 

Azon meggyőződésben élve, hogy Czimed ezen alka-
lommal is jól ismert buzgalma és tapintatossága szerint fog-
ja végrehajtani az utasításokat, melyeket a jelen körjegy-
zék tartalmaz, melyet ha jónak látja felolvashat és máso-
latot is hagyhat róla az illető külügyérnél; a legkiválóbb 
tisztelet érzetével jegyzem magamat Nagyméltóságodnak 
és Főtisztelendőségednek Rómában, 1877. okt. 20-ikán szol-
gája Simeoni János, bibornok. (Folyt. köv.) 

IRODALOM. 
Barátságos figyelmeztetés az „antikritika" t. Írójához. 

A ,Religio' 29-ik számában megjelent,antikritika' éle 
Tóth Mike J . t. áldozár s kalocsai tanár ur ellen volt ugyan 
irányozva,1) s ha közbejött nagyheti teendőimnek elintézése 
után mégis reflectálok az ellen véleményező ur megjegyzé-
seire, annak oka a sz. Szűz iránt keblemben táplált gyengéd 
szeretetem, a kalocsai tanár ur irodalmi működése iránt ér-
zett rokonszenvem, s végre, bevallom — saját reputatióm. 

A , Máriahavi Virány' szűz Mária tiszteletének ter-
jesztésére volt szánva s szerény véleményem szerint alkal-
mas arra ; az ,antieritika' censurája a , Virány' terjesztését 
megakasztotta s ez nekem nem tetszik.8) 

A , Virány' igen tisztelt szerzője az aszketikus iroda-
lom terén szép névnek örvend ; az ,anticritika' mélyreható 
censurája a , Virány'-1 nem ismerők előtt Tóth Mike atya 
nevét kissé elhomályosította s ez nekem, minthogy őszintén 
mondám bírálatomban, hogy a tanár ur cunctis notis desi-
deratus, szintén sehogy sem tetszik. 

Mindehhez járul részemről az, hogy a , Virány'-1 a 
,Religio' szives olvasóközönségének figyelmébe ajánlani bá-
torkodtam s az ,anticritika' megjegyzései után méltán gon-
dolhatom, hogy a f't. szerkesztőség a jövőre némi bizalmat-
sággal fogja fogadni értesítéseimet, miután rám bizonyult, 
hogy oly művet merészkedtem ajánlani, mely plane „dogma-
tikailag nem helyeselhető" véleményeket képvisel.3) 

') Bocsánatot kérünk ! Az iró személyéről szó sem volt, kit, mint 
egy nagyérdemű rendnek kitűnő tagját az ,anticritica' beküldője csak 
ugy, mint e lapok szerkesztője ismeretlenül is, tisztel. Szerk. 

2) ezt kettősen sajníilnók. ha jelen felszólalás arról győzött volna 
meg bennünket, hogy az ,anticritika' alaptalan volt vagy igazságtalan, — 
quod non. Szerh. 

3) Megesik az ismertetőn, hogy mikor a szerzőt ismeri és tiszteli, 
ismertetésében tulengedékeny, valamint megesik s ez egyszer tényleg 
meg is esett egy szerkesztőn, hogy hasonló okból kiad egy kriticát, mely 
aztán antikriticát provocál. Nem első eset ez az irodalmi világban s nem 
is lesz az utolsó, s csak azt óhajtjuk, hogy soha nagyobb dologgal ne 
ártsunk ii-ói reputatiónknak, melyet a jelen esetben t. beküldővel együtt 
meg tisztán remélünk a kritica és antikritika hullámaiból kimenthetni; 
valamint jól tudjuk, hogy az antikritica t. Íróját semmi más ok nem birta 
felszólalásra, mint az ügy iránti szeretet, s azon jogosult óhaj. hogy fon-
tos kérdések körül kitűnőbb iróink is szabatositsák kifejezéseiket. Szerk 
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Ez lévén az ügy állása, hallgatni nem tudok, egyelőre 
azonban, ha nem parancsol velem az ,antikritika' t. irója, po-
sitiv válaszszal nem szolgálok, csak arra vagyok bátor figyel-
meztetni a mindig tisztelt urat, hogy rosz kalauz után indult. 

Hogyhogy? Tóth Mike atya ,Viránya' 27-dik lapján 
dr. Keusch urat idézi s jelzi, hogy ez ur káplárvágásokat 
mér azok ellen, kik szerinte a bold. Szűz tiszteletének ter-
jesztésében túloznak. S mit mond dr. Reusch ? O fatum ! Dr. 
Reusch a Tóth Mike atya által idézett helyen bírálván Mis-
lei hirneves művét, nem tetszését nyilvánítja a fölött, hogy 
Mislei nagyokat állit. Nem tetszik Reuschnek, hogy Mislei 
állitása szerint „a szent Szűznek van hatalma ájtatos tiszte-
lőit boldogokká tenni". Nem tetszik Reuschnek, hogy Mislei 
szerint „bizonyos értelemben mondhatni, hogy a sz. Szűznek 
sikerült, még magát az Istent is lekötelezettjévé tenni." Az 
sem tetszik Reuschnak, hogy Mislei azt mondja, „hogy 
Krisztus teste a bold. Szűz teste". Nem tetszik, hogy egye-
beket mellőzzek, az sem a német tudósnak, hogy az olasz 
Mislei német fordítói kiadványuk czimlapján nem hozzák e 
biztosítékot : cum permissu superiorum, vei ordinariatus. 

Plágiumról vádolom hát az ,antikritika' t. íróját? Tá-
vol van az tőlem. Duo si faciunt idem, non est idem.4) Azért 
nem vonom kétségbe az ellenvéleményező ur eredetiségét, 
csak ujjal mutatok arra, kinek részben a liberális szellem 
szolgáltatta azon érveket, melyek alapján Mislei ellen táma-
dott s kivel az ellenvéleményező ur egy alapon áll. 

Reusch a mult decenniuin előtt, midőn Misleit, fordi-
tóit s a mű ajálóját, Schmude atyát megrótta, még nem volt 
ugyan ókatholikus, de a „deutsche Gründlichkeit" süppedős 
talaján bukfenczezett már akkor szerencsétlen jelenének szá-
nandó pocsolyájába s váljon ez nem elegendő ok-e arra, hogy 
az ellenvéleményező ur legalább is nagyot gondoljon, észlel-
vén, hogy, mint hiszem, véletlenül, ily emberrel árul egy 
gyékényen? (Biz' az ez egyszer nem igen nagy ok! Szerk.) 

Tudom, hogy Reusch támasza e támadásnál Newman 
volt. Becsülöm Newman ritka tehetségeit s elismerem, hogy 
a kath. egyháznak tett szolgálatai megszámlálhatatlanok ; 
tisztelettel hajlok meg a nagy angol tudós életszentsége előtt, 
de a mainzi ,Katholik'5) jól értesült czikkezőjének nem rég 
tett észrevételét öntudatosan osztom. Newman, úgymond a 
czikkiró, protestáns volt s iijukori neveltetéséből önkény-
teleniil maradt benne oly valami hátra, mit az egyébként 
ritka férfiúban sajnálattal tapasztalunk. 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy Newman az utólérhet-
len scholastikusok müvei iránt ellenszenvvel viseltetik;6) 
hogy szűz Máriáról irván dicsekszik azzal, hogy liguori sz. 
Alfonznak e tárgyról szóló jeles müvét nem olvasta ;7) hogy 
csak három év előtt is a Syllabusról oly helytelen s a pápa 
tévmentessége tanáról oly hiányos tájékozással lépett fel 
Gladstone «lien.8) 

Mi nem követjük tehát e téren sem a jeles Nevvmant, 
sem a mélyen bukott Reuschot ; de Tóth Mike atya művé-
nek bírálatában nem követhetjük tisztelt antikritikusunkat 
sem. Tóth Mike atya művében dogmatice correct tant hirdet 
s irigylendő szorgalommal összeállított idézetei nyomán mig 
egyrészt elmondjuk róla, mit Schmude atya Misleiről9) ír : 
„A jámbor szerző majdhogy a sz. atyák és egyházirók nyel-
vén nem beszél. Némelyeknek, kivált egyes helyeken tul 
merésznek is látszhatik s ha rágondol az eretnekekkel szem-

4) Jól jegyzi ezt meg a t. beküldő, különben igen nagy kifogásaink 
lennének az ő argumentatiója ellen. Szerk. 

5) 1878. februári f. 208. 1. - 6) V. ö. A letter to the Rev. E. B. Pu-
sey. D. D. on his recent Eirenicon. By John Henry Newman. London. 
1866. — 7) u. o. — a) V. ö. A letter addressed to His Grace the Duke of 
Norfolk on occasion of. Mr. Gladstone's Expostulation by John Henry 
Newman London. 1875. pag 79, 111. — 9) V. ö. Mislei S. J. Die Mutter 
Gottes. Mit einer Vorrede von P. Tb. Schmude S. J. Wien. 1866. 

ben elfoglalt álláspontunkra, tán szerző maga is elmondja 
ainugy magában : „Patres nostri securius loquebantur", — 
másrészt azt is mondjuk ugyanazon Schmude atyával foly-
tatólag: „Megvalljuk, hogy nekünk ép ez a nyelvezet tet-
szik," mert meleg érdeklődésre mutat. Mutatja, hogy a szerző 
sziv embere s ez okból, mint hiszszük, valamint szívből szól, 
ugy dolgozata által sziveket is fog nyerni mennyei Anyánk-
nak. Animadvertendum est, non esse damnandas pias quas-
dam cogitationes ac meditationes animi, quae ad fidei my-
steria et sacras históriás, scripturae narrationes prudenter ad-
texuntur, ex usu et consuetudine humana. Sí enim rhetorici 
apparatus et artificii genus, cum in profanis auctoribus ve-
lut ad permovendos animos aptum et utile laudatur, cur in 
sacris displiceat, cum ad fidelium mentes ibidem erudiendas 
vel excitandas pertineat, profecto non video. P . Tóth rhe-
torice mondhatott olyat „prudenter", mit, ha dogmaticát 
ir vala, nem mondott volna, csak különben legyen beszéde 
az egyház tanával egyező „prudenter." — S igy beszél ő. 
Tessék csak a „Virány* X I I . olvasmányát átnézni. Szűz 
Mária részese megváltásunknak, váljon azért Isten ? Dehogy. 
Tóth atya azt mondja : „Leghathatósabb szószólónk" sat. 

Amit t. antikritikus ur az egyházi elöljáróság appro-
batiójáról mond, ha az által kötelességre akarja Tótli Mike 
atyát a Tridentinummal szemben figyelmeztetni, téves alapon 
áll ; miután a Tridentinum, miként a kanonisták bizonyítják, 
csak a szentírásról és a szentírást ex professo magyarázó 
jegyzetekről beszél a hivatolt ülésben. Ha pedig a jámbor 
szokásra akarta utalni Tóth Mike atyát, ezt feleslegesnek 
tartom ; mert meg vagyok győződve róla, hogy Tóth atya 
rendje szabályát megtartotta, s ezt a Morális szerint, miután 
contrarium non constat, fel kell tennem. Én abban a véle-
ményben voltam, hogy Tóth atya, ismervén, Reusch zsörtö-
lődését, ezt pedig ismernie kellett, hisz hivatkozik rá — 
öntudatosan, tehát bizonyos ok miatt nem irta a czimlapra 
az approbatiót. Minő ok ez? S elegendő-e? Nem vagyok a 
kalocsai tanár ur titkaiba beavatva s azért e kérdésekre nem 
adhatok választ. Annyit azonban mondhatok, hogy miután 
az approbatio odairására kötelezettséget Tóth úrra nézve 
nem látok, „levis causa" is elegendő lehetett az approbált 
mű czimlapjáról lehagyni azt a t. antikritikus ur által kü-
lönben dicséretesen kivánt biztosítékot. 

Ezért megenged kegyesen, de biz én fentartom azokat, 
miket a „Máriahavi Virány" ajánlására nem elhamarkodva, 
de elég meggondoltan a múltkor elmondtam s hogy múlt-
kori mulasztásomat helyrehozzam, a mű ajánlására még utó-
lagosan elmondom, hogy a kiállítás splendid, azok a szép 
Initiálék megleptek. Tomcsányi János.10) 

V E G Y E S E K . 
= Nmlgu Bonnáz Sándor csanádi püspök ur ő exja az 

egyházmegyéjében működő, „Miasszonyunkéról nevezett is-
kolanővérek számára 60,000 frtos alapítványt tett. — Ő cs. 
és ap. kir. felsége a nevezett alapitónak a ker. nőnevelés elő-
mozditása tekintetéből tett áldozatkészségeért, legmagasabb 
elismerését nyilvánítani méltóztatott. 
Szeretetadományok szentsége.» Atyánk, XIII. Leo 

pápa számára. 
Eddigi összeg 55 ft. 80 kr., 1 db cs. k. ar., 3 ft. ezüst 

s 2 húszas. 
Czibulka N. pesti közp. papn. lelkiigazgató 1 db cs. k. ar. 
Dr. Való Simon, tanúim, felügyelő . . . 1 db cs. k. ar. 
Dr. Belopotoezky Kálmán, tanúim, felügyelő 1 db cs. k. ar. 
A budapesti közp. papnevelde növendékei 30 ft. 20 kr. 

10) Kiadtuk e felszólalást, nehogy részrehajlóknak látszassunk s 
az ,antikritica' t. Írójára bizzuk: szándékszik-e a vitát folytatni. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A másodszori házasság. 
(Vége.) 

2. Mindazon esetekben, melyekben az elhalálo-
zás a most felsorolt közhiteles okmányok hijával 
nem nyilvánvaló, de az elhagyott hitvestárs az el-
tűnt felöl oly személy-, hely-, idő- s egyéb ténykörül-
ményeket képes felhozni, melyek a biróban semmi jó-
zan kételyt sem hagynak fönn az iránt, hogy a hiá-
nyolt házasfél csakugyan elhalálozott : ez esetben az 
u. n. holttányilvánitásnak (declaratio mortis) van 
helye, melyet az elhagyott fél nálunk Magyarorszá-
gon vagy a hiányoltra nézve illetékes egyházme-
gyei vagy királyi törvényszék mint első folyamod-
ványu biróság előtt kérhet, amint t. i. a birói holt-
tányilvánitás által u j házasságköthetés czéljából az 
előbbi házasfrigy az egyik hitvestársnak bekövet-
kezett halála miatt feloldottnak Ítéltetik ; vagy pe-
dig a hátralevő házastárs pusztán csak a házassá-
gából folyó birtokjogi viszonyokat eldöntetni óhajtja. 
Eszerint tehát kettős holttányilvánitásnak van he-
lye, egyházi s világinak ; az elsőre hiányoltnak egy-
házi, a másodikra annak világi törvényszéke illeté-
kes. S ámbár az 1868-i 54. t. cz. a szentszékek ha-
táskörét nagyban megszorította : mindazonáltal a 22. 
§-nak szavai „a római latin és görög szertartású 
katholikusok egyházi törvényszékeik illetősége 
alá egyedül a házassági, illetőleg vegyes házassági 
perek, és ezek is csak annyiban tartoznak, a meny-
nyiben a házassági kötelék érvényességét s akár az 
ideiglenes akár a végképeni felbontást tárgyaz-
zák" . . . semmi kétséget sem hagynak fön az iránt, 
hogy uj házasságköthetés czéljából indított holttá-
nyilvánítási perekre nézve a szentszékek illetékesek ; 
hiszen azokban egyedül csak azon kérdés döntetik 
el, váljon az előbbi házasság köteléke feloldatott-e 
vagy nem ; s miután a kath. hitelvek szerint érvé-

nyes s végrehajtott házasságot egyedül csak a halál 
old fel ; ennek erkölcsi bizonyosságon alapuló bekö-
vetkeztének elbírálása u j házasságköthetés végett 
természetszerűleg azon törvényszék illetékessége elé 
fog tartozni, mely a kötelék érvényességére nézve 
illetékes ; ez pedig emiitett §. szerint az egyházi tör-
vényszék, mivel t. i. holttányilvánitás által az eddig 
érvényes kötelék feloldottnak nyilvánittatik oly jogi 
eredménynyel, hogy a fónlevöhitvesfél u j házasságra 
léphet. Végül a holttányilvánítási perek az eddig 
érvényes házasság végképeni felbontását tárgyaz-
zák, s azért ezek a törvény világos szavai szerint az 
egyházi törvényszékek illetősége alá tartoznak. 

Ezt kell hangsúlyoznunk, különösen manap, nem 
annyira a józan törvény-magyarázók, mint inkább 
a szándékos törvény-ferditök ellenében; miután maga 
a világi törvényhozás a kettős illetőségű biróság 
közt tesz különbséget az 1868-i 54. t. cz. 22, 36, 40, 
522 §§-ban. Ide j á ru l kath. szentszékeink már most 
közel 10 évi folytonos joggyakorlata, mely szerint 
azok a holttá nyilvánitó Ítéleteket a vagyonjogi 
ügyek eldöntése végett átszármaztatják a világi bí-
róságokhoz, anélkül, hogy ezek a szentszékek ille-
tősége ellen kifogást tettek volna valaha. Sőt mind-
azon esetekben, midőn az elhagyott házastárs a polg. 
törv. perrendtartás 522 §. értelmében az eltűntnek 
birói holttányilvánitását kérte, s ez az 523—528. 
§§-ban előirt eljárás szerint a világi törvényszék 
által kimondatott : ennek jogereje csak a vagyoni 
kérdésekre vonatkozik ; s azért valahányszor felpe-
res u j házasságköthetés czéljából a végképeni fel-
bontást kéri, mindannyiszor az erre egyedül illeté-
kes egyházmegyei biróság elé utasittatik. 

Ámde ha ,szabadelvű' törvényhozóink, jogkörü-
kön tulcsapva, a világi biróság által hozott holttá-
nyilvánítási ítéleteknek oly jogerőt kölcsönöznének, 
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mely a köteléknek, u j házasságkötés czéljából itélt 
végleges felbontásával egyenlő volna : ezt mi katholi-
kusok hitelveink, nevezetesen a trienti zsinat XXIV. 
ülésének 12. Canonja értelmében soha einem fogad-
hatnék ; miután nem egyszerű fegyelmi szabály, ha-
nem elengedhetlen,mivel isteni törvényen alapulójog-
elv, hogy azon perekben, melyeknél valamely házas-
sági kötelék fenn- vagy fenn nem állásáról van szó — 
milyenek a holtnak nyilvánitási perek — egyedül 
az egyházi biróság illetékes. 

III. Mi tehát csak az egyházi biróság előtti 
holttányilvánitási eljárásról szólunk. S noha eljárá-
sában ez teljesen független a világi törvénykezés-
től, úgyhogy a fentidézett §§-ban elészabott polgári 
holtnak nyilvánitási eljáráshoz magát szabni nem 
köteles: mindazonáltal ajánlatos, hogy ha könnyen 
lehetséges, a fen levő házastárs az eltűntnek holttá-
nyilvánitását előbb a világi bíróságnál kérelmezze, 
minthogy ennek közönségesen több módjai s eszkö-
zei allnak rendelkezésére, hiányoltnak kipuhatolá-
sára ; az egyházi biróság pedig a maga részéről a 
hivatalos közlönyben történt háromszori idézést el-
fogadja, az illető periratokat pedig a hozott ítélettel 
egyetemben felvilágosító s útbaigazító okmányok 
gyanánt szives-örömest felhasználja; de sohasem te-
kinti a polgári holtnak nyilvánítás folytán a köte-
léket feloldottnak, nemcsak fentemiitett hitelveinél 
fogva, hanem azértsem, mivel a világi törvényszék 
az elhalálozás valószínűsége alapján is holttányil-
vánitási ítéletet hozni szokott. 

Ezzel azonban az egyházi törvénykezés soha-
sem éri be ; ugyanis ez a hiányolt elhalálozásának 
minden józan kételyt kizáró erkölcsi bizonyosságát 
igényli feltétlenül holttá nyilvánításához ; és pedig 
azért, hogy aker. házasság feloldhatlanságáról szóló 
hitelvének eleget tegyen, a kétnejüség s egyéb 
számtalan bajok elkerültessenek, melyek a második 
házasfélre s evvel nemzett magzatokra háramlaná-
nak, ha a holttányilvánitott hitvestárs előbb utóbb 
előkerülne. 

Ezen erkölcsi bizonyosság felderítése czéljából 
sommás eljárásnak sohasem lehet helyt adni, hanem 
mindenkor a rendes perutra kell utasítani folyamodó 
félt, ki mint felperes a hiányoltra illetékes biróság 
előtt keresetét megindítani tartozik; a perfelvétel-
nél az eltűnt fél számára gondnokot rendel a biró-
ság, ki a házasságvéddel egyetemben a hiányoltat 
képviselni, s ügyét lelkiismeretesen védeni köteles. 
A tárgyalás az egyházi s polgári törvénykezési rend-
tartás idevágó szabályai szerint történik. (Lásd. 

1868: 54. t. cz. III. Fej. 128 — 151. §§., IV Fej. 
522—528. §§.) 

Az erkölcsi bizonyosság beigazolásához egyhá-
zi jogszabályaink, nevezetesen cap. 19. X. de spons. 
et matr. : . . . „non possint ad aliorum consortium ca-
nonice convolare : nec auctoritate Ecclesiae permittas 
contrahere, donec certum nuncium recipiant de mor-
te virorum" — bizonyos tudósítást követelnek, mely 
a biróban semmi józan kételyt nem hagy fön a hiá-
nyolt elhalálozásáról. Ezen erkölcsi bizonyosságot 
eszközlő tudósítást nem kell szemtanúnak hoznia, 
elégségesek más törvényes jogbizonylatok, melyek 
azonban egyes esstek különféle körülményei szerint 
változnak, s azért egyetemleg érvényes szabály ál-
tal meg nem állapithatók. Több évi szentszéki pra-
xisból azonban tudom, hogy harczban megsebesült 
s későbben soha elő nem került katonákon kivül, 
közönségesen téli hidegben elfagyott, vagy vizbe 
ful t egyének, kiknek hullája előkerült, holttá nyil-
váníttattak, lia az elsőknél a nehéz seben kivül a 
forró honvágy s az odahaza reájok várakozó jómó-
dú családi viszonyok két hiteles tanú vallomása ál-
tal bebizonyultak ; az utóbbiaknál pedig, valahány-
szor a tanuk vallomásai, kik hiányoltat személyesen 
ismerték, azon tanuk vallomásaival, kik a hiányol-
tat nem ismerve csak a hullát látták : a személy-, 
idő- s helyviszonyokra nézve oly szembeszökőleg 
megegyeznek, hogy a személyazonosság semmi ké-
telyt sem hagy fen az illetők elhalálozásáról : az 
egyházi bíró nyugodt lélekkel kimondhatja a holt-
tá nyilvánitási Ítéletet. 

Ellenben ha valaki már lioszu idő óta eltűnt, 
elhunytáról általános hir kering, de egy tanú sin-
csen, ki hiányoltat halálveszedelemben, pl. ragadós 
nyavalyák helyén vagy épen nagy betegségben lá t ta : 
az egyházi biró nem fogja kimondani a holttányil-
vánitási Ítéletet, mivel elősorolt körülmények elha-
lálozásának legfőbb valószínűségét, de nem erkölcsi 
bizonyosságát adják, mely a cap. 1. qu. 1. 2. caus. 
XXXIV. daczára okvetlenül szükséges az egyházi holt-
tányilvánitáshoz ; mert ezen szöveg hiteles magyará-
zatát leli III. Kelemen pápának 1188-ban a saragos-
sai piispökhez menesztett apostoli iratában, melynek 
végszavai ügydöntők : „ donec certum nuncium 
recipiant de morte virorum.-

Az első fokú egyházi biróság által hozott holttá-
nyilvánitási ítéletet a r. házasságvédő hivatalból kö-
teles felebbezni; ha amásodik, érseki, forum is hely-
ben hagyja, felebbezheti a harmadik vagyis nálunk 
primási foruinhoz; de mint a praxis mutatja, nem 
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köteles, ha lelkiismeretében az elhalálozás erkölcsi bizonysá-
gáról ő is teljesen meg van győződre, ne hogy a végitélet 
kelleténél tovább lialasztassék. 

Két egyenlő itélet esetében az eljáró szentszéki biróság 
közli folyamodó féllel a holttányilvánítási Ítéletet, mire az 
minden akadály nélkül másodszori házasságra léphet : ámde 
önmagától értetődik, hogyha mindezek daczára az előbbi há-
zasfél előkerülne, a második házasság érvénytelen, habár 
eddigi jogkövetkezményei hatályban maradnak u. m. a ne-
tán született gyermekek törvényessége, a bir tokjogi ügyek 
stb., az első házasság pedig folytatandó, cap. 1. qu. 1. causa 
X X X I V . A plébános mindezeket a házasulandók anyaköny-
vében az „Észrevételek" rovatában bejegyezni, s az idevo-
natkozó hivatalos irományokat a plébániai levéltárban gon-
dosan őrizni tartozik, hogy minden előforduló esetben eljá-
rásáról beszámolhasson. Dr. Surányi János. 

Egyházi okmánytár. 
Decretum Feria II. die 8. Április 1878. 

Sacra Congregatio Emmorum ac Rssmorum S. R. E . 
Cardinal ium a SS. D. N. Leone Papa XIII. Sanctaque Sede 
Apostolica Indici l ibrorum pravae doctrinae, eorumdemque 
proscription!, expurgationi, ac permissioni in universa Chri-
stiana Republica praepositorum et delegatorum, habita in 
Pala t io apostolico Vaticano die 8. Április 1878. damnavit 
et damnat, proscripsit proscribitque, vei alias damnata at-
que proscripta in Indicem librorum prohibitorum referri 
mandavit et mandat quae sequuntur Opera : 

— Earle Carolus Joannes, B. A. The Spir i tual Body, 
latine : Corpus spirituálé. — The For ty Days, latine : Qua-
draerinta dies. Londini 1876. 

— Brière Abbé (sub falso nomine Georgii Perdr ix) . 
L e vrai mot de la situation présente. Par is 1877. 

— Let t re adressée à monsieur l'abbé Pouclée, Officiai 
Diocésain de Chartres. 

— Bernardo (di) Domenico. I l divorzio considerato 
nella teória e nella p ra t i ca ; Vol. unico. Palermo 1875. 

— Cerrut i Giuseppe canonico penitenziere délia Cat-
tedrale di Novara. L a Chiesa Cattolica e l 'Italia, storia ec-
clesiastica e civile dalla venuta di san Pietro, Principe degli 
Apostoli à Roma, sino all'anno 30 del fortunoso Pontificate 
di Pio I X . Vol I . I I . Torino, tipografia Cavour, 1877. Au-

ctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit. 

— Minghett i Marco. Stato e Chiesa. Ulrico Hoepli 
editore. Milano, 1878. 

I taque nemo cuiuscumque gradus et conditionis prae-
dicta Opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et 
quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita le-
gere vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haere-
ticae pravitat is Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poe-
nis in Indice l ibrorum veti torum indictis. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae X I I I . 
pem me infrascriptum S. I . C. a Secretis relatis, es promul-
gari praecepit. In quorum fidem etc. Da tum Romae die 9. 
Április 1878. Antoninus Card. De Luca Praefectus. F r . Hie -
ronymüs Pius Saccheri Ord. Praed. S. Ind. Congreg. a Se-
cretis. Loco f Sigilli. 

Die 26. Április 1878, ego infrascriptus magister Cur-

sorum testőr supradictum Decretum affixum et publicatum 
fuisse in Urbe. Phi l ippus Ossani Mag. Curs. 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
(Folytatás.) 

I V . Fentebbi szakaszokban tárgyal t protestáns elv ve-
szélyessége abban culminál, hogy az oly nélkiilözhetlen egy-
házi tekintélyt (s ekkép a politikait is) tönkre teszi ; a tanitó 
és tanuló egyház közötti külömbséget, s ekkép a papi rendet 
eszmében és valóságban megszünteti ; s lia mégis bizonyos 
embereket papoknak kell nevezni : ezeket a népuralom zsar-
nok kényének dobja áldozatul. S ekkép tisztelt Dobos refor-
mátus lelkész ur szavaiként : „ Maga a vallás méltóságát a 
demagógia kalodája alá tereli/" ( ,Pr . E . I. L. ' 1842. apr. 7.) 
Pedig, a ki egyszer oda ju t , onnét vissza soha, de soha többé 
nem jő. „ Vestigia terrent.'" 

Lássuk tehát. H a a protestantismus főelve szerint a 
keresztény religio egyedüli ? forrását (?), a szentirást, kinek-
kinek sajá t nézete és ismerete szerint szabad, sőt kötelesség 
magyarázgatni : akkor az egyházi törvény- és kormányrend-
szerben, nem keresztény monarchiának vagy aristocratiának 
van helye, mikép emiitett prot. tudós az 5-ik lapon állit ja, 
hanem egyenesen keresztény democratiának, melyben, mikép 
Luther állitá, mindenki maga magának pápája és anyaszent-
egyháza. Mily hatalmat tulajdonit a magister vallás dolgá-
ban a kilencz éves hivő gyerköczének s egy nyomorult 
„Müllers Mägdlein"-nak, talán úgyis ismeretes. Ugyanő 
(De inst. min. eccl.) megemlitvén, hogy a keresztség által 
mindenki „ad verbi ministerium natus" (vagyis született pap) 
imigy szól: „Ha példára van szükség, ime Apollo, ki min-
den hivatás s felszentelés nélkül Ephesusba jö t t , buzgón ta -
nított s a zsidókat hatalmasan czáfolgatta. Más példát I s t -
ván és Fülöp nyúj tanak. De hát minő jog- és felhatalmazás-
nál fogva ? Bizonyára senki által sem voltak megkérve vagy 
hiva, hanem saját ösztönök és az általános jognál fogva." 

E hamis előzvényből, de mégis következetesen áll i t ja a 
magister, (De capt. babil.) hogy a keresztényeknek semmi 
joggal sem szabhatnak, sem emberek, sem angyalok törvé-
nyeket, csak miket ők magok akarnak ; mert szabadok va-
gyunk mindenektől. „Mondom tehát : sem pápának, sem püs-
pöknek, sem más embernek nincs joga a keresztény ember 
fölött egyetlen syllabával rendelkezni, csak mennyiben ő 
maga akar ja . Minden, mi máskép történik, zsarnokilag 
történik." 

Ilyen felhatalmazás után mit csudáljuk, ha (mikép tu-
dós ! obos prédikátor ur 5. 1. feljegyzi) L u t h e r maga igy 
jósolt : „Mixtúra iam fiet alia, antea episcopi defecerunt, — 
de lia a világ még tovább is áll, oda fog ju tni , hogy azok, 
kik világi fejedelmek és országnagyok, mint papok akarnak 
szerepelni, és akkor a fa luk birája, a városok polgármeste-
rei, a puszták nemesei, plébánosokat és prédikátorokat meg-
rendszabályozni, azokra hatóságilag ráparancsolni vakme-
rŐ3kö(lnek mondván : igy prédikáljatok, igy szónokoljatok ! 
Ez ugyan eddig még nem sikerült, jóllehet az ördög e tekin-
tetben minden erejét megfeszítette vala." 

Dr. P lank szerint pedig (Geschichte des prot. Lehrb . ) 
a magister igy panaszkodik : „Ha a dolgon mielőbb segitve 
nem lesz, végők ez országban az evangéliumnak, a prediká-
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toroknak és iskoláknak ; meg kell szökniök nekik, mert sem-
miök sincs, ide s tova barangolnak és mint a kiaszott csont-
vázok, ugy néznek ki. A népek már mit sem akarnak adni ; 
Isten szent Igéje iránt oly hálátlanok, hogy ha jó lélekkel 
megtehetném, oda munkálnék, miszerint se plébánosaik, se 
prédikátoraik ne legyenek, — und lebten wie die Säue, als 
sie doch thun." 

Iszonyú lehetett e miatt a vallási hanyatlás, mert 
ugyan Luther mondja : „Midőn arról értesülünk, hogy Krisz-
tus saját vérével váltott meg bennünket, ép oly kevéssé in-
dulunk meg — als wenn Hans Tölpel höret, dass ein Huhn 
Eier legt." U. o. Es e végzetszerű önkényre, ki más szaba-
dította fel a kereszténységet, mint a maiglan magasztalt 
wittenbergi magister? Azon ,népfelségnek' nevezett népön-
kényre, mely az Isten igéjét és az igehirdetők testületét dics-
telen függésre, alárendelt szolgai állásra degradálta. Vagy 
talán nem? (Folyt, k.) Gundy Mihály, esperes. 

^ V l e l i i ö K ' i j e l e n t é s 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén.1) 

Fömagasságu Bibornok-érsek, Hg.-primás, Fővédnök Ur ! 
Nagyméltóságú Elnök és Védnök Urak ! 

Tisztelt Közgyűlés ! 
A Szent-István-Társulat jelen évben tölti be lételének 

harmadik évtizedét, az örökké nevezetes 1848-dik esztendő 
augusztus havában tar tván első közgyűlését, melyen mint Jó 
és olcsó könyvkiadó-társulat" megalakult. 

Harmincz esztendő egy ember életében is elég jelenté-
keny időszak arra, hogy a ki azt megérte, ne csak tisztában 
legyen hivatásával és állapota kötelességeivel, hanem férfias 
erélylyel folytassa pályafutását, fejtse ki tevékenységét ama 
kör határai között, melyet részére az isteni Gondviselés ki-
jelölt az emberi társadalomban ; csak ugy annak, ki feje-
delmi fényes trónon ül és milliók sorsát forgatja kezében, 
mint a ki szegény kórházban vagy csatatéren egy szenvedő 
sebeit senkitől nem láttatva kötözgeti ; csak ugy annak, ki a 
tudomány magaslatának még fényesebb trónjáról ragyog-
tat ja az élő nemzedékre és évszázadokra a szellemi kincsek, 
az ismeretek sugarait, mint a ki egy világtól elrejtett fa-
lucskában a-b-c-re tanit ja a szegény emberek gyermekeit. 

Harmincz esztendő annál jelentékenyebb időszak egy 
társulatnál annak kitüntetésére, váljon az megfelelt-e ama 
feladatnak, mely végett alapittatott ? nem tért-e el azon cul-
turalis iránytól, melyet az alapitók nemes szándéka eléje 
kitűzött ? nem hazudtolta-e meg a jelmondatot, melyet meg-
indulásakor. zászlójára i r t? nem hanyagolta-e el a nemes 
magvakat, melyeket keletkezésekor nyert, hogy kifejleszsze, 
gondosan ápolja s jótékonyan gyümölcsöztesse? — Har -
minczévi előre törő s nem hanyatló működés elég igazolása 
egy társulat létjogának, megnyugtató krit ikája és kriterionja 
életrevalóságának, s alapos reményt nyújtó kezessége még 
szebb és virágzóbb jövendőjének. 

A három évtized, melyet a Szent-István-Társulat meg-
érni szerencsés volt, váljon igazolja-e ennek lét jogát? szol-

') Szívesen teszsziik, hogy ezen, 30 évről szóló tört. okmányt ugy 
a mint az a ngos alelnök ur által rendelkezésünkre bocsáttatott, ugyan-
ennek óhaja szerint, egész terjedelmében közöljük. Szerk. 

gáltat-e elegendő bizonyságot életrevalóságáról ? nyujt-e re-
ményt és kezességet még szebb jövőjére ? — e kérdésekre 
megfelelő válasz óhajt lenni jelen alelnöki igénytelen elő-
adásom ; visszatekintés akar ez lenni egy megfutott szép, ha-
bár olykor rögös, hiszen az emberéhez hasonló pályára ; egy-
szersmind számvetés kiván az lenni és tanulság, melyet a 
lelkiismeretes vizsgáló mindig sikerrel merit a múltból a 
jövendőre. 

Nem szükség bőven indokolnom, elegeudő csupán je-
leznem : hogy „jó és olcsó könyvek kiadására" alakult társu-
latunkat is, Fogarassy Mihály, akkori nagyváradi kanonok, 
most erdélyi püspök, buzgó kezdeményezése s lelkesitő ve-
zérlete alatt, ama törekvés hozta létre, mely az egyértelműe-
ket s egyérzelmüeket sorakozásra birván, egyesitett erővel 
óhaj t ja kivivni azt a czélt, érvényesíteni szándékát, minek 
kivitelére az egyes erő gyenge, — elégtelen. A mit a társa-
dalom különféle érdekei előmozditására, különféle kérdései 
megoldására, bajai elhárítására nézve a közélet, ipar, tudo-
mány terén mások teljes jogosultsággal tettek : ugyanazon 
vagy még nagyobb jogosultsággal sorakoztak egyesületté 
társulatunk alapitói, a szabadságot féktelenséghen gyakorló 
sajtó kártékony befolyásának lehető ellensúlyozására, s a ka-
tholikus vallás-erkölcsi elvek minél sikeresebb érvényesíté-
sére a társadalomban ; ez által vélvén leghasznosabban elő-
mozditani a most általánosan mindenki által hangoztatott 
culturát ; — nem azt a culturát értem, mely hiu csillámmal 
kápráztat, a szenvedélyeket szabadon ereszti, Isten fölé 
akarja emelni az embert és állattá a l jas i t ja ; sokat, mindent 
igér, de keveset vagy semmit sem ad, — vagy igenis ad, a 
semmisedésbe veszni óhajtó kétségbeesést ; . . . nem ezt a cul-
turát értem . . . hanem azt, mely az embert felvilágosítja és 
felemeli, mely az embernek teljes megnyugvásra és boldog-
ságra alapot ama hitben, azon erős meggyőződésben ad, hogy 
sorsára, szabad akaratjának erőszakos korlátozása nélkül, 
Annak atyai és isteni jósága visel gondot, ki kezében tar t ja 
a világesemények szálait, ki csak ugy tudja minden sziv 
dobbanását, mint a legkisebb falevél rezgését. 

Ezen cultura terjesztésére vállalkozott társulatunk har-
mincz év előtt, mint egyik igénytelen csemetéje amaz evan-
géliumi mustármagnak, mely azóta, hogy Üdvözitőnk a föl-
dön elvetette, terebélyes fává nőtt, ugy hogy ágai alatt az 
emberiség milliói enyhe árnyat találhatnak, üditő gyümöl-
csöt nyerhetnek, melyek már a sirontúli élet előizével is 
kedveskednek. 

E czélra a társulat, melyet a nmélt. magyar püspöki kar 
azonnal védő szárnyai alá vett, — nem csinált nagy hangza-
tu, sokat igérő programmot; azt tartván sz. Ambrussal: 
Maior est ambitioso eloquentiae mendacio simplex veritatis 
fides (de Abrah.), egyszerűen kijelenté ; hogy kathol. szelle-
mű, jó és olcsó könyveket, lapokat, folyóiratokat s szent ké-
peket akar k i a d n i . . . mint azt alapszabályaiban kifejezte. Nem 
szoritotta szakszerű, szűkebb korlátok közé működését, hogy 
annál szabadabban és sikeresebben fejthesse ki áldásos tevé-
kenységét kiadandó irodalmi termékei által. 

E harmincz éves irodalmi működésre óhajtván vissza-
tekinteni jelen előadásomban, az idő rövid volta s a t . Köz-
gyűlés becses türelme iránti méltányos tekintet csak annyit 
enged meg, hogy mellőzve az apróságig menő részletezést, 
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társulati működésünknek csak főbb mozzanatait érintsem, s 
csak kiválóbb termékeinek elsorolására szorítkozzam. 

# 

Kathol. vallás-erkölcsi elvek terjesztése lévén társula-
tunk föladata, én első helyre teszem, — mit az ujabb divatú 
könyvszemlék utolsó helyre valószínűleg azért tesznek, mert 
sok olvasónak tán csak akkor jutnak eszébe, mikor a me-
mento mori az „utolsó dolgokra" emlékezteti, — első helyre 
teszem az ájtatossági irodalom termékeit. E nemű kiadásait 
a társulat alig kezdhette meg méltóbb művel, mint a halha-
tatlan emlékű Pázmány Péter „Imádságos könyve" uj kia-
dásaval, melyet azóta többszörösen volt alkalma közrebocsá-
tani, világos jeléül annak, hogy a társulatnak e könyvet ke-
reső közönsége most is szívesen táplálkozik ama jóízű, ma-
gyar szellemű eledellel, melylyel a feledhetlen emlékű ma-
gyar biboros főpap kortársainak kedveskedett. I ly kezdet 
után indulva, adta ki a társulat Tárkányi Bélának „Lelki 
Manna" czimü, most már huszadik kiadásban terjedő ima-
könyvét, „Vezérkönyv" s egyéb, szintúgy több kiadásban 
folytonosan kapós könyvecskéit., Tóth Károly, Intai Bazil, 
Nogáll János, Feigel Pál, Szabóki Adolfs több másoknak á j -
tatossági könyveikkel együtt. Ide sorozható a külföldi, kü-
lönösen német nagy kathol. közönségnek egyik igen kedves 
barátja, Goffine Lénárt „Kathol. Oktató és épületes könyve" 
mely a bécsi pázmán-intézeti lelkes növendékpapok fordítá-
sában Somogyi Károly gondos átnézése után jutot t a társu-
lat tagjaihoz, s most ujabb diszes kiadásban is terjeszti a 
kath. keresztény igazságok üdvözítő tanait. Ide tartoznak a 
Márlcfi Sámuel által fordított „Szent szakaszok," melyek 
utóbb az apostoli szék jóváhagyásával kiadott legújabb ma-
gyar fordításból vett „Szentírási szakaszoknak" adtak he-
lyet. Ide Vezerle Gáspár „Népszerű erkölcstana," Hirscher 
János „Javaslata a positiv kereszténység sikeres ápolása 
iránt", Segur „Rövid feleletei a religio ellen elterjedt ellenve-
tésekre," Schreibertől „A kereszténység eredményei" s több 
ilynemű kisebb s nagyobb terjedelmű munkálatok. 

Ezekhez fűződnek az iskolai könyvek, melyek a társu-
lat első évtizedében jóformán csak a több nyelvű Káték, Hó-
áer-féle bibliák, egy pár kath. szertartási munkára, „ Martin 
Konrád „Religio tankönyvére" szorítkoztak, s egy-két nyelv-
tani és olvasó-könyvet ad tak ; később fejlesztvén ki a társu-
lat e nagy feladatot oly nagy terjedelemben, mely az egész 
kath. népiskolai ügyet felöleli Magyarországon, —- miről 
alább lesz szerencsém számot adni. (Folyt, köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 10. A kath. alapok és alapítványok az or-

szágházban. Nincsen év, melyben a kath. alapok és alapít-
ványok a vallás- és közoktatásügyi'minisztérium költségve-
tésének tárgyalásakor egyik vagy másik képviselő által 
szóba ne hozatnának ; alkotmányos életünk kezdetétől fogva, 
évről évre félelemmel kell az ország katholikusainak azon 
időpontra gondolni, midőn a költségvetések tárgyaltatnak, 
nem tudva, váljon nem a következő költségvetési tárgyalás 
lesz-e a pillanat, midőn ezen alajjok és alapítványok elidege-
nittetnek. A jelen évi költségvetési tárgyalás sem volt kü-
lönb az előbbieknél, a kérdés ismét felvettetett, az alapok és 

alapítványok kezelésének beterjesztése az országgyűlés el-
követeltetett, ami azt jelenti, hogy a veszély még ma sem 
mult el, hanem Damokles-kardjaként függ a katholikusok 
tulajdonjoga felett. 

Egy tekintetben haladást azonban mégis jelezhetünk, 
haladást nevezetesen a kormány részéről a katholikusok ja-
vára. Mindig anomaliának tünt fel előttünk és ennek éven-
kint kifejezést is adtunk, hogy az országgyűlés vádló és 
bíró is legyen egy s ugyanazon ügyben ; anomaliának tünt fel 
előttünk, hogy az országgyűlés megtámadja az alapok és 
alapítványok katholieitását és egyúttal ő határozzon és dönt-
sön is azok jogi természete felől, és ami mindenesetre igen 
nevezetes : a kormányok e felfogást osztani látszottak, leg-
alább tudtunkkal e felfogás ellen nem tiltakoztak. Ugy lát-
szott, mintha a kormány az országgyűléssel egyetértve, azt 
vélné, hogy ez utóbbinak egy egyszerű határozata eldöntheti 
mind azon kérdést, hogy a kérdéses alapítványok kezelési 
módja a ház elé terjesztessék, mind pedig azok jogi ter-
mészetét. 

Valóban sok időnek is kellett eltelni, mig az egyedül 
helyes felfogás magának utat tudott törni a kormányban, de 
ma constatálhatjuk, hogy e tekintetben némi javulás állott 
be, vagy legalább ugy látszik, hogy beállott. Trefort ő exja 
ugyanis felemlítve, hogy az ő Felsége által kiküldött bizott-
ság munkálatát bevégezte, kijelenti, hogy e munkálat, ille-
tőleg jelentés azon pontja felett, mely egy ellenőrző bizott-
ság kiküldését javalja, mely bizottság egyszer, vagy éven-
kint többször is összejönne, az előirányzat, a zárszámadás és 
a reformok megvizsgálása végett, az összes kormány fog ha-
tározni, és a megállapodások a ház elé fognak terjesztetni, 
azután pedig igy folyta t ja : „Azt hiszem, hogy ez meg fog 
történhetni anélkül, hogy az alapok és alapítványok jogi 
természetének praejudikálnánk. Ezt nem fogjuk tenni. Egyéb-
iránt, ha ezen az uton legalább ideiglenes megoldás nem lé-
tesülne, nem maradna egyéb hátra, mint specialis törvény-
nyel hozni tisztába a kérdést. Mert bármennyire tiszteli is a 
kormány a képviselőház határozatait, mégis ki kell jelente-
nem, hogy ezen kérdést nem lehet határozatok által eldönteni, 
mert a határozatok sem ő Felsége, sem a főrendiházra, sem 
a bíróságokra kötelező erővel nem birnak, tehát az ily hatá-
rozatok ut ján történő megoldás csak complicatiókra vezetne. 
Annál is inkább kell pedig ily törvényt hozni, mert én nem 
tartom bölcs eljárásnak azt, ha a katholikus állampolgárok 
e kérdésben minden évben nyugtalanittatnak, és azt hallják, 
hogy nekünk szándékunk van, ezen alapokat, melyeket ők, 
legalább bona fide katholikus alapoknak tartanak, nem mon-
dom a confiskálással, de incameratióval illetni." 

Trefort ő exjának idézett szavai, mint mondtuk, hala-
dást jeleznek a helyes felfogás tekintetében a kormánynál, a 
katholikus sajtó szava, ugylátszik, felhatott a minisztériu-
mokba is, most már ezekután talán nem tarthatunk attól, 
hogy kath. alapjaink egy szép (?) reggelen tőlünk ország-
gyűlési határozat következtében, melybe befolynak ; luthe-
ránusok, zsidók, görög keletiek, stb. elvonatnak ; Trefort ő 
exjának nyilatkozata után az alapoknak ugy jogi természete 
mint kezelési ellenőrzésének meghatározása felett döntő szava 
nem az országgyűlésnek, hanem a törvényszéknek van, az 
országgyűlés, mint az a miniszter ur szavából kitűnik, e kér-



désben nagyon másod rendben szerepel, és bár igy se szere-
pelne ; de ha a kormány ezt még egy időre igy elintézni jó-
nak találja is, annyi tőle a miniszter ur nyilatkozata után 
mindenesetre megvárható, hogy sem a kezelés módozatának 
megítélését, sem, és pedig annál kevésbbé az alapok termé-
szete feletti discussiót, legkevésbé pedig azok eldöntését az 
országgyűlésnek meg nem engedi. Ez a kérdésnek helyes és 
egyedül természetes felfogása, melyhez ugyan a kormány 
minden esetben már ezelőtt is, most pedig a miniszter ur 
nyilatkozata után kétszeresen kötve van annyival is inkább, 
mert nagy valószínűséggel feltehető, hogy a nyilatkozat nem 
csak a miniszter ur egyéni nézete, hanem az összes kormány 
meggyőződésének kifejezése. 

Midőn azonban igy constatáljuk a status quaestiónis-
nak az eddiginél helyesebb felfogását, nem mulaszthatjuk el, 
hogy a miniszter ur által is felemiitett,ellenőrző bizottságra' 
nézve észrevételünket meg ne tegyük. Mindenesetre hala-
dást jelent már az is, hogy »ellenőrző bizottság' kiküldésé-
ről van szó, már ez önmagában némi, habár nem épen nagy 
megnyugtatásul szolgálhat a katholikusoknak, bizonyára 
pedig nem oly mértékben, hogy még nagyobb és jogukat 
teljesen biztositó igényekkel fel ne léphetnének, mondjuk 
pedig ezt azért, mivel a miniszter ur nyilatkozatában csak 
arról van szó, hogy e bizottság ,évenkint egyszer, vagy a 
szükség szerint többször is összejönne', miből tehát az kö-
vetkezik, hogy e bizottság állandó és folytonos ellenőrzést 
nem gyakorolna, holott épen ezen,állandó és folytonos' ellen-
őrzés nyújthatna csakis megnyugtatást a katholikusoknak. 
Mivel pedig e czélt a tervbe vett bizottság utján elérni, ha 
talán nem is lehetetlen, de nagyon bajos lenne, mivel to-
vábbá a kormánynak is érdekében van, hogy a katholikusok 
megnyugtattassanak, szerény nézetünk szerint addig is, mig 
a katholikusok saját vagyonuk kezelését függetlenül a kor-
mánytól intézhetik, a czél elérésére ,ad normám commissio 
ecclesiastica' kellene egy, egészen katholi húsokból álló osztályt 
szervezni és ennek vezetésére a katholikus alapok és alapít-
ványok kezelését bizni. Ez ellen bizonyára az ő Felsége által 
kiküldött bizottságnak sem lenne kifogása, a katholikusok 
pedig nyugodtan várhatnák az időt, midőn távol minden 
kormányi beavatkozástól, épen oly függetlenül kezelhetnék 
saját vagyonukat, mint kezelik az országban a többi feleke-
zetek. Szólaljon fel ez irányban Trefort ő exja a miniszter-
tanácsban, és mi nem képzeljük, hogy felszólalása vissz-
hangra ne találna akkor, midőn a miniszter ur önmaga nem 
találja ,bölcs eljárásnak, hogy a katholikusok e kérdésben 
minden évben nyugtalamttatnak' . J 

Szép es egyházmegyéből i r ják a ,Mayyar Koroná'-
nak. A Szepesmegyébe kebelezett Poprád, városi r. kath. 
plébániatemplom, melynek ujabb időben felfedezett régi fal-
festményei főtisztelendő Császka György püspök ur ő Mél-
tóságának tetemes költségén helyreállittattak, valamint ezen 
templomnak góth műmodorban kivitt két u j mellékoltára, 
melyek szintén a szepesi jmspök urnák, mint a művészetek 
lelkes pártolójának köszönik létöket, f. é. ápril hó 28-án ün-
nepélyes módon szenteltettek meg. A kath. templom tor-
nyán kitűzött négy óriási zászló részint pápai s püspöki czi-
merekkel, részint nemzeti szinben lengedezve, hirdette az 
örömnap viradtát. Reggeli I/210 órakor érkezett püspök ur ő 

Méltósága harangzugás közt Poprádra, ngs. Liptay Ferencz 
apátkanonok s egyházmegyei tanfelügyelő, dr. Richnavszky 
Pál cz. kanonok a papnöveldei igazgató s dr. Kurimszky An-
tal titkár ur kíséretében, hol a plébániaháznál összegyűlt 
papság, hivő nép és iskolásgyermekek által hódolatteljesen 
fogadtatott. 10-kor indult a püspök ur teljes diszben a plébá-
niaházból a templomba, mely nemcsak zsúfolásig megtelt, ha-
nem sokan nem juthatván a templomba, csak falain kivül 
valának kénytelenek ez ünnepies szertartásban részt vehetni. 
Négyes férfi-kar fogadta ő Méltóságát a templom bejáratá-
nál az „Ecce sacerdos magnus" énekkel, mire a templom fa-
lai s a két u j mellékoltár a főpásztor által beszenteltettek. 
Ennek megtörténte után püspök ur az oltártól a nagy nép-
sokasághoz kitűnő beszédet mondott, mire ő Méltósága tel-
jes segédlet mellett az ünnepélyes istenitiszteletet tartotta; 
mely alatt az Evangelium után n. tiszt. Bahura László 
nagyszalóki plébános igen érdekes alkalmi beszédet tartott. 
Az egyházi ünnepélyt követte a diszebéd, melynél számos 
felköszöntések mondattak és az igen diszes vendégkoszoru 
által zajos éljenzésekkel fogadtattak. Ezen alkalommal nem 
hallgathatom el azon festész nevét sem, ki a poprádi tem-
plom falfestményeit nagy műizléssel, s szakavatottsággal köz-
megelégedésre helyreállította. E festész neve Daberto Felix, 
ki nem csak az esztergomi sz. István kápolnát oly jelesen fes-
tette, hanem a pozsonyi templom ablakfestményeinél, és a bé-
csi legújabb emlékszerü templomokban is teljes elismeréssel 
működött. Végre kell, hogy a legmélyebb hálánkat fejezzük 
ki főtisztelendő Császka György ő Méltósága iránt, ki egy-
részt mint a művészet nagy ápolója a poprádi templom fal-
festményeit megujit tat ta s magának ez által maradandó em-
léket állitott fel, másrészt nevezett festész által már számos 
egyházi képet a végenyészettől megmentett. T. 

Róma. Curci atyának alávetése. A , Voce d. Ver.1 f. hó 
7-érői kelt száma a következő, figyelemre méltó jelentést 
hozza: Olvassuk a nápolyi ,Discuss ioiie'-b&n : Általánosan 
ismeretes dolog, hogy Curci Károly Mária áldozár a közel-
múlt napokban Rómában volt és a bibornok-államtitkár 
által is fogadtatott. Ezzel kapcsolatban egy ügyrokonunk az 
alább következő iratnak másolatát szolgáltatta kezünkhez, 
melyet fentnevezett áldozár mult áprilhó 29-én terjesztett 
fel a szentatyához, s mely irat, kétségenkivül, amint nagy 
vigasztalására szolgált a szentatyának, ugy minden igazi ka-
tholikus által is csak a legnagyobb örömmel fog fogadtatni. 

Őszintén örvendünk, hogy ilyképen vége vettetik azon 
kinos benyomásnak, melyet emiitett áldozárnak néhány 
ujabbi kiadványa okozott, ki az anyaszentegyháznak oly 
soká — s hozzá tehetjük : oly kitűnően — szolgál vala szó-
val és tollal. íme a felirat egész terjedelmében : 

„Szentséges Atyánk 
„Figyelmeztetve több jámbor és tudós személyiség ál-

tal s ekként annak tudomására jutva, hogy legujabbi kiad-
ványai s cselekedetei egynémelyike kellemetlen megütkö-
zésre alkalmat (occasione di scandalo) szolgáltattak, s azon 
óhaj által indittatva, hogy e tekintetben a maga részéről 
minden további bizonytalanság eloszlattassék, Curci Károly 
Mária áldozár, leborulva Szentséged lábai elé kijelenti, mi-
szerint teljesen s minden utógondolat nélkül, észszel és szív-
vel ragaszkodik a katholikus anyaszentegyháznak minden 
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tanai- s minden szabályaihoz, különösen azokhoz, miket 
a római pápák s legújabban Szentséged, ,lnscrutabili' kez-
detű encyelieájában a szentszéknek világi birtokára vonat-
kozólag hirdettek. Mélyen sajnálkozik azon keserűség felett, 
melyet iratai s tettei valaha Szentségednek vagy elődjének 
okoztak, minthogy ő maga mindenha a fiúi hódolat s legta-
nulékonyabb engedelmesség őszinte érzületét táplálta szivé-
ben Jézus Krisztus földi Helytartója iránt, kinek aláveti sa-
ját Ítéletét, minthogy Benne a törvényes és egyedül ille-
tékes bírót tiszteli mindazokra nézve, mik az egyháznak 
igazi javára és előnyére és a lelkek üdvére vonatkoznak. 
Ezen kijelentést mint hű s igazi katholikus kivánja tenni, 
minő mindig volt s ma is, s midőn mindent visszavon, mit 
Szentséged bármiképen helytelenitendőnek (deyno di rensura) 
Ítélhetne, teljességgel legmagasabb kegyeire bizza magát, 
kész s eltökélve lévén, mindig és mindenben a tévmentes tan-
tekintélynek engedelmeskedni. Rómában, 1878. ápril 29-én; 
Curci Károly Mária, áldozópap m. k." 

Midőn ezelőtt néhány héttel hire járt , hogy „Curci 
Rómába érkezett", vagy épenséggel „hivatott", mi hallgat-
tunk és vártunk, mert legott oktalanoknak találtuk azon re-
ményeket, melyeket az álliberalismus ezen körülményhez kö-
tött, most pedig hálát mondunk az isteni Gondviselésnek, 
melynek malasztja a katholikus ügynek eme régi bajnokát 
visszaadta az anyaszentegyháznak. = 

Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) B) A mellékletek. 1. A bibornok állam-
titkár levele Urussoff herezeghez. Herczeg ur ! A katholikus 
egyház súlyos és fájdalmas helyzete ő felsége, Oroszország 
császára és Lengyelország királyának, terjedelmes országai-
ban nem lehetett, hogy időről-időre fel ne hivja ő szentsége 
figyelmét, a kinek magasztos hivatásánál fogva, mint az 
egyetemes egyház legfőbb fejének, elodázhatlan köteles-
sége őrködni az egész világon szétszórt népek vallásának 
java és épsége fölött. 

Az orosz kormány jól ismeri ő szentsége folytonos és 
fáradhatlan abbeli gondoskodását, hogy a dolgok ilyetén fö-
lötte szomorú helyzetén lenditsen, és hogy ugyanazon kor-
mánytól kieszközölje azon törvények, okmányok és rendeletek 
visszavonását, melyek nem csak az egyház isteni intézmé-
nyét, hanem a lelkipásztoroknak, az oltár szolgáinak és ma-
guknak a híveknek lelkismeretét is sértik. 

Erről tanúskodik néhány okmány, melyet a körülmé-
nyek fontosságánál fogva közleni kellett oly czélból, hogy ele-
je vétessék bármi oknak a botrányra, mely a legfőbb egyház-
fejedelem hallgatásából, a katholikus ügy kárára származha-
tott volna. Erről tanúskodnak a sz. szék és a császári és ki-
rályi kormány közt időközönként megindított tanácskozá-
sok és tárgyalások, nem különben a felszólalások, melyeket 
a sz. atya közvetlenül magához Oroszország uralkodójához 
intézett, vagy pedig ő szentsége nevében a bibornok-állam-
titkár által a császári kormány képviselőivel közöltettek. 

Excád is a többrendbeli kihallgatások alkalmával, 
melyekben bizonyos körülmények közt ő szentsége által ré-
szesittetett, észrevehette, valamint elődjei is, hogy minők 
voltak a sz. atya aggályos kifejezései a vallási ügyek a csá-
szár országaibani fájdalmas helyzete miatt. Es igy van, 
hogy nem régen a sz. atya Excellentiád utján ju t ta t ta fel-

séges uralkodójához panaszait és kérelmeit, melyeket nem 
mulasztottam el gyakran ismételni, midőn alkalmam volt 
ezen fölötte fájdalmas tárgy fölött Önnel bizalmas beszélge-
tésben lenni. 

De be kell vallani, hogy mind e gondoskodás és buz-
galomnak nem volt, különösen az utóbbi időkben, semmi 
eredménye. Ellenkezőleg az üldözés, ahelyett hogy csillapult 
volna, mondhatni az orosz- és lengyelországi katholikus né-
pességek vallásának épségére nézve mind súlyosabb, mind 
veszélyesebb jelleget öltött : anélkül, hogy ez által eléretett 
volna a czél, mely ugylátszik, e siralmas eljárást tanácsolta. 

És valóban, ha az üldözés felzavarja az egyházban a 
hierarchikus rendet s megakadályozza a vallás szabad gya-
korlatát, távol attól, hogy csökkentse a hivők bátorságát, 
azokat lelkesíti uj és mindig súlyosabb megpróbáltatások el-
viselésére : a nép megerősbül a hitben és a zaklatások és erő-
szakoskodások közepett kész még vérét is ontani, semhogy 
elhagyja atyáinak vallását; és a törvényhozás üldözése közt 
mely büntetéssel és száműzéssel fenyegeti az ellenszegülőket, 
a hívek nem szűnnek mea-, a mint ezt áhitatuk és vallásuk o ' 
sugallja, közös atyukhoz fordulva előadni neki szorongattatá-
sukat és lelkiismereti aggodalmaikat, nemkülönben a vallási 
ügyek fájdalmat ébresztő állapotát, a császári országok vala-
mennyi egyházmegyéjében. 

Es mintha nem volnának elégségesek a folytonos és 
részletezett jelentések, melyek időközönkint a sz. székhez 
küldetnek, ennyi sértett és elnyomott lelkiismeret jajkiáltása 
végre elhatott a világ lefélreesőbb vidékeire annak folytán, 
hogy egy nem katholikus kormány bizonyos diplomatiai ok-
iratokat hivatalosan tett közzé, mely egykor ugyanazon uton 
haladván, a tapasztalás hatalma által azonban arra kénysze-
ríttetett, hogy hagyja el azt és adja vissza a lelkiismeretnek 
a békét, a trónnak az állandóságot és az egész nemzetnek 
a jólétet. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
Válasz egy kis antikritikára, melyet a ,Religio' ez évi 29. szá-

mában, april 10-dikén, közlött. 

A szeretet törvénye szerint felebarátunk kifejezéseit 
oly értelembe vegyük, hogy azokat, a mig lehet, a hibától 
megmentsük, ezt pedig Tóth Mikének a „Máriahavi Vi-
r á n y i b a n előforduló kifejezéseivel tehetjük. 

Az egyház ugyanis a bold. Szűz mennybevételéről szó-
ló Officiumban (Ana ad Benedictus) felhozza az Énekek Éneke 
6. fej. 9. versét „Quae est ipsa quae ascendit stb." e fölvé-
telre alkalmazott értelemben, mely szerint mondható, hogy a 
„b. Szűznek menny be vétele a szentírásban lefestetik." 

H a az egyház említett Officiumban mondhatja (Ana 
4. ad Laudes) : „Benedicta felix tu a Domino, quia per te 
fructum vitae communicavimus'1 ; ha az evangeliomi asszony 
mondhat ta: „Boldog a méh,mely téged hordozott és az em-
lők, melyeket szoptál" ; ha áldható, boldogítható a sz. Szűz 
azért, mert általa nyertük a Megváltót, ki az Oltáriszentség-
ben jelen van mint az élet gyümölcse, „frumentum electorum» 
vinurn germinans virgines", Zach. 9, 17.: ez neki szintúgy 
mea: is köszönhető mint szabad elhatározással közreműködő-
nek s együttszenvedőnek azon végre, hogy mi az Oltári-
szentség nagy ajándokát birjuk. E szerint mondhatá szerző : 
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„Hogy Üdvözítőnk a kenyér színe alatt lakozik, nemÜdvözi- — München-freisingi érsekké a bajor király dr. Stei-
tőnk anyjának, a b. Szűznek kell-e köszönnünk?" chele Antalt, eddigi augsburgi székesegyházi prépostot ne-

Isten tehette, hogy az emberi nem megváltását illető vezte ki. Az uj érsek született 1816. jan. 22., pappá szentel-
végzetének végrehajtása teremtményének, a b. Szűznek tetett 1838-i aug. 28., kanonok 1848. jan. 23-a és nagypré-
beegyezésétől függővé tétessék, s noha csalhatatlanul látta post 1873. jul. 10-e óta. A tudományos világban is jó név-
előre az adandó beegyezést, ez mégis szabadon s ugy volt vei bir s az augsburgi megyének, még be nem fejezett törté-
adva, hogy a meg nem adás is lehetséges vala, azért a „Vi- netéért a müncheni egyetem a tudori czimmel tüntette ki. 
rány" szerzője mondhatta hibátlanul : „Az emberi nem meg- Kineveztetése által az augsburgi nagypréposti stallum üre-
váltása a Szűz egy szavától függ." Ezt is : „Ha „nem"-et sedett meg, melyre a bajor concordatum 10. czikkelye sze-
szól, mi a poklokra taszíttatunk" szintúgy mondhatta, nem rint ő szentségét illeti a kinevezési jog, melyet az, legalább 
ugyan anteced nter spectando (decretum redemtionis), ha- eddig, a gyakorlatban olyképen szokott érvényesíteni, hogy 
nem consequenter, tekintve Isten megváltási végzetét ; nem a király által javaslóit egyént kinevezi, ha annak püspöke 
absolute, hanem relative, t . i. vonatkozólag a megváltási ha- kedvező véleményt ad róla. 
tározat végrehajtásának módjára, melyet Isten in specie in- — Gróf Ledochowsky bibornokhoz, kit a porosz kor-
fima et in individuo ugy határozott meg, hogy azon végzet mány mint érsek „hivatalából elbocsátott," kinek összes jö-
(decretum) a b. Szűz szabad beegyezése — „fiat mihi se- vedelmeit felfüggesztette, s kit a birodalom legtöbb tartomá-
cundum verbum tuum" mondása által, melyet Ö előre tu- nyaiból kitiltott, e napokban a poseni adókivető bizottság 
dott, habár a ,nem' is lehetséges volt, hajtassék végre. Mi- részéről felszólítás érkezett Rómába, hogy több év óta hát-
dőn tehát a szerző mondja : „Ha ,nem'-et szól, Jézus nem ralékban levő jövedelmi adóját fizesse le. Alig hihető, hogy 
száll a földre," ez által nem azt akarja értetni, hogy Isten a bibornok erre indíttatva érezné magát, 
bennünket — föltéve, hogy a sz. Szűz ,nem'-et mond — — Mult hó 6-káról kelt királyi rendelet által a trieri 
megváltani nem akart, sem azt, hogy a megváltást elhatá- nagyprépost, dr. Holzer a porosz felsőháznak élethosziglani 
rozta anélkül, hogy csalhatatlanul tudta volna előre a Szűz- tagjává neveztetett. Hölzer, ki már 78 éves, körülbelül 25 
nek alázatos beegyezését a nagy áldozatokkal járandó anya- évig a különféle porosz országos képviselő testületeknek 
ságba. Szóval : a szerző emiitett szavakat consequenter és tagja volt és csak 1873-ban ejtetett el választói által, mert 
relatíve mondja, és igy mondhatja is. ,állam-katholikus'-nak mutatkozott, s mint ilyen még ma is 

„A b. Szűz megváltásunkat olcozta." E kifejezés is fizetést huz a porosz kormánytól. Eszerint megitélendő, mit 
m e g m e n t h e t ő , ha igy értjük : okozta, nem mint egyedüli, sem jelent „ezen katholikus papnak meghívása a porosz felső-
mint első ok, hanem mint coneausa, mint együtt működő házba". — A culmi püspök ellen különféle május-törvényi 
másod ok. ,kihágások' miatt 17,500 marknyi büntetés mondatott ki, 

Hogy a megváltást a b. Szűz gyorsította, az is hihe- melynek végrehajtás utjáni behajtása czéljából, egyéb elkö-
tő, miként a viznek borrá változtatását (Ján. 3.) is hihetőleg bozható tárgy már nem lévén a püspöki palotában, egy szö-
gyorsitotta, mert a csoda megtörtént azonnal, noha Jézus nyeg foglaltatott le, mely bírói árverés utján a legtöbb igé-
azt mondá: „nem jött még el az én órám." Gyorsította nem rőnek eladatván, a tárgyalás költségeinek levonása után 10 
az isteni örök végzet változtatásával, hanem mert e gyorsi- fillérrel, mondd tíz fillérrel szaporította a porosz királyi ál-
tás is el volt eleve határozva Istentől. Ide tartozik a mon- lampénztárt s most régi helyén diszlik, miután vevője kész-
dás: „Propter electos breviabuntur dies illi" Mat. 24, 22., nek nyilatkozott, azt további használat végett a püspöknek 
ugy szinte Ezechiás király halalának (Isai. 38, 1—5.) elha- odakölcsönözni. 
lasztása 15 évre, könyei és imái következtében, mint relatív — Eirencze és Nápoly, a vagyonilag bukott városok, 
kivétel a végzet alól : „Breves dies hominis sunt, numerus több hasonsorsu társsal birnak a ,boldog' Olaszhonban. Az 
mensium eius apud te est, eonstituisti terminos eius, qui prae- jOpuiione' a legeladósodottabb olasz városok névsorát közli, 
teriri non poterunt." Job 14, 3. (Vége köv.) mely szerint Firenczének adósságai 130 millió lírára, Ná-

• A csanádegyhm. növpapság előf. felhivást bocsátott P°'y városáéi 92-re rúgnak : ezek után következnek : Milánó 
ki Rive B. S. J . ilv czimü művének magyar fordítására : Róma 37, Genua 18, Turin 14, Livorno 12, Velencze 10, 
„A házasság hittani, erkölcstani és társadalmi szempontból." Bologna, Bari, Alessandria, Palermo és Bergamo 8, Como 7, 
A terjedelmes, 26-27 ivre terjedő munka ára 1 ft. 80 kr., növ- Siena, Girgenti és Ancona 6 és Brescia 5 millióval. Ezek 
papoknak 1 ft. 50 kr. Az előf. pénzek május 15-éig külden- egyenkint fognak most királyi biztosokat kapni, többnyire 
dők be. 8 után tpéld. °ly országgyűlési képviselők személyeiben, kik a liberális 

gazdálkodás mesterfogásait öntapasztalatukból ismerik s 
J E C K azért a varjúról szóló példabeszédet csak újból megerősí-

teni fogják. 
— 0 Eminentiája a bibornok-herczegprimás a Szent- _ A. franczia szabadkőművesség sok üres páthossal 

István-Társulat kiadványainak egyházi censorául dr. Bita készül f. hó. 30-án Voltaire halálának 100-ik évfordulóját 
Dezső egyetemi tanárt nevezte ki. megülni. Mint franczia lapokban olvassuk, Dupanloup püs-

= „A NAGY LEÓK. Drámai és hangyersenyes ünne- pök külön munkával fog ez alkalommal fellépni, melyet a 
pély,melylyel dicsőn uralkodó XIII. LEO PAPA-KIRAL Y- közönség nagy feszültséggel vár. 
nak hódol Jézus társaságának kalocsa-érseki főgymnasiuma — f A pannonhalmi sz. Benedekrend komáromi szék-
és növeldéje 1878. május 5-kén," czime egy hozzánk szive- házának tagjai fájdalmas szivvel jelentik szeretett rendtár-
sen beküldött programmnak, melyet helyszűke miatt nem suk Vagács Caesar, házfőnöknek és kiérdemült gymn. igaz-
közölhetünk ugyan egész terjedelmében, de amelynek váltó- gatónak, f. évi april 29-én délutáni 1/25 órakor a tanügy te-
zatos s érdekes összeállításában teljesen érvényesítve látjuk rén töltött 33 évi működés és a haldoklók szentségének fel-
azon jó izlést és szép tapintatot, mely Jézus társasága atyáit vétele után életének 61-dik, áldozárságának 34-dik évében 
a világ legkitűnőbb paedagogusaivá teszi. Egynek azonban szélhűdés okozta gyászos elhunytát. Hült teteme május 1-én 
mégis csak helyet szorítunk e programmból, azon chronosti- délután 4 órakor fog nyugalomra tétetni. Az engesztelő sz. 
konnak ugyanis, mely az ünnepély helyiségében alkalmazott miseáldozatok pedig május 2-kán reggeli 8 órakor fognak a 
pápai czimert diszité, ilyképen : sz. Andrásról nevezett templomban a Mindenhatónak bemu-

LVMen. In. CoeLo. raDlans. VnCtVs. Leo. VIVat . tattatni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : A pápa Rómában Pipin előtt. — Tárkányi Béla alelnöki jelentése. — 
tás. — Egyházi tudósítások : Pest. A reformátusok tiltakozása. Pest. A kormái 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kuta-
)rmány visszavonulása. Szepes egyházmegye. A 

papi nyugdijalap kimutatása. Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének történetéhez. Északamerika. Fény- és 
árnypontok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A pápa Rómáira Pipin előtt. 
A sz. szék függetlenségének megállapítása nem 

bírt egy előre látott s egyszeri felforgatás jellegé-
vel, mely tovaterjedésének gyorsasága által a világot 
rémületbe ejti. A^történelem ellenkezőleg kimutatja, 
hogy ezen esemény hoszu időn át, majdnem észre-
vétlenül, a pápák akaratjától független körülmé-
nyek által előkészíttetett, oly körülmények által, 
miknek befolyását hiába akarták volna feltartóz-
tatni s mik természetes eredményét meg nem aka-
dályozhatták volna a nélkül, hogy a vallás és tár-
sadalom érdekeit egyaránt fel ne áldozzák. Ezenkörül-
mények ecsetelése, valamint az azokból kifolyó ha-
talom-nagyobbodás a pápáknál Pipin idejéig, tárgya 
jelen értekezésünknek.1) 

1. Konstantintól Nagy Theodosig vagyis a ne-
gyedik század végéig nem észlelhető különbség a 
pápák világi hatalma s más püspökéi közt. A ke-
resztény császárok nagylelkűsége ugyan a sz. szék 
iránt nagy adományok s alapítványok által nyilat-
kozott; igy Constantin mesés fénynyel felépítvén 
a laterani egyházat, annak fekvő birtokot adott Ró-
ma környékén s távoli tartományokban,melyeknek évi 
jövedelme körülbelül 100,000 ftot kitett, s utódjai 
mindegyike úgyszólván becsületbeli kötelességének 
tartá, a primátus iránti hódolat s tisztelet kifejezé-
sére a római egyházat, mint annak székhelyét pénz-
s fekvő birtokbeli ajándékok által dicsőíteni; azon-
ban sehol sem venni észre, hogy nagyobb hatalmat 
ruháztak volna reá, mint a milyent általában a püs-
pökök a birodalom egyéb részeiben bírtak. De a nagy 
birtok, melylyel a római egyház mind a császárok 
mind a dúsgazdag római magánosok által el lett 

r) Pouvoir du Pape au moyen âge par M . . . Paris 
1845. Scharpf die Entstehung d. Kirchenstaats, Freibg. 1860. 

látva, oly nagy tekintélyt és fényt kölcsönzött a ró-
mai pápának, hogy már a 4-dik században Róma 
nagyjainak elseje, a város praefectusa, sz. Jeromos 
tanúsága szerint mondhatta tréfásan : ígérjétek meg, 
hogy Róma püspökévé tesztek, s rögtön akarok ke-
resztény lenni. Ugy, hogy valóban de Maistre-rel 
mondhatni, hogy a pápa a martyrok kinpadjáról 
oly trónra lépett, mely kezdetben észre sem vétetett, 
mely azonban, mint minden nagyra szóló tényező, 
époly észrevétlenül erősbödött is. 

A középkorban azon hit volt elterjedve, hogy 
N. Konstantin a szent széknek ajándékozta volna, 
ünnepélyes okmány által, Rómát Olaszországgal 
együt ts Nyugat valamennyi tartományait. Ezen ál-
lítólagos adománylevél először a 9-ik században a 
hamis decretalisok között előfordul, innét átvette azt 
chartresi Ivo gyűjteményébe s Gratian is, mi által 
nagy tekintélyre tett szert s hitelesnek tartatott egé-
szen a 15. századig, mikor először is Valla Lőrincz, 
kanonok, Cusa Miklós bibornok, s Sylvius Aeneás, 
később II. Pius név alatt pápa, hamisságát meg-
dönthetlenül kimutatták. Miután már nevezett ka-
tholikusok által apocryphnak kimutattatott , Luther 
is mérgesen neki rontott s ugy gerálta magát, mint-
ha ő lenne az első, ki annak hamis voltát a világgal 
megismerteti, felhasználván azt invectivákra a ró-
mai egyház ellen s állítván, hogy az egyház a Con-
stantin-féle donatiót hitczikkelyei közé sorozta, ily 
czimü iratában : „Einer aus den hohen Artikeln des 
allerheiligsten Päpstlichen Glaubens : Donatio Con-
stantini, durch M. Luther verdeutscht." 1537. 

2. Honorius és II. Theodos uralkodása mint el-
ső időpont tekinthető, hol a pápa világi hatalma 
növekedett meg ép ugy, mint a többi ősérsekeké. A 
történelem számos példát mutat fel e nagyobbodást 
illetőleg ezen időben, mely szerint azősérsekek vilá-

39 
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gi ügyekben is nagyobb s tágasb befolyást nyertek 
mint a közönséges püspökök. Az alexandriainál sz. 
Cyrill idejében tapasztaljuk e növekvést. Socrates 
ugyanis állítja, — H. C. lib. VII. c. 7. — hogy Cy-
rill hatalma sokkal tovább terjedt, mint Theophil 
elödjeé s hogy ex illo tempore episcopus alexandrinus 
praeter s. cleri dominatum rerum praeterea saecula-
r ium dominatum acquisivit. C. 11. Ugyanazon szer-
ző mondja, hogy Coelestin pápa alatt, ki kortársa 
Cyrillnek, a római pápa, ugy mint az alexandriai, 
hoszu idő óta az egyházi hatalommal összeköté a vi-
lágfi hatalmat is. Socrates ezen kitétele arra látszik 
mutatni, hogy a római püspök első volt az ösérse-
kek közt, ki világi hatalmának rendkívül nagyobbo-
dását nyeré el a IV. sz. vége felé s hogy talán Ho-
nor nagylelkűsége a római szék iránt Theodost ha-
sonlóra indította az alex. iránt. Socrates nagyban 
panaszkodik, hogy a római s alex. püspök uj hatal-
mukat arra használják, hogy megakadályozzák a no-
vatianusok nyilvános összejöveteleit, bezáratják tem-
plomaikat, lefoglalják egyházi díszruháikat, szent 
edényeiket s megfosztják javaiktól püspökeiket. E 
panaszok nem meglepők Socratesnél, ki tudvalevő-
leg a novatianusoknak kedvezett, de mutat ják is az 
u j világi hatalom terjedelmét, melylyel az alex. s 
római püspök az eretnekség elnyomására s kiirtására 
élt. Thomassini V. et N. Ecclae Disciplina ; Magunt. 
1787. VII. k. 175.1. 

Az ősérsekek ezen, akár az idők folytán kifejlő-
dött szokás, akár mi valószínűbb : irott törvény ál-
tal adott hatalom oly nevezetes vala, hogy a tarto-
mányok féltékenységét s irigységét felkelteni képes 
vala. Ez kitűnt, midőn sz. Cyrill megbüntetni akar-
ván a zsidókat, kik Alexandriában a keresztények 
közt nagy vérengzést előidézték, azokat a városból 
kiüzé. Ennek végrehajtásánál használta a parabolá-
nusokat, kik kezdetben csak aj ta tos társulatot ké-
peztek, mely a betegek ápolásával foglalkozott, idő-
vel pedig az alex. püspök tekintélyének fővédői s 
támaszai lőnek. Orestes, Alexandria főnöke, zokon ve-
vén a Cyrill által gyakorolt szigort a zsidók irányában, 
panaszkodott erről Theodos császárnál, ki eleinte 
roszallá is az ősérsek eljárását s a parabolánusok 
számát ez okért 500-ra leszállította s kineveztetésii-
ket az ősérsektől elvette ; később azonban Cyrill ál-
tal jobban értesítve az eljárásról valamint annak 
okáról, visszavonta rendeletét, meghagyván, hogy 
ezentúl is az ősérsek nevezze ki a parabolánusokat 
s számuk — mint eddig — 600 legyen : „Parabo-
lani quingentos esse ante praecepimus. Sed quia 

hos minus sufficere in praesenti cognovimus, pro 
500 sexcentos constitui praecipimus, ita ut pro ar-
bitrio viri reverendissimi, antistitis Alexandriae ur-
bis el igantur; ita ut hisexcenti, viri reverendissimi 
sacerdotis praeceptis ac dispositionibus obsecundent 
et sub eius cura consistant." Cod. Tlieod. lib. 16. tit. 
2. n. 42. v.ö. Thomassini V. et Nova Ecclae Disciplina 
III. lib, cap. 26. 

Ezen világi hatalmat a római pápák által gya-
koroltatni látjuk, midőn a novatianusokat — So-
crates tanúsága szerint — elnyomják, Coelestiust, 
Pelagius társát, egész Olaszországból kiűzik, (Pro-
sper, Contra Collator. c. 21) s midőn Gelasius és Sym-
machus a manichaeusokat száműzik (Fleury h. ecc. 
VII. k. 30. n. 41 és 55.). Rendeleteik kivitelére vagy 
külön személyzetök volt az alexandriai ősérsek pél-
dájára vagy legalább a világi hatóságok kötelezve 
voltak nekik szabályaik kivitelére karhatalmat adni. 
S ez kitűnik sz. Ágoston magatartásából, ki kérve kéri 
Coelestin pápát, hogy ne használjon karhatalmat 
Antal, afrikai püspök, visszahelyeztetésénél, ki egy 
tartományi zsinaton ellene hozott, letevési Ítélettől 
a pápához felebezett. epist. 208. (Op. II.) A világi 
ügyekbe való befolyásának nagyságát kitünteti Nagy 
Leo levele Theodoshoz, ki őt az ephezusi zsinaton 
való megjelenésre felszólította, mire a pápa követke-
zőleg felel: ..Rerum praesentium nimis incerta con-
ditio a tantae urbis populis me abesse non sinit et 
in desperationein quamdam animi tumultuant ium 
mitterentur, si per occasionem causae ecclesiasticae 
viderer patriam et ap. sedem velle deserere." ep. 13. 

(Folyt, köv.) 

^ Y l e l n ö K i j e l e n t é s 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

A többi vegyestartalmu iratok közöl, melyeket a tár-
sulat létének első évtizedében közrebocsátott, anélkül, hogy 
azokat szakszerűen csoportosítani szükségesnek tartanám, 
elég legyen csak a főbbeket megemlítenem. Munkai János 
„Istennek földi országa Európában 1840 óta" czimü két-
kötetes művében egy oly tájékozót nyújtot t egyházunk álla-
potáról, minőt minden öt vagy tiz évben szívesen fogadna a 
társulat minden tagja. Wiseman Miklós „Fabiola vagy a 
katakombák egyháza" czimü munkája a legkellemesebb el-
beszélési modorban a militans ecclesia hős korából egy oly 
lélekemelő s jellemedző érdekes korszakot ecsetel, mi ezen 
mű megérdemlett világhírét teljesen igazolja, s társulatunk 
sürgős kötelességének tartotta azt magyarajku kath. hivei-
vel is megismertetni. Danielih Jánostól „Columbus vagy 
Amerika felfedezése" mily kedves és tanulságos olvasmánya 
lett közönségünknek, mutat ja azon körülmény, hogy megje-
lenése után nem sokára második kiadásban kellett azt köz-



307 

rebocsátani. Ugyanezen szerző által „A történet szellemeről" 
irt történetbölcseimi értekezés valóban becses ajándékul szol-
gált a tagoknak. S ezek mellett ki kell emelnem szintén Da-
nielik Jánostól „Magyarországi szent Erzsébet életét," mely 
tagilletményen kivíil, külön diszes monumentális alakban is 
kiadatott ő cs. kir. Felségeik magyarországi körútjának em-
lékére; mely díszalbumhoz a Danielik János által irt élet-
rajz mintegy kiséretül szolgált a főtartalomlioz, az E rdy -
codexből átvett s Toldy Ferencz nyelvészeti jegyzeteivel fel-
világosított „Erzsébet-legendához". — A történelem iránti 
kiváló érdeklődés ösztönözte folytatólag a társulatot oly mű-
vek kiadására, minő volt: Bumüller János „Világtörténete," 
németből forditva, két kötetben, Walter Vilmostól, „A 13. 
századbeli Anacharsis," Miheaudtól, „A keresztes hadak tör-
ténete," Veuillot Lajostól, „Róma és Loretto" stb. Sőt oly 
kutfőszerü munkák kiadására is szivesen vállalkozott, minő 
volt Fuxhoffer Demjén „Monasterologiája" a tudós Czinár 
Mór revisiójával, s még előbb Ilartwiktól „Szent István első 
magyar királyunk élete" az eredeti latin szövegben és ma-
gyar forditásban. — E nemű irodalmi termékekhez soroz-
ható a „Magyar irók" életrajzgyűjteménye Ferenczy Jákó-
tól és Danielik Józseftől két kötetben, ugy szintén Feren-
czytöl „A magyar irodalom és tudományosság története". S 
midőn a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának hit-
ágazati kimondásakor ennek emlékére a társulat „Immacu-
lata" cziin alatt hét régi magyar szent beszédet adott ki 
Toldy Ferencz revisiójával, ez által nem csak ezen dogma 
magyar traditionalis kegyeletéhez nyújtott becses okmány-
adalékot, hanem egyszersmind szép magyar nyelvemlékkel 
kedveskedett tagjainak s a magyar irodalom minden igaz 
barátjának. — S hogy a társulat nem zárta ki működése 
köréből a költészetet sem, ezt Tárkányi Béla „Költeményei-
nek" kiadásával s Manzoni „Jegyesek" czimü világhirü elbe-
szélésének fordításával igazolta. 

Nem hagyhatta figyelem nélkül azt a veszélyes irányt, 
melyet a természettudományok ujabb vivmányai vizsgála-
tánál a mindig erkölcstelen hitetlenség a megnyugtató ősi 
keresztény hitelvek megrontására igyekezett érvényesíteni, a 
hitet a tudomány ellenségeül tüntetvén fél. E kártékony be-
folyás némi ellensúlyozására a társulat két külföldi mű de-
rék fordításával szolgált tagjainak, egyik Desdouits M. mű-
ve : „Az ember és a teremtés, vagy a végokok elmélete a min-
denségben;" másik Mutsl Sebestyéntől: „A föld és az em-
ber őstörténete." 

Ez első évtizedében tett próbát a társulat a „ Korkérdé-
sek" megindításával, melyeknek első füzete: „Apápa világi 
fejedelemségét" tárgyalta, Kovács Zsigmondtól, kit most véd-
nöki karában szerencsés tisztelhetni. 

Ugyanekkor inditott meg egy gyűjteményt egyházi be-
szédekből „Pázmány-füzetek" czim alatt, a nagy egyház-
fejedelem arczképével és nevével, habár nem az ő szeren-
cséjével. 

A társulat programmjában jobban beillett az „If júsági 
iratok" kiadása, többnyire jeles külföldi művek után fordit-
va, melyekből ScJimid Kristóf „Piros tojásainak" természe-
tesen nem volt szabad liiányzani, mit teljesen igazolt ennek 
kelendősége, mely a világhirü húsvéti ajándékból eddig há-
rom kiadást is követelt. 

A társulat egyik föladatául tűzte ki a Népiratok ki-
adását. Ezt nagy szerencsével kezdte meg Szabó Imre a fa-
lusi nép számára irt „Tanácsadójával" s népszerű elbeszélé-
seivel, a „Zsöllér leány" és „Elveszett fiu" czimüekkel, melye-
ket nyomon még néhány ily nemű munka követett a „Nép-
irattárban." De a szerencse annyira csatlakozott csupán 
Szabó Imre nevéhez, hogy mind ezen évtizedben, mind a kö-
vetkezőben e téren csak annak volt jelentősége, mi az ő tol-
lából kei-ült. 

Ugyanezen szerencsével kezdeményezte a társulat egyik 
folyóiratát, a „Katholikus Néplapot" is, ennek szerkesztését 
szintén Szabó Imrére bizván, kitől azonban az 1849-ki erő-
szak csakhamar megfosztotta a társulatot, s meghiúsította 
szerencsés kezdeményezését is, ugy hogy az ő hiányát min-
den törekvés daczára mai napig sem birta hasonló népiro-
dalmi vezérerővel pótolni. — E téren adta ki a társulat a 
„Kath. Christ" és „Katolicke Nowini" és „Cerkownya Ga-
zetii" czimü néplapokat is német, tót és ruthen nyelveken. 
Ugyanez első évtizedben inditotta meg a műveltebb közép-
osztály számára irodalmi s tudományos folyóiratát is „Csa-
ládi lapok" czime alatt, mely kezdetben heti, utóbb havi fü-
zetekben futotta meg pályáját. 

Végül meg kell emlitenem, hogy a társulat egész évti-
zeden át adott ki „Keresztény naptárt" ugy szintén több 
éven át német és tót „Kalendáriumokat" is. 

íme, t. Közgyűlés ! E futólagos rövid vonásokkal akar-
tam nem annyira kitüntetni, mint inkább csak vázolni, je-
lezni társulatunk irodalmi működését, létele első évtizedé-
ben. Ez számba összefoglalva (de a bizományba vett, vagy 
a mások költségén a társulat czime alatt kiadott műveket 
ide nem értve), összesen 132 különféle tartalmú munkát te-
szen, kiadva 1,555,039 példányban s 10,822,139 iven. Ehhez 
járulnak a közel egy millió példányban kiadott szent képek 
is, melyek terjesztése szintén egyik feladatát képezi társu-
latunknak. 

Mint tudva van, a társulat 90 ivnyi könyvilletményt 
rendelt adatni évenkint tagjainak 3 p. f r t évi díjért, — oly 
ár ez, minővel a ponyvairodalmi termékeket is alig lehet ki-
állítani, s magában a nyomtatási költségeket már 20 év előtt 
is alig lehetett födözni. Hogy a társulat ez ár mellett létesít-
hesse kiadványait, (a minthogy ez ártól 30 év múlva, maig-
lan sem tért el), ez csak ugy történhetett meg, hogy az ala-
pító tagok által befizetett dijak s ezen felül befolyt, de az el-
ső évtizedben 30,000 fr tot nem haladó adományok kamatait 
s az egyéb könyvekből bevett szerény jövedelmet vehette 
igénybe . . . csak igy teljesíthette fölvállalt kötelezettségét, 
födözhetvén egyszersmind a kezelési költségeket is, melyek 
már kezdetben jelentékeny összegre rúgtak. 

S a kathol. magyar közönség, melynek szellemi s vallási 
szent érdekeit ily irodalmi termékek által s ily jutányos áron 
igyekezett előmozditani a társulat, nem vonta meg ettől rész-
vétét, szivesen sorakozott tagjai közé, ugy hogy a tagok 
száma, mely mindjárt az első években felülhaladta a másfél 
ezeret, az első évtized végén megközelítette az ötezret, tehát 
azon számot, minővel addig egy ilynemű vállalat sem dicse-
kedhetett hazánkban ; azon számot, mely a sok tekintetben 
fölöttébb megváltozott viszonyok között is, mintegy törzs-
szám gyanánt, mai napiglan megmaradt a társulat kebelében 
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és pártolásában ; pedig egy irodalmi vállalatnál, melynek 
termékei 4—5000 olvasó kezeibe jutnak, ez nem jelenték-
telen szám, a miénknél sokkal nagyobb irodalmakban is. 

A társulati választmány e részvétet egyszersmind ki-
adványainak egyik krit ikájául tekintette s ösztönül a tovább» 
terjeszkedésre, — mindamellett azonban, főleg a társulat 
anyagi szerényebb eszközei tekintetéből, jónak látta vitor-
láit összébb vonni, s minden oly vállalatokkal fölhagyni, 
melyek habár különben kívánatosak, de mégis több évi ki-
sérletek és tapasztalás szerint tetemesb veszteséggel járnak. 
„Mert bizonyára (mint az első évtizedről akkor számot adó 
alelnök oly találóan mondá közgyűlési előadásában) jobb* 
hogy még a jónak terjesztéseben is a lehetőség és eszély kor-
látai között tartózkodjunk, semmint buzgóságunkban azo-
kon túlterjeszkedve, magának a társulatnak lételét veszé-
lyeztessük". (1858-i jegyző- és névkönyv 15. lap). Oly bölcs 
elv, melyet egy társulat ügykezelésében soha sem kell szem 
elől téveszteni. 

íme, t. Közgyűlés ez dióhéjba szoritott rövid vázlata 
társulatunk irodalmi működésének, létele első évtizedében. 

(Folyt, köv.) 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
(Folytatás.) 

Maga az ágostai confessio (Tract . 2. Art. 7.) noha a 
papoknak nagy hatalmat enged, mégis hozzá teszi : „Verum 
cum aliquid contra evangelium docent aut statuunt, tum 
habent ecclesiae (vagyis a nép) rnandatum Dei, quod obe-
dientiam prohibet." E szerint a nép a papok birája, s ennek 
önkénye alá rendeltettek, s ezen okból a prot. pap a szerint 
tartozik tanitani, mikép a község meghatározza. Kinos hely-
zet, de ez is az annyira dédelyezett prot. elvnek, az egye-
düli (?) hitforrás s a szentírás szabad magyarázatának elma-
radhatlan corolláriuma. E súlyos nyomás mielőbbi beszün-
tetését s a prot. papság egyházi tekintélyének rehabilitatió-
já t csak azért is óhajt juk, mert oly sok jeles és mivelt fér-
fiú elnyomatását már mint emberek szivből sajnáljuk. 

Fokozzák sajnálatunkat az érdekelt lelkész uraknak pa-
naszos hangjai, melyek nyilvános lapokban annyiszor, men-
nyiszer kifejezést nyernek. Igy Keserű igehirdető ur e baj 
orvoslását egy meginditandó protestáns laptól mint paua-
ceatól (általános gyógyszertől) várta, szivszakadva ekkép 
fohászkodván : „Derül j hamarább óhajtott napja a protes-
táns egyházi lapoknak, hiszszük, hogy epochát teremtesz 
hiányos egyházi szerkezetünkben." (Jelenk. 1842. május 4. 
36-ik szám.) 

S megelőztetett e jámbor israelitának óhaja, mert már 
egy hónappal előbb, apr. 7-én, a ,Pr. E . I . L. ' megszületvén, 
Dobos lelkész ur a két első számban a protestantismus elvei 
s a prot. hierarchia állásából megmutatni törekedett, hogy 
a magyar prot. egyházban, elvben és gyakorlatban képtelen-
ség a papönkényt találni, sőt a históriából megmutatván a 
világi protestánsok önkényét az egyházi ügyekben, ekkép zárja 
be philippicáját : „Zérus ezek szerint minden hatalmunk, 
mely csak akkor emelkedik valami kis potentiára, mikor 
világi factort irnak elébe. És még e fuga vacui állásunk is 
szemet szúr, még e hézagtöltést is sokalják némelyek. Hosz-
szu sorát hozliatnók fel s kézzelfoghatólag megmutathat-

nék, hogy itt (t. i. a világi protestánsoknál) van fészkestől 
a ránk fogott hierarchia, csak hogy nem egyházi köntösben." 

A panasz tehát a prot. világiak és papok közt kölcsö-
nös. De valamint mindenben, ugy itt is lát juk a Nemesis 
működését. Senki a katholikus hierarchiát lealacsonyitóbb, 
gúnyosabb kifejezésekkel az önkényről nem vádolta, s ma 
sem vádolja, mint a protestánsok. S íme most (magok ki-
nyomva a szeget a zsákból) in eonspectu gentium, a protes-
táns önkény miatt keserűen panaszkodnak. 

És hogy megtudjuk, mikép „iliacos intra muros pec-
catur et extra" — a prot. világiak a protestáns papönkény-
ről panaszkodnak ; a papok pedig világi önkény miatt a val-
lás méltóságát Dobos prédikátor úrral, a demagógia kalodá-
jától féltik. 

Már, ha valaki kérdezné tőlünk, melyik rész bitorol a 
másik ellen a protestánsoknál egyházi tekintetben önkényt, 
más egyebet alig mondhatnánk, mint azt, hogy mind a két 
rész. Mert, miután protestáns elv szerint minden egyes indi-
viduum hit dolgában független souverain, vagyis magama-
gának pápája s anyaszentegyháza, ha az ekklezsiában a v i -
lágiak jogelsőbbséget kivánnak a pap ellen, mivel pap, s vi-
szont a papok ugyan azt követelik a világi ellen, mivel nem 
pap, akkor bizony egymás szemére az önkény miatt mit sem 
vethetnek, hanem vallják be a prot. elv iránti következet-
lenségöket és a mea culpát. 

Záradékul, ha ismét egyvalaki azt kérdezné tőlünk, 
kit kell ezen abnormis és a protestantismusban soha semmi-
kép sem orvosolható állapot okának és dajkálójának tartani ? 
tartózkodás nélkül megmondanók, hogy ezen vád a refor-
mátorokra s a prot. vallás hivatalos tanítóira, a protestáns 
papokra esik ; — s noha az önkény elleni panaszuk súlyos és 
annál súlyosabb, mivel Ók nyujták a világiak kezébe a sújtó 
fegyvert; de ismételve mondjuk, hogy a protestantismusban 
teljességgel orvosolhatatlan a panasz, s pedig annál orvosol-
hatlanabb, minél inkább (a protestantismus fő elve szerint) 
kifejtetnek, s az élet mezejére átvitetnek a lelkiismeretnek 
(kivált a szentírásra mint egyedüli hitforrásra és szabad 
vizsgálódásra vonatkozó) képzelt jogai. 

(Folyt, k.) Grundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 14. A reformátusok tiltakozása. A tiszán-

inneni ref. egyház a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
sz. István király ünnepe tárgyában kibocsátott rendelete 
ellenébeni tiltakozását benyujtatta ugyanazon minisztérium-
hoz. Nem lehet feladatunk az egész tiltakozást közölni, és 
pedig annál kevésbbé, mert a tiltakozásban u j argumentu-
mokra nem akadtunk, az egész visszhangja levén azon czik-
kezéseknek, melyek ezideig protestáns lapokban megjelen-
tek, s melyekre mi azonnal megtettük megjegyzésünket ; hall-
gatással azonban még sem mellőzhetjük e tiltakozást, mert 
az bennünket katholikusokat nagyon is érdekel. 

A református tiltakozás szokás szerint hangsúlyozván 
mindenekelőtt a protestáns egyház hazafiságát, lelkismereti 
szabadságának sérelmét lát ja az ismeretes miniszteri rende-
letben, sőt sarkalatos hitelveinek megsértését is ; mert a ren-
delet nyiltan ellenkezik ama keresztény és a protestánsokra 
mindenekfelett kötelező parancsolattal : „Egyedül csak Istent 
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(sic!) imádjad s egyedül csak ő neki szolgálj", a protestáns 
isteni tisztelet tárgyát ugyanis, mint az a tiltakozás fen-
tebbi szavaiban mondatik, ,csak maga Isten (sic !) és az ő 
fenséges lényének tulajdonságai képezhetik'. 

Lehetetlen, hogy e szavakhoz kath. lap hozzá ne szól-
jon, hogy ne tiltakozzék azon eljárás ellen, melyet a protes-
tantismus a katholicismus iránt még ma is, vagyis a protes-
tantismus behozatala után három századdal tanusit. Ha az 
idézett szavaknak értelmét tekintjük, ugy az nem más, mint 
a következő : mi protestánsok sz. Is tván ünnepét nem ünne-
pelhetjük, mert mi a szenteket nem imádjuk, a mi hitelveink 
csak Isten imádását engedik meg ; egészen másképen áll a 
dolog a katholikusoknál, kik nemcsak Istent, hanem a szen-
teket is imádják. Igenis, bármily fedve is, de a reform, til-
takozásnak idézett szavai a mondott értelemmel birnak, in-
directe a szentek imádásával vannak vádolva a katholiku-
sok az idézett szavak által, és nincsen ember az országban, 
aki olvasva a tiltakozást, velünk egyértelemben ne fogná 
fel a tiltakozás szavait, és ez az oka, miért emeljük fel sza-
vunkat. Hasonló rágalmak ugyanezen tárgyban is elő szok-
tak ugyan fordulni protestáns lapokban, de mindezideig 
hallgattunk, — hallgattunk, mert ismerve a protestánsokra 
örökségképen maradt ,calumniare audacter' jelszót, csakis a 
szenvedélyességnek tudtuk be a rágalmat és a tudatlanság-
nak ; de most, midőn ugyanazon rágalmat, mintha a katho-
likusok Istenen kivül másokat, a szenteket is imádnák, hi-
vatalos nyilatkozatban is terjesztetni olvassuk, ez ellen a 
leghangosabban tiltakozni becsületbeli kötelességünknek tart-
juk, mert nem engedhetjük meg, hogy e háromszázados hazug-
sággal a nép még ma is tévútra vezettessék. 

Nem, mi katholikusok, — tudják meg ezt a protestánsok, 
tudja meg a világ, — hogy mi Istenen kivül senkit sem, tehát 
a legnagyobb szenteket sem, magát a bold. Szűz Máriát 
sem imádjuk. Vagy vegyék elő protestánsaink a legki-
sebb katechismust, olvassák el a legterjedelmesebb dogma-
tikát és biztosithatjuk őket, hogy a szentek imádásáról azok-
ban egy betűt sem fognak találni. Az a tisztelet, melyet a 
katholikusok a szentek iránt tanúsítanak, oly távol áll az 
imádástól, mint az ég a földtől. De ha mégis protestánsaink 
annyira biztosak a felől, hogy a katholikusok a szenteket 
imádják, ezennel felszólitjuk őket, hogy idézzék azon, egy-
házi jóváhagyással megjelent, katechismust, dogmatikát, egy-
házi határozatot, mely a szentek imádásáról szól ; egyházi 
könyveink nem tartatnak titkos zár alatt, könnyen hozzájuk 
lehet férni bárkinek is, keressék, és ha meggyőznek bennün-
ket állitásuk igazságáról, mi megadjuk magunkat ; de ha ily 
adatot nem találnak, akkor hagyjanak fel annyiszor és any-
nyiszor megczáfolt állításaikkal, ne mutassák ki oly nyíltan 
gyűlöletüket a katholicismus iránt, és azt is, hogy a protes-
tantismus csak ily nemtelen eszközökkel képes magát fenn-
tar tan i ; végül pedig fontolják meg, mi lenne abból, ha mi 
katholikusok követve az adott példát, feltéve, hogy ilyesmi 
természetünkben lenne és a katholicismus elveivel s méltó-
ságával összeférne, hasonló rágalmakat terjesztenénk a pro-
testánsok ellen ? Sokszor szoktak hivatkozni a protestánsok a 
felekezeti békére, az ismeretes miniszteri rendelet ellenében 
is felemlittetett protestáns részről, hogy az a felekezeti békét 
zavarja, figyelmeztetjük tehát őket, hogy tegyenek saját sza-

vaik szerint, ne zavarják meg a felekezeti békét, és vala-
mint hírlapi, ugy különösen hivatalos nyilatkozatokban ta r -
tózkodjanak az igazsággal ellenkező állításoktól, mert ezek 
minden egyebet képesek eredményezni, csak nem a feleke-
zeti békét. ^ 

Pest, május 13. A kormány visszavonulása. Alig, hogy 
fentebb közlött ,pesti levelünk' utolsó sorait befejeztük, nem 
mondjuk, hogy meglepetésünkre, mert biztosan számitottunk 
reá, a kormány félhivatalos lapjában egy miniszteri rendeletet 
olvastunk, melylyel a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
mindenesetre a kormány megegyezésével, a sz. István nap 
megülése tárgyában kiadott, és egész nevezetességre emel-
kedett miniszteri rendeletet visszavonja és hatályon kivül 
helyezi. Evvel legalább egyidőre semmivé vannak téve 
mindazon szép argumentumok, melyekkel a belügyminiszter 
ur a miniszteri rendelet kiadását az országházban oly meg-
győzőleg indokolta. 

Ámbár a miniszterialis visszavonulóban magában elé^ o o 
indokot találnánk annak fejtegetésére, hogy kik miatt vona-
tott vissza egy, a kormány által helyesnek talált rendelet, 
ámbár ennek a kérdésnek fejtegetése mindennél nagyobb vi-
lágosságba helyezné, hogy kik azok, kik Magyarországon je-
lenleg kormányoznak és statust a statusban képeznek, ám-
bár e fejtegetés csattanós választ foglalna magában azon ta-
gadás ellenében, hogy nálunk bizonyos felekezeti politika 
űzetik a fensőbb regiókban, végül ámbár e fejtegetés fel-
nyithatná sokaknak, ér t jük katholikusoknak a szemét, kik 
még most sem tudnak, vagy akarnak látni, kik még ma sem 
akarják belátni, hogy a felekezeti ,egyenjogúság' a katholi-
kusok elnyomásában leli kifejezését; igenis, mindezek fejte-
getésétől, bármily hálás thema lenne is, ma mégis, habár a 
legnagyobb önmegtagadást gyakorolva, elállunk . . . . 

Veszszük a miniszteri visszavonuló rendeletet ugy a 
mint van, súlyt fektetve mi is arra, a mire a miniszteri visz-
szavonuló rendelet súlyt fektet. Azt mondja ugyanis e ren-
delet, hogy : „miután igen nagy súlyt helyezek arra, hogy 
mindaz mellőzve legyen, ami bár csak ürügyet is szolgáltat-
hatna arra, hogy hazánkban a különböző hitfelekezetek kö-
zötti kölcsönösség s azon alapuló jó egyetértés megzavartas-
sék, vagy a vallasszabadság biztos élvezete iránti meggyő-
ződés s abból eredő lelki nyugalom megrendittessék, fent-
idézett rendeletemet ezennel visszavonom és hatályon ki-
vül helyezem." 

Nevezetes szavak, melyektől a helyeslést megtagadni 
senki sem fogja. A modern államok esztelenebb tényt nem 
követhettek el soha, mint midőn ujabb időben a kultura 
gunyjára az úgynevezett ,kulturliarczot' behozták, egymás 
ellen izgatva a különben egymásközt békében élő, különböző 
valláshoz tartozó állampolgárokat, minek hátrányos követ-
kezményét az államok siratják meg és mi nem kevésre be-
csüljük a miniszteri lelkierőt, hogy mintáz hivatalosan erő-
síttetik, visszavont oly rendeletet, melyre nézve félt, nehogy 
megzavarja a hitfelekezetek közt létező jó egyetértést és 
megrenditessék a vallásszabadság biztos élvezete iránti meg-
győződés ós az abból eredő lelki nyugalom. Ez szerintünk 
annyit akarna jelenteni, hogy a kormány, vagy a rendeletet 
kiadó miniszter nem barátja a kulturharcznak nemcsak, ha-
nem még az ürügyet is elakarja vonni, mely ily véleményre 
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alkalmat nyújthatna és vissza vonni saját helyesnek itélt 
rendeletét is, csakhogy a vallási béke meg ne zavartassék. 

Elvben ez nagyon szépen van mondva, .de hát a gya-
korlat mit mond hozzá ? a gyakorlat nem az, mely most leg-
közelebb szemeink előtt folyt le, ez csak kivétel, melylyel szem-
ben a szabály áll, hanem azon gyakorlatot ért jük, mely meg-
előzte a sz. István nap megölését meghagyó rendelete vissza-
vonását? Nem szükséges tuloznunk, ami nem is szokásunk, 
hanem visszapillantva a lefolyt liberális évekre, kényszerítve 
vagyunk bevallani, hogy az a nézet, melynek a miniszter ur 
kifejezést most adott, ezelőtt nem létezett, legalább a tények 
egészen ellenkezőről tanúskodnak. A katholikusok nagyon 
sokat tudnának ily tényekről beszélni, és annak idejében so-
kat beszéltek is, de minden siker nélkül. Midőn arról volt 
szó, hogy a katholikusok jogai sértessenek meg, akkor az sem-
mi félelmet nem keltett arra nézve, hogy a felekezeti béke 
megzavartatik és habár feliratok magas helyről terjesztettek 
is a kormány elé, a kormány mégsem érezte magát indíttat-
va arra, hogy rendeletét vissza vegye. Ez az állapot, a meny-
nyiben a katliolikusokra vonatkozik, még ma is létezik, a sé-
relmek ma sem szüntettettek meg, holott a mi szerény néze-
tünk szerint, quod uni iustum alteri aequum és a katholi-
kusok nyugalma nem kevesebb figyelemre méltó a kormány 
részéről, mint másoké. Mi sincsen ennélfogva jogosabb kö-
vetelés, mint lia a kormány vissza tudott vonni egy rende-
letet, mely bizonyos felekezetre nézve sérelmes volt, vonja visz-
sza azokat is, melyek a katholikus egyházra nézve sérelme-
sek és lia a felekezeti béke oly nagyon szivén fekszik, a 
jövőre nézve tartózkodjék oly rendeletek kiadásától, melyek 
az ellenkező nézetet lennének képesek a katholikusokban 
megerősíteni. Ez, azt hiszsziik, nagyon jogos és méltányos kö-
vetelés ; nem követelünk kivételes állást, nem követelünk 
privilégiumot, hanem azt követeljük csak, hogy ami reánk sé-
relmes, éjien ugy orvosoltassék, mint orvosoltatik az, mi állí-
tólag másokra sérelmes ; lia nem lealázás ezt tenni a kor-
mányra nézve mások irányában, miért lenne lealázás a ka-
tholikusok irányában? ismételjük ; quod uni iustum, alteri 
aequum ! A 

Szepesi egyházmegyéből. Aprilhó végén. Apapi 
nyugdijalap kimutatása. A szepesi-egyházmegyei papi nyug-
dijalap 1877. évi kimutatása több érdekes, utánzásra méltó 
adatot foglal magában, melyeket nyilvánosságra hozni sie-
tünk. Kétféle nyugdijalap létezik a megyében : a régi, 
mely folyó év elején 32,395 ft. 173/4 kr. o. é. tett ki, és az 
uj , mely 1873. évben dr. Samassa József mostani egri érsek 
ő exája, még mint szejiesi püspök által lett alapit va. Belát-
ván ugyanis ő exja, hogy az akkori időben fenálló nyugdij-
alap nem elegendő, miszerint a számos aggkoru vagy súlyos 
betegségben sinlődő és legalább némileg tisztességes segé-
lyezésre méltán igényt tartó papok istápoltatliassanak, min-
den egyházkerületet, követek által, képviselt egyházmegyei 
értekezletet hivott össze, melyen ő exája elnöklete alatt be-
ható tanácskozás után ezen az egész papságra nézve nagy 
fontosságú kérdés oly módon oldatott meg, hogy nem csak 
önkénytes adakozások által u j nyugdijalap létesitése, hanem 
minden egyes lelkész az 1802. évben hivatalosan megbecsült 
ezer forintig érő jövedelme után egy, ezer forintot megha-
ladó jövedelme után két százaléknyi adónem évenkinti kö-

telességszerű fizetése határozatilag kimondatott. Azonkivül 
más, a papi végrendeletekre és végrendelet nélküli elhalálo» 
zásokra vonatkozó üdvös határozatok hozattak. O exája az 
uj nyugdijalap létrehozásához szokott nagylelkűségével mind-
jár t akkor 4000 frt tal járult , ugy hogy 1874-ben 10,000 és 
a következő években több mint 4000 frt . 7°/0 kamatokra a 
takarék-pénztárba betétethetett. Az 1877-ik év végén a cse-
lekvő állapot állott következőképen: A régi nyugdijalap-
tőke után bejött kamatok fejében 1959 ft. 65 kr. ; az u j alap 
gyümölcsözött 1074 ft . 89 krt . ; az 1876-ik évből maradt a 
pénztárban 1696 ft. 956/10 kr. ; a papság jövedelmére kive-
tett adó fejében befolyt 1271 f t . ; az 1877-ik évre állott te-
hát rendelkezésre 6002 ft. 495/ I0 kr. Ezen összegből fordít-
tatott 14 pap segélyezésére 3412 ft. 45 kr. ; az egy évre utal-
ványozott legnagyobb nyugdij te t t 500 f to t ; 1000 ft . téte-
tett be a takarék-pénztárba és a kezelési és ezévi kimutatás 
nyomtatása utáni költségek tettek 23 ft . 10 krt . Az összes be-
vétel tesz tehát 1877-ik évben 6002 ft. 49 5/i o krt . Az összes ki-
adás ugyanazon évben 4435 f t . 55 krt. Marad tehát a pénz-
tárban 1566 f t . 945/'10 krnyi fölösleg az 1878-ik évre. Ezen 
eredménynyel annál is inkább meg lehetünk elégedve, miután 
a kiadásokban oly tételekre akadunk, melyek ideiglenes minő-
ségüknél fogva, rövidebb vagy hoszabb idő múlva elesnek, 
és a mint szivtől kivánjuk, nem is ismétlődnek, mert ámbár 
ily nemes czélra szivesen adózunk, betegeskedő papi testvé-
reinknek mihamarabbi teljes felüdülést, a többieknek pedig 
tartós jó egészséget őszintén kivánunk. —y. 

Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) Ezek után senki se fogja jóhiszemtileg 
állithatni, hogy az Oroszország katholikus népességeire nehe-
zedő sérelmekért a felelősség ő rá juk esik vissza, különösen 
pedig, a ki meggondolja, hogy a mi sz. vallásunk hiveit arra 
tanitja, hogy a megállapított hatóságnak alá vessék magu-
kat, lia ez nem jár vallásuk kárával. — Sőt mindenkinek el 
kell ismernie, hogy mindazon nehézségek, melyekbe a csá-
szári kormány a közügy oly nagy kárára ütközik, épen azon 
háborúból származnak, melyet alattvalóinak hite ellen indit, 
ugy hogy a nép azon kemény válaszútra juttat ik, hogy vagy 
megváljon atyáinak hitétől, vagy ellenálljon a csábitásnak 
és erőszaknak ; — azon kényszerűségben van, hogy azon 
isteni parancsolathoz tartsa magát, mely azt parancsolja, 
hogy inkább Istennek, mint az embereknek kell engedel-
meskedni. 

Tehát ilyetén, már tűrhetlen helyzettel szemben, mely 
gyors és hatályos gondoskodást igényel a sz. széktől, a szent 
atya elrendelte, hogy terjeszszem a császári kormány elé a 
tények és törvények ama szomorú sorát, melyek felforgat-
ják Oroszországban az egyház isteni intézményét, még re-
ményt táplálván, hogy látva a katholikus egyház veszélyére 
tet t rendszabályok igazságtalanságát, hajlandó lesz véget 
vetni ilyen erőszakos helyzetnek az által, hogy olyan intéz-
kedéseket tesz, melyek nincsenek ellentétben az egyház tör-
vényeivel, továbbá a lelkipásztorok és az egyház szolgáinak 
velők született kötelmeivel. 

A császári kormány nagyon jól tudja, hogy az egyház 
feje nem szolgáltathat botrányt a hi veknek, innét van az, 
hogy ha szerencsétlenségre igazságos felszólalása ez esetben 
is eredmény nélkül maradna, kénytelen lenne más eljáráshoz 
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folyamodni, mely képes eleget tenni a súlyos felelősségnek, 
mely felséges személyére nehezedik. 

0 szentsége tehát az, kinek meghagyásából van sze-
rencsém Excellentiádnak a mellékelt lapokat átadni, melye-
ken előadvák a főbb pontok, vonatkozással azon törvényekre, 
rendeletekre és szabályokra, melyek a sz. szék figyelmét ma-
gukra vonták és melyeknek visszavonása kéretik. 

O felsége kormánya más alkalommal tapasztalta, mily 
előzékeny fogadásban részesültek a sz. széknél bizonyos 
egyezkedési javaslatok, melyek aztán alapul szolgálhat-
tak a két kormány közti conventióra. Ezen szerződés vég-
rehajtása az, mely most mindenek előtt követeltetik ; és he-
lyet adunk a reménynek, hogy valamint más alkalom-
mal az uralkodónak felséges atyja fogadta boldog emlékű 
X V I . Gergely kérelmét, azon látogatáskor, melyet ezen je-
les pápánál tett, ugy most Sándor császár, méltányosságá-
ban és igazságosságában leend engedékeny ő szentségének 
szavára és adandja vissza a békességet a katholikus népnek, 
mely tőle várja teljes visszaállítását a katholikus vallás sza-
bad gyakorlatának Orosz- és Lengyelország országáiban. 
Róma, államtitkárság, 1877. jul . 26. Fogadja stb. (Folyt, köv.) 

Én z o k tuner i k a. Fény- és árnypontok. (1. a 36. sz. 
Vége.) Különös előszeretettel arra szoktak utalni, hogy az 
amerikai nagy városok lakosságának mekkora része katholi-
kus. Igy azt mondják, hogy New-Yorknak 500,000 lakója 
közt 200,000 katholikus van. H a már ez is örvendetes, ugy 
még örvendetesebb ama másik körülmény, hogy az amerikai 
nagy városoknak katholikusai közt sokkal szebb és élenkebb 
hitélet virágzik, mint az európai nagy városokban. Csakhogy 
a fénypontok mellett itt sem hiányoznak a sötétebbek, az 
árnypontok, mert hoszu ama bűnös szenvedélyek sora, me-
lyeknek itt is sokan áldoznak, nagy a vegyes és ,vad' házas-
ságoknak száma, s ép az utóbbiak azok, melyek által éven-
kint sok száz gyermek vész el a kath egyház számára. Igaz, 
hogy a kath. árva-, men-, javitó- és kórházak nagy buzgó-
sággal működnek s sok bajon segítenek ; azonban a szükség-
letnek még igy sem tudnak eleget tenni, annál is kevésbbé, 
minthogy a nervus rerum gerendarum igen gyakran fájdal-
masan hiányzik. 

Amint Európában, ugy itt is a falu népe jobb a váro-
sinál s a vidéken a katholicismus szebben virágzik mint a 
városokban — igaz, hogy csak ott, hol kissebb-nagyobb, de 
rendes telepitvények léteznek. Az Unió nyugoti részében 
vannak egész vidékek, hol a katholikusok, főleg németek te-
temes többségben vannak, igy Ohio, Illinois, Indiania, Jowa, 
Wiskonsin és Minesota egyes kérületeiben. Ott rendesen a 
hitélet élénk ós virágzó ; veszély, — amerikai fogalmak sze-
rint — nincs, a lelkipásztorkodás nyugodt és rendezett, a tan-
ügy virágzó. Legroszabb helyzetben vannak azon katholi-
kusok, kik elszigetelten, vagy legalább eltűnő kisebbségben 
laknak a máshitüek közt. Az ilyenekben a vallási öntudat 
csakhamar csökken, sőt elvész. A második generátio még 
meg szokott ugyan keresztelve lenni, tudja is, hogy ,voltaké-
pen' katholikus s hogy e szei-int élnie is — kellene ; de a har-
madik generátio már ri tkán tud erről valamit, gyakran meg 
sincs keresztelve. Igy van ez Amerikában mindenütt, hol a 
katholikusok tetemes kisebbségben vannak, sőt igy van ez 
Európában, főleg a protestáns északon is, s még roszabb lenne 

liahogy ott a Bonifatius-egylet oly buzgón és hathatósan ne 
működnék. Azért igen bölcsen cselekednek az amerikai püs-
pökök, midőn a katholikusokat mindenütt telepitvényekbe 
egyesiteni iparkodnak, s mint eddig a tapasztalat mutatta, 
törekvéseiket e téren is szép siker követi. 

Egy további igen fontos kérdés a katholikus benszü-
löttek, u. n. indianusok kérdése. Borzasztó, mit mivelt Grant-
nak haszontalan kormánya e szegény fa j ja l ; — egyes példá-
kat, ha jól emlékszem, tavai vagy harmadéve e lapokban is 
olvastunk1). Ujabban, mióta a Grantféle szabadkőműves tol-
vajbanda kissé háttérbe szorult, e téren is némi javulás ész-
revehető. Az u j belügyminiszter, a német eredetű Schurz 
Károly, kinek egyik rokona kath. pap, — miből azonban ne 
tessék igen vérmes következtetéseket vonni magának a mi-
niszter urnák katholicismusára nézve, — Schurz tehát mái-
igen sok bajon lenditett s még többeknek igazságos elinté-
zése bizton várható. 

Püspöki székünk 67 van, jelenleg, szerencsénkre, mind 
betöltve. A papneveldék majdnem tul vannak tömve a szer-
zetes rendek kül-és belterjileg folytonosan szaporodnak, ugy 
szintén a katholikus telepitvények és községek is. Az egyet-
lenegy altoni megyében a püspök, msgr. Baltes Péter József 
tavaly 9 u j plébániát alapíthatott, — igaz, hogy azok egye-
lőre nem valami zsíros javadalmak. De azért csak haladunk, 
ha lassan is, de biztosan ; s ez jól van igy, mert Amerika el-
vész, ha nem menti meg a katholicismus. 

IRODALOM. 
Válasz egy kis antikritikára. (Yége.) 

A szerző józan értelemben ezt is mondhatta : „A b. 
Szűz megengedte Jézus keresztre feszittetését." Mert kétfélekép 
lehet megengedni valamit : joghatóságilag, vagy joghatóság 
nélküli egyszerű beegyezéssel. Ez utóbbi értelemben használja 
szerző a ,megengedte' szót, és pedig nem dogmaellenesen ; 
mert ker. sz. Jánosról is irva van Mát. 4., hogy Jézus ke-
reszteltetését eleinte gátolta, „prohibebat eum", azután pe-
dig hallván tőle e szót : „sine modo", engedett „tunc dimisit 
eum" anélkül, hogy ezáltal Jánosnak Jézus fölött jogható-
sági hatalom tulajdoníttatnék. 

Mária Jézusnak „nem csak könyörög, hanem parancsol 
is" állítja a ,Virány' szerzője, de mily értelemben? Lássuk. 

Parancsolni kétfélekép lehet : főnöki szigorral, vagy pe-
dig kérő modorban; de oly visszautasithatlan hatálylyal,mely-
nél nagyobbat a hatalmi parancs sem eszközölhet. E máso-
dik értelemben veendő a fennidézett ,parancsol' szó. Való-
ban ha Istenről mondható, hogy engedelmeskedik teremtmé-
nye szavának, erről is mondható, hogy bizonyos értelemben 
Teremtőjének parancsol, mert engedelmesség és parancs vi-
szonyos fogalmak. Már pedig irva vagyon Josue 10, 14. 
„Non fuit antea nec postea tam longa dies, obediente Domino 
voci hominis et pugnante pro Israël." T. i. Josue hite, bizal-
ma, könyörgése Istenhez, a parancs hatályával birt. 

Még azt is mondja szerző Gyertyánffy beszövött hym-
nusa által : „Minden, ami környez, minden imád" t. i. téged 
oh sz. Szűz, és ez által sem sérti hitünket, ha megértjük 
őtet. Imádni ugyanis lehet kétféle értelemben : e szónak 
,adoro' technicus vagy pedig etymologicus értelme szerint, az 

i) ,Rel.' 1877. II. 20. sz. 158.1. Szeri. 
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előbbi szerint latria-1 jelent, s igy csak Isten imádható, a 
második szerint dulia-t vagy liyperdulia-1, a mely teremt-
ménynek is adható. Igy Josue 6, 15. olvassuk: „Cecidit J o -
sue pronus in terrain et adorans (Angelum, principem exer-
citus Domini v. 14.) a i t : etc." Ugyanezen értelemben ren-
deli az egyház nagypénteken : „Sacerdos . . . accedit ad ado-
randam crucem." Cf. Summa Thom. 22-ae L X X X I V . , 1. 1. 
Több nagy tudósok szólottak az ily érteményü imádásról, 
különösen a hires Christojthorus de Vega ,Theologia Mari-
ana' czimü munkájában, palaestra 33. ,Quo cultu sit ado-
randa Deipara', főleg cert. I X . ,Quo religionis actu ado-
randa sit Virgo Deipara'. 

Gyertyánffy „minden imád" kifejezése még ugy is 
megmenthető a hibától, ha az „imád" szó ,esdve, borulva kér' 
értelemben veszszük, a minővel csakugyan mind a latin ,ado-
ro' mind a magyar ,imádok' szó bir, mert najionkint mond-
juk : „imádd (ora, esdve kérjed) Istent érettünk bűnösökért." 

Észrevételeim által azt akarom értetni, hogy a megrótt 
kifejezések dogmáinkkal nem ellenkeznek ; ha azonban a 
szerző egy netáni ujabb kiadásban azokon változtat, „ne-
hogy a járatlanok, mint az antikritika irója helyesen meg-
jegyzi, tévedésbe ejtessenek, vagy az ellenség okot találjon 
szent hitünk gáncsolására", azt kifogásolni nem lehet, sőt in-
kább helyeselni.1) Sz. F. 

X Mai-Monat. O mächtige, o gütige, o getreue Jung-
frau ! oder der Gnadenort „ Unserer Lieben Frau von Lour-
des1', von Alexander Weninger, Pr . d. G. J . Rgsbg Pustet, 
1877; Pesten kapható Tettey Nándornál; 8-rd. V I I I s 480 
lap, ára 1 ft. 20 kr. Cum permissu Superiorum. 

A kik, mint mi, budapesti hivek, szerencsések voltak a 
t. szerzőt már ismételten mint imaapostolsági, nagyböjti és 
májusi szónokot hallgatni, kettős hálával tartozunk neki, 
hogy végre valahára néhányat azon drága gyöngyszemekből, 
melyektől kedves szónoklatai ragyogni szoktak, füzérré egye-
sítve, tisztelőinek kezeibe letett, kik abban számos kedves 
emléket, mindannyi üdvös tanulságot találandnak. De má-
sok is, kik nem részesültek még azon szerencsében, hogy e 
méltán ünnepelt hitszónokot hallgathassák, csak a legnagyobb 
megelégedéssel és lelki haszonnal olvasandják végig e ked-
ves könyvet, melyben szerző ép oly eredeti mint sikerült 
modorban, egyik májushavi predikaczio-cyclusa nyomán, a 
lourdesi eseményeknek 32 fejezetre, ideértve az előesti beszé-
det is, — felosztott történetét napról napra a minden egyes 
mozzanatból vont hit- s erkölcstani fejtegetésekkel és lehú-
zásokkal összekapcsolni tudja. E modor sajátságos, kedves 
élvezetet nyúj t az olvasónak, mig az oktatásnak a történet 
egyes mozzanataivali összeköttetése ugyanazon lélektani tör-
vénynél fogva maradandó nyomokat hagy szivében, mely-
nek a parabola is hatását köszöni, mit ugy kérünk érteni, 
hogy az emlékező tehetség, midőn a történetet felveszi ma-
gába, egyúttal a hozzá fűződő tanulságot is hiven megőrzi. 
E szempontból is tehát csak helyeselni tudjuk t. szerzőnek ta-
pintatát s ezért kettősen örvendünk Tettey Nándor, pesti 

') Ismételjük, hogy csakis azon óhaj, hogy a t. szerzők „a járatla-
nok . . . vagy az ellenség" miatt szabatositsák kifejezéseiket, birta az ,an-
tikritika' iróját felszólalásra, nem mintha ő is ne tudná, hogy az incri-
minált kifejezések közül egyeseket — mik közé az ,imád'-félét még most 
sem számithatjuk — lehet ,per absolutum' magyarázva védelmezni is. S 
épen azon körülmény, hogy t. Sz. F. ur kénytelen ily szép, mély és ter-
jedelmes hittani érveléssel védeni e helyeket, mutatja, hogy a maga 
szempontjából igaza volt az ,antikritika' t. Írójának. Azért ne méltóz-
tassanak a dolgot bármily ügyes és körülményes hermeneutikával vagy 
szófeszegetésekkel a magasabb theologia terére átvinni, mert itt kiválólag 
arról van szó : miképen szabad, lehet és kell a nagyobb közönségnek szánt 
ajtatos könyvekben bizonyos nehezebb vagy kényesebb s könnyen félre-
érthető kérdésekről nyilatkozni ; jelen felszólalás t. beküldőjét pedig 
arra kérjük, hogy a .járatlanokat' és az ,ellenséget' ott szíveskedjék ke-
resni, a hol azok tettleg vannak . . . Szerk. 

könyvkereskedő ur ama nyilatkozatának, hogy „nem tud 
eleget hozatni, oly kelendő e könyv", mely kelendőséget, ha 
jelen soraink áltak még inkább fokozni sikerülne, szivből 
örvendenénk. = 

V E G Y E S E K . 
= Kalocsai érsek ő nmlga hoszabb gyengélkedéséből, 

hiveinek s számos tisztelőinek örömére ismét teljesen felgyó-
gyult. — Egri érsek ő exja f. hó 11-kén hoszabb bérmálási 
körútra indult. — Ftdő Schuster Konstantin kassai püspök 
ur ő mlga a bártfai tűzkárosultaknak 600 ftot adományozott ; 
ftdő Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát ő mlga pedig 
az esztergomi főgymnasium építési költségeihez 20,000 fo-
rinttal járult . 

— Tiszteletteljes köszönettel vettük a mlgos pécsi és 
szepesi püspök uraknak főpásztori körleveleit. Mindketten ő 
szentsége allocutióját hozzák, a pécsi e mellett di Pietro bi-
bornok-kamarásnak válaszát és a legujabbi Instructiót super 
motivis dispensationum matrimonialium, a szepesi pedig azon 
szép szertartásnak leirását is, mely szerint a mlgos püspök 
ur m. hó 24-én az iglói r. k. iskolát beszentelte. E megható 
ünnepélytől a ,M. Állam' hoszabb tudósitást hozott, melyből 
a következő részletet átveszszük : „A beszentelési szertartás 
végeztével ékes s tartalomdus magyar beszédet intézett a 
nagyszámú s müveit hallgatósághoz ő mlga, melyben azon 
tételt különösen nyomatékosan hangsúlyozta, hogy minden 
nevelésnek, ha szent czéljának megfelelni akar, a valláson 
kell alapulnia, miután minden bölcseség kezdete Isten félel-
me ; s egy másik német beszédben inté a tanitókat, de kivált 
az ott jelen volt szülőket azon szent kötelességeik lelkisme-
retes teljesítésére, melyekkel tartoznak gyermekeiknek ; ha 
valódi földi s örök javukat hordják szivökön, neveljék őket 
jó példaadás által s oltsák ártatlan sziveikbe a vallás serény 
szeretetét, s beszédében ő mlga oly ügyes fordulatokat, oly 
szivhez szóló erős érveket használt, hogy az egybegyűltek 
jó része édes könyekben nyilvánitá megindulását. Hogy pe-
dig a régi közmondás „finis coronat opus" itt is érvényesül-
jön, beszédje végén ő mlga egyezer (1000) frtnyi alapít-
ványról szóló okmányt tett le azon kikötéssel, hogy az ala-
pitványt a mindenkori polgármester és a helybeli róm. kath. 
plébános kezelje, a befolyó kamatok pedig könyvek vételére 
szegény iskolás gyermekek számára forditassanak, mig egy 
másik okmánynyal 200 frtnyi alapítványt tett a helybeli 
kórház javára." 

— Alzog utódjául a freiburgi egyetemnél dr. Kraus 
Xaver neveztetett ki, ki egyházrégészeti művei által már is 
tekintélyes nevet vívott ki magának s eddig, 1872 óta a 
strassburgi egyetemen mint a régészet és egyházi művészet 
történetének tanára működött. 

— M. hó 26-án az irhoni katholikusok a dublini főpol-
gármesternek elnöklete alatt nagyszerű meetinget tartottak 
nevezett városban, melynek tárgyát kiválólag a tanügyi 
kérdés képezte, a mennyiben az irhoni katholikusok teljes sza-
badságot követelnek arra nézve, hogy gyermekeiket a kath. 
hitben nevelhessék. Ö szentsége apostoli áldásában részesité 
az egybegyűlteket. 

Szeretetadománj/ok szentsége* Atyánk, XIII. Leo 
pápa számára. 

Eddigi összeg 86 frt., 4 darab es. kir. ar., 3 frt . ezüst 
s 2 húszas. 

A füssi hivektől 1 ft. 50 kr. 

Egyéb kegyeletes adományok. 
A szent sir őreinek a deákii hivektől . . . . 6 ft. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1878. 
Tartalom: A pápa Rómában Pipin előtt. — Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. — Tárkányi Béla alelnöki jelen-
tése. — Egyházi tudósítások : Pest. Sz. István napja mint nemzeti ünnep. Rónia, Örökösedési per I X . Pius hagyatéka ellen. 
Róma városa adósságai. ,Kath.' bank sat. Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének történetéhez. — Irodalom. 

A pápa Rómában Pipin előtt. 
(Folytatás.) 

A történelem, mely e részleteket fentartotta, 
meg nem ismerteti velünk ezen hatalom nagyobbo-
dásának különböző mozzanatait, azonban tekintve 
azon pápák kitűnő életszentségét, kik az 5. század-
ban az egyházat kormányozzák, tekintve azon elve-
ket, miket vallottak, elismervén rendes viszonyukat 
a világi hatalom iránt, kételkedni nem lehet, hogy a 
sz. szék ily hatalom gyakorlására maguk a császá-
rok által felhatalmazva volt. E császároknak hatha-
tós indokaik is voltak, nagylelkiieknek lenni a sz. 
szék iránt s bökezüségük által magukhoz fűzni a pá-
pákat ; viszont ezek a körülmények által s a biro-
dalom érdekében kényszeritve valának a nyilvános 
ügyekben igen tevékeny részt venni. Italia, barba-
rok által keresztül barangolva, ellenük erősebb, ha-
talmasb védvet nem birt a pápánál. Ismeretes, hogy 
sz. Leo az 5. sz. közepén két izben menté meg köz-
benjárása által Rómát, Atilla s Genserich elöl. Aga-
pet pápa egy századdal később, 536-ban a tél közepén 
Konstantinápolyba utazott,hogy Theodat, góth király 
s Justinian császár közt, bár sikertelenül, a békét 
megállapítván, Olaszországnak használjon. Stollberg 
Gesch. d. K. J . XIX. 487. 1. 

3. Bár mily érezhető lett légyen e világi befo-
lyása és tekintélye a sz. széknek az 5. és 6. század-
ban, még sokkal inkább tágul az a longobárd biro-
dalom megalapítása óta. Ezen nagymérvű esemény 
óta a keleti birodalom folyton növekvő gyengesége 
és az elhagyatottság folytán, melyben ez oknál fog-
va az olasz népek voltak, mindinkább szükségessé lett 
a pápa beavatkozása, sőt vezetése a politikai ügyek-
ben. Folyton a longobárdoktól zaklatva, e népek 
minduntalan segedelmet, -— de majd nem mindig 

eredménytelenül — kértek majd a pápa, majd a Ra-
vennában székelő exarcha által a keleti császártól. 
Ily szánandó helyzetben fő s gyakran egyedüli vé-
dőjüket a római pápában talál ták; erre volt magá-
nak a cs. helytartónak szüksége, majd hogy a kor-
mányzás költségeit fódözze, majd hogy a lázongó 
népet lecsititsa, majd hogy a longobárdokkal egyez-
kedjék, kinek tekintélye és szava sokkal inkább tisz-
teltetett maguk a barbarok által mint az exarcháé. 
Ekkép a pápák beavatkozván a nyilvános ügyekbe, 
csak a körülmények okozta szükségnek engedtek s 
eleget tettek a fejedelem s a népek egyesitett ki-
vánatainak. 

Nagy sz. Gergely pápasága, mely a longobárd bi-
rodalom megalapittatásának idejével körülbelül ösz-
szeesik, igen sok eseményt szolgáltat a fenti állitá-
sok beigazolására. Ritkán érzett valaki oly nagy el-
lenszenvet a világi ügyek iránt s nagyobb vonzal-
mat magános, elmélkedő élethez, mint ezen nagy pá-
pa. Mint a régi s dúsgazdag aniciusi család sarja 
Róma legfőbb méltóságát, a város praefecturáját 
nyeré el; erről lemondván, családi palotáját zárdává 
változtatta át s öt társával egyetemben sz. Benedek 
szabályának szigorú megtartásában leié örömét. 

II. Pelagius halála után pápává választatván 
meg, mindent megtett, tőle kitelhetöt, hogy megsze-
retett szerzetesi magányában maradhasson ; irt kö-
nyörgő levelet Mauricius császárhoz, kérve kérvén 
azt, ne erösitené meg a választást; tudtára esvén 
azonban, hogy a város praefectusa a császárhoz in-
tézett levelét lefoglalta s maga küldvén a császárhoz 
levelet a választás ügyében, sz. Gergelyt ebben ma-
gasztalá s az összes rómaiak nevében a megerösitést 
kérte, álruhában titkon hagyá el Rómát s a közeli 
erdőségekbe vonult ; i t t megtaláltatván, végtére en-
gedett a közóhajnak s elfoglalta a pápai széket. Ily 
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lelkületű férfiút a nagyravágyás, az uralomvágy in-
dokai nein vezethetik tetteiben, s mégis ö központja 
úgyszólván az összes politikai életnek Italiában. Ke-
seregve panaszkodik, mennyire el van foglalva a 
római püspök világi ügyekkel : „Hoc in loco quis-
quis pastor dicitur, curis exterioribus graviter occu-
patur, ita ut saepe incertum fiat, u t rum pastoris of-
ficium an terreni proceris agat." Epist. 25. A longo-
bárdok szomszédsága s ezek folytonos berohanásai a 
császárnak eddig alávetett tartományokba folyto-
nos bajt okoztak neki, hogy mondhatta : „Sicut pecca-
ta mea merebantur, non Romanorum sed Longobar-
doíum eppus factus sum." Epist. 31. 

Látni sz. Gergelyt folyton működni, rendelni 
mint világi urat, majdnem mint független fejedel-
met, az ellenség berohanásainak leginkább kitett 
városok ügyeiben. 0 kormányzót küld Nepibe, meg-
hagyván a népnek, hogy ugy engedelmeskedjék an-
nak, min ta pápának : „Leontio curam sollicitudinem-
que civitatis Nepesinae iniunximus, ut incunct is in-
vigilans quae ad utilitatem vestram vei reipublicae 
pertinere dignoscet,- ipse disponat. Quisquis con-
«ruae eius ordinationi restiterit, nostrae resultare Ö ' 

disposition! cognoscetur." Ep. 11. Nápolyba Con-
stantius tr ibunust küldi, hogy vezérelje e város, 
mely az ellenségtől fenyegetve volt, csapatait: „De-
votio vestra epistolis nostris, quibus magnificum vi-
rum Constantium tr ibunum custodiae civitatis Nea-
politanae deputavimus praeesse, paruit et congru-
am militaris devotionis obedientiam demons travit." 
Ep. 31. Több levelében buzditja a püspököket, hogy 
védelmezzék a városokat, örökkel lássák el a város 
falait s eleséggel a várakat. Ugyanezen ügyekben 
rendeleteket bocsát ki a császár katonai tiszteihez. 
Ö maga egyezkedik a longobárdokkal a béke ügyé-
ben s könnyiti és sietteti a béketárgyalásokat majd 
bőkezű ajándékai, majd ismételt kérelmei által az 
exarchánál, a császárnál, maguknál a longobárdok-
nál is. 592-ben betört a római területbe Arnulf, lon-
gobárd tusciai herczeg és uagy pusztításokat vitt 
véghez ; ennek oka, mint sz. Gergely leveleiből ki-
tudjuk, a római (exai'chatusbeli) katonák insultusai 
voltak, előbb t. i. igen kedvező feltételek alatt bé-
két kötött a pápa a longobárdokkal, mely ekkép fel-
bontatott ; az ellenségnek martalékul esett a római 
vidék, mert a katonaság Rómából az exarcha által 
Narni s Perusia városokba helyeztetett. Az exarcha, 
ki e bajt a rómaiakra hozta, „et repugnare contra 
inimicos nostros dissimulât, et nos facere pacem ve-
tat, quamvis iam modo, etiamsi velit facere, omnino 

non possuraus." .(Sz. G. lev. II. k. 32.) Gergelye baj-
ról értesiti a császárt, kéri a ravennai püspököt, hogy 
birja reá az exarchát, hogy béke kötessék Arnulffal, 
mert „Theodosiani, qui hic reinanserunt, rogam non 
accipientes, vix ad murorum custodiam se accom-
modant." Baronius 592. 2. és 3. sz. Végre 593. sike-
rült nagy pénz áldozatokkal a pápának a békét hely-
reállitani; a pápa iránt igen ellenséges indulatú 
exarcha Romanus azonban boszut akart venni a ró-
maiakon, mert nélküle a békét megvásárolni meré-
szelték, azért még az ott lévő, amugyis kevés számú 
katonaságot is Ravennába parancsolta, hol szükségte-
len volt, mivel e városnak, nagy falak, mocsárok s a 
tenger által védelmezve lévén, ostromtól tar tania 
nem kellett, s gonoszlelkii nyegleséggel a longobár-
dokat bántalmazni kezdte, kiktől várni lehetett, hogy 
boszuságukban majd a védtelen városra törnek. 

Elfoglalván a longobárdok néhány helyét, csak-
ugyan harczra szólitá Agilulf király az egész nem-
zetet, a rómaiakon, vagyis tulajdonkép az exarchán 
boszut veendő ; az elveszett városok hamar vissza-
foglaltattak, mi megtörténvén a longobárdok Róma O > O O 
felé indultak, azt ostromlandók s mindenütt iszonyú 
pusztításokat tevén. 595-ben Róma egész környéke 
elpusztíttatott s leginkább fáj t N. Gergelynek látni, 
amint „kutya módra megkötözve hurczoltatnak a 
lakosok rabszolgaságba." (Damberger, Synchron. Ge-
schichte. I. 287. s k. 1.) A város kétségbeejtő hely-
zetben volt, aki szerét tehette,megfutamodott, külö-
nösen a nagyok majd mind elhagyták az örök vá-
rost; Gergely akkor Ezechiel felett tartott szónok-
lataiban ekkép festi a város állapotát : .,Ipsa autem, 
quae aliquando mundi domina esse videbatur, qua-
lis remanserit Roma, conspicimus. Immensis dolo-
ribus multiplieiter attrita, desolatione civium, im-
pressione hostium, frequentia ruinarum. Ubi enim 
senatus? ubi iam populus? ,Contabuerunt ossa, 
consuintae sunt carnes' — omnis enim saecularium 
dignitatum ordo extinctus est. ,Excocta est universa 
compositio eius' et tarnen nos ipsos paucos, qui re-
mansimus, adhuc quótidie gladii, adhuc quotidie 
innumerae tribulationés premunt : iam vacua ardet 
Roma." (in Ezech. homilia 18.) 

Ily helyzetben az exarcha által egészen magára 
hagyatva, menthetleniil elveszett volna Róma a gö-
rög birodalom számára, fentartatott pedig a csá-
szárnak s ment is maradt a pusztítástól Gergely bő-
kezűsége által, ki az egyház pénzével Agilulf királyt 
kiengeszteli s ki ezek után magát alázatosan a csá-
szár pénztárnokának nevezi,' irván ez alkalommal 
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Constancia császárnénak : „Vigint i iam et Septem aunos du 
cimus, quod in hac urbe inter longobardorum gladios vivi-
mus. Quibus quam multa hac ab ecclesia quotidianis diebus 
erogantur, u t inter eos vivere possimus, suggerenda non sunt. 
Sed breviter indico, quia sicut in Ravennae partibus domi-
norum pietas apud pr imum exercitum Ital iae sacellarium 
habet, qui causis supervenientibus quotidianas expensas fa-
ciat , ita et in hac urbe ex causis talibus eorum sacellarius 
ego sum." (Baron. 595. 17. sz.) 

Sőt I tal ia többi császári tartományainak is a békét meg-
szerezni, lankadatlanul iparkodott sz. Gergely ; e törekvése 
ugyan eredménytelen volt az exarcha ellenszegülése miatt , 
ki inkább hagyja feldulatni azokat a longobárdok által, mint-
sem hogy békét kötött volna ; mig ez végre 598-ban a pápa 
közvetítése folytán megköttetet t . E viharos időben sz. Ger-
gely a keresztény könyörületesség cselekedeteit nagy mérv-
ben gyakorolta, ezreket a római egyház pénzén vál tván ki a 
fogságból, s rendeleteket is bocsátván ki több püspökhöz, 
meghagyván nekik, hogy az egyház pénzét ne kiméljék, mi-
dőn oly hiveik esnek fogságba, kik magukat kiváltani nem 
képesek. (Baron. 596. 7. sz.) (Folyt, k.) 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
(Folytatás.) 

Y . Fentebb idézett református lelkész urak, midőn a 
világi elem túlkapásai, hitdolgábani suprematiája, kizáróla-
gos uralkodása miat t lamentálnak ; ugylátszik, mintha me-
rőben csak tréfálkozni akarnának. Mert különben, hogy 
mondhatná helyeslőleg tiszteletes Dobos ur, hogy : „a refor-
mátoroknak legelső lépése a hierarchia ellen vala intézve, 
és Lu the r a wittenbergi tér közepén égeté meg X - d i k Leo 
pápa bul lá jában s a római ius canonicum-ban a hierarchiát ." 

Es e vérmes reményű atyánkfia még hozzá teszi, s 
min tegy jóslelküleg (?) prognosticálja, hogy „e hamvakból 
őt (t . i. hierarchiát) viszont feltámasztani vadonat lehetet-
lenség." (Zárjel közt mondva: mi ez már csak azért sem 
mernénk következtetni, mert például, ha a csökkenős taní t -
vány a neki nem kedvező classificatiót dühében összetépi, 
azért mégis kiki megtudhat ja , hányat ü tö t t az óra.) 

Dobos atyánkfia tehát mód nélkül elhibázta dolgát, 
midőn a wittenbergi téren eszközölt bulla-égetést annyi kár -
öröm nyilvánítással insinuál ja; mert a mit tiszteletes ur vé-
leménye szerint szabad volt tenni a római ius canonicum-
mal, attól a protestánsokat eltiltani tulajdon ius canonicum-
jokra nézve annál kevésbbé lehet, mivel maga Dobos ur 
mondja : „Nincs még nekünk teljes hitelű közakaratból (?) 
merítet t törvénykönyvünk." S azért a prot. lap t . szerkesz-
tősége (8. sz.) sem tar tá kivánatosnak a prot. zsinat rögtö-
nös megnyitását. „Előbb — úgymond — vitatkozzunk, cse-
rél jünk eszméket, fejtsünk ki s alapítsunk meg elveket." 

(Tehá t — zárjel közt jegyezzük meg jól ! — negyedfél 
század alatt meg elveket sem tudot t alapítani az elhírhedt 
protestáns bölcseség !) 

Sőt egyik szerkesztő ( ,Prot. L. ' 6. sz.) kijelenti, „hogy 
a pipafüst közt származott üdvös eszméket is" — kész a 
prot . lap dolgozó társaitól elfogadni, s a Veni Sande Spiritus 
helyett az egyházi törvények s prot. ius canonicum alkotá-
sára ekkép előkészületeket gyűjtögetni . 

De a mi ily profanus uton s módon készül, érdemel-e 
önkénynél s demagogiai kalodánál egyebet ? Minő elnevezés-
sel kelljen hát illetni azokat, kik a 16-dik századtól fogva az 
egész római katholikus anyaszentegyházra a tévelygés, ba-
bona, a tiszta evangelium megvesztegetésének szörnyű bé-
lyegét nyomák ? Kik ha tár t nem ismerő szenvedélyességök-
ben a ius canonicumot s benne (véleményök szerint) a hie-
rarchiát is örökre megégeték ; s ezen megégetésben, melyet 
egy vén asszony is teljesithetett , maiglan nagyszerű heroi-
kus tet tet látnak, kik magokat a józanész, felvilágosodás» 
tiszta evangelium birtokába lenni mondogatják, s e mellett 
megvallják, hogy negyedfél század lefolyása után ma kell az 
egyházi törvényekre nézve „az elveket kifejteni s megala-
pitani ?" Ezek után bizony elmondhatnók mi is az egykori 
,Pesti Hirlap '-pal 1842. I. f. „Ura im ! árva lelkemre mon-
dom, ez nagy botrány !" — Valamint a beregszászi egyház-
megyei gyűlés közlőjével : „Ura im ! azon legyenek, hogy ha 
vannak törvényeik, szentek, sérthetlenek legyenek ; vagy 
vallják meg részükről is, a mi már el van mondva, hogy a 
Protestantismus a reformatio óta nem haladott ." ( ,Jelenkor 
1842. 36. sz.) 

A protestantismus ily helyzetében nem csudáljuk, ha 
jelzett prédikátor urnák (a római ius canonicum, vagyis hie-
rarchia megégetése feletti örömnyilvánitása mellett is) a 
hierarchia szükségességét feltüntető e hét vi lágra szóló val-
lomásra kelle fakadnia : „Kezünkbe rozsdásodtak a kulcsok, 
zérus minden hatalmunk, határunkon állunk, k i jö t tünk az 
egyházi állás legszélére, önválasztásunk (pátere legem quam 
tulisti) a protestantismus elvei kitéptek már belőlünk min-
den tollat, mely fényes és értéktelen vala, a mi megvan, az 
szent ! Ne bántsátok, mert mezítelenségünket takar ják, s a 
föld s az emberek hidegsége ellen védnek. Leszakadott rólunk 
a prófétai palást és a nép koczkát vetett felette. Keblünk, 
fejünk, két kezünk le van szoritva, le van nyomva szegény-
ségünk nytige alá, törvényes állásunk semmi, vagy homokra 
épült ház, melyet egy nyugoti szél halomra dönt." ( ,Protes-
táns Lap ' 1. és 2. sz.) Vége k.) Gundy Mihály, esperes. 

A l e l n ö k i j e l e n t é s 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-áu tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 
A kedvező szerencse, mely ez időszak alat t oly hiven 

követte társulatunkat , ennek ügyvezetésére választott köze-
geit nagyobb vállalatokra ösztönözte, ugy hogy a társulat 
második évtizede a nagyobb vállalatok időszakának nevez-
hető, melyek nagyobb része azonban csak a harmadik évt i -
zedben ju tha to t t befejezéshez. 

E vállalatok elseje Cantu Caesar „Világtörténelmének" 
magyarosítása volt, melynek kezdete tulajdonképen a t á r su-
lat első évtizedének végső esztendejére tehető. E szerencsés 
vállalat kezdeményezője ugyan nem maga a Szent-István-
Társulat volt, hanem ennek egyik erős oszlopa s áldott em-
lékű maecenása, Bartakovics Béla egri érsek, ki a megbízá-
sából lefordított nagy munka első köteteit nagylelkűen tá r -
sulatunknak ajándékozta, s annak birtokosává, folytatójává 
tette. Társula tunk folytatá és bevégzé a szerencsés kezde-
ményt. S miután a múlt évi közgyűlésen alelnöki előadásom 
legnagyobb részben e remek mű méltatásával foglalkozott, a 
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t. Közgyűlés fel fog menteni attól, hogy róla bővebben szól-
jak, elég szószólója lévén a jeles mű önmagának : s hogy 
irodalmukban kiadója lehetett, örök büszkesége marad tár-
sulatunknak. 

A második nagy vállalat, melyet a Szent-István-Tár-
sulat második évtizedének mindjárt elején kezdeményezett, 
az „Egyetemes magyar Encyclopaedia" volt. Irodalmunk 
alig mutathat föl egy-egy vállalatot, mely buzditóbb lelke-
sitéssel, nagyobb előkészülettel, több költséggel és sok kö-
rülmény szerencsésebb összetalálkozásával indult volna meg, 
mint ez az Encyclopaedia. Már az 1848-i közgyűlésen a fé-
nyes tehetségű s szintoly kitűnő ékesszólásu alelnök (Danie-
lik János) minden, azon évi választmányi határozatok sorá-
ban legnagyobb fontosságúnak tartotta azt, mely által egy 
encyclopadiának vagyis átalános rendezett ismerettárnak fo-
lyamatba tétele lőn kimondva. — Fontolóra véve azon be-
folyást, melyet a külföldi encyclopaediák félszázad óta a m i -
veit hazai közönségre gyakorolnak, a választmány eljöttnek 
hivén az időt, melyben a Szent-István-Társulat egy ily nagy-
szerű s tetemes szellemi és anyagi erőt igénylő műre már is 
képessé lett, — nem habozott az eziránt eléje terjesztett in-
dítványt fölkarolni, s annak azonnali foganatosítását elren-
delni. Elhatároztatott tehát, hogy 1859-től kezdve a munka 
bevégzéséig minden évben 50 lexicon-nagyságu iv adassék 
ki ; továbbá, hogy a hon tudományos capacitásai és jelesebb 
tollú íróinak közreműködését megnyerhesse a társulat, irói 
díjul oly összeget szavazott meg, minőnek addig irodalmunk-
ban párja alig volt. A tartalom-jegyzék elkészítésére, rende-
zésére s az írók közötti kiosztására egy bizottság lőn vá-
lasztva, melynek elnökletére báró Eötvös József kéretett 
fel Mert közbevetőleg az akkori idők jellemzésére elég 
csupán említenem, hogy a társulat hazafias törekvését mél-
tányolva, az irói s egyéb nagy tekintélyek is, mint az emlí-
tett báró Eötvösön kivül, Deák Ferencz, Toldy, Dessewffy, 
Pauler s több mások szives örömmel vettek részt a társulat 
űléseiü. — Ily kedvező előjelek mellett is a zászlót magasan 
lobogtató alelnök érezte ugyan, hogy a költség nagyobb lesz 
a rendesnél, de a mutatkozó rokonszenvből Ítélve, ezt a meg-
szaporodott tagok dijaiból remélte födözhetni . . . . s ha talán 
e reménye csalt volna is, nem habozott ily nagy horderejű 
munkánál a társulatot azzal biztatni, mikép szükség eseté-
ben gyámolitást találand ez alkalommal is ott, hol azt min-
den rendkívüli esetekben addig is előzékeny készséggel min-
dig megtalálta, t. i. a lelkes főpásztori karnál. Az ily gyújtó 
lelkesitéssel megindított vállalatnak még nagyobb lendületet 
igyekezett adni a buzgó alelnök a következő évi közgyű-
lésen tartott nagyszabású szónoklatával, mely az Encyclo-
paedia ügyét oly hatalmas érvekkel védő apologiának tarta-
tott, hogy azt a közgyűlésen a nagy mű élére bevezetés gya-
nánt inditványozá egész terjedelmében kinyomatni, annak 
hasonló buzgalmu szerkesztője (Török János). — A vállalat 
oly szerencsével indult meg s annyi u j tagot toborzott a tár-
sulat kebelébe, hogy annak első kötetéből nem sokára u j ki-
adást kellett sajtó alá adni. De a mint a munka tovább ha-
ladt, nyomon kisérték azt folyton növekedve az aggodalmak 
is, melyeket a tervezéskor háttérbe szorított s hallgatásra 
késztetett a mindent rózsaszínben látó, meg vagyok győződ-
ve, a legjobb szándékú, de nem mindig jól számitó lelkese-

dés. A nagy generositással megszabott irói díj s a kiállítási 
tetemes költség nem állott arányban a példátlanul csekély 
áru tagdíjjal. Ezt utóbb a számtételek évről-évre mindig éle-
sebben tüntették elő. S e mellett a kezdetbeli lelkesedésnél a 
hatalmas alelnöki apologia némileg elsimítani látszott azon 
ellenvetést is, hogy a nagy mérvben kezdett mű befejezését 
egy generatio sem éri meg. De e megnyugvás csak látszóla-
gos volt, s a munka tovább haladásával mindinkább előtérbe 
lépett a napjainkban érvényesülni szerető practicusabb igény, 
mely az elkezdett vállalatnak végét is szerette volna látni 
és élvezni. Ezenkívül figyelmet költött az is, hogy ily nagy 
vállalat (melylyel egyidejűleg még egy másik is foganatba 
vétetett), oly nagy sulylyal nehezedik a társulatra, hogy en-
nek élénk mozgékonyságát, hatását, melyet első évtizedében 
kiadott különféle kisebb műveivel kifejtett, — nagy mérv-
ben vagy egészen meggátolja. Mindezen okok és körülmé-
nyek, melyekhez igazolásul a tagok hirtelen felszökkenő szá-
mának fokonkinti apadása is járult , — kötelességévé tették 
a társulat ügyét intéző választmánynak : hogy a nagy arány-
ban kezdett művet kisebb mérvre véve, befejezni töreked-
jék . . . . mit azonban csak a harmadik évtizedben teljesíthe-
tett. Ez által habár az aránytalanság árnya borul is a nagy 
munkára, de egyes czikkeinek irodalmi becse mindenkor 
megmarad, s a nemes intentiót sem fogja senki gyanúba 
venni, a ki tapasztalja, hogy irodalmunkban egy ily nagy 
szabású vállalat a jámbor ohajtások és tervezgetések hatá-
rát mai napig sem léphette át. 

Az „Egyetemes magyar Encyclopaediával" egy időben 
indította meg a Szent-István-Társulat a „Szentek élete" ki-
adását. Kezdettől szándokában volt a társulatnak e mű léte-
sítése, s 1859-ben történt megindítására az akkor Eszter-
gomban megült kegyeletes ünnepély szolgáltatott alkalmat, 
ájtatos kötelméül hivén a társulat igazgató választmánya, 
hogy a félszázados vagyis aranymiséjét ülő bibornok her-
czeg-primás Scitovszky János emlékezetének nem áldozhat 
az alkalommal megfelelőbb módon, mint ha ez ünnep emlé-
két egy műben örökíti meg, mely a hivek lelki szükségeinek 
megfelel, hogy a kik e szükségtől indíttatva, azt valaha» 
meglehet, századok multával kezökben forgatandják, min-
dig megemlékezzenek hónuk azon herczeg-primásáról, ki va-
lamíg élt, a szenteket dicsőítve és tettleg utánozva, pertrau-
siit benefaciendo, a hitbuzgóság, szeretet és keresztény irgal-
masság műveit páratlan önfeláldozással gyakorolta. E ke-
gyeletes nyilatkozattal jelentette be az 1859-iki közgyűlésen 
a „Szentek élete" megindulását az alelnök . . . . Ugyanazon 
kegyeletes nyilatkozattal van szerencsém most kijelenteni e 
mű befejezését, melynek deczemberi füzete imént kerülvén 
sajtó alá, rövid idő alatt tagílletményül szétküldetik. 

Hasonló ünnepélyes alkalom hozta létre társulatunk 
második évtizedének negyedik nagy irodalmi vállalatát, az 
apostoli szék által jóváhagyott magyar „Szentirást" — azon 
jellemző különbséggel, hogy társulatunk e munkánál csak 
vállalkozó-társ volt, melynek nem megindításánál, hanem 
befejezésénél, igy fejezte ki az ünnepélyes alkalmat az arany-
misés főpásztor kiadványa kenetteljes előszavában : „ Aldozó-
papságom ifjabbkori élményeinek egyik legédesebbje azon 
szerencse, melynélfogva az 1822-iki pozsonyi zsinat tanács-
kozásainak s igy a szentírási fordítás ügyében hoz0 t t 



r-ozatának is személyes tanúja lehettem. Hálát adok Isten-
nek, hogy most, midőn félszázados áldozópapságom ünnepét 
megtartanom engedte, — kezet fogva a Szent-István- Társu-
lattal — az érintett zsinati határozat foganatosításához s igy 
« részben érzett köz-szükség pótlásához némileg járulhat-
tam" . . . Nem szükség mondanom, hogy az aranymisés fő-
pásztor, ki ily mű létesítésére fogott kezet a Szent-István-
Társulattal, nem volt más mint társulatunk legnagyobb jó-
tévője : Bartakovies Béla egri érsek. S hogy az ő szent em-
léke iránt ez alkalommal is, megbizás nélkül is a t. Közgyű-
lés és egész társulatunk nevében fejezhessem ki a hodoló ke-
gyeletet, szabad legen e szerencsét magamnak vindikálnom, 
ki életem legnagyobb szerencséjének tartom, hogy e valódi 
apostoli szellemű és jellemű főpásztor ezen nemes intentió-
jának valósítására eszközül szolgálhattam . . . s annál érzé-
kenyebb fájdalommal sohajtanom a költővel ez ősz Simeon-
ról emlékezve : 

„Multis ille bonis flebilis occidit, — Nulli flebilior, quam mihi. . . . " 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 17. Sz. István napja mint nemzeti ünnep. 

Most, midőn már elhangzottak az interpellatiók azon kor-
mányi rendelet ellen, mely sz. István napját nemzeti ün-
neppé akarta tenni, azon meggyőződésben, hogy nem lesz 
egy hang, mely e szép és hazafiúi lelkületről tanúskodó eszme 
ellen emelkednék ; most, midőn a tiltakozások is megtörtén-
tek, még pedig váratlanul gyors, ha nem is valószínűtlen 
eredménynyel, mert, mint tudjuk, a kormány rendeletét visz-
szavonta, mondjuk, most talán túlhaladott álláspontnak te-
kintethetnék sz. István napjáról, mint nemzeti ünnepről be-
szélni ? talán tárgynélküli dolognak tekintethetnék e kérdés-
hez hozzászólani ? 

Első pillanatra ugy is tűnhetnék fel valóban e kérdés * 
mint bevégzett tény, melyhez hozzászólani czéltalan dolog 
és nekünk mégis ugylátszik, hogy e nézet ellenében fel kell 
lépni, nem szabad e kérdést ,elposványosodni' engedni, nem 
szabad megengedni, hogy e kérdés ugy amint történt, a be-
végzett tények közé soroztassék, illetőleg, hogy agyonhall-
gattassék akkor, mikor, ha valahol, ugy nálunk van szükség 
reá, hogy a magyar nemzetiség, a magyar állam eszméje 
minden e hon határai közt élő polgár keblébe csepegtessék 
és ezáltal is a honszeretet tápláltassék. Nem lehet ugyanis 
tagadni, mert tények, bebizonyitható tények tanúsítják, hogy 
hazánkban a honfiúi érzelem és szeretet nemcsak nem felel 
meg azon jótéteményeknek, melyeket e hazának minden pol-
gárai élveznek, hanem ellenkezőleg : a honszeretet helyét, 
hogy ne mondjuk gyűlölet, csak azt mondjuk : liálátlanság 
foglalja el. Ily körülmények közt épen azon kérdést engedni 
feledékenységbe menni, mely oly hathatós eszköz lenne a 
magyar nemzeti szellem emelésére, honfiúi bűnnel határos 
lenne, melynek mi katholikusok soha és semmiféle körül-
mény közt részesei lenni nem akarunk. 

Mi katholikusok, kik sz. István napját eddig is kettős, 
mert vallási és nemzeti szempontból megültük, azt óhajt-

j u k , hogy e nap sz. királyunk országának területén élő összes 
polgárokra nézve, tekintet nélkül azok felekezeti és nemzeti 
voltára, kötelező nemzeti ünnepé tétessék, országos határozat 

által; óhajt juk tehát, hogy mit a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium legközelebbi visszavonó rendeletében mondott , 
hogy fentartja magának a jövőre nézve e kérdést eshetőleg 
országos határozat által rendezni, illetőleg sz. István napját 
nemzeti ünneppé emelni, hogy mondjuk, a rendelet szavai 
ne maradjanak csak irott malaszt, ne maradjanak csak pa-
piroson, hanem mielőbb érvényesíttessenek, benyujtatván a 
miniszter ő nméltósága által oly törvényjavaslat, melynek 
értelmében a nevezett najjon, rólunk katholikusokról külön-
ben sem lehetvén szó, mindenki legalább annyiban kötelez-
tessék ünnepelni, amennyiben a munkától tartózkodjék, a 
hivatalok pedig e napon bezárassanak, a többiben pedig a 
felekezetekre bízatván meghatározni a módot, mely által a 
nemzeti ünnepet egyházilag emeljék. 

Ilyen és ehhez hasonló törvényjavaslatot és országos 
határozatot óhajtanánk mi katholikusok, és bízva a vallás-
és közoktatásügyi miniszter ur Ígéretében, rémény Íj ük, hogy 
hasonló irányú és szellemű törvényjavaslatot be is fog nyú j -
tani mielőbb az országgyűlésnek. Mondjuk, hogy mi ily 
törvényjavaslatot reménylünk, hogy azonban lesz-e ebből 
törvény, vagy hogy e törvényt a protestánsok el fogják-e fo-
gadni, az ismét más kérdés. Nem hiába mondjuk, hogy ez 
más kérdés. Midőn ugyanis az első miniszteri rendelet meg-
jelent, a protestánsok ezt azon szempontból támadták meg, 
mert csak rendelet és mert a protestáns felekezet belügyeibe 
beavatkozás, ha azonban az országgyűlés az általunk a ján-
lott módon tisztán csak nemzeti szempontból hozná határo-
zatát, mind a két kifogás elesnék. Igen ám, ha a világon 
Molnár Aladár ur nem léteznék, ki már nem csak a rende-
let, hanem az országos határozat ellen is, egy kissé ugyan 
,lutheránus' módon, de jó előre óvást tett. A belügyéi- u r 
ismeretes beszédére ugyanis válaszolván M. A. a többek közt 
a következőket is mondta : „Megjegyzi továbbá, hogy ha az 
ö óhaja (?) szerint a törvényhozás ezen napot a magyar k i -
rályság megalapításának emlékeül nemzeti ünneppé emelné, 
még akkor is figyelembe kell azt venni, hogy vannak az or-
szágban oly hitfelekezetek, pl. az ágostai és helvét hi tval-
lású evangélikusok s az unitáriusok, a kiknek hitelveivel 
ellenkezik a szentek tisztelete, tehát őket akár törvénynyel, 
akár még kevésbbé kormányi rendelettel ily ünnep tar tására 
kötelezni egyáltalán nem szabad." Nem jól mondtuk-e, hogy 
Molnár Aladár ,lutheránus' módon beszél ? kezdetben ugyau 
kimondja, hogy ő óhajtja, hogy sz. István napja nemzeti 
ünneppé emeltessék, azonban mégis tiltakozik az ellen, hogy 
ez a protestánsokra kötelezővé tétessék. 

íme ez azon akadály, mely előre is valószinüvé teszi, 
hogy a netalán benyújtandó törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedjék, mert ebben kételkedni nem igen lehet, hogy a 
M. A. felszólalása visszhangra fog találni és a törvényjavaslat 
elejtetni fog. De minthogy ez nem bizonyos, minthogy to-
vábbá a kormánynak kötelessége a nemzeti szellemet emelni, 
minthogy a kormány nyiltan kimondta miszerint szándéka 
épen csak a nemzeti szellem emelése, mindezeknél fogva, még 
kétes kimenet mellett is kisérletet kell tennie, vagyis a tör-
vényjavaslatot be kell nyújtania, hogy kitűnjék, váljon ak-
kor, midőn a kormány minden felekezeti sérelmet kerülve, 
egyedül csak a hazafias érzületet emelni törekedő törvény-
javaslatot nyúj t be, akadnak-e oly bátor legények, és kik 
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azoic, kik az ily törvényjavaslatot megakadályozni akarják. 
Napjaink olyanok, hogy jó a nemzetnek előre tudni, kikre 
számithat a vész napjaiban, kikre nem, azért is ily kísérletet 
tenni a kormánynak felette szükséges, ha azonban a kor-
mány adott ígéretéről bokros teendői miatt megfeledkeznék, 
éljenek az országgyűlési követek jogaikkal, figyelmeztessék 
a kormányt Ígérete beváltására, nehogy e nemzeti ügyben is 
épen ugy, mint egykor a katholikusok ügyében azt keljen 
hallani : — már késő ! A 

Róma. Örökösedési per IX. Pius hagyatéka ellen. 
Róma városa adósságai. ,Kath.' hank, sat. Hogy a ,magasabb-
rangú' csalók igen jól tudják, miszerint a jelenlegi olaszor-
szági törvényszékek előtt biztosan megnyerhető minden per, 
melyben a bizonyítékok a ,clericalisok' gyanúsításában vagy 
rágalmazásában állanak, mutat ja azon kereset, melyet e na-
pokban bizonyos Manonni Victoria indított I X . Piusnak 
családi hagyatéka ellen. Ezen körülbelül harminczéves nő 
ugyanis azt állítja, bogv Mastai Luigi gróf, a hold. pápa 
egyik unokaöcscsének természetes leánya, minélfogva ennek 
örökségéből 150,000 lírát követel. Az olasz liberális törvény 
szerint ily esetekben csak annyi szükséges, hogy felperes bi-
zonyos összeg pénzért két ,tanút' tudjon fogni, kik esküvel 
erősitik, hogy állitása igaz és a per meg van nyerve. Ily 
körülmények közt, hogy ne szaporodnának az Antonelli-
féle igénykeresetek ? Aztán a Crispi-botrány ellensúlyozá-
sára is csak kellett valamit tenni, liberális szokás szerint. 

A római községtanácsnak a káté ügyéhen hozott hatá-
rozata, (1. ,Religio' 35. sz. 280.1.) ugylátszik, oly örvendetes 
gyümölcsöket hozand, melyeket az illetők bizonyára nem 
reméltek, de nem is akartak : amennyiben az most ösztönül 
szolgál a katholikusoknak, hogy a legközelebb megejtendő 
községi választásoknál nagyobb erélylyel lépjenek fel, mint 
eddig. Borghese herczeg, mint a központi bizottságnak el-
nöke, körlevelet intézett valamennyi albizottsághoz, melyben 
felszólitja azokat, hogy a választókat a káté-ügy hordere-
jére és arra nézve világosítsák fel, mily befolyást gyakorol-
hatnának a választások ezen s egyéb vallási ügyek szeren-
csésb megoldására. Ezzel összefüggőleg a ,Kath. művész- és 
tmmkás-egylet' is Vespignani építész elnöklete alatt rendkí-
vüli közgyűlést tartott, melyből erélyes tiltakozást bocsátott 
ki a községtanács határozata ellen, egyúttal hangoztatván, 
miszerint a katholikus ügynek egyik nevezetes haladásául 
már az is tekinthető, hogy ily kérdések végre valahára nyil-
vánosan is a katholikusok által tárgy altatnak. Ezzel szem-
ben a liberális lapok természetesen széltiben jajveszékelnek a 
,clericalis áradat' növekedése felett, s sürgősen intik a ,test-
véreket', vigyázzanak magukra, mert különben a legköze-
lebbi municipalis választásoknál a ,papalini' győznek. 

A ,Religio' nem régen egy kis kimutatást hozott azon 
adósságokról, melyekkel Olaszországnak nagyobb városai a 
liberális aera alatt ,diszlenek'. Tüzetesen Kóma városáról e te-
kintetben a következőket jelenthetem : llómának a forradal-
mi hadak ide betörése előtt nem csak, hogy egy krajczárnyi 
adóssága sem volt, hanem volt tetemes positiv vagyona ; ma 
adósságai a legújabb hivatalos kimutatás szerint 48 millió 
lírára rúgnak, mihez 4 millió holmi liberális hősöknél kint-
álló, de bchajthatlan követelés járulván, az összes deficit 52 
milliót tesz ki ; azaz, 1870 óta számítva a városnak eladó-

sodását, a deficit minden évben 6 millióval,haladt', mi a leg-
liberalisabb haladás, vagyis inkább az egyedüli haladás, 
melyben a liberalismus kitűnő. De hogy is lenne másként, 
midőn a ,szabadság' aegise alatt itt is azok uralkodnak, kik 
a ,zsarnokság napjaiban', azaz, midőn még rend uralkodott az 
országban, mint gyanús egyének, mindig feszült viszonyban 
állottak a rendőrségo-el ? ! OO 

Mert fentebb a ,clericalis ávadat'-ról szólottam, enged-
je meg t. szerk. ur jelentenem, hogy ezen áradatnak veszé-
lyes hnllámai már más irányban is kezdenek mutatkozni. 
Az , Union Generale' nevü franczia bankintézet itt is fiókot 
nyitott, melynek részvényei oly kapósak, hogy üzlettőkéjét 
csakhamar 25 millió lírára — sokkal magasabbra emelhette, 
mint kezdetben szándékolva volt. Ezen nagyon megütközik 
a zsidó-félhivatalos ,Lihertà', mert szerinte — s kérem e be-
cses vallomást kellő figyelemre méltatni, — attól tartani , 
hogy a tőke a többi, (liberális) sok bajjal küzködö pénzinté-
zetektől visszavonulni, s ezen ,clericalis' banknál fog mene-
déket keresni ! . . . Ha igy teend a tőke, csak azt fogja mu-
tatni, hogy okos, körültekintő s előrelátó s hogy elég esze 
van annak felértésére, hogy oly pénzintézet, melynek ala-
pitói közt Borghese, Giustiniani, Salviati, Chigi herczegek, 
Patrizi, Merenghi őrgrófok vannak, minden tekintetben 
megbízható. Hogy a becsület a liberalismusnak legnagyobb 
ellensége, azt amugyis már régen tudjuk ! 

De nemcsak a becsület, hanem minden jótett is ellen-
sége annak —mondja ugyancsak a ,Lïbertà'. Az olasz i f júság 
egylete ugyanis, hogy a naponta borzasztóbb mérveket öltő 
ínségen némileg lendítsen, Olaszhon városaiban s tehát itt is 
u. n. ,Cucine Economiche', takarék konyhákat vagy népkony-
hákat, mint nálunk otthon mondják, alapított. Az itteni vál-
lalatnak protectora Oreglia bibornok, ki e napokban a kony-
hákat meglátogatta. E felett nagy lamentatio esik a nevezett 
lapban, mert hát „a clericalisok mindezt csak azért teszik, 
hogy a népet a liberális párttól elvonják!" . . . Tehát igaz. 
hogy minden jótet t eo ipso a liberalismusnak ellensége, quod 
ugyan non erat demonstrandum, mert már régi dolog, h a -
nem azért mégis ismét egyszer meminisse i u v a b i t . . . . - j -

Oroszorszárj. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) I I . melléklet. A bibornok-államtitkárnák 
levele Urussoff herczeghez, melyben értésére adja, hogy közte és 
a sz. szék közt minden hivatalos összeköttetés megszűnt. H e r -
czeg U r ! Az Exciád által elkövetett bántalom következtében, 
mely a sz. széknek a külföldi kormányokhoz való viszonyla-
tainak történetében páratlan, hogy t. i. anélkül, hogy az át-
vételt igazolta volna, két hét leteltével visszaküldött egy fon-
tos diplomatiai közleményt, mely általam Íratott alá és oly 
végből átadatott, hogy Oroszország császári kormányához 
jutattassék, a sz. atya érett megfontolás után arra határozta 
el magát, hogy általam értésére adassék Excádnak, miszerint 
visszautasítván ilynemű okmányok egyszerű átszármaztatá-
sát saját kormányához, fölöslegessé vált a viszony tovább 
folytatása, melyet eddig ezen államtitkársággal fentartott. 

Sajnálattal kell hozzá tennem, hogy ezen tény által a 
világ legfelségesebb tekintélyén elkövetett súlyos sérelem 
nem teszi megengedhetővé, hogy akár ő szentsége, akár én 
fogadhassuk ezentúl Exciádat előleges és megfelelő elégté-
teladás nélkül. 
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Ugy az egyik, mint a másik határozat közöltetett a csá-
szári kormánynyal azon kettős czélból, hogy tudomására ho-
zassák, mi történt, és hogy megtudhatóvá legyen, mi szán-
dékai vannak ama tény személyes következményeit illetőleg, 
melyek a sz. atyát ilyen visszatetsző réndszabályhoz nyúlni 
kényszeritették. 

Ilyen értelemben megujitom nagyrabecsülésem érze-
tét. Róma az államtitkári hivatalból, 1877. augusztus 19. 

I I I . melléklet. Emlékirat Gortsakoff hcrczeg, az orosz 
bir0dal07>i kanczellárjához, azon nevezetesebb jogtalanságok-
ról, melyeket a kath. egyház Orosz- és Lengyelországban 
szenvedni kénytelen. 

1. Ezen egyházak püspökeinek és liiveinek ismételten 
a legszigorúbb büntetések terhe alatt megtiltatott, az egyház 
fejével való szabad közlekedés. 

A sz. szék ezen alkalommal ép ugy, mint más hasonló 
esetekben, kénytelennek 'érzi magát kinyilvánitani, hogy 
ezen törvény, mely megtiltja a katholikus papságnak és nép-
nek szabadon közlekedni a római pápával, mily nagy mérv-
ben irányul a kath. egyház isteni szervezetének felforgatására 
és mily nagy jogtalanságot foglal magában a sz. szék iránt 
is. Ezen törvény, a császári kormány felfogása szerint, ugy 
tekinti a kath. egyház fejét, mint Orosz- és Lengyelországon 
egészen kivül eső tekintélyt és neki egyszerűen politikai jel-
leget akar tulajdonítani. A pápa, mint a kath. vallás legfőbb 
feje, a világ egyetlen részére nézve sem kivül álló tekintély ; 
mert neki isteni rendelésénél fogva kötelessége atyai gondos-
kodását mindenhová kiterjeszteni ; ép ugy, miként fiainak, 
bármely világi hatalomnak legyenek is alávetve, joguk van 
lelki ügyeikben szabadon fordulni a közös atyához. 

Nem lehet tagadni, hogy azon időben, midőn a febro-
nianismus átkos tanai fejőket felütötték, a fejedelmek egy-
részről a kath. egyház ellenségeinek áskálódásai folytán, 
másrészről pedig, mivel elég balul azt hitték, hogy saját te-
kintélyök ez által erősödni fog, elfogadtak ehhez hasonló tör-
vényeket ; de később, miután a tapasztalás krábránditá őket, 
és bizonyos szenvedélyek is lecsillapultak, minden fejedelem 
elismerte, hogy ezen törvények észszerütlenek és szabadon 
engedték a hiveket közlekedni az egyház fejével. Szükséges 
továbbá azt is megjegyezni, hogy ezen törvények soha sem 
mentek annyira, hogy a hiveket gátolták volna abban, mi-
szerint azon ügyeiket, melyek szorosan a lelkiismerethez tar-
toznak, teljes szabadsággal közöljék, vagy hogy megtiltot-
ták volna, hogy ugyanezen ügyekben egyenesen a sz. Poeni-
tentiáriától, vagy az ezen czélra alapított törvényszéktől ve-
gyék tudósításaikat. 

Ezek után mindenki elképzelheti, mily aggodalmak 
szállták meg az Orosz-Lengyelország végtelen térségein élő 
katholikusok lelkiismeretét, midőu ezen sanyarú helyzetben 
kényszerülve látták magukat szivök legbensőbb titkait ide-
geneknekfelfedezni, vagy azokat elhallgatva, megfosztani ma-
gokat a lelkök nyugalmára szükséges segélytől. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
En g e del m et kérünk ! 

(Ftdő Tomcsányi János urnák ajálva.) 
Mindenekelőtt kijelentjük, hogy a ,Religio' 29. számá-

ban közzé tett antikritikánk éle nem volt irányozva Tóth 

Mike J . t. áldozár ellen, kit nagyra becsülünk, hanem az 
általa irt „Virány" némely állításai ellen. Ugyanis könyvet 
bírálván nem személylyel, hanem a könyv tárgyával foglal-
kozunk. Hogy censuránk által a könyv terjesztését meg-
akasztottuk, ennek oka magában a könyvben rejlik, s hogy 
e megakasztás T. J . urnák „nem tetszik", sajnáljuk, de nem 
tehetünk róla. Nem volt továbbá szándokunk legkisebbet is 
elkövetni T. J . ur „reputatiója" ellen, midőn ismertetésére 
reflectálva, absque ira et studio tárgyilagosan kimutat tuk, 
amit még egyszer kijelentünk, hogy nt. Tóth Mike ur „Vi-
rányá"-ban oly kifejezések fordulnak elő, melyek dogmati-
kai szempontból nem helyesek. Ugylátszik, „barátságos 
figyelmeztetésé"-ben (,Rel.' I . 37. sz.) ezt maga T. J . ur is 
hallgatag beismeri, mert az általunk megrótt kifejezések 
egyikét sem igazolta. — Hogy Reusch volt volna „rosz 
kalauznak", ez ellen egyszerűen protestálunk. A „Theol. 
Litterbl."-ot soha se jára t tuk, nincs is kezünknél, nem is ol-
vastuk, tehát annak nyomán nem indulhattunk. Azon meu-
tegetés : „P. Tóth rhetorice mondhatott olyat „prudenter", 
mit, ha dogmatikát ir vala, nem mondott volna, csak külön-
ben legyen beszéde az egyház tanával egyező „pruden-
ter", majdnem ugy hangzik, mint az ismeretes „aliter in 
theoria, aliter in praxi." A rhetoriea és igazság közti vi-
szonyról más fogalmunk van. Hogy is lehet pl. „prudenter" 
mondani, miszerint valami az Írásban van, ami nincsen 
benne ? Vagy ki fogja valamikor is helyeselni, a sz. Szűz 
iránti tiszteletről szólva, az „imádni" szót ? Mit is monda-
nak a kálvinisták a sz. István ünnep elleni protestatióban? 
Ok csak egy Istent i m á d n a k . . . Nézetünk szerint nem cse-
lekszik „prudenter", ki az ellenségnek fegyvert szolgáltat. 

Ami pedig a vallási tárgyakat érintő könyvek appro-
batiójának szükséges voltát illeti, minden félreértés elkerü-
lése végett álljanak itt a trid. zsinatnak ide vonatkozó sza-
vai (Sess. IV . de editioneet usu SS. l ibrorum) : „SS. Syno-
dus decernit et statuit, ut posthac sacra scriptura, potissi-
mum vero haec ipsa vetus et vulgata editio, quam emenda-
tissime imprimatur, nullique liceat imprimere vel imprimi 
facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris, — 
nisi prinium examinati probatique fuerint ab ordinario, sub 
poena anathematis et pecuniae in canone concilii novissimi 
Lateranensis apposita. E t si reguläres fuerint, ultra exanii-
nationem et probationem huiusmodi licentiam quoque a suis 
superioribus impetrare teneantur.... Ipsa vero huiusmodi 
librorum probatio in scriptis detur, atque ideo in fronte libri 
vel scripti vel impressi authentice appareat." Az idézett la-
terani zsinat pedig ezeket rendeli : (C. o. de libr. prohib. in 
VI I . V. 4. Leo X. ) „ statuimus et ordinamus, quod de 
caetero perpetuis futuris temporibus nullus librum aliquem 
seu aliam quamcumque scripturam tam in Urbe nostra quam 
in aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus imprimere seu 
imprimi facere praesumat, nisi prius in Urbe per vicarium 
nostrum et sacri palatii magistrum, in aliis vero civitatibns 
et dioecesibus per episcopum vel alium habentem peritiam 
scientiae, libri seu scripturae huiusmodi imprimendae ab 
eodem eppo ad id deputandum . . . diligenter examinentur 
et approbentur." Hogy pedig az egyház ezen rendeletei 
e inem évültek, hivatkozhatunk a praxisra; kiváltképen a 
jezsuiták által irt könyvek czimlapjai erről hangos tanusá-
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got tesznek. A legújabb tartományi zsinatok ezen rendele-
teket ismételten megujitják s körülírják. Igy például, 
hogy az egy kezünknél lévő esztergomi, 1858-ban tartott t. 
zsinat szavait fölemlitsük, ezeket olvassuk (tit. VI . n. 3) ; 
„Librornm vei etiam clissertationum breviorum editionem de 
obiectis imprimis fidei et morum semper grato suscipiemus 
animo : volumus attamen et in quantum opus est, mandamus 
ut clerici nullum scriptum typis excudi faciant ante obten-
tum a nobis indultum et pro re nata adprobationem." 

Hogy a „baratságos figyelmeztetés"-re ezeknél többet 
mondjunk, attól fölmentenek a szerkesztőség által kellő ta-
pintattal alkalmazott jegyzetek. Azért azon kijelentéssel, 
hogy épen nincs szándékunk vitatkozni oly thema fölött, 
melyről vitatkozni nem lehet, ajánljuk magunkat ft . T. J . 
urnák jó indulataiba, kérvén őt, itélje meg maga, váljon 
méltó dolog-e, helytelen állitások fölött szemet hunyni az 
auctornak különben még oly ragyogó tudományossága s eré-
nyei miatt (Memento Feneion — errare humánum est !), 
vagy talán a kiadónak e könyv el nem keléséből eredő kára 
miatt, vagy épen a „kiállítás splendid-volta és a meglepően 
szép initiálék" miatt? Amiértis ujabban ismételjük: A „Vi-
rány "-ban sok szépet és jót találtunk; de mivel sz. meggyő-
ződésünk, hogy a sz. Szűz tiszteletét legjobban minden te-
kintetben kifogástalan munkák által terjesztjük, s mivel bo-
num ex intégra causa, malum ex quolibet defectu, T. J . úr-
ral a „Virány"-t csak azon föltétel alatt fogjuk ajállani, si 
corrigatur ! Antikritikus. 

Utóirat. Eme válaszunk már a ,Rel.' t. szerkesztőjének 
kezeiben lehetett, midőn e lap 38. s 39. számai Sz. F. ur czik-
két hozták, mely a mi antikritikánkat veszi hermeneutikus 
kritika alá. Azon jegyzet, melyet a t. szerkesztőség a czikk 
végéhez csatolt, szükségtelenné teszi részünkről a viszonzást. 
Ezzel tehát, ugy reméljük, tisztában volna az ügy. 

-f- Megjelent az ,Uj Ifi. Sión' aprilhavi füzete, mely 
számszerint a 100-ik. Tartalma következő : Főmagasságu és 
ft . Simor János bibornok-érsek, Magyarország herczeg-pri-
másának elnöki beszéde. — Bosznia hajdan és most, dr. Ham-
vastól. — A polgári engedelmesség kötelessége, Várnaitól. 
— Modern pogányok. — Kettős mérlegüeknek. — „Arany-
verseimből", Kolmár Józseftől. — Adat a század történeté-
hez, Maszlaghy Ferencztől. Irodalom és művészet. Vegyesek. 

V E G - Y E S E K . 
— „Van szerencsénk jelenteni, mondja a ,M. Sioti', hogy 

a jelen füzet folyóiratunk századik füzete ; ennélfogva enged-
tessék meg néhány szóval önmagunkról tenni említést. Meg-
indítottuk a folyóiratot 1870. évben dr. Fraknói Vilmos-
sal, ki azonban három év múlva, megbízatván az akadémiá-
tól az országgyűlések történetének szerkesztésével, az „Uj 
M. Sión" szerkesztésétől visszalépett; de minden évben tisz-
tel meg egy dolgozattal. Munkatársaink között van 3 püs-
pök, 6 kanonok, 15 esp. pleb., 13 tanár, 9 káplány, 2 világi 
ur . Jótevőink: Ö Emja a Bibornok Herczeg;Primás O Fő-
magassága ; Zalka János győri püspök Ur Ő exja és a nm. 
nváradi püspök ur. Subventiónk nem volt, ós nincs is. Mi-
helyt az előfizetők száma el nem éri a 300-at, megszüntetjük 
a lapot, mert életünk fentartásáról másképen van gondos-
kodva ; ezokon elvünk minden uj kath. vállalatot előmozdi-
tani hirdetéssel s ha felkéretünk többszörös ajánlással is. 
Nincs is egyéb bajunk, mint hogy nem birjuk honorálni min-
den munkatársunkat ; jobbára az egyház iránti lelkesedés 
éleszti buzgalmukat. Irodalmi vitáink közül egy sem lett ve-
szekedés ; mert munkatársaink mind békülékeny hazafiak. 
Az itt közlött czikkekből 10 különlenyomat készült, melyek 
mint önálló munkák áruitatnak. Habár sok könyvet kap-

tunk ismertetés végett a kiadóktól, s magunk is igen sokat 
szereztünk meg vásárlás által, mégis a 600-at meghaladó 
munka ismertetése, illetőleg bírálata csak ugy vált lehetsé-
gessé, hogy 0 Emja könyvtárának újdonságait szabad volt 
bemutatni a t. közönségnek, illetve bírálni. Köteles hódola-
tunkat és alázatos köszönetünket itt is akarjuk bemutatni. 
Csaknem minden évben 10 előfizetőnk liait meg. Munkatár-
sunk közül három, Kuthen, Rendek, Habaz. Művészeti mel-
lékleteket adtak dolgozataikhoz : Blümmelhuber kanonok u r 
és Dankó praelatus ő méltósága, ez utóbbi gyönyörű fény-
képet és egy szép fametszetet mellékelt értekezéséhez. Gyűj -
tést rendeztünk a lourdesi templomra, Erdélyi Ignácz chinai 
hitküldér hazánkfia javára és a franczia szigorú premonstra-
tiak felsegitésére. Két felszólításunkra nem jött semmi ado-
mány. Kezdetben volt 600 előfizetőnk, most is meghaladja 
350. De a csere- és tiszteletpéldányok végett folyóiratunk 510 
példányban nyomatik. Nyomtatta hét éven át Horák Egyed, 
azóta Buzárovits Gusztáv, fűzte, expediálta Smatlik János. 
Sok mindenféle kereskedő bizott meg hirdetéssel, de soha 
egy sem küldötte meg az igért á r t ; nem is kértük. Csupán 
historicum gyanánt jegyeztük meg ezt. Midőn jótevőink, 
munkatársaink kegyét, a t . közönség jóvoltát,elnézését meg-
köszönnők, magunkat további kegyeibe ajánljuk. Quo in 
loco res sitae sunt, iuxta mecum oinnes intelligitis." 

— Köszönettel vettük az erdélyi püsp. megye 1878-ra 
szóló névtárát. Püspök : nmlgu gyergyó-sz.-miklósi Foga-
rasy Mihály ő exja, v. b. t. tan., a I I . oszt. vaskorona- s a 
Lipótrend lovagja, pápai trónálló, hittudor sat., kanonoki 
stallum vau 10, esperesség 16, plébánia 211, melyek közül 
128 administrator s csak 72 plébános által igazgattatik, e 
128 administrator közül 89 a világi papságból való, 39 szer-
zetes. Lelkészi állomás, (Curatia) van 5, káplán 37, az ösz-
szes papság létszáma 254, kik közül a lelkipásztori pályán 
194-en fáradnak. A megye területén van 37 szerzetesház, 9 
gymnasium 84 tanárral és 6 tápintézettel, 83 egyházi és 268 
világi tanitó és tanitónő. 

— Minghetti munkájának az Indexbe tétele (1. ,Rel.í 
38. sz.) nagy feltűnést okozott Olaszországban s az egyik 
félhivatalos lapot, a franczia nyelven irt ,Liberté'-t azon só-
hajra készté, hogy, a kik még eddig is kiengesztelésről ál-
modoztak, azok most csakugyan kiábrándulhattak. 

— F . hó 11-én merényletet követtek el a német csá-
szár ellen, mely azonban, szerencsére, meghiusult. A dolog-
állása, hál' Istennek, olyan, hogy ez legalább nem fog ujabb 
ürügyet szolgáltathatni a katholikusoknak fokozottabb ül-
döztetésére, ámbár a ,culturharcz' már igen ügyesekké és 
szófogadókká tette a porosz ,független' birákat. 

— A budapesti növendékpapság magyar egyházirodal-
mi iskolája által a növeldei énekkar közreműködésével, 1878. 
május 19-kén tartandó alapítási ünnepély elörajza: Hymnus 
sz. Alajoshoz. Szerzé Ruzsicska Kálmán. Énekli a kar. El-
nöki megnyitó beszéd. Tar t ja Pákor Adorján. Hála. Abt Fe-
rencztől, énekli a kar. Az egyház és a társadalmi haladás. 
Előadja Rancz János. Reflexions. Abt Ferencztől, énekli a 
kar. Az ifjú hivatása. Költemény, Kiss Józseftől. Jegyzői je-
lentés. Olvassa Vogl Márton. Lammermoori Lucia, zenéje 
Donizettitől, énekli a kar. Elnöki zárszó. Buzdítás. Abt F e -
rencztől, énekli a kar. — Kezdete délután 41/2-kor. 

Szeretetadomán y ok szentsége» Atyánk, X . ( / f . Leo 
pápa számára. 

Eddigi összeg 87 frt. 50 kr., 4 darab es. kir. ar., 3 frt . 
ezüst s 2 húszas. 

Fiúi hódolata és ragaszkodása jeléül a budapesti nö-
vendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája 1 db. cs. k. aiv 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I r o d a l o m . — V e g y e s e k . 

A pápa Rómában Pipin előtt. 
(Folytatás.) 

A császár egyebütt elfoglalva lévén, e mozgal-
mas időkben olasz tartományaira gondot nem for-
ditott, hivatalnokai pedig, a helyett, hogy védelmez-
zék, égbekiáltó módon zsarolák azokat, ugyhogysz . 
Gergely indittatva érzé magát e tekintetben is az 
olasz népet oltalma alá venni s a császárt hivatalno-
kai eljárásáról hűen ekkép értesiteni : „Corsica tanta 
nimietate exigentium et gravamine premitur exac-
tionum, ut ipsi, qui in illa sunt, eadem quae exi-
guntur, complere vixfilios suos vendendo sufficiant. 
Unde fit, u t derelictapia republica, possessores eius-
dem insulae ad nefandissimam longobardorum gen-
tem cogantur confugere. Quid enim gravius, quid 
crudelius a barbaris pati possunt, quam ut constricti 
atque compressi suos vendere filios cogantur ? In Si-
cilia autem Stephanus quidam, marinarum part ium 
chartularius tanta praeiudicia tantasque oppressiones 
operari dicitur, invadendo loca singulorum, atque 
sine dictione causarum per possessiones ac domos 
titulos ponendo, ut si velim acta eius singula, quae 
ad nos pervenerunt dicere, magno volumine haec 
explere non possim." Baron. 595. 13. sz. 

N. Gergely nagy politikai hatalma daczára tá-
volról sem használta azt arra, hogy a császárét el-
homályosítsa Olaszországban, ellenkezőleg inkább, 
hogy azt fentartsa s annak tiszteletet szerezzen. 
Távol volt tőle inaganak függetlenséget tulajdoní-
tani, őszintén elismerte inkább, hogy mindenben, a 
mi világi dolgokra vonatkozik, a császár rendeleteit 
s instructióit követi, mely eljárását több alkalom-
kor nehéz próbák közt érvényesítette. 

4. A hetedik század igen szomorú volt a biro-
dalomra nézve s gyöngitését okozá. Mig Heraclius 

hat esztendeig hősiesen s sikeresen kiizdvén a per-
zsák ellen, a háború utáni szükségelt nyugalmat 
hitbeli tévelyek terjesztésére fordi tá; addig az ara-
bok és saracenok, betörvén a birodalomba, elfog-
lalták Syriát, Palaestinát, Aegyptust s a mohameda-
nusok e hódításai a görög hatalomra oly csapást 
mértek, melyből soha többé ki nem gyógyult. Aleg-
megszégyenitöbb ily hóditások alatt a görög csá-
szárok vallási dogmák erőszakolásával foglalkoztak, 
az Ekthesis és Typus volt az, mi körül lelkesedtek s 
a helyett, hogy az ozmánok ellen küzdenének, ha-
talmukat Márton pápa kínzásában gyakorolták. 

Midőn IT. Constans végre elszánja magát a lon-
gobárdok terjedésének Olaszországban gátot vetni, 
sőt az elfoglalt részeket is visszahódítani s Itáliába 
jöve, a lomb. haderő előtt gyalázatosan hátrálni 
kényszerül, Rómába érkezvén, megfosztá templo-
mait kincseiktől s ékszereiktől s elrablá a béke ide-
jén, miket a barbárok háború idején nem bántot-
tak, mi által Rómában ugy, mint már előbb Kon-
stantinápolyban az általános megvetés tárgya lön. 

Épen azon időszakban, mikor leginkább kímél-
ni kellett volna Itália népeit, kiket megvédelmezni 
nem tudtak, s kiket egyedül kötelességérzetük tar-
totta hatalmukban, a császárok minduntalan meg-
ingatták tekintélyüket, nyíltan megtámadván a kath. 
vallást, üldözvén a szent széket s igy megsértvén 
az olasz népet legbensőbb érzelmeiben. Ennek foly-
tán Itáliába sokszor hasonszőrű eretnek hivatalno-
kokat küldtek, kik az akkor érvényben levő törvé-
nyek, (Cod. Just i t . de haereticis) értelmében minden 
nyilvános hivatalra képtelenek voltak. Ily hivatal-
nokok, természetszerűleg gyűlöletesek a kath. hité-
hez szorosan ragaszkodó nép előtt, a helyett, hogy 
bölcs s tapintatos mérséklet által a népet maguk ré-
szére megnyerjék, zaklatták aztavexat iók oly nagy 
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mérve által, hogy mintegy belekényszerittetett a lá-
zadásba s előtte mind inkább gyűlöletessé vált a 
császári kormány. Ily körülmények szükségkép ér-
lelték a nyugati birodalom feloszlását, mely saját 
fejedelmei által el volt hagyatva s egyúttal üldözve 
is, de szükségkép növelték a pápák tekintélyét is, 
kikben a nép már akkor Róma s Itália megmentőit, 
oltalmazóit tisztelte. 

Mindez tulajdonképen a császárok eljárásának 
következménye vala. Az olasz népek nem nyerhet-
vén védelmet tőlük ellenségeik ellen, inkább simul-
tak a sz. székhez, mely sokszor a legnagyobb bajok-
ból kisegitette s e ragaszkodás oly fokot ért, hogy e 
népek készek valának erőhatalommal is megvédel-
mezni azt a császárok s hivatalnokaik zaklatásai 
ellenében. 

Mindazonáltal N. Gergely utódai az ő példájá-
ra világi hatalmukat s befolyásukat oly mérséklet-
tel használták, hogy egyedüli czéljuk látszott lenni s 
volt is a császár hatalmának fentartása s consolidá-
lása Olaszhonban. Még oly időkben is, midőn igen 
nagy okaik voltak a császárra neheztelni, nagylel-
kűen használták fel tekintélyüket a birodalom vé-
delmére, a falak s erődök fentartására, s minde-
nek előtt Olaszország megmentésére a longobárdok 
dühe elöl. Csakis ők valának képesek az Olaszhon-
ban ez időtájt gyakran támadt zendiiléseket elnyom-
ni s a császár tekintélyének foszlányait még meg-
őrizni oly országban, melyet az megvédelmezni kép-
telen vala. 

693-ban küldé II. Justinian protospathariusát 
Rómába, hogy a pápát az úgynevezett trullai zsinat 
határozatai, melyekben a 9. században bekövetkezett 
schismának csirái letéve voltak, elfogadására, meg-
erősitésére kényszerítse. Elterjedvén Rómában azon 
hir, hogy a császári biztos a pápát szent Márton 
példájára elhurczolni akarja, Róma fellázad, a ka-
tonák az engedelmességet megtagadják s még Ra-
vennából is Rómába sietnek, elszánva, a pápát min-
den erőszak ellen megvédeni. Midőn a császár biz-
tosa, ki épen a pápánál volt, a palota előtti néptö-
meget meglátná és ellene kifakadásait hallaná, any-
nyira megijedt, hogy a pápa ágya alá bujt, kérvén a 
pápát, mentené meg életét. A pápa fel is szólitotta a 
népet, s a katonaságot szétoszlásra s távozásra inté 
megnyugtató szavakat intézvén hozzájuk s kifejtvén, 
hogy ő, kinek védelmére ide sereglettek, védelmüket 
nem szükségli,minthogy semmiféle oldalról őt veszély 
nem fenyegeti ; a pápa láttára örömkiáltásokra fa-
kadt a tömeg s meghallgatta szavait. De távozni Ra-

vennába s egyéb állomásaikra a katonák nem akar-
tak, tiszteletteljesen megjegyezvén, hogy ők a pápát 
a görög alnoksága ellen védeni akarván, erősen el 
vannak határozva, előbb Rómát el nem hagyni, mig 
onnét a császár biztosa nem távozik, kinek azonban 
a szabad elmenetelt biztositják. A biztos örülvén, 
hogy életét megmentette, még az nap késő este ha-
jóra szállván, csúfosan Konstantinápolyba futamo-
dott. Damberger. II. 143. 1. 

713-ban Constantin pápa alatt fellázadt Róma 
Philippicus Bardanes császár ellen, ki nyiltan rao-
notheleta volt, visszakiildé képét, mely a templom-
iján felállíttatni szokott volt, nem tűrte az egyházi 
imákban a császár nevének megemlitését, Péter 
duxot, kit a császár Rómába küldött, vonakodott 
elismerni s erőhatalommal akarta azt a városból el-
távolítani, harcz támadt ez okért palotája előtt, 
melynek kimenetele igen zajos lett volna a császári 
emberre, ha a pápa ékesszólása minden erejének fel-
használása mellett a békét és rendet helyre nem ál-
litja. (Thomassini 1. c. III. 1. k. 27. fejezet.) 

Ilyen esemenyek okozák, hogy a császár által 
kinevezett római dux csak egészen alárendelt sze-
repet játszott a pápa ellenében, kire minduntalan 
szorult, s meg is seminisiték, mondhatni, a tulajdon-
képeni uralom utolsó maradványait, mikre a csaszá-
rok Rómában még igényt tartottak; ugy is csak 
kis maradványok voltak ezek azon kiváltságok miatt, 
miket maguknak a rómaiak a keleti császároktól 
lassan lassan megszerezni tudtak s melyek különö-
sen adószabadságukat hasonló módon megállapítot-
ták, amint az később a német birodalmi városokkal 
történt. Oda vezetett a pápa iránti ellenségeskedés, 
kinek közreműködése által a byzanti udvar egye-
dül még képes lett volna a teljes függetlenség után 
sóvárgó rómaikat féken tartani. (yéSe köv-) 

Egyházi okmánytár. 
Breve Apostolicum de Officio et Missa in festő 

S. Francisci Salesii.1) 
„ P I U S P. P. I X . Ad perpetuam rei memóriám. Di-

ves in misericordia Deus, qui Ecclesiae suae in hoc mundo 
militanti nunquam defuit, at iuxta varias rerum ac tempo-
rum vicissitudines opportuna sapienter praesidia submini-
strat, cum saeculo X V I . Christianas gentes in virga furoris 
sui visitaret, pluresque Europae provincias grassantium late 
haeresum tenebris obrui permitteret, haud volens plebem 
suam repellere, nova sanctorum virorum lumina provide 
excitavit, quorum splendore collustrati Ecclesiae filii in ve-
ritate confirmarentur, ipsique praevaricatores ad illius amo-
rem suaviter reducerentur. 

i) 1. ,Beligio' 1877, II, 20. sz. 
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E quorum clarissimorum hominum numero Franciscus 
Salesius Episcopus Genevensis, inclytae sanctitatis exem-
plar, et verae piaeque doctrinae magister extitit, qui, ne-
dűm voce, sed et scriptis immortalibus insurgentium erro-
rum monstra confodit, fidem asseruit, vitiis eversis mores 
emendavit, cunctis pervium coelum ostendit. Qua praecel-
lenti sapientia earn laudem assecutus est, qua veteres illos ac 
praecipuos Ecclesiae Dei doctores praestitisse sa : mem : Bo-
nifacius V I I I . Praedecessor Noster declaravit (Cap. Un. de 
rel. et ven. Sanctorum in 6.) ; qui scilicet „per salutaria do-
cumenta illustrarunt Ecclesiam, decorarunt virtutibus, et 
moribus informarunt", quosque descripsit „quasi luminosas 
ardentesque lucernás super candelabrum in Domo Dei posi-
tas, errorum tenebris profugatis, totius corpus Ecclesiae, 
tainquam sidus matutinum" irradiantes, „scripturarum rese-
rantes aenigmata, ac profundis et decoris sermonibus ipsius 
Ecclesiae fabricam, veluti gemmis vernantibus" illustrantes. 

Hoc sane elogium ad Genevensein Episcopum perti-
nere, vel eo adhuc vivente, maxime vero post eius obitum, 
fama percelebris testata est, et ipsa scriptorum ab eo relicto-
rum singularis eminentia invicto plane argumento demon-
strat. Enimvero magno in pretio Francisci doctrinam, dum 
in vivis ageret, habitam esse, vel ex eo colligere licet, quod 
e tot strenuis veritatis catholicae defensoribus, qui eo tem-
pore florebant, unura Genevensem Praesulem sa : mem : Cle-
mens V I I I . Praedecessor Noster elegerit, quem adire iube-
ret Theodorum Bezam Calvinianae pestis propugnatorem 
acerrimum, et cum eo solo solum agere, ut, illa ove ad ovile 
Christi revocata, plures alias reduceret. Quod munus adeo 
eximie Franciscus, non sine vitae suae periculo, implevit, ut 
haereticus homo ex merito confutatus veritatem fassus sit, 
licet ex scelere, arcano Dei iiulicio, indignus extiterit, qui 
ad Ecclesiae sinum rediret. Nec minori plane aestimatione 
sanctum Episcopum gavisum fuisse exinde constat, quod 
sa : me : Paulus V. Praedecessor Noster, dum Celebris disce-
ptatio „de Auxiliis" Romae ageretur, sancti huius Praesulis 
sententiam ea super re exquiri voluerit, eiusque consilio 
obsecutus, subtilissimam, ac periculi plenam quaestionem 
diu acriusque exagitatam, indicto partibus silentio, conso-
piendam iudicaverit. Quin imo, si ipsae epistolae ab eo ad 
plurimos scriptae considerentur, cuique comp er tum erit, 
Franciscum ad instar gravissimorum inter veteres Ecclesiae 
Patres, a compluribus, de iis, quae ad Catholicam fidem ex-
plicandam, tuendamque, quaestiones ea de re enucleandas ac 
vitam ad Christianos mores componendam pertinerent, ro-
gatum saepe fuisse ; ipsumque, multa persecutum copiosis-
sime ac docte, apud Romanos Pontifices, apud Principes, 
apud magistratus, apud sacerdotes cooperatores suos in sa-
cro ministerio, adeo valuisse, ut eius studio, hortationibus, 
monitis, consilia saepe inita fuerint, quibus regiones ab hae-
retica lue purgarentur, Catholicus cultus restitueretur, reli-
gio amplificaretur. 

Haec praecellentis doctrinae opinio post illius obitum 
imminuta non est, imo vehementer aucta ; virique ex omni 
ordine clarissimi, ipsique Summi Pontifices, eminentem illius 
scientiam magnis laudibus extulerunt. Equidem sa : me : 
Alexander VI I . in Bulla Canonizationis ( X I I I . Kalendas 
Maias M D C L X Y . ) Franciscum Salesium, doctrina cele-

brem, sanctitate admirabilem praedicavit, aetatique suae 
contra haereses medicamen, praesidiumque ; ita ut scripto-
rum illius documentis irrigata populorum ac virorum nobi-
lium pectora affiuentem evangelicae vitae messem peperisse 
affirmet. Quibus plane congruit, quod in Consistoriali allo-
cutione ante Canonizationem habita, complexus est, Salesium 
scilicet „docendo omnes, tum doctrinae salubris verbo, tum 
vitae innocentis exemplo" multa in Ecclesiae bonuni prae-
stitisse, eiusque adhuc magnam partem superesse „ope moni-
torum, et evangelicae disciplinae documentorum, quae libris 
consignata, fidelium manibus terebantur". Nec ab his aliéna 
sunt, quae in literis datis ad Moniales Yisitationis Monaste-
rii Anneciensis Y. Kalendas Augusti an : M D C L X V I aie-
bat, virtutem nimirum, ac sapientiam illius „Christianum 
Orbem universum late perfundere ;" inclyta eins promerita 
„doctrinamque plane divinam" se admiratum, eum elegisse, 
quem „praecipuum vitae ducem, ac magistrum sequeretur". 
Quod quidem magisterium sa : mem : Clementi I X . Praede-
cessori Nostro eiusmodi visum est, ut et antequani Pontifex 
esset, de Salesio asseruerit „praeclarissimis voluminibus pium 
quodammodo armamentarium animarum beneficio condi-
disse", et Pontificatum adeptus autiphonam in illius hono-
rem probaverit, in ea verba, „Replevit Sanctum Franciscum 
Dominus Spiritu intelligentiae et ipse fiuenta doctrinae mi-
nistravit populo Dei". Suis vero antecessoribus concinens 
Benedictus X I Y . sa : mem : libros Genevensis Praesulis 
scientia divinitus acquisita scriptos affirmare non dubitavi t ; 

illius auctoritate usus difficiles questiones solvit, „sapientis-
simuin animarum rectorem" appellavit. (Const. „Pastoralis 
curae" Y. Augusti M D C C X L I . ) (Folyt, köv.) 

Az egyedüli hitforrás és a szabad kutatás. 
(Vége.) 

I ly helyzetben az legsajnosabb, hogy orvoslást nyúj-
tani nem lehet, mig a protestantismus főelve és szelleme : az 
egyéni souverainitás, vagyis az egyedüli hitforrásnak, a sz. 
Írásnak, szabados kutatása épen áll. A néphez folyamodni 
nem tanácsos, mert azt emiitett lelkész ur „hamar feszitő 
fórumnak" nevezi. A nagyokhoz sem, mert ugyan ű szerint 
e nem constituált egyházi állásuknál fogva ajtók s kajjuk 
emelkednek, melyeken a világi exarcha egész hatalommal 
bevonulhat. A zsinathoz még kevésbbé, mert ennek rögtön-
zött megtartása ellen a szerkesztők bölcsesége tiltakozott. 

De a mi e dologban véleményünk szerint legkinosabb 
érzetet szülhet a prot. lelkész urakban, az, hogy minden sú-
lyos panaszuk mellett a papönkényrőli vád a prot. ekklezsiá-
ban szűnni nem akar. S noha emiitett lelkész ur( loco citato) 
a magyar protestáns hierarchiáról mondja, hogy annak „sze-
mélye nincs, oly név, melynek dolog nem felel meg, tapasz-
taláson tuli bramarbas, vagy oly rémkép, melyet Bálaam 
lova lát ugyan a szük sikátoron, de a raj ta ülő nyiltszemü 
próféta nem." Tudjuk mindazonáltal, mikép a ,Mult és Jelen' 
1841. 2-ik félévi számában igenis jeles férfiak emlittetnek, 
kik a pesti lielv. hitvallású conventen a magyar protestáns 
hierarchia ellen szót emeltek. Sőt a hirneves Fáy András is 
„Óramutató" czimü könyvében leghatározottabban ellene 
nyilatkozik. 

De a német prot. ekklezsiában is igen csökkenni kellett a 
4 1 * 
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protestáns pap urak tekintélyének, miután maga dr. Strauss 
imigy nyilatkozik : „A theologiai tanulmányok, melyek 
egyébiránt az egyház szolgálatárai képesitésnek tényezői, 
jelenleg épen az arrai képtelenitésnek emeltyűi. A czipész-
műhelyek, gyárházi iroda-szobák és minden más helyiségek, 
melyekben az ember a tudományok behatásaitól legbizto-
sabban megóvatik, manapon sokkal jobb papképző-intézetek, 
mint egyetemeink és seminariumaink." (Die christl. Glau-
benslehre. Tübingen 1841.) 

Pedig a külföldi protestáns papság nem mondhatja a 
magyarhoniakkal: „A physikai tér, melyből és melybe a pro-
testáns papot ki- s bejárni látjuk, oly szűk, oly nyomorult, 
hogy az jobbadán Diogenes hordója, nem parancsnok-lak. 
Yagy Illés barlangja, hol arczáját fekete palástjával elta-
karva elhagyott állapotjáról gondolkozik s hallgatja a viha-
rok külzugását." Nem Mondhatja: „A lehetőségig leszed-
tünk, önként (?) leszedtünk magunkról minden egyházi éket, 
czifraságot ; nyakunkon, mellünkön nem ragyog semmi, egy-
szerű fekete palástunkon hiába kerestek arany vagy veres 
fonalakat." ( ,Prot. L. ' 1842.1. 7.) 

Ekkép nem lamentálhat sem Németország, sem kivált 
Albion dúsgazdag prot. papsága ; s mégis a világi elem túl-
kapásai miatt naponta hangzatos jeremiádákban törnek ki. 
A fájó sebnek, sorvasztó kóranyagnak tehát a prot. egyház 
belső organismusában kell rejlenie, s mig ezen segitve s pe-
dig Krisztus rendelete szerint segitve nem leend, semmi egy-
házi ék, czifraság s ragyogó diszjel a súlyos bajt nem orvos-
landja, s elébb-utóbb érezni fogja a prot. egyház Melanch-
ton tanácsának igazságát : „Vajha — úgymond ő — vissza-
állíthatnám a püspökök kormányát (hierarchiát), mert lá-f 
tom, mily egyházunk leend, ha ez elvitetik. Zsarnokság lesz, 
elviselhetetlenebb mint valaha. — Utinam restituera possem 
administrationem episcoporum, video enim, qualem Eccle-
siam habituri simus hac ablata. Tyrannis erit magis, quam 
unquam alias insupportabilis." (Lib. 4. epist. 104.) 

Tehát a sz. irás mint egyedüli hitforrás s ennek szaba-
dos kutatása, vagyis az egyénnek hit dolgábani felségesitése 
prot. tekintélyek szerint is nem egyéb, mint a tekintély el-
vének és keresztény egyháznak, katholikusnak s protestáns-
nak, de magának a papi rendnek eszmében és valóságban 
sirásója; s ekkéji a mostani világnak legfélelmesebb ostora. 
(L . K. N. 1842. M. F . 3. 4.1.) 

De a szőnyegre vont kölcsönös értesülés, illetőleg fel-
világosítás eszközölhetése, még egyéb pontozatok megtár-
gyalását is szükségeli, mit is szives engedelemmel később. 

Gundy Mihály, esperes. 

A h d n ö k i j e l e n t é s 
a Szent-István-Társulatnak 1878. ruárcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

íme t. Közgyűlés ! ez az az irodalmi négy nagyobb vál-
lalat, melyeket a Sz.-István-Társulat létele második évtizedé-
ben életbe leptetett. Ezek nagyobb terjedelme azonban nem 
gátolta a válaszmányt és igazgatóságot, hogy pénzerejéhez 
képest a megszabott ivszámok arányában ne kedveskedjék a 
tagoknak kisebb terjedelmű olvasmányokkal, melyek igen 
szives fogadtatásra találtak. Ezek közül legyen elég csak né-
hányat emlitenem, p. o. Zádori Jánosnak a „Kómái kata-

kombákról" irt művét, mely a kereszténység hős korának 
legszentebb emlékeit, Istennek mintegy földalatti szent vá-
rosát fölszinre hozva, népszerűen előtünteti, a fogékony szi-
vek buzdítására, a vallás iránti kegyelet fokozására . . . . e 
czélra szolgálván eszközül a profán tudománynak legtöbbször 
nem e czélból kezdett archaeologiai buvárlatai is. Szintúgy 
soknemü ismerettel kedveskedett olvasóinak az ugyan e 
szerző által könnyűséggel de még is tartalmasan irt „Spa-
nyol ut", ajánlatául szolgálván újdonsága is, mert irodal-
munkban ilynemű munka ez országról még nem adatott ki. — 
Az elbeszélő népies irodalmi művek közt e második évti-
zedben is ugyanaz nyújtotta a legjobbat és legjelentősebbet, 
a ki az elsőben, t. i. Szabó Imre, a tollából származott „Fa lu 
őrangyala" oly elbeszélés lévén, mely romlatlan kedélyre 
mindig jótékony hatással leend. Ugyan e czélra adattak ki. 
„Piros könyv" czim alatt a családi olvasmányok. Ehhez já -
rul tak a külföldi irodalomból átültetett „Berta királyné", 
„Fabiola nővére", „Száműzött leánya" s egyéb ilynemű jó 
munkák, hogy kezökre szolgáljanak a vallás-erkölcsi elve-
ket életirányul tekintő gondos szülőknek, kiknek nem kevés 
aggodalmat okoz, s nem kevés fáradságba kerül, hogy meg-
óvják gyermekeiket ama kártékony befolyástól, melyet az 
úgynevezett érdekfeszítő, de szenvedély-izgató olvasmányok 
okoznak főleg a fiatalok szivében, kiket annyira szükség 
óvni a csillogó külszin alatt lappangó veszélyes elvektől. — 
A „Korkérdések" tárgyalása fölmerült ez évtizedben is ugy, 
mint az elsőben, de most sem haladott tovább egy füzetnél, 
melyet az indítványozó Rörmöczy Imre irt meg. E tapászta-
lás némi utmutatásul szolgálhat arra ; hogy a „korkérdések" 
tárgyalása szorosan véve inkább a napi sajtó föladata, mely 
a gyorsan váltakozó eseményekkel folyton lépést tartva gyor-
sabb s élénkebb figyelemmel kisérheti a fölmerült mozzana-
tokat, megadván egyszersmind a szükséges tájékozást. — 
Ezen kivül a társulat saját heti közlönye, a „Kathol. Nép-
lap" által is terjesztette a kedély-nemesitő ismereteket mu-
lat tatva oktató modorban, mint ez kezdettől fogva föladata 
volt. Végre az első évtizedben kezdett „Iskola- és imaköny-
vek" úgyszintén „Szentképek" többszörösen ismételt s ujabb 
e nemű munkák kiadásaival is igyekezett előmozdítani a köz-
oktatás, a vallás-erkölcsi nevelés magasztos czélját, melynél 
a jó tankönyvek s ezeknek sikeres alkalmazása a valódi cul-
tura épületénél mind megannyi gránit-szilárdságú alapkövek 
gyanánt tekinthetők. 

Nem akarok további részletekbe ereszkedni, e futóla-
gos vázlat is ugy hiszem, eléggé előtünteti társulatunk iro-
dalmi működését a második évtizedben. 

Mint mondám, nagyobb irodalmi vállalatok jelzik tár-
sulatunk e második évtizedét, melyek megindításánál, lega-
lább egy-kettőre nézve, több bátorsággal, mint számitással 
já r t el a kétségtelenül jó szándékú kezdeményezők lelkese-
dése. A szellemi, irodalmi momentumtól elválaszthatlan lé-
vén az ennek létesítésére szükséges anyagi eszköz, az anyagi 
ügykezelés, — e tekintetben társulatunk második időszakát 
egy két nagyobb experimentatio jellemzi, melyek, mint a kö-
vetkezés mutatta, szintúgy több bátorsággal, mint számítás-
sal vétettek foganatba. Csak átalánosságban legyen elég 
mindakettőről néhány szót mondanom, hogy az ügyállás 
iránt kellő tájékozással szolgálhassak. Az egyik experimen-
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tatio egy vidéki nyomda bérbevétele volt, mi a társulati köze-
gek felügyelete alatt a rája forditott tetemes költség mellett 
is sok előnyt látszott igérni a társulatnak ; de néhány évi 
tapasztalás a szép reményt csalékonynak mutatta, szüksé-
gessé tévén a visszalépést nagyobb veszteségek megelőzése 
végett. A másik experimentatio a társulat kiadványainak 
kezelését egy helybeli könyvárusnál kívánta eoncentrálni, ki-
nek solid hitele elég biztosságot látszott nyújtani, hogy a 
társulat vagyona nála nincs veszélyeztetve. De az eredmény 
itt sem felelt meg a társulati közegek azon számításának, 
mely által a kezelési költségeket kívánták kevesbiteni, vagy 
egészen mellőzni, mire különben az illetőket azon körülmény 
is késztette, mivel a társulatnak nem levén saját háza, a na-
gyobb expeditio nagyobb helyiséget, több szolga személyze-
tet s természetesen jóval magasabb házi)ért is igényelt, mint-
sem azt a különben is példátlan olcsó könyvek ára födöz-
hette volna. Az ügyintézők szerencsére még jókor észrevet-
ték magokat, s visszavették az expeditionalis kezelést, meg-
előzve a régi jóhitelü könyvárusi czég bukását, mi nemso-
kára bekövetkezett, s a társulatnak is jelentékeny kárt okoz-
hatott volna. 

E két merész experimentatio következményein kivül 
ezekkel egyidejűleg, sőt ezeket megelőzőleg vagy követőleg 
a társulat irodalmi és anyagi, egy szóval összes ügykezelé-
sére nézve mutatkoztak oly jelenségek, vétettek észre oly pa-
naszok, nyilvánultak oly kivánatok, s emelkedtek oly han-
gok, melyek az 1863-ik évi julius 2-án tar tot t közgyűlést 
arra bírták : hogy kebeléből egy kilencztagu bizottmányt 
teljes rendelkezési joggal nevezzen ki a végre, hogy a netán 
fölfedezendő s halasztást nem tűrő súlyosabb társulati bajo-
kat utólagos bejelentés mellett azonnal orvosolja; a többire 
nézve pedig ezek constatirozása mellett oly javaslatot ter-
jeszszen a jövő közgyűlés elé, mely vezérelvül szolgálhasson 
mindazon intézkedések megtételére, melyek nemcsak a már 
létező bajokat végkép megszüntethessék, hanem jövőre is a 
társulatot káros kinövésektől megóvják." (1864-iki jegy-
zők. 95. lap.) (Folyt, k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 21. Az eltévedt golyó. Az ,isteni félelem 

és a jó erkölcsök országá'-nak fővárosából, Berlinből a táv-
irda a napokban oly tudósítást hozott, mely ékesebben s han-
gosabban beszél minden emberi szónál, egész köteteknél, me-
lyek valamely ország vallástalan állapotát ecsetelni akarnák. 
Egy golyó, mely bár eltéved, de kilőve mégis valamely fe-
jedelemre, minden egyebet bizonyit, csak azt nem, hogy ama 
fejedelem országában ,az isteni félelem és a jó erkölcsök' oly 
mértékben uralkodnak, hogy különös emlitésre méltó lenne. 
Ott, hol a merénylet nem privát egyének, nem csak egyes 
állami hivatalnokok, hanem maga az államfő ellen intézte-
tik, a vallásnak és erkölcsiségnek már alapjában kell meg-
támadva lenni és Berlinben ily merénylet kiséreltetett meg, 
a fegyver az agg uralkodó ellen emeltetett, a golyó az ő 
élete ellen volt szánva ; — hogy a bűnös és semmi körülmény 
közt nem igazolható tény, szerencsére eredmény nélkül uia-
radt, az a vallási sülyedés megítélésére semmi befolyással 
nem lehet, mert a szándék, mely a gyilkos golyót a fejede-
lem életének kioltására irányozta, mégis meg volt és e szán-
dék szerint a fejedelemnek meg kellett volna halni. 

Mi meghatva olvastuk a merényletet, kétszeresen meg-
hatva azért, mert agg fejedelem élete ellen intéztetett, kinek 
napjai emberileg véve meg vannak számítva ; de megtudjuk 
magunknak fejteni. Tagadhatatlan ugyan, hogy Európában 
a vallás dolga sehol sincs virágzó állapotban, de az is is-
meretes, hogy a hitetlenség sehol sem dúl oly mértékben, mint 
az ,isteni félelem és a jó erkölcsök országában', és ha a többi 
országokban is megvan a kormányoknak részük a vallásta-
lanság terjedésében, de sehol ismét oly mértékben, mint Po-
roszországban. Az ,ultramontánok'ellen megkezdett ,kultur-
harcz', mondjanak bármit is némelyek, de alapjában a ke-
reszténység ellen, mely nélkül pedig nincsen isteni félelem, 
sem jó erkölcs, — kezdett harcz, melynek lehetetlen, hogy 
épen azon felekezetben ne legyen hatása, mely a hitetlenség 
zászlóját nyiltan kitűzte. Nem ok nélkül mondjuk ezt. Azon 
mérvben ugyanis, melyben a kormány a kulturliarczot foly-
tatta, azon mérvben haladt elő a protestantísmus, a protes-
táns egyletek által kijelölt hitetlen irányban, tagadta minden 
természetfelettit, tagadva nyiltan Jézus Krisztus istenségét 
és a kormány által támogatva. Ily körülmények közt lehe-
tetlen, hogy a fejedelem iránti kegyelet és hódolat, mely 
csak következménye az Isten iránti hódolatnak, mély gyö-
keret verjen a keblekben, ellenkezőleg lehetetlen, hogy a 
még létezett kegyelet is ki ne irtassék, és oly merényletek ne 
tűnjenek fel, minő e berlini a napokban volt. Nem mondjuk, 
hogy Hödel, alias Lehmann, a merénylet tevő nem bűnös, de 
mindig kérdés marad, váljon a kormány, mely a jelenlegi 
vallástalanság okozója, nem mondható-e bűnrészesnek ? azon 
axióma szerint : qui est causa causae est etiam causa causati. 

Előttünk a kormány bünrészessége iránt semmi kétség 
sem forog fenn, kérdés lehetne azonban, hogy kik fognak 
mégis az elkövetett bűnért bűnhődni ? a dolog természetéből 
folyólag azt kellene hinni, hogy a bűnrészesek mindnyájan. 
a máris részben bekövetkezett események azonban ellenke-
zőről tanúskodnak. Hogy a közvetlen bűnös bűnhődni fog, az 
bizonyos, de az is bizonyos, hogy a közvetett bűnösök nem 
bűnhődnek. Ez nyiltan kitűnik Vilmos császárnak az üdvöz-
letére megjelent miniszterekhez intézett szavaiból. A csá-
szár többek közt ugyanis azt mondta, hogy törekedni kell 
„nehogy a forradalmi elemek felülkerekedjenek. . . a fődolog 
azonban az, hogy a nép ne veszítse el vallását. Ennek meg-
gátlása a legfontosabb feladat." íme ebből áll a kormány 
büntetése, a fejedelem a merénylet okát maga is a vallásta-
lanságban találja, azért utasítja a kormányt, hogy a nép 
vallására figyelemmel legyen ; az eltévedt golyó, a mily sze-
rencsésen tévedt el egy irányban, sértetlenül hagyva a feje-
delem testét, oly szerencsésen mutat ta meg a fejedelemnek 
az eddig kormánya által eltévesztett, helyes irányt, elméjét 
és szivét a vallásra mint legfontosabbra irányozván. 

Eredmény nélkül tehát a merénylet, legalább elmélet-
ben, nem maradt. A fejedelem a módot, melyen a létező bajon 
segiteni lehet felismerte és annak szavakban kifejezést is 
adott, a nép hallotta is a fejedelem szavát de kérdés : elég 
lesz-e a szó hatalma, hogy a fejedelem nyugodtan ülhessen 
trónján a merénylettől ? Erre határozott nem-mű kell felel-
nünk. A hitetlenség nem csak szóval, hanem tettekkel is moz-
dittatott elő, nem csak szóval hanem ,tettekkel' is kell te-
hát a vallásosságot is előmozdítani; — a nép tényeket lá tot t , 
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ezek után indult eddig, most szintén ellenkező irányú tette-
ket vár. Azon eszközök, melyek eddig a vallástalanság ter-
jesztésére fordíttattak a kormány részéről, szűnjenek meg 
működni és azokat kell mozgásba hozni, melyek a vallásos-
ságot képesek emelni. H a Vilmos császár szavait komolyan 
vette, ugy nem szabad a minisztereinek adott általános uta-
sítással megelégednie, hanem minthogy előtte is ismeretesek 
a részletek,melyek általa vallástalanság oly mértékben terjedt, 
hogy már a fejedelem élete sem biztos, a részletekre is ki 
kell terjedni utasításának és oda hatni, hogy a czél eléressék ; 
el kell töröltetniük a májusi-,törvényeknek', vissza kell hozni 
a szerzeteseket, vissza kell adni a kath. egyház teljes actio 
szabadságát, fel kell oszlatni a hitetlen prot-egyleteket stb. 
Ezek a mi nézetünk szerint az egyediili eszközök, melyektől 
eredményt lehet várni. Ezen eszközök felhasználása nélkül 
nincsen értelme a panasznak, a gyümölcs olyan természetű 
mint a mag, a ki szelet vet, vihart arat, jóravaló eszköz nél-
kül jóravaló czélt még senki sem ért el soha, bárcsak tehát 
igénybe vétetnének ezen eszközök, ezáltal ugy a társadalom-
nak, mint az egyháznak, de önmagának is nagy hasznot sze-
rezne Vilmos császár. A 

Pest. A pesti kp. növendékpapság e. i. iskolájának ezévi 
ünnepélyes zárülésén felolvasott jegyzői jelentés.1) A mai ünne-
pélyes alkalommal nekem jutot t a szerencse, hogy a központi 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának jelen 
évi működését a mélyen tisztelt közönséggel megismertessem. 

A „magyar egyházirodalmi iskola" elnevezés iskolánk 
működésének természetét, irányát, czélját, sőt implicite még 
eszközeit is elég világosan megjeleli. A magyar egyháziro-
dalmi iskola, tagjai állásánál, saját szervezeténél és jól felfo-
gott múltjának követelésénél fogva mindenkor arra törek-
szik, hogy tagjaiban az egyházirodalom szeretetét ápolja, az 
egyházirodalmi műveltség előfeltételeit megadja, és általán 
a magasztos egyházi pályán oly annyira szükséges szellemi 
érettség megszerzését a társulás utján is megkönnyítse és 
hathatósan előmozdítsa. Nem czélja iskolánknak, hogy min-
den tagját íróvá képezze, hanem igenis általános, minden 
tagjában érvényesítendő czélja az, hogy tagjainak alkalmat 
és segédeszközöket szolgáltasson, hogy a valódi egyházi mű-
veltség alapfeltételét, az önálló munka és önálló kutatás 
eredményét : az önálló érett felfogást istápolja, irányozza, 
idomítsa, szóval kifejlődését szerencsésen elérje. Természete-
sen az ily irányú működés üdvösen hat az iskola azon tag-
jainak önképzésére is, kiknek az irói pályára természetes és 
komoly hivatásuk van. Az önképzés követelményeinek isko-
lánk ugy igyekszik megfelelni, hogy a tagok önálló kutatás 
eredményezte egyházirodalmi dolgozataikat a gyűléseken 
felolvassák, és igy a felolvasó nyilvánosan számot ad lelki-
ismeretes munkájának gyümölcséről, a hallgatók pedig a fel-
olvasott mű anyagával ismereteiket gyarapítják, és a feldol-
gozás minőségét egymástól eltanulják ; a bírálatok a dolgo-
zatok jó és rosz oldalait kimutatják és a szerzőt szeretettel-
jesen útbaigazítják. 

Iskolánk igy felfogott czélja és ily irányú működése 
természetesen megadja annak elvitázhatlan létjogát is, mert 
minden társulatnak a helyes czél, és a czélnak kellően meg-

Felolvastatott azon igen sikerült ünnepélyen, melynek prog-
rammját mult számunk hozta. Szerk. 

felelő eszközök szolgáltatják a létjogot, nem is emlitve azt, 
hogy a mi iskolánk tagjainak indigentiái követelik az ily 
irányú önképzés elősegítését és vezetését. 

Iskolánk a jelen évben is a tagok erejéhez képest igye-
kezett kellően alkalmazni az eszközöket a helyes czél eléré-
sére és folytatta félszázados hagyományainak utmutatása 
alapján nyilvános és belső működését. 

Mivel pedig mindenkor feladatának tekinté, hogy nyil-
vános fellépése a hazai irodalom állásának és a kor viszo-
nyainak megfelelő legyen : azért a jelen évben is oly műve-
ket emelt ki „Munkálatainak" tárgyául, melyek az irodal-
munkban ma már kiváltságos állást és általános érvényt kö-
vetelő elméletekkel foglalkoznak. Az anyagelviség ugyanis 
minden áron arra tör, hogy az emberi méltóságot lealjasitó 
törekvéseinek igazolására, hitvány rongyokká tépje az embe-
riség szellemi és erkölcsi történelmének fényes lapjait. Azért 
első feladatának tekinti, hogy a sz. Írásnak — az isteni 
Gondviselés és az emberi-nem erkölcsi múltja ezen oly ma-
gasztos oklevelének — isteni fénytől ragyogó lapjait szét-
szaggassa és fenséges tanainak hatását a népek millióinak 
lelkéből kiölje. A jelen kiadvány két önálló, de szép harmó-
niában levő műből áll, melyeknek elseje : „Az emberi-nem 
származási okmánya", kimutatja, hogy a természettudo-
mány jelen állásában — tekintve annak solid alapokon 
nyugvó vivmányait — testvéries egyetértésben van és ma-
radhat a sz. irási teremtéstörténettel, melynek különben is 
szilárd érveken nyugvó igazságát még az emberi-nem hagyo-
mányaival is megerősiti a szerző ; a másik mű : „Az anyag-
elviség" felöleli az anyagelviséget, alapelveinek és következ-
ményeinek teljesen összefüggő egészében, és kimutat ja a bel-
ső ellenmondást, melyet magában rejt, és az óriási veszélye-
ket, melyek belőle származnak. Ámbár tudatában voltunk 
gyöngeségünknek, de tudatában voltunk annak is, hogy e 
művek édes hazai nyelvünkre való átültetésével szeretett 
egyházuk iránt fiúi kötelességet teljesítünk. 

Folytat tuk továbbá a dr. Fraknói Vilmos akadémiai 
osztálytitkár felszólítására elvállalt egyháztörténeti reper-
tórium készítését. 

Iskolánk belmunkásságát 27 rendes, 9 rendkívüli és 9 
bizottmányi gyűlésben fejté ki. Kifejezést nyert gyűléseink-
ben egyrészől a mély gyász, másrészről a nagy öröm is, mely 
ez évben szeretett Egyházunkat érte : ugyanis a sz. emlékű 
I X . Pius elhunyta alkalmából a szerető fiúi sziv mély gyá-
szának megfelelő alkalmi beszéd- és költeményben, X I I I . 
Leo szentséges atyánk trónra léptekor pedig fiúi hódola-
tunknak szintén alkalmi költeményben adtunk kifejezést. 

A munkásság az irodalom prózai és költészeti ágára 
terjedt. A gyűléseken felolvasott, jobbára tudományos dol-
gozatok tárgya túlnyomó részben az egyházirodalom köréből 
van merítve. Beadatott körülbelül 70 mű és pedig 32 ere-
deti értekezés, körülbelül 20 költemény, 8 fordítás és néhány 
alkalmi beszéd, több birálat és jelentés. A legjobb művek 
jutalmazására ez évben is tűzött ki az iskola pályadijakat és 
pedig a prózai művekre 3 darab aranyat, költői művekre 2 
aranyat és egy költői diszmüvet. A dolgozatok egyesek ál-
tal megbírálva és a bíráló bizottságok által felülbírálva lőuek_ 

Könyvtárunk ez évben nagyobbrészt vétel és iskolánk 
egyes nagylelkű pártfogói adományozása folytán 58 művel 
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gyarapodott 65 kötetben, és van összesen 2589 mű 3748 kö-
tetben. Pénztárunk, melyet atavali kiadmány költségei igen 
nagy mérvben igénybe vettek, az idén követett legszigorúbb 
takarékosság folytán elég kedvező helyzetben van. A taka-
rékpénztárban 2300 fr t tőke kamatoz. 

Ezek iskolánk ez évi munkássága történetének főbb 
vonásai, melyek, lia többet nem is, annyit bizonyára mon-
danak, hogy szerény tehetségünkhöz képest az elénk tűzött 
magasztos czélokat : az egyházirodalmi önképzés és a hazai 
irodalom erőinkhez mért ápolását megvalósítani őszintén tö-
rekedtünk. Azért is legyen szabad reménylenünk, hogy a 
mélyen tisztelt közönség eddig is nyilvánított és általunk 
nagyrabecsült figyelmére fogja iskolánkat ezentúl is mél-
tatni. Budapest, 1878. május 19. Vogl Márton, főjegyző. 

Róma. Különfélék. F . hó 15-én ő szentsége nagy ün-
nepélyességgel fogadta nyilvános, későbben magánkihallga-
táson Bedros Kumjundián EfFendit, a török szultán küldött-
jét, ki trónralépte alkalmából uralkodójának szerencsekivá-
natait fejezte ki ő szentsége előtt. — „Különféle lapok — 
mondja a , V. d. V.' váltig ismételgetik, hogy ő szentsége ju -
niuslióban consistoriumot tartand, melyben több bibornokot 
nevezend ki ; ugy látszik azonban, hogy ezek a lapok leve-
lezőiknek feltevéseit mindannyi valóságnak nézik." — Mint 
ugyané lap jelenti, ő szentségének mint püspök kibocsátott 
összes főpásztori körlevelei fognak legközelebb két kötetben 
megjelenni. A nagyértékü gyűjtőmunkának kiadására egy 
jóliirü római nyomda vállalkozott. Reméljük, hogy e gyűj-
temény tanulmányozása által még inkább meg fog erősödni 
a berlini ,Nat.-Ztg.' azon véleményében, melyet nem régen 
ekként fejezett ki : „ X I I I . Leo pápa egyikéről sem mond le 
az egyház követelései közül, sőt az e tekintetben eddig hasz-
náltatni szokott egyházi kifejezéseket sem változtatja meg, 
csakhogy amit mond, azt válogatottabb és barátságosabb 
külalakba öltözteti. S azért majd meglátjuk, váljon nem lesz-e 
nehezebb alkudozni X I I I . Leóval, mint volt I X . Piussal, ki-
nek hangos felszólalásai rendesen ellenkezőjét eredményezték 
annak, amit akart, — mondjuk: majd meglátja a világ, 
váljon azon tökéletes s határozott politikusnak, ki most sz. 
Péter székén ül, nem sikerülend-e elérni azt, mit elődje el 
nem érhetett." 

IRODALOM. 
Még egyszer P. Tóth „Máriahavi Virány"-áról.*) 
Hogy múltkori reclamem p. Tóth műve mellett, mely-

ben a mélyen tisztelt antikritikus úrra reflectáltam ily soká 
késett, kellemetlenül érint ; mert annak a nagyon hivatalos 
jellegű donec corrigatur-féle censurának kissé élét venni ok-
vetlen szükségesnek látom ; mivel a jó könyv elterjedésének 
bizonyára nagy akadálya, s igy igen sok lelki haszon elmarad. 

P . Tóth munkájában lehetnek s vannak is gyengék, 
hisz opus humánum ; de dogmatiee ott minden teljesen helyes 
s az a nagy lelki haszon, melyet a „Yirány" hozhat, kívánja, 
hogy feltéllenül ajáljuk. Ezt tet tük csak első ízben is, és 
nem kritikát irtunk, de ha épen antikritikust lettünk szeren-

') Nehogy valaki akár e czikknek áltálunk igen t. szerzőjét akár 
minket ismétlésekről vádolhasson, megjegyezzük, hogy e czikk, mint kel-
tezése is mutatja, már a 38. sz. megjelenése előtt is kezeink közt volt. La-
punk szűk kerete s a replicák s duplicák gyors beérkezése arra kénysze-
ritett minket, hogy az egyes felszólalások felváltva közlésében bizonyos 
egymásutánt állapítsunk meg,mi által jelen czikk kissé hátra szorult. Szk. 

esések kaphatni, bátrak leszünk mi is kifogásait tisztelet-
tel megrostálni. 

Az első kifogás szól p. Tóth e szavai ellen : „Midőn a 
bold. Szűznek mennybe való felvétele a szentírásban lefeste-
tik, az angyalok álmélkodnak szépségén." A tisztelt antikri-
tikus ur azt kérdezi, hogy a sz. Szűz mennybe felvétele a sz. 
írásban hol festetik ? Hát directe esedezem sehol, de ebből 
még nem következik, hogy p. Tóth beszéde dogmatiee nem 
helyeselhető, kik akkor ugyancsak a ,donec corrigatur' meg-
jegyzéssel bélyegezhetnők sz. Germant1), sz. Gergelyt2), sz. 
Szofront3), damaskusi sz. Jánost4), damiáni sz. Pétert6), Ta-
mást a jeles vercelli apátot6) s más sok szentatyát és jeles 
egyházi tudós férfiút. 

Ancyrai sz. Theodor azt mondja7) : „A keresztények 
hisznek a szent látnokok szavainak, melyek a bold. Szűzről 
jelzik, hogy a magasságbeli megszentelte hajlékát — sancti-
ficavit tabernaculum suum Altissimus." Nem volna kedve 
ettől is kérdezni az igen tisztelt antikritikus urnák, hogy hol 
mondják ezt, mit sz. Theodor mond — a próféták szűz Má-
riáról? A zsoltáros8) directe szűz Máriáról nem gondolt, az 
exegeták e verset szűz Máriára nem magyarázzák, de azért 
használja azt az egyház a bold. Szűzről. 

Sz. Bernát9) igy szól : „Gloriosa virgo, lampas arden-
tissima, ipsis quoque angelislucis miraculo fűit, u td icerent : 
Quae est ita, quae progreditur, sicut aurora consurgens 
pulchra ut luna, electa ut sol ?" S ha sz. Bernátot megkér-
deznők, hogy hol mondják ezt, mit ő szájokba ád — az an-
gyalok ? épen csak ugy tudna felelni mint p. Tóth e felve-
tett kérdésre. Már pedig mi nem merjük sz. Bernátot s a 
többi általunk jelzetteket dogmatikai hibáról vádolni, te-
hát Tóthot sem. 

Tudjuk, hogy az: „Enekék éneke", cap. VI . v. 9. 
melyre Tóth atya gondolt, adaequate az egyházról értendő, 
azonban nem alkalmazza-e maga az egyház is e helyet a 
bold. Szűz mennybevételére is1 0)?Mi hiba hát, ha Tóth atya 
is igy értelmezi ? Beszélhetett volna kissé máskép, mi lega-
lább ezt a kifogásolt passust a „Yirány"-ba igy tet tük volna: 
„midőn az egyház a szentírás szavait a bold Szűzre alkal-
mazva, az ő mennybe való felvételét lefesti." Igy mondtuk 
volna, ily formán mondanók mi, de ha Tóth atya nem tart 
velünk, azért őt nem vádoljuk dogmatikus hibáról, mert 
hisz ugyané correctiót lehetne ám a fentebb idéztem szent-
atyáknál is tennünk. Más lenne, ha Tóth atya ex professo 
dogmatikát irna s ott mondaná, hogy a jeleztük helyből be-
bizonyítja Szűz Mária mennybe felvételét. Akkor is csak 
azt mondanók, hogy e hely nem bizonyít, azt nem, hogy a 
szerző dogmatikus hibát követett el. Igy állván a dolog, lesz 
szives megengedni a mindig igen tisztelt antikritikus ur, lia 
első kifogását alaposnak nem találjuk. 

Elitéli t. antikritikusunk p. Tóthnak a bold. Szűzről 
adott e kifejezést, hogy ő megváltásunk részese, hogy megvál-

') Cnf. orat. in Deiparae Zonam pag. 232. — 2) Cnf. orat. Gregorii 
Neocaes. in Deiparae annuntiat. pag. 13. D. — 3) Cnf. De Deiparae as-
sumpt. col. 98. D. P. inter opp. Hieronym. torn. XI. — 4) Orat. in Dei-
parae natív. pag. 818. B. C. — 5) Serm. 46. de Virginis Nativ. pag. 114. 
col. 1. B. C. — Comm. in Cant. pag. 573. D. E műről azt mondja a hires 
Pezius in Thesauro aneedot. torn. II. p. I. „opus prorsus divinum." — 
') Orat. in Deiparam §. VI. apud Gallandium torn. IX. — 8) 45. Zs. 5. v. 
9) Senn. I. de Assumpt. — I0) V. Breviárium festő Assumptae antiph. ad 
Benedictus. 
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tásunkat okozta, gyorsította. Pedig tisztelettel legyen mond-
va : biz ez kath. tan, az egyháznak — mert a szentszéknek s 
minden alicuius nominis theologusnak tana ép ugy, mint az 
hogy „Maria janua coeli." Száz tekintély közül csak a római 
Civiltà cattolica-ra hivatkozom11), mely azt tanitja, hogy a 
bold. Szűz : concausa nostrae reparationis. Elitéli továbbá p. 
Tóth azon nyilatkozatát, mely szerint Szűz Máriának kö-
szönjük, hogy Jézus az Oltáriszentségben jelen van, holott 
ez is jól, catholice helyesen van. Hisz testét az U r Jézus 
Szűz Máriától vette, — azt a testet, melylyel az Oltáriszent-
ségben jelen van. Hurter1 2) igy végzi e tekintetben tanát : 
„Quare concludimus fidei professione s. Petri Damiani (serm. 
45.) : Illud corpus Christi, quod b. Virgo genuit, quod in 
gremio fovit, quod in fasciis cinxit, quod materna cura nu-
trivit : illud inquam, absque ulla dubietatè, non aliud, nunc 
de s. altari percipimus, et eius sanguinem in sacramentum 
nostrae redemptionis haurimus. Hoc catholica fides habet, hoc 
Ecclesia fideliter docet." S ugyanezt a tant méltóztatik p. 
Tóthnál elitélni ? 

A 113-ik lapon található azon nyilatkozat, mely kifo-
gásoltatik, melynél fogva „Az egész emberi nem üdve s meg-
váltása a Szűz egy szavától függött" sat., nem Tóthé. Méltóz-
tassék csak a „Virányt"-t még egyszer megnézni. P . Tóth a 
I X . Pius pápától is dicséretekkel halmozott európahirü je-
les theologus, dr. Hettingerre hivatkozik. S igaz lélekkel 
mondom, hogy Hettinger pontosan van idézve. Quoad sen-
sum semmivel sem mondott, sem többet, sem kevesebbet, mint 
Tóth, s ő meg. Bossuetre, sz. Bernátra hivatkozik és hivat-
kozhatott volna liguori sz. Alfonzra is, ki hasonlóan beszél 
jeles művében „Le Glorie di Maria" 13), pedig e mű sz. Alf. 
azon műveinek lajstromában van,melyekről 1803-ik esztendő-
ben a római congregatiónak VII . Pius által helybenhagyott 
decretuma azt mondja, hogy nihil in eis censura dignum reper-
tum. Midőn Tóthnál sz. Alfonz mondatát a censura éri, tisz-
telt ellenfelem tán ezt nem is komolyan teszi ? Hogy az állí-
tás merész, nem vonom kétségbe, de dogmatice censurával 
sújtani — instálom — bizony szinte merész, hogy ne mond-
jam még a gradus comparativust ! 

Felhozatik p. Tóth ellen az a nyilatkozat is, hogy a sz. 
Szűz megengedte Jézus keresztre feszitését. Ne méltóztassék 
ezért kérem bántani Tóthot, tessék számolni az egyházzal, 
mely liguori sz. Alfonznál helyben hagyta ugyanezt,14) ki 
ugyanis az érdemben szintén azt mondja : „ Concédé la licenza." 
Ne legyünk, esedezem oly szőrszálhasogatók ; ha liguori sz. 
Alfonz mondhatott valamit azon művében, in quo nihil cen-
sura dignum — bizony azt Tóth is elmondhatja. Ugyancsak 
i t t találok még arra is bizonyítékot, hogy a bold. Szűz meg-
váltásunkat gyorsította.15) Nem szükséges megjegyeznem, 
hogy sz. Alfonz „doctor Ecclesiae", különben egyáltalában 
ugy találom, hogy Tóth nagyrészt a szentatyákat beszélteti. 

De hát az imádásra nézve mit szóljunk ? — Ugyancsak 
liguori sz. Alfonz sz. Bernátot idézi,16) ki szerint : „In no-
mine Mariae omne genu flectitur." S ugyanazon kötetben 
egy hires tudóst idéz,11) ki szintén igy szól: „In nomine tuo 
Maria, omne genu flectitur coelestium, terrestrium et inferno-
rum." S sz. Alfonz e kifejezéseket nem gyalázza, dicsérő-
leg emliti. 

No de mi sem mondanók „imád" a sz. Szűzről ; azon-
ban, ha Tóth atya mondta költemémjben, miután a megelőző 
több olvasmányban kellőleg tájékozta olvasóit szűz Mária 
tiszteletéről, nem mondjuk, mondani nem merjük, nem is sza-
bad mondanunk, hogy dogmatice tévedett. Benigne inter-
pretandus. 

Az a mondat még, hogy a bold. Szűz a kiengesztelés 
») 1869. vol. 8. pag. 560. — 12i Theologia Specialis. Tractatus IX. 

de eucharist. sacr. n. 390. - 13) Vol. 3. pag. 76. Torino. 1825. ") Vol. 
I. p. 47. — " ) Vol. 3. p. 76. — '«) Vol. 1. p. 156. — ") pag. 301. 

arany oltáránál Jézusnak parancsol — damiáni sz. Péteré — 
még pedig szóról szóra. S e merész állítást a jeles Petavius a 
dogmatikusoknak egykor s most is fényes csillaga, még a 
dogmatikus szája- illetve könyvében is mondhatóvá tette. 
Tóth kifogásolt állítása e helyütt tehát Petavius, a híres 
dogmatikus szerint helyes. S lia Petavius nem mond többet 
damiáni sz. Péter állításáról, mint hogy „audacter dicit", 
ugyan ki ad nekem jogot rá, hogy akkor Tóthot ugyanazért 
censurával notáljam ? 

No de mit is mondtam tájékozó soraimban ? Azt, hogy 
ne vegyük kritikai szellemben, inkább hivő lélekkel ke-
zünkbe e könyvet, s lia, ki szót fogad — hasznát veszi s e 
szót is, hogy „parancsol" a sz. Szűz Jézusnak, jól fogja fel-
fogni s nem fogja ebből a végnélküli Isten teljes függését a 
véges teremtménytől feltételezni. Sokat erről nem szükség 
írnom, hisz bármily dogmatika is ad e tekintetben világos 
utmutatást. 

Az sem sújtható censurával, hogy a „cum permissu 
superiorum vei ordinarii" lemaradt a könyvről. Az ki a ,Re-
ligio'- ba még ir is, bizonyára ismeri annyira a vis onyokat, 
hogy tudja, miszerint az a jezsuita a maga zsebjére köny-
vét nem nyomathatta, hogy ily műnél kiadó vállalkoznék . . . 
rari nantes in gurgite vasto — bizonyára tehát a rend adta 
a költséget — tehát a nyomda alá rendezett művet ismernie 
és helyeselnie is kellett. Az ordinariatus approbatióját pedig 
csak az esetben lett volna p. Tóthnak kötelessége kikérni a 
tridenti zsinat értelmében, ha a szentírást, vagy annak szo-
rosan vett magyarázatát adta volna ki. Igy beszél Avanzini 
a „Mag. s. Pal." jóváhagyásával, lomcsányi János. (Vége k.) 

YEGYESEK. 
= Ö Eminentiája a bibornok-herczegprimás a verebé-

lyi katholikus hitközségnek iskolai czélokra egy házat aján-
dékozott. 

— Az „ Uj Magyar Sionu írja : F t . Bernárd, norvégiai és 
lappföldi hitküldér s apostoli helynök, e napokban hagyta el 
hazánkat s Belgiumba ment. Megkért, hogy fejezzük ki alá-
zatos köszönetét azon határtalan kegyességért, melylyel a ma-
gas és alsó kath. clerus az egész hazában fogadta, hitküldéri 
állomását gyámolította, s jövőben is ígért segélyt. Könyek 
közt beszélte, hogy őt, az egészen ismeretlen áldozárt, a la-
tin és görög kath. ]iapság mint vérszerinti rokont látta s hogy 
hazánk még mindig a ker. vendégszeretet hazája, mely szó 
azonos a magyar vendégszeretettel. Isten áldja meg a ma-
gyar hazát s védje meg minden ellenségeitől. 

— A trieri kath. sz. Lőrincz-templomnak gondnoksága 
az ottani sekrestyést egyházi pénzek elsikkasztása miatt 
elbocsátotta. A dominus fellebbezett ezen ítélet ellen s egy 
rendőrségi bizonyítványra hivatkozott, mely szerint ,állam-
veszélyes' papok ellen már „számos igen jó szolgálatot tett ." 
De azért a magasabb forum is csak az elbocsáttatás mel-
lett ítélt. 

— Pétervártt a Kasan-féle, szakadár templomban, mely 
már tavai is nagy botrányoknak színhelye volt, ez idén hús-
vét vasárnapján az áldoztató püspökét kövekkel dobálták. 
— Per associationem idearum emiitünk egy folyamodványt, 
mely nem régen a sz. pétervári schismaticus ,szent zsinat-' 
hoz adatott be, a következő pontokkal: 1) hogy a püspökök 
kiszolgált katonákat ne szenteljenek diakónusokká s hogy ne 
lehessen pópa, a ki nem tud írni ; 2) hogy a püspök az ol-
tárnál ne veszekedjék ; 3) mikor egyházi látogatást tesz ne 
verje meg a kocsisokat, ha esetleg nem oly sebesen hajtanak, 
mint ő kívánja; 4) nagyobb gondja legyen az egyházi 
ügyekre, mint a lakomákra, melyek az egyházmegyének 
nagy költségeket okoznak ; 5) az udvari papok jól viseljék 
magokat s az egyházi látogatások alkalmával ie ne része-
gedjenek 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A pápa Rómában Pipin előtt. 
(Vége.) 

Tényleges függetlenségig, scraverainitásig emel-
kedett a pápa hatalma II. Gergely (726) alatt. Isau-
riai Leo okozta azt, esztelen kép-rontásával s az ab-
ból kifolyó kegyetlen rendeleteivel. Midőn a képek 
eltávolitására vonatkozó rendeletét Itáliába s a pá-
pához elküldé, ,miheztartás végett', a pápa azt ter-
mészetesen semmibe sem vette s igen tanulságos 
hoszu, még oly tudatlan ember által is, minő Leo 
volt, megérthető levelet intézett a császárhoz ez 
ügyben. Midőn azonban ennek hivatalnokai e ren-
deletet végrehajtani készültek, ellenszegültek az ola-
szok, ellenszegült a hadsereg, sőt annyira fokozó-
dott a császár iránti ellenszenv s elkeseredettség1, 
hogy az olaszok e haeretikus helyett más császárt 
akartak választani ; e szándékuk kivitelében csak a 
pápa akadályozta meg őket, amint két historiogra-
fus tanúsítja : Pál szerpap ,De gestis Longobardo-
rum' lib.VI.c. 49 : „Omnis quoque Ravennae exercitus 
et Venetiarum talibus iussis unanimiter restiterunt 
et nisi eos prohibuisset Pontifex, imperatorem super 
se constituere fuissent egressi — és Anastasius 
Bibliothecarius II. Gergely életében : „Cognita vero 
imperatoris nequitia, omnis Italia consilium iniit, 
ut sibi eligerent imperatorem et Constantinopolim 
ducerent; sed compescuit tale consilium Pontifex, 
sperans conversionem principis." 

Midőn a császár a pápa ezen ellenszegülésén dog-
matical rendeletei ellen felháborodván, az exarchá-
nak, a római duxnak ismételten meghagyá, hogy 
fogják el a pápát vagy öljék meg, mindig meg lett 
az védelmezve a raj ta csüngő népek által, kik eleve 
tudomást szerezvén a császári hivatalnokok ily szán-
dékáról, azt meghiusiták, sőt elkergetvén Rómából, 

Pentapolisból s Velenczéből a császár kinevezte duxo-
kat, szabadságuk védelmére maguk az exarchától 
független kormányzókat választának, s esküvel kö-
telezek magukat, Anastasius tanúsága szerint — 
soha sem engedni meg, hogy a pápa megtámadtas-
sák vagy Rómából eltávolittassék s az ö védelmé-
ben meghalni, ha kell. 

A császár dühe a képek ellen s gyűlölete az ellen-
szegülő pápa ellen oly hihetetlen fokra hágott, hogy 
esküdt természetes ellenségével, a longobárddal szö-
vetkezett annak megrontására, aki egyedül képes 

-vala az olaszokat a császár iránti engedelmességben 
megtartani s ki loyalitásának a legkritikusabb kö-
rülmények között is legfényesebb tanujeleit adta. 
Eutychius nápolyi kormányzó parancsot kapott Luit-
pranddal szövetkezni olyképen, hogy egyesitvén ere-
jöket, a longobárd magának alávethesse Spoletót és 
Beneventet, mig a kormányzó a király segélyével 
Rómát elfoglalja és végrehajtja a pápa ellen rég 
már kiadott parancsot. A longobárd, ki előbb hason-
lóan a rómaiakkal fogadta, hogy a pápát az eretnek 
császár ellen megóvja, e reá nézve előnyös szövet-
kezésre reá állott, elfoglalta sikeresen Spoletót s Be-
neventet s hadaival Róma felé közeledett. A rómaiak 
kétségbeséshez közel voltak, látván a hatalmas Luit-
prandot ellenségkép kapuik előtt. 

A pápa ily szorult helyzetben igen merész lé-
pésre szánta magát ; kinyitatta Róma egyik kapuját 
s fegyvertelenül, néhány egyházi férfiú kíséretében, 
Luitprand táborába indult, annak táborába, ki a 
pápát elfogandó s a kép-rontó császár hatalmába ke-
rítendő volt. L. annyira meg volt lepetve s megin-
dulva a pápa ezen hős és elszánt tette által, hogy 
egészen a pápa kérelmeire hajolván, elállott a szö-
vetségtől, elállott Róma ostromlásától s fegyvereit 
arany koronával s ezüst kereszttel ajándékozá sz. Pé-

42 
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ternek, kérvén egyszersmind a pápát, liogy az exar-
chával is béküljön ki, mi meg is történt, ugy hogy 
az exarcha békésen vonult be Rómába. 

Mig a császár ekkép Róma ellen saját ellenségé-
vel szövetkezett, fellépett bizonyos Tiberius Petasius, 
ki császárnak kiáltatta ki magát s az olasz városok 
hódolatait rendre elfogadá. Az exarcha megdöbbent 
e hirre, mert képtelen volt ez embert önerejéből ártal-
matlanná tenni, sőt erre minden reményről is le-
mondott; ekkor megint csak az annyira zaklatott s 
ellenségkép üldözött pápa volt az, ki a császár e leg-
főbb hivatalnokát buzditá, lelkesité s el is látta 
külön római sereggel, melylyel Tiberius sikeresen 
legyőzetett. 

Ez eseményből kitűnik, hogy a császár kép-ron-
tó szenvedélyének, melylyel az olaszok legbensőbb 
érzelmeit megsérté, s a pápa iránti, ez okérti ellen-
séges indulatának köszönheté, hogy a pápa bár aka-
ratlanul, de tényleg a római ducatusnak souverain-
jévé lett s onnét a görög hatalom kikiiszöböltetett. 
Hogy a pápa már II. Gergely idejében tényleg va-
lóságos független fejedelem volt e területen, e kor-
beli számos tények bizonyítják. Igy 728-ban elnyeri 
a pápa a longobárdoktól Sutri városát, melyet azok 
nem az exarchának, hanem a pápának adtak vissza. 
Ugyanezen idő körül a császár nápolyi kormányzó ja 
megtámadta a pápát s a rómaiakat, s háborút viselt 
azokkal, melyben fiával együtt megöletett: Luitprand 
és a császári exarcha szövetséget kötnek, „ut con-
gregatis exercitibus rex subiiceret duces Spoleta-
num et Beneventanum, et exarchus Romám'*', — 
mondja Anastas. B. Lehet-e ezek után kételkedni^ 
hogy az exarcha Rómában minden tekintélyét s be-
folyását elveszité ? Luitprand elállt a szövetségtől s 
a pápa iránt mint souverain fejedelem iránt viselé 
magát s meg nem feledkezvén szövetségtársáról, ké-
ri a pápát, kötne békét azzal, mint ezt Anastasius 
mondja : „Obsecravit Pontificem,ut memoratum exar-
chum ad pacis concordiam suscipere dignaretur, u t 
et factum est." A háború, a béketárgyalások, a váro-
sok átvétele nem jelei-e a világi souverainitásnak ? 

E hatalom mintegy octroyálva lett a pápára 
a népek bizalma által, melyek öt jogosan s méltán 
mint egyedüli menedéküket tekintették a longobár-
dok, a császár s hivatalnokai zaklatásai ellenében. 
Mint az előadott tényekből láthatni, a pápa tekinté-
lyét s befolyását soha sem használta a császár ellen, 
sőt inkább az olaszokat a császár iránti engedel-
mességben, tőle telhetőleg, akarta megtartani, még az 
egyházra nézve oly veszélyes császár idejeben is, mi-

nő isauriai Leo volt,mert ennek is megtérését remény-
iette s mert attól kellett tartania, hogy elveszítvén 
a görögök hatalmukat Olaszhonban, elhatalmasod-
nak a longobárdok, kiknek uralma a sz. székre nézve 
sokkal veszélyesb lehetett volna, mint a távol levő gö-
rög császároké. A pápának ezen, a császár iránt táp-
lált, jóakarata kiviláglik azon kivül fényesen II. Ger-
gely ama leveléből is, melyeta velenczei kormányzó-
hoz irt, midőn a longobárdok Ravennát elfoglalták s 
Leo kép-i'ontó rendeletei végrehajtását Olaszhon-
ban sürgette : „Quia Ravennatum civitas, quae caput 
éxstat omnium, a gente Longobardorum capta est, et 
filins noster, eximius dominus exarchus apud Vene-
tias, utcognovimus, moratur, debeat nobilitas tua ei 
adhaerere et cum eo nostra vice pariter decertare, u t 
adpr is t inum statum sanctae reipublicae inimperial i 
servitio dominorum filiorum nostrorum Leonis et 
Constantini, magnorum imperatoruin, ipsa revocetur 
Ravennatum civitas ; ut zelo et amore sanctae fidei 
in statu reipublicae et imperiali servitio persistere, 
Domino coopérante, valeamus." Baron, an 726. 27. sz. 

A pápa függetlenségének eredete némi analó-
giával bir Augusztus császárságával, azzal a különb-
séggel, hogy ez forrón óhajtotta a hatalmat s észre-
vétlenül alávetette magának a népet, a pápák ellen-
ben a kormányzást azért vették kezökbe, hogy ele-
get tegyenek a nép kivánatának, mintegy kénytetve, 
nem pedig uralomvágyból. 

II. Gergely utódai mindig mint a római duca-
tusnak független fejedelmei lépnek fel; igy III. Ger-
gely Martel Károlyhoz irt két levelében kéri azt, 
szakítaná meg a szövetséget és barátságot, melyet a 
longobárdokkal kötött, kik az egyházat üldözik s 
a szegények ellátására rendelt javakat bitorolják ; 
kéri továbbá a fejedelmet, védené meg a longobár-
dok ellen népét, ezen, különösen sz. Péternek szentelt 
népet, populum peculiarem s. Petri, mely kifejezés e 
levelekben húszszor fordul elő. 

Martel Károly nem teljesítette a pápa kéréséi ; 
három esztendő múlott el a római követség óta ha-
láláig, anélkül, hogy a rómaiakon segített volna. A 
longobárdok büntetlenül pusztították az egyház bir-
tokait, elfoglalták a városokat, sőt Róma ostrom-
lását is kisértették meg s sz. Péter basilikáját rabol-
ták ki, III. Gergely pedig meghalt 741-ben, anélkül, 
hogy e szorongatások végét láthatta volna. 

Sz. Zachariás pápává választatván meg, követ-
séget menesztett Luitprandhoz, sőt személyesen for-
dult hozzá, kérvén az elfoglalt területek s városok 
visszaadását, mit elnyerni a longobárdtól sikerült is 
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neki ; sőt még a görög császár javára is kieszközölte apápa, 
hogy a ravennai exarchatus is két elfoglalt területet vissza-
nyert. E visszaadásokat leirván Anastasius bibi. Zachariás 
életében szabatosan megkülönbözteti azon részeket, mik a pá-
pai területnek adattak vissza azoktól, miket a ravennai exar-
chatus visszanyert; az előbbiekről irván : „eidem sancto viro 
redonavit . . . ipsi b. Petro per donationis t i tulum reconces-
sit", mig az utóbbiakról ezt .is mondja: „ad partem reipu-
blicae (a görög államnak) restituit" s ezeket is csak: „post 
multam duritiam," ekként helyesen jelelvén a pápának mint 
fejedelemnek birtokát, e körül élvezett és gyakorolt jogalt 
és azoknak Luitprand általi elismertetését. 

Nyilvános tanúsága végre a pápa souverainitásának 
Rómában a patriciusi méltóság, melylyel I I . István 754-ben 
Pipint s ennek két fiát felruházta, még mielőtt ezek hadsere-
gükkel Itáliába jöttek volna. A harczias longobárd király, Ais-
tulf elfoglalván a Pentapolist s az Exarchatust , a rómaiakat 
hodolatra felszólította s felszólításának erős nyomatékot 
adott tekintélyes hadsereg által, mely Róma kapui alá vo-
nult. I I . István hasztalan tárgyalván békéről vele, a franczia 
királyt, Pipint hitta fel segélyre, s tél közepén, betegen, ez 
okért Francziaországba utazott. I t t legünnepélyesebben fo-
gadtatván, Pipint Bertrade nejével megkoronázta s őneki 
fiaival együtt a patriciusi méltóságot adományozta. Pipin 
s az ország nagyjai kötelezék magukat a longobárdok által 
elfoglalt területeket (az Exarchatust és Pentapolist) tőlük 
visszafoglalni s a római széknek adományozni. E patriciatus 
oly méltóság vala, melyet csak a souverain adományozhatott 
a római jog traditiói szerint. Elfogadván e méltóságot a p á -
pa kezéből, elismerék Pipin s fiai, már első Olaszországbeli 
hadjáratuk előtt is a sz. szék souverainitását azon területre 
nézve, melynek védelmét a méltóság elfogadása által magukra 
vállalták, miért is az egykorú irók beszélvén a római duca-
tushoz tartozó területről, soha sem használják a ,donatio' 
kitételét Pipinre nézve, hanem mindig restitutióról szólnak, 
mig a Pentapolis és az Exarchatus, melyet a longobárdoktól 
elvett, merő ajándék volt, melyet Pipin a sz.széknek tett. 

Igy tehát a történelem fonalán a pápai hatalom fejlő-
dését Pipin koráig ecsetelvén, kitűnik, hogy azon elterjedt 
állitás, miszerint apápa souverainitása Pipin idejétől kelte-
zendő, vagy hogy legalább ez időtől fogva törvényes lett, va-
lóságon nem alapszik. E függetlenség a római területre néz-
ve Pipinnel régibb s Pipin csak az Exarchatusra és Pentapo-
lisra nézve tette nagylelkű ajándéka által a pápát törvényes, 
jogos fejedelemmé, mi az a szűkebb római területre nézve 
már volt. Pipin érdemét ez irányban a new-yorki, 18(!0 tar-
tott tart. zsinat következőleg fejezi ki : „Popularis história 
narrat, postero tempore gallos principes, Pipinum et Caro-
lum M. easdem illi provincias ita dono dedisse, ut eas ultro 
insuper agri populique accessione amplificarent. Cui senten-
tiae etsi haud dubie subest quiddam veri, non earn tarnen 
illi vim tribuimus, quam elatiora históriáé popularis verba 
habere videri possunt. Nos hoc significatum putamus, P. et 
C. M. nova quaedam concessisse, quibus civilis dominii ponti-
ficis augeretur ambitus. Quamquam certe nihil obstat, quomi-
nus illi putentur subscriptis a se tabulis ius asseruisse ponti-
fici, provincias ecclesiasticas civili imperio regendi. Verum 
huius illorum facti in eo posita est laus, quod ius, quo iam 

tum potiretur S. Pontifex, sanctum liabuerint confirmarint-
que." Collectio Lacensis tom. I I I . 280. 1. 

Egyházi okmánytár. 
(Folytatás.) 

I taque mirandum minime est plurimos, qui ingenii ac 
doctrinae laude florerent, academiarum doctores, oratores 
summos, iurisconsultos, theologos insignes, et vel ipsos prin-
cipes virum hune vere magnum ac doctissimum ad haec us-
que tempóra praedicasse : multos vero ut magistrum fuisse 
secutos atque ex eius libris plura in sua scripta derivasse-
Porro haec universalis persuasio de excellenti Salesii scien-
tia ex qualitate ipsa doctrinae ipsius exoritur, quae nimi-
rum ia sublimi sanctitatis culmine ita in eo supereminet, ut 
Doctoris Ecclesiae tota propria sit virumque hune inter 
praecipuos magistros sponsae suae a Christo Domino datos, 
accensendum suadeat. Quamvis enim Sanctos Doctores, qui 
primis Ecclesiae saeculis floruerunt, antiquitas ipsa specta-
tos faciat, latinique aut graeci sermonis, quo libros edide-
runt, in iis ornamentum accedat, id tamen potissimum ac 
plane necessarium (quod supra monuimus) huic magisterio 
est, ut in scriptis diffusa ultra communem modum doctrina 
coelestis appareat, quae argumentorum copia et varietate, 
splendoribus veluti circumamicta, totum Ecclesiae corpus 
nova luce perfundat, sitque fidelibus in salutem. 

Haec itaque laudum praeconia Genevensis Episcopi 
libris apprime conveniunt. Sive enim quae de rebus asceti-
cis ad christianam vitam sancte, pieque ducendam, sive quae 
de controversiis ad fidem tuendam, et haereticos refutandos, 
sive quae de divini verbi praedicatione scripsit consideren-
tur, nemo est qui non videat, quanta per sanctissimum vi-
rum emolumenta sint in Catholicum populum invecta. Equi-
dem duodecim libris insignem atque incomparabilem tra-
ctatum ,,T)e arnore Dei" docte, subtiliter, dilucideque cora-
plexus est, qui tot praecones de suavitate sui auctoris habet, 
quot lectores. Maxime autem vivis coloribus virtutem alio 
opere, quod „Philothea" inscribitur, pinxit ac prava ster-
nens in directa, et aspera in vias planas, universis Christifi-
delibus iter ad earn ita facile commonstravit, ut veraexinde 
pietas lucem suam ubique effunderet, viam sibi ad Regum 
solia, ad Ducum tentoria, ad iudiciorum forum, telouia, of-
ficia, et ipsa oppidula pastorum aperiret. Enimvero iis 
scriptis ex sacra doctrina summa scientiae sanctorum prin-
cipia eruit, et ita enucleat, ut insigne ipsius privilégium 
plane visum sit, quod ad omnes fidelium conditiones sapien-
ter, leniterque eamdem accomodare noverit. 

Hue accedunt tractatus de rebus ad magisterium pie-
tatis spectantibus, ipsaeque constitutiones, sapientia, dis.cre-
tione, ac suavitate conspicuae, quas pro Sanctimonialibus 
Ordinis Visitationis Beatae Mariae ab eo constitutis scripsit. 
Uberrimam etiam rei asceticae segetem epistolae ipsius ad 
plurimos datae suppeditant, in quibus illud plane mirabile 
est, quod Spiritu Dei plenus, et ad ipsum suavitatis aucto-
rem accedens, devoti cultus erga Sacratissimum Cor Jesu 
semina miserit, quem in hac nostra temporum acerbitate 
maximo pietatis incremento mirifice propagatum, summa 
cum animi Nostri exultatione conspicimus. Nee praetereun-
dum est, in his lucubrationibus ac praesertim in interpre-

4 2 * 
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tatione Cantici Canticorum, plura scripturarum aenigmata, 
quae ad morales et anagogicos sensus pertinent, reserari, 
enodari difficultates, obscura nova luce perfundi, quibus 
licet inferre, Deum, coelestis sui irrigui gratia influente, 
sancto liuic viro sensum aperuisse, ut intelligeret scripturas, 
easque pervias doctis indoctisque redderet. Porro ad retun-
dendam haereticorum sui temporis pervicaciam confirman-
dosque Catholicos, non minus feliciter ac de asceticis rebus, 
„Controversiarum" librum, in quo plena Catholicae fidei de-
monstratio est, aliosque tractatus concionesque de veritati-
bus fidei, itemque „Yexillum Crucis" conscripsit, quibus 
adeo strenue pro Ecclesiae causa certavit, ut innumeram 
perditorum hominum multitudinem ad eius sinum reduxerit, 
et fidem in tota Caballiacensium provincia longe lateque re-
stituerit. Imprimis auctoritatem huius Apostolicae Sedis, 
ac Romani Pontificis Beati Petri successors propugnavit, ac 
ipsius Primátus vim ac rationem ea perspicuitate explica-
vit, ut Vaticani Oecumenici Concilii definitionibus feliciter 
praeluserit. Certe, quae de infallibilitate Romani Pontificis, 
in quadragesimo sermone „Controversiarum" asserit, cuius 
autographum, dum in Coucilio res ageretur, detectum est, 
eiusmodi sunt, quae nonnullos Patres, tunc ea super re ad-
liuc ancipites, ad definitionem decernendam veluti manu 
duxerint. 

Ex tanto Sancti Praesulis in Ecclesiam amore, et eius 
defendendae studio, ea ratio enata est, quam in Divini verbi 
praeconio adhibuit, sive ad Christianam plebem in demen-
tis fidei erudiendam, sive ad mores doctioruin informandos, 
sive ad fideles omnes ad perfections culmen deducendos. 
Etenim se debitorem agnoscens sapientibus et insipientibus, 
omnibus omnia factus, simplices et agrestes homines in sim-
plicitate sermonis docere curavit, inter sapientes vero locu-
tus est sapientiam. Qua super re et prudentissima praecepta 
tradidit , idque assecutus est, ut sacrae eloquentiae dignitas 
temporum vitio collapsa, ad antiquum splendorem proposito 
Sanctorum Patrum exemplo revocaretur, atque ii disertissi-
mi oratores ex liac schola prodieriut, a quibus uberrimi fru-
ctus in universam Ecclesiam redundarunt. I taque sacrae elo-
quentiae instaurator ac magister ab omnibus habitus est. 
Denique coelestis eius doctrina, veluti aquae vivae flumen, 
irrigando Ecclesiae agro, adeo utiliter populo Dei fluxit ad 
salutem, ut verissima appareant quae sa : mem : Clemens 
V I I I . Praedecessor Noster, Salesio, cum ad Episcopalem 
dignitatem eveheretur, veluti divinans dixerat, iis prover-
biorum verbis adhibitis : „Yade fili, et bibe aquam de ci-
sterna tua, et fluenta putei tui ; deriventur fontes tui foras, 
et in plateis aquas tuas divide." (Vége köv.) 

A l e l u ö k i j e l e n t é s 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 2G-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Az ügyvizsgáló bizottság szigorú lelkiismeretességgel 
teljesité feladatát, s tapasztalatairól beadott jelentése jókora 
füzetet tőn, mely magában foglalá a bajok orvoslására aján-
lott „javaslatokat" is. Az 1864-ik év april 19. és 20-ik nap-
jain a bibornok-érsek és kerczegprimás, Scitovszky János ő 
emja elnöklete alatt a nmélt. védnöki kar nagy része s igen 
számos alapitó és rendes tagok rendkivül élénk részvéte 

mellett tartott nagygyűlés, beható tárgyalás alá vette az 
ügyvizsgáló bizottság jelentését és „javaslatait." 

Mint az akkori alelnök, társulatunk egyik erős oszlopa 
és büszkesége, Somogyi Károly, e tárgyalást megelőző epo-
chalis beszédében jellemzőleg mondá: „Igen természetes, 
azért könnyen megfogható, hogy a véleményeiben különben 
is ezerfelé szétágazni szokott emberi felfogás, az ezen czél-
nak elérésére szolgálandott akár eszközök, akár eljárások 
mindenikére nézve nem érthetett egyet, s hogy a meghányt 
kérdések következtében némely közelebbről érdekelt egyé-
niségek között nézetek és meggyőződések harcza keletkezett, 
melynek nagyobb fontosságot, olykor élénkséget is, épen a 
mindenki által kikerültetni kivánt roszaktóli félelem köl-
csönzött " H o g y ily tárgyaláshoz „elfogulatlan higgadt 
mérlegelése kívántatik a kérdéses ügyeknek, tagadhatatlan. 
De szintoly kétségtelen az is, hogy az ekkép itélhetés nem 
feltételezi mind ama fényes tehetségekről és érdemekrőli 
megfeledkezést, melyek a közelebbi évek folyta alatt a tár-
sulat működését részint sikeresitették, részint megdicsőítet-
ték. Ez hálátlanság volna (mondá tovább emelkedett lelke-
sedéssel a buzgó a le lnök) . . . ez hálátlanság volna, melyben 
én osztozni nem akarok. Részrehajlatlan igazságszeretet, jó-
akaró méltányosság kell itt is, mint mindenütt ; — de a ki a 
társulat a lap i tásának . . . vezéreszméit nem feledé, az, az e 
gondolatnak megfelelő érzelmet s hangulatot is magával 
hozta Mindenkor dicsekedéssel fog a Szent-István-Tár-
sulat ama fényes szónoklatokra emlékezhetni, melyekkel a 
gyűlésein megjelent tagok, a társulat czéljainak ujabb lelke-
sedéssel való felkarolására oly hatalmasan buzdittattak, lia 
talán a nemes tűztől elragadtatott jó szándék olykor ereje 
fölöttit kisértett is meg : a nézetekbeni változás beeredmé-
nyezze az érzelmekét is. Az utóbbiak szabályozója egy örök 
változatlanságu törvény, mig az emberi nézetekre oly ele-
mek is folynak be, melyek erkölcsi becscsel magokban nem 
birnak — s igy iudifferensek." 

Ezen, minden bajok orvoslásánál szem előtt tartandó 
arany elveket és figyelmeztetést annál nyomatékosabban 
hangoztatta megszivlelésül a lelkes szónok, mert a tudo-
másra jutot t vizsgálati adatokból azon meggyőződést meri-
tette, s a legörömteljesebb megnyugtatást szerzőleg állott 
előtte azon tétel : „hogy a Szent-István-Társulat léte nincs 
veszélyeztetve, s hogy, hála az égnek, sokkal erösebb most is, 
mint akkor volna s lehetne, liahogy azt most kellene meg-
alapítani, — mit pedig nemlétezésének esetében, elengedhe-
tetlen kötelesség volna megtenni ; — hogy a társulat még 
mindig elegendő erővel rendelkezik a végre, — hogy hiven 
eredeti czéljához, a vallás-erkölcsi művelődés érdekében so-
kat, igen sokat tehessen." 

Ily meggyőződés mellett méltán végezhette nagysza-
bású beszédét azon óhajtással : „Engedje Isten, hogy az el-
nöklő bibornok magas bölcsesége s a nagytekintélyű gyüle-
kezet komolyan szelíd méltányossága felleljék ama biztos ös-
vényt, melyen az igazság karöltve szokott a szeretettél haladni, 
egyaránt kerülve nemcsak a summum ius éles szirtjeit, hanem 
a semmi bajt kellőleg orvosolni nem tudó erélytelenség ingová-
nyát is." (1864. közgy. jegyzők. 94.) 

A két napig tartott közgyűlés, mely élénk, heves vi tat-
kozással tüntette ki a társulat ügye iránti érdeklődését, — 
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lia nem is épen szelid méltányossággal, de mindenesetre ke-
rülvén a bajt kellőleg orvosolni nem tudó erélytelenség in-
goványát, — megtalálta azon ösvényt, mely a társulat keblé-
ben keletkezett bajok elhárítására vezetett . . . . „Atársulat 
fónállását biztosítani, s azt még azon ingadozásoktól is jövő-
re megóvni, melyeknek az eddigi tapasztalás szerint kitétet-
nie lehetséges volt, s a megalapítás főczélját sohasem té-
vesztve szem elől, a netalán időközben történt elhajlásokat is 
orvosolni, s az eredeti tervhez és irányhoz való visszatérést 
sürgetni, — az lehet minden, a társulat valódi érdekében ki-
fejtett munkásság czélja ; ez volt a nagy fontosságú nagygyű-
lésnek is hozzája legméltóbb hivatása" . . . mint ezt az alel-
nök akkoron kifejezé. S hogy a nagygyűlés e hivatását, e fel-
adatát teljesítette, arról tanúskodnak a két nap folyamán 
élénk érdeklődéssel folytatott tárgyalások, s az ezek nyomán 
keletkezett intézkedések és határozatok ; melyeknek részle-
tes elősorolásától csak azért tartózkodom, mert azok legna-
gyobb része mai napig is szabályozó cynosurául tartatik a 
társulat ügyvezetésében, s igy ezek mindenki előtt isme-
retesek. 

S mivel ismeretesek, talán az oknál fogva szememre is 
vethetné valaki : miért fárasztom a t. Közgyűlés türelmét 
hosszas idézetek által azon társulati bajok kellemetlen hatá-
sú felmelegítésével, melyek már ugy is orvosolva vannak, s 
hála Istennek ! szerencsésen elmultak. T. Közgyűlés ! min-
denesetre kellemesebb feladat kellemes dolgokrol emlékezni ; 
nyújtottam is előadásomban egy keveset ama jóból, a dulcis 
recordatio praeteritorum-ból ; — de mivel feladatomul tűz-
tem ki hű képet adni társulatunk harininczéves életéről, 
hogy a kép csakugyan hű legyen, s a fény előtérbe tolása ál-
tal ne simitsa el ámitva az árnyalatot, lelkiismeretes köte-
lességemnek tartottam az elhárított bajokról is azért meg-
emlékezni, hogy mint a hajós, ki egyszer a szirteket és örvé-
nyeket szerencsésen elkerülte, óvakodóbb lesz, mi is óvako-
dóbbak legyünk a szirtek és örvények elkerülésére, melyek-
től az emberi gyarlóság egy életpályát, egy vállalatot sem 
biztosított, s igy e részben társulatunk sem képez kivételt. 
Ennélfogva a dulcis recordatio praeteritorum mellett nem 
árt, sőt szükséges, hogy füleinkbe néha-néha erősebben is 
hangozzék a „Vigilate!" Hogy pedig e figyelmeztetést So-
mogyi Károly szavaival teszem, -— ugy hiszem, a t. Közgyű-
lés ezt nekem már csak azért is megbocsátja, hogy midőn egy 
részről a nagyérdemű előd iránt elismerő kegyeletét akarja 
kifejezni az igénytelen utód, ezt az által teszi legméltóbban, 
ha kijelenti, hogy a Szent-István-Társulat ügyvezetésében 
most is egész odaadással tiszteletben tar t ja s érvényesíteni 
törekszik Somogyi Károly elveit és nézeteit, melyek a köz-
gyűlés szentesítését is megnyervén, a társulat működését 
visszavezették régi medrébe, s azt megtisztítva, utóbb tete-
mesen kiszélesbitve, képessé tették a társulatot ama fokozott 
tevékenység kifejtésére, melylyel lételének harmadik évti-
zedét kezdette. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
I ' e s l , május 24. Egy fehér holló. Ez a ritka madár 

már másodszor jelenti magát rövid időköz alatt az ország-
gyűlésen, nagy meglepetésére ugy a világnak, mint az igen-
igen tisztelt honatyáknak ; megjelenése, hangja, nagyon szo-

katlan ugyan napjainkban Magyarországon, de annál érde-
kesebb, különösen reánk katholikusokra nézve. De ne beszél-
jünk képben, hanem mondjuk ki világosan, hogy a ,P. Napló' 
főszerkesztője, mint országgyűlési képviselő, Kaas Ivor báró, 
a keleti kérdésben ismét beszélt — beszélt és oly igazságot 
mondott ki, melyet ugyan a magyar kath. sajtó unisono hir-
det évek óta, de mind ez ideig nem hatott az országgyűlésbe, 
ámbár ott számos kath. képviselő ül, de ugylátszik, minden 
érzék nélkül a kath. politika iránt. Egy protestáns ember-
nek kellett vállalkozni és becsületére legyen mondva : vállal-
kozott is arra, hogy kimondja, miszerint Magyarországnak 
érdekében van a katholicismussal való intim viszony. 

De idézzük egész terjedelmében Kaas ur szavait : „En 
— úgymond a képviselő ur — az egész magyar faj kulturai 
fejlődését és függetlenségi érdekeit mindig jobban látom 
biztosítva a latin fajokkal való szövetségben, mint ha nem-
zetünk a reánk nézve nem rokonszenves és velünk nem ro-
konszenvező; sőt veszedelmes német és szláv államokkal szö-
vetkezik. En, ki mellesleg mondva, protestáns vagyok, as 
erkölcsi világliatahnat képező katholicismus befolyását az 
egész keleten a magyar államra nézve nagyon becses szö-
vetségesnek tartanám, és a magyar államnak a katholicis-
mussal való intim viszonyát egyébként is a monarchiára és 
magyar államra nézve politikailag értékesnek és ápolandó-
nak Ítélem." 

íme ily meglepő hangja e fehér hollónak. Mult alka-
lommal kitárta a világ előtt, hogy nálunk protestáns politi-
kát űznek és ezt elitélte, most pedig rámutat a katholicis-
musra, mint oly tényezőre, melylyel a monarchia és az or-
szág érdekében kell szövetségre lépni, és evvel nem csak 
megmutatja, hogy mit kell jövőben államférfiainknak tenni, 
hanem elitéli az egész politikai irányt, melyet államférfiaink 
az alkotmány visszaállítása óta követtek. Nem űzünk mi po-
litikát, midőn rámutatunk azon szövetségre, mely hazánk-
ban annak különösen szellemi kárára űzetett és mégis ma-
gasztaltatott. E szövetség, tudja mindenki, hogy a Német-
országgal való benső viszony volt; de tudja azt is minden 
józanon gondolkozó és a helyzetet objective megítélő ember 
hazánkban, hogy e szövetségnek köszönhető hazánkban azon 
kulturharczos velleitás is, melynek a katholicismus még mai 
nap is ki van téve, melyről ma sem tudható még, hogy egy 
váratlan esemény közbejöttével nem fog-e egész lázas heves-
séggel kitörni. A Németországgal való benső szövetség, le-
het, hogy hasznára van a protestantismusnak, de bizonyos, 
hogy kárára van a nemzetnek ; Németországból soha sem há-
romolt a magyar nemzetre semmi üdvös dolog, hanem igenis 
liáromolt elég veszedelem. Ennek bebizonyitására nem kell 
egyebet felemlítenünk, csak a protestantismust, e német val-
lást ; e vallás nem magyar, hanem német földön termett, 
onnan ültettetett át fájdalom hozzánk, és ki a megmondha-
tója, hogy a vallási szakadás mily kárára volt e kis nemzet-
nek ! Ki megmondhatója, hogy mily hatalmasan emelkedett 
volna a nemzet, ha Németország a protestautismussal meg 
nem ajándékozza! 

Ha ellenben tekintetbe veszszük a nemzet benső vi-
szonyát Rómával, és igy a katholicismussal, ugy a történet 
megtanít bennünket arra, hogy a nemzet létét, fenállását 
csakis a katholicismussal való benső viszonyának köszönheti. 
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"Vagy ki lenne e haza határán belül oly tudatlan, hogy ne 
tudná, miszerint a római pápák a nemzetet legnagyobb szük-
ségében milliókra menő összegekkel segélyezték és hatalmas 
befolyásukat oda irányozták, hogy mások is segélyezzék? ki 
nem tudná, hogy a magyar nemzet ennek következtében az 
egyház fejei iránt mindig a legnagyobb bizalommal viseltet-
tett, jól tudva, hogy ha az egész világ elhagyná is e minden 
oldalról ellenségtől körülvett nemzetet, a pápák soha sem 
hagyják el, hanem tehetségükhöz képest mindig segélyezik ! 
A történelem világosan tanusitja, hogy a pápák segélyük-
kel legnagyobb mértékben épen akkor árasztották el a nem-
zetet, midőn azt a keidről jövő veszedelem megsemmisülés-
sel fenyegette és a katholicismus támogatása a nemzetet 
megmentette. Ma is, habár ugyan más alakban, de ismét ke-
letről fenyegeti a veszedelem a nemzetet, annál aggasztób-
ban, mert tagadhatatlan tény, hogy nem hiányzik bizonyos 
részről a sympathia azon nemzetiségi irány iránt, mely a 
keleten legújabb időben nagy tért foglalt el. Mi lehet ily 
körülmények közt a teendő ? sőt mit kötelesség a nemzet, a 
monarchia iránt, ily körülmények közt tenni? Mi mentheti 
meg a nemzetet, emberi számitás szerint a megsemmisülés-
től? Talán az, hogy szoros viszonyban legyen a nemzet Né-
metországgal, vagy mint mult alkalommal magát Kaas Ivor 
ur kifejezte, talán az, hogy nálunk protestáns politika űzes-
sék a nemzet kárára? E kérdésre megfelelt, és igen idősze-
rüen felelt meg a báró ur : „A katholicismussal való intim 
viszony a monarchiára és a magyar államra nézve is, politi-
kailag értékes és ápolandó", bárcsak e szavakat megfontol-
nák iránytadó köreink, és félretéve igazolhatatlan ellenszen-
vüket a katholicismus iránt, katholikus politikát inaugurál-
nának, mely mellett békében megférnénk egymás mellett, 
a nemzet pedig ugy anyagilag mint szellemileg a megsem-
misülés félelme nélkül nyugodtan és biztosan haladhatna 
elő. Végül pedig Kaas urnák azt ajánljuk, hirdesse ezt az 
eszmét a ,Pesti Napló'-ban is, hogy a nemzet belássa, mi-
szerint ez a politika, melyet a katholikus sajtó hirdet, nem 
ultramontán, hanem nemzeti politika és kövesse is azt. [ 

Berlin. Falknak dimissiója, — egy kis ,czigány'-po-
litika. Midőn I I . Frigyes a maga idején igy nevezte el kor-
és nézettársát, I I . Józsefet : „Testvérem a sekrestyés", akkor 
ő maga is már a maga nevében is ilyen ,sekrestyés'-féle volt, 
mert nem sokkal későbben, látva a pusztításokat, melyeket lel-
kiismeretlen voltairianismusa okozott, ekként förmedt egyik 
miniszterre : „ Schaff" er mir wieder Religion in's Land — egy 
kis vallást hozzon kend ismét az országba !" . . . A berlini sek -
restyés' nem kevésbé mint a bécsi azt hitték, hogy a vallás 
olyasmi, mit felülről parancsolni, igazgatni lehet, s midőn eb-
beli oktalanságuk következtében a közviszonyok általános 
demoralizatiónak s bomlásnak indultak, akkor aztán igy szólt 
a parancs : „Hozzon kend, miniszter, vallást az országba !", — 
csakhogy akkor már késő volt. 

Kilenczven éve mult el azóta, s H . Frigyesnek ma 
uralkodó utódja, ki igazságtalan vérengző háború közepette 
ismételten „a gondviselés csodás intézkedését" emlegetni 
jónak látta, nem régen miniszterei előtt tartott beszédében 
I I . Frigyesnek fentebbi követeléseit ismételte, csakhogy a 
multszázadbeli ,kend'-et a divatosb ,uraim' megszólítás vál-
tot ta fel. A ilmos császár ugyanis, mint tudva van, azt köve-

telte minisztereitől, kik az ellene intézett merényletnek sze-
rencsés meghiulásáért gratuláltak neki, hogy „gondoskodja-
nak, nehogy a forradalmi elvek túlsúlyra vergődjenek", s 
mindenek előtt „hogy a nép e ine veszitse vallását", — s mi-
dőn későbben az egyetemi tanulók küldöttsége tisztelgett 
előtte, igy szólt hozzájok : „Hálát adok Istennek, kinek oltal-
ma alatt állunk mindnyájan. De ha elfordulunk Tőle, ha le-
lépünk a keresztény vallás biztos talajáról, akkor nem csuda, 
ha ilyenek is — értsd : ily merényletek — is történnek. A 
keresztény vallás azon erős alap, melyen állnunk kell rendü-
letlenül ! " . . . . 

Szóval, a szerencsésen menekült öreg császár oly ke-
netteljesen prédikált, mint akármelyik lutheránus pásztor 
s szavai igen különös benyomást tettek a liberális journalis-
tikára nem kevesbbé mint a conservativ irányura. A liberá-
lis lapok máris a ,legfeketébb reactió'-tól kezdenek ijedezni, 
mig a conservativek a hirhedt ,kulturharcz'-nak beszüntetését 
remélik. E félelmet, illetőlege reményt legújabban két tény 
fokozta, melyek eléggé figyelemre méltók, hogy néhány szót 
szóljunk róluk. 

Az első mozzanat Falk miniszternek dimissiója. F . évi 
februárhó 22-én teljes 6 esztendeje, hogy a ,kulturharcz'-nak 
eme bus vitéze gyalázatos munkájára vállalkozott és a mi 
kárt ez a ,kulturharcz' azóta Porosz- és Németországban 
tett, legnagyobb részt az ő lelkét nyomja. Felhivatalosaink 
ugyan ekként szeretnék a rögtöni lemondása okozta feltű-
nést gyengíteni, hogy azt állítják, miszerint e lemondás mái-
két nappal a merénylet előtt nyújtatot t be; deákkor méltóz-
tassanak nekünk megmagyarázni, miként van az, hogy e le-
mondás csak hét (7) nappal a merénylet után vált közhirüvé, 
mely két terminus közt kilencznapi időköz fekszik? . . . Sok-
kal valószínűbb minden esetre azon feltevés, hogy Falk a 
császárnak fentebbi szavait magára vonatkoztatta, s érezvén, 
hogy ő az, ki ennyi erkölcsi bajt szerzett, félreállani készül, 
hadd tegye más jóvá azt, a mit ő eléggé meggondolatlanul, 
hogy ne mondjam : lelkiismeretlenül rontott. Hogy e feltevés 
nemcsak helyes, hanem egyenesen az egyedüli helyes, mutat ja a 
sugalmazott , / W - n a k egyik legujabbi czikke, mely azt h i -
szi, „hogy nem téved", ha azon esetre, hogy Falknak lemon-
dása elfogadtatnék, egyéb minisztériumok személyzetére 
nézve is „messzeterjedő következményeket" helyez kilátás-
ba ; — miben állanának pedig ezen ,messzeterjedő következ-
mények', legjobban azon, egész határozottsággal fellépő hí r -
ből világlik ki, mely szerint Falkkal együtt Leonhart igaz-
ságügyi, Hobrecht pénzügyi és Friedenthal közmunkaügyi 
ministerek is mennének . . . . 

IIa valaki ezek után azt kérdezné tőlem : váljon ez-e 
már ama borzasztó ,reactio', bizony nem tudnék mit vála-
szolni neki ; — mert ne tessék feledni, hogy a főember di-
missiójáról ma még senki sem szól, ez a főember pedig ki 
lenne más, mint Bismarck ? . . . Ha a többi mind egy szálig 
megy, ő pedig marad, akkor ez legfelebb egy kis fordulat, 
lehet jobbfelé, de nem általános jobbrafordulás, kijózano-
dás, — ha ellenben mind megmaradnának, s ö menne, akkor 
lehetne remélleni ! 

A másik mozzanat, mely a liberális hadat nagy ijede-
lembe ejti, azon törvényjavaslat, melyet Poroszország a né-
met szövetségtanács elé terjesztett s melyet ez utóbbi főbb 
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pontjaiban már el is fogadott. Nevezetes, feltűnő s majdnem 
nevetséges azon lázas sietség, melylyel ezen törvényjavaslat 
a socialdemocraták ell n terjesztetett a szövetségtanács elé, 
alighogy a császár a merénylet után palotájába visszatért. A 
törvényjavaslat tős-gyökeres porosz-szellemű, azaz nem nézi : 
van-e ba j? nem lappang-e ezen, bizonyára mértékfeletti üzel-
mek megett mégis egy mákszemnyi igazság is?, nem lehetne 
az üzelmeknek elejét venni az által, hogy az igazságon alapuló 
panaszok méltányosan elintéztetnének — s csak akkor, ha a 
lázitók még mind e kísérletek után sem hallgatnának el : 
mily büntetésekkel kellene azokat sújtani, kik nyilván csak 
forradalmat akarnak és semmi m á s t ? . . . De mind erről szó 
sincs az egész törvényjavaslatban, mely egy hüvelyknyivel 
sem tud az ősi porosz, protestáns szelleintelenség és durva-
ság niveauja fölé emelkedni, hanem minden baj számára csak 
egyetlenegy orvosszert ismer: a rendőri önkényt s ennek 
kézzelfogható jelvényét, az ,intelligens' berlini embernek 
ideálját : a rendőrkáplár botját. Mert e törvényjavaslat ve-
leje abban áll, hogy azt az egész kálvinista zsarnokságot, 
mely eddig csak a katholikusok ellen dühöngött, most a 
socialdemocraták ellen is uszitja s a rendőrséget feljogosítja, 
hogy külön felhatalmazás, sőt utólagos jóváhagyás nélkül 
tegye bárki ellen, a kit socialdemocra-ának tart , mind azt, 
ami — neki tetszik, azaz, a socialdemocraták most csak ugy 
helyeztetnek a törvényen kivül, amint a katholikusok már 
régen helyezve vannak ; — ez a porosz, hagyományos állam-
böleseség, melynek jelvénye : I I . Frigyesnek nádpálczája ! 

Bizony nincs ember, a ki nálamnál bensőbben meg-
vetné azon nagyhangú, de minden igazi műveltséget nélkü-
löző szédelgőket, kik ma mint a socialdemocratismus szóvi-
vői szerejielnek, s mig tudva vagy tudtukon kivül utóvégre 
is csak az internationalis zsidóságnak szolgái vagy ügyvi-
vői, minden áron csak forradalmat akarnak, hogy ez utón ők 
is tehessenek szert, elsőben hatalomra, majd aztán — mi a 
fő- és végczél : pénzre. Nincs ember, ki nálamnál bensőbben 
meg volna győződve arról, hogy a hangoztatott panaszok-
nak jó nagy része csak a végből a tömeg közé dobott túlzó 
phrazisokból áll, hogy ez a tömeg mindinkább a forrada-
lomra készíttessék elő, mig a panaszolt bajoknak hátralevő 
része egészen más módon orvoslandó, mint amely módot a 
socialdemocraták követelnek, —• s mind ennél fogva, nincs 
ember, a ki jobban belátná mint én, hogy az államnak joga, 
sőt kötelessége, holmi lelketlen népámitók üzelmeinek a ren-
delkezésére álló egész, törvényes szigorral, minél előbb véget 
vetni. De ép ezért azt mondom, hogy ez a mód, melyet a 
porosz kormány most ismét alkalmazásba hozni készül, nem 
az igazi, nem a helyes; sőt attól tartok, hogy a bajt nem 
hogy apasztani fogja, de még inkább öregbiteni. 

Mert, kérem szépen, — mit ér az, a félrevezetettek feje 
felett a rendőrkáplár bot já t suhogtatni, a félrevezetőket pedig 
nem csak nem bántani, de még dédelgetni is? Mit ér az, egy 
bádogos legényt most halálra Ítélni, a vallás hiánya felett 
lamentálni, sőt talán a többi bádogos legényekbe rendőrileg 
egy kis ,vallást' beléjök botoztatni, azokat a magas és leg-
magasabb urakat pedig, kik gonosz példájok által a népet 
vallástalanná tették, s még folyvást teszik, ebbeli munkájú-
kat zavartalanul folytatni engedni ? . . . . Mert a javaslatba 
hozott törvény csak a ,kis' embereket veszi üldözőbe, azon 

excellentiás és egyéb ,urakat ' pedig, kik a páholyban egy 
század óta rendszeresen aláássák a hitet és közmorált, ezeket 
ki fogja megzábolazni ? mert itt van ám minden bajnak 
ősi forrása, s fájdalom, e forrás egy ,noli me tangere' a kü-
lönben oly mindenható porosz rendőrkáplár botja előtt ! 

Ne tetszett volna a népet már régen felülről elrontani 
és demoralizálni, s ma nem léteznének Hödel-ek, s ha ma ,a 
vallás hiánya' felett panaszkodni tetszik, akkor tessék a térí-
tés munkáját kellő módon saját legközelebb köreiben kez-
deni ; az olyan : „hozzon kend egy kis vallást"-féle paran-
csok nem értek soha semmit, legkevesebbet pedig ma, mikor 
a népek, épen az önök vétke folytán, oly borzasztóan el van-
nak rontva . . . . Most persze, megijednek önök, s az ijede-
lem első perczeiben még azt is felgondolják, hogy milyen jó 
lenne, ha a nép még vallással birna, mert vallásos ember 
nem vetemedhetik merényletre s sokkal biztosabb az ember 
élete vallásos, mint vallástalan „hű" nép között; — de hát a 
páholyt, a protestáns egyletet, a ,kulturharczot' ki engedte 
meg, támogatta, pártolta, ezek pedig talán arra valók, hogy 
„egy kis vallást hozzanak az országba?" . . . . 

Meglátszik a törvényjavaslaton, hogy nem a szomorú 
helyzetnek államférfiúi, széleslátkörü felfogása adott neki lé-
tet, hanem a pillanatnyi ijedtségnek s boszuvágynak fellobba-
nása ; az öreg császár, midőn az ijedelem első perczében a 
,vallást' emlegeti, — meglehet, hogy csalódunk, — de na-
gyon is amaz adomabeli czigányt ju t ta t ja eszünkbe, ki a 
tengeri vész közepette akkora gyertyát igért valamelyik szent-
nek, „mint egy árbócz", s midőn valaki arra figyelmeztetné, 
hogy nincs akkora gyertya, ekként válaszolt : „Hallgass te 
— majd ha elmúlt a vihar s szerencsésen megmenekültünk, 
elég lesz a két krajezáros gyertya is" . . . . 

Száz szónak egy a vége: mig Bismarck felíil marad, 
nem hiszek a fordulat komolyságába ; egy pár kis tolvajt 
fel fognak talán, mint a közmondás tart ja , akasztani, de a na-
gyok ezentúl is csak fogják ország- s nemzetrontó művele-
teiket folytatni, s mire elmúlt az ijedtség, akkora szó sem lesz 
többé a ,vallás'-ról sem. 

Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) I I I . melléklet. Emlékirat Gtortsakoff ber-
ezeg, az orosz birodalom kanczellárjához, azon nevezetesebb 
jogtalanságokról, melyeket a kath. egyház Orosz- és Len-
gyelországban szenvedni kénytelen. 

I I . Az 1843. nov. 30-áról keltezett és a seminariu-
mokra vonatkozó rendelet, mely legújabban érvénybe lépett 
és a mely által ezen intézetek elvonattak a püspökök jogha-
tósága alól és a kormánynak lőnek alávetve fegyelmi épugy, 
mint tanügyekben. 

Ugyanezen seminariumok igazgatása egy, tanárokból 
alakult tanácsra bizatott, melynek két tagja világi és nem 
katholikus. 

Ezen rendelet, mely a seminariumokban ismét érvény-
be lépett, a mellett, hogy ellenkezik a tridenti sz. zsinat ha-
tározataival, egyúttal homlokegyenest ellentmond az 1847, 
concordatum pontjainak is. 

Számtalan a veszély, mely ezen rendeletből eredhet. A 
seminariumok elvonatván a püspök vezetése alól s a világi-
ak és nem katholikusok az orosz nyelv és irodalom tanárai-
nak czimén bevitetvén ezen intézetekbe, a fiatal embereket 
elvonják szent tanulmányaiktól, hogy az idő legnagyobb ré-
szét másodrendű ügyeknek szenteljék. Az ily tanárok egy-
szerű nyilatkozata alapján elvonathatnak a felszenteléstől, 
legyenek bár minden tekintetben méltók ; mert ezen tanárok-
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-nak joguk van mindenre felügyelni, a mi a fegyelmet és a 
növendékek nevelését illeti ; sőt eltávolitani a legbuzgóbb 
egyházi férfiakat és megmételyezni a fiatal emberek szelle-
mét. Ehhez járul még az is, hogy a seminariumba a világi 
hatóság beleegyezése nélkül senki sem vehető fel, és hogy a 
lefoglalt vagyon fejében engedélyezett segély végtelenül cse-
kély és sok tekintetben elégtelen a csekély számú növendé-
kek szükségleteire is. 

Az ily eljarásnak természetes következménye lesz a se-
minariumok kevesbülése, ha ugyan nem teljes felforgatása. 

I I I . Továbbá a vallástanítás ügye teljesen elvétetett a 
püspököktől a katholikus vallás és az egyházi tekintély 
rovására. 

A vallástanítás általán ki van zárva az iskolákból és 
egyedül a templomokra van szoritva. Katholikus iskolákat 
és intézeteket nem engedélyeznek. Ellenben a bizalmas kör-
levelek előírják, hogy a parasztok oktatása katholikusokra 
ne bizassék, a lengyel nyelv és lengyel káté az iskolából ki-
küszöböltessék, és nem katholikus közegek szervezzék a fa-
lusi iskolákat az orosz nemzetiség és vallás érdekében. 

Ellenben Wilnában megengedik nem kath. theologiai 
akadémia alapítását a schisma terjesztésének előmozdítására 
ép azon időben, midőn kormányrendeletek helybenhagyják 12 
kath. kápolnának és egy plebánia-templomnak nem katholi-
kusok által történt elfoglalását a minski egyházmegyében. 
Hogy a sz. templomokat csöndesekké és üresekké tegyék, a 
lelkészektől és papoktól elvonják az ige hirdetésének sza-
badságát, megtiltják nekik más tanítást előadni, mint csu-
pán azokat, melyek a kormány által közzétett és jóváha-
gyott kézikönyvekből vétetnek és előírják a követendő sza-
bályt a lelkészek által készített beszédek átvizsgálására néz-
ve (censura), mely a gyakorlatban ugy érvényesül, hogy az 
ilynemű iratoknak, miután a consistorium tagjai által fe-
lülvizsgáltattak, jóvá kell hagyniok még az illető tarto-
mány világi hatóságai által is, és azután küldetnek csak a 
püspököknek, kik személyesen felelősek a beszéd mikénti 
elmondásáért. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
P. Tóth „Máriahavi Virányu-áról. (Yége.) 

Még egy szót. Az egész kifogásolás Tóth műve ellen 
azon josefinistico-jansenisticum principiumból ered, mint 
észre veszem, hogy felette vigyázzunk, hogy ne tulozzunk, 
ha szűz Máriáról irunk. Nekünk pedig nem tetszik, nincs 
ízlésünk szerint azon mű, mely nagyokat nem mond szűz Má-
riáról. S hogy Ízlésünk nem rosz, bizonyítja az a körülmény, 
hogy I I I - ik Incze, IY-ik Sixtus, VI I I - ik Incze, I I . Gyula, 
X - i k Leo, VI I - ik Kelemen, I I I - ik Pál, IY-ik és V- ikPius , 
X I I I - i k Gergely, V-ik Sixtus, YII I - ik Kelemen, Y-ik Pál, 
X Y - i k Gergely. VI I I - ik Orbán, IX- ik és X- ik Kelemen, 
X I - i k és X I I - i k Incze, X l - i k Kelemen, X I I I - i k Incze, 
X I I I - i k és X I V - i k Benedek, X I I I - i k Kelemen, Vl- ik és 
VI I - ik Pius, X I I - i k Leo, XVI - ik Gergely s IX- ik Pius 
pápáknak is ez volt izlésök. Idézzem e pápák brevéit s bul-
láit, melyeket szűz Mária tiszteletére kibocsátottak ? Ha 
kell, megteszem, annyit azonban mondhatok, hogy azon elv 
szerint, melylyel az igen tisztelt antikritikus ur birálja a 
„Virány"-t , elmondhatjuk mindegyikről, hogy egyik-másik 
állitásuk dogmatikai szempontból nem helyeselhető. Ki 
merne azonban ily tiszteletlenséget elkövetni? Mi azt mond-
juk e pápákról : „Audacter dicunt", de helyesen beszélnek. 
Egyet idézzünk mégis : I X . Piust. Az „Ineffabilis" bulla, 
mely az immaculata conceptiót hitczikkül kimondá, azt 
mondja, hogy a bold. Szűz „est parentum nostrorum repa-
ratrix, posterornm vivificatrix (hát nem annyi-e ez is, mint 
megváltásunk részese ?) est ipsa prope puritatis et innocen-
tiae forma, pulchrior pulchritudine, venustate venustior, 

sanctior sanctitate, sola sancta." Igy I X . Pius, és merné őt 
valaki nagyitásról vádolni? Végtére aztán maga az egyház 
a Salva Regina hymnusban azt mondja : „ Vita, dulcedo et 
spes nostra salve", pedig hát Jézus a mi életünk, vita nostra. 

Az a római decretum „A legszentebb sziv" társulatá-
nak képe incidenséből nincs p. Tóth ellen, épugy mint nincs 
az „Infallibilis" bulla audax mondatai ellen. Megmagyaráz-
zuk e decretum értelmét? Minek, hisz tudva levő. Egy spe-
cialis alkalomból kiadott decretum, a specialis körülmények 
szerint Ítélendő meg. Ha e decretum szükséges volt, szük-
ségessé tette ezt a specialis körülmény s ama specialis eset, 
melynek folytán mint directivum ki lőn adva a decretum. 
Rómába jelentve volt, hogy némely helyütt megbotránkoz-
tak szűz Mária oly módú ábrázolásában, hogy az félreér-
tésre ad alkalmat, tehát mondták Rómában, ne állittassék 
ugy elő szűz Mária képe, szobra. Ez a jelzett decretum lé-
nyege. Más helyütt nem botránkoztak meg „a legszentebb 
sziv asszonyának" jelzett ábrázolásán s ime e helyeken még 
ma is — a decretum óta, Róma tudta s beleegyeztével ott 
áll a szent Szűz képe oly módon ábrázolva, miként a decre-
tum tiltja. Ez annak jele, hogy a decretum specialis jellegű. 
De legyen a dolog bármiként Tóth ellen, e decretum fel nem 
hozható anélkül, hogy e decretum más jeleztem római de-
cretumokkal contradictióba ne jöjjön. 

Tartsuk szigorúan szem előtt, hogy a bold. Szűz nem 
Isten, hogy teremtmény, s akkor mondhatunk bármily na-
gyot dicsőítésére, soh' sem tulozunk, hisz még a valót sem 
érjük soh' sem. Szűz Máriát az emberi dicséret eléggé nem 
magasztalhatja. 

Tehát ra j ta p. Tóth, csak merészen ! Kitűnő tisztelettel 
Kecel 1878. május 7-én. Tomcsányi János.1) 

VEGYESEK. 
= Nmlgu dr. Zalka János, győri püspök ur ő exja az 

általa Kapuvárt t alapitott s már négy év óta szépen virágzó 
leánytanoda és kisdedovó intézet javára ujabban ismét 
25,000 ftnyi a lapi tványt te t t , s ezen összeget a ft. győri káp-
talannál letette. 

— Dupanloup püspök már kiadta általunk már régeb-
ben jelzett munkáját a Voltaire-ünnepély ellen, s ugyané 
botrányra vonatkozólag interpellatiót is tett a senatusban, 
melyre Dufaure, szokott liberális kétszinűskedéssel akkép 
felelt, hogy elméletben lehetne talán valamit tenni, a gya-
korlatban pedig nem lehet. 

— A trieri templomszolga, mult számunkban említett 
történetének még egy kis folytatása is van. Az ember ugyan 
is még tovább felebbezett, s a harmadik forum semmisnek 
mondta a templomfosztogatónak elbocsáttatását ; mert ren-
des per nem indíttatott ellene. 

— Ö szentsége Kumjundián efïéndinek, a török sultán 
követének a Gergelyrend nagykeresztjét, fiának pedig, Ohan-
nes beynek, ugyané rend középkeresztjét adományozta. — A 
,Kath. Mission.' legújabb füzete szerint 1872—1875-ig Ame-
rikában 424-nél több u j szerzetesház létesült, többnyire a 
,kulturharcz' folytán Németországból száműzetett szerze-
tesek által. 

— A bajor ,ókatholikusok'-nak egyik coryphaeusa, 
Renftle, meringi plébános lemondott, mert ,hivei' az ő ga-
rázdálkodásait már nagyon is megunták, s Heidelbergbe vo-
nult, hogy ott még egyszer szerencsét probáljon. A merin-
giek a katholikus anyaszentegyháznak kebelébe térnek visz-
sza, s ezzel az ,ókatholikus egyház'-nak talán legnagyobb 
községe szűnt meg- létezni. o o 

') Nem .stelláztuk' meg t. barátunknak eme czikkét, — ámbár 
több helyütt kedvünk lett volna, — mert ő igy kívánta ; ha azonban, mit 
szívesen vennénk, az ,Antikritikus1 ur még egy végszót mond, azzal 
aztán befejezzük a vitát. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
I. A birtokjogról általában. 

Vannak igazságok, melyek, jóllehet a legszem-
beötlőbbek s ámbátor már nem egy izben a tudo-
mány minden apparatusával a legfényesebben be-
gyözettek, — mégis azon elv szerint: „improbus 
labor omnia vincit", az ellenséges tábor részéről 
minduntalan elferditve, elcsavarva szőnyegre ho-
zatnak és megdöntésökre oly irányzatos szólamok 
szóratnak a nép közé, hogy az ügy körül kevésb-
bé jártasok végre is gondolkodóba ejtetnek a fö-
lött, mit eddig igaznak, jogosnak tartottak, és ki-
sértetbe esnek, inkább saját természetes és helyes 
jogérzékökön eröszakot téve — a fehéret is feketé-
nek, a világosságot pedig sötétségnek utánmondani, 
semhogy a ,közvélemény' és ,közjogérzék' érdeklett 
gyártói által különczködőknek, elavult észjárásuak-
nak tartassanak. 

Hogy különösen az egyházzal szemben látjuk 
ellenségei részéről e manoeuvre-t alkalmaztatni, arról 
az, aki az egyház életét csak némikép is figyelem-
mel kiséri,lépten nyomon meggy őződhetik naponként. 

Tudjuk különben, hogy az egyház elleni ezen 
harcz egykorú vele, és azért nem is csodálkozunk 
rajta. Az egyház élete nem egyéb lévén, mint ma-
gának isteni Alapitójának, Jézus Krisztusnak, a 
mennybemenetel után is e földön folytatott titok-
teljes élete, — azért Annak szenvedései- és üldözte-
téseiben is osztoznia, Annak véres nyomdokaiban 
is kell járni. Ez már az egyház öröksége. Ö van fel-
állitva ama jelül, melynek a gonoszban fetrengő1) 
világ által minden időn át ellene fog mondatni, s 
melynek ellenére a Saulok ugy vélik, hogy elegendő 
roszat és jogtalanságot nem követhetnek el. De jól-

' ) Sz. János I. lev. 5, 19. 

lehet maga az egyház elleni ezen harcz folyton, 
megszakítás nélkül tart, a harczviselésben mégis 
annyiban pillanatnyi szünetek állanak be időről 
időre, amennyiben a már elhasznált és eltompult 
fegyverek helyett ujak és élesebbek vétetnek elő. 
Az egyház keletkezése óta ugyanis sok időig inkább 
az egyház szellemi hatalma, amint az a hitigazsá-
gokban nyilatkozik, volt a czélpont, mely ellen a 
pokol az eretnekségek által irányzá dühét; majd 
ismét az egyház isteni szervezete ellen intézte roha-
mait a szakadárságokban ; miután pedig az egyház 
ezen viharokból is isteni méltóság és épségben di-
csőségteljesen kilépett, — az ujabb időkben a földi 
javakhoz való jogait, világi, anyagi hatalmát tö-
rekszik megingatni és kétségbevonni, azt vélvén, 
hogy az anyagnak hódoló világ előtt ugy fogja az 
egyház leghamarabb elveszteni befolyását és tekin- . 
télyét, ha nem jelentkezhetik ajánló, külső mezben. 

Ebbeli ármányos törekvéseiket az egyház ellen-
ségei az úgynevezett saecularizatiókban inaugurál-
ták, mely által ugyanis az egyházat minden palliativ 
félrendszabályok mellőzésével egyedül a ,cape-rapeí 

rablási elvnek alkalmazása folytán Franczia-, Né-
met-, Spanyol- és legújabban Olaszországban is 
vagyonáról megfosztották. 

De minthogy a saecularizatio az ujabb időkben 
drasticus módszernek kezdett bebizonyulni és a so-
cialdemocraták egyéb vagyonra is akarják azt egész 
logikai következetességgel érvényesíteni és mint-
hogy megraboltatásának daczára is az egyház még 
mindig él, azért az egyház ellenei most ime a múl-
tokat igazolandók és a jövőre az utat a maguk ked-
ve szerint egyengetendők, az egyház elnyomatásá-
nak és megbénításának egy ujabb, radicalisabb mód-
jához folyamodnak, mely abban áll, miszerint az 
egyházat társulati jellegétől és ennek eltagadása 

4 3 



338 

révén birtok- és szerzési jogától megfoszszák, vagy 
a kik iránta szelídebbeknek és bőkezüebb'eknek lát-
szani akarnak, az egyház szerzési és birtokjogát az 
állam jóváhagyásától teszik függővé, ugy hogy az 
egyház csak ugy és annyit birhasson,amint s amennyit 
számára az államnak nagy kegyesen engedni tetszik. 
És ezen törekvéssel, mely a saecularizatióval szem-
ben mindenesetre ,haladást' jelez, az egyház ellenei 
nem mást akarnak elérni, mint az egyház létét gyö-
kerében megtámadni, öt lassú kiéheztetéssel a biz-
tos halálra vinni. 

A jogtudomány, ha mégis tudománynak lenné-
nek nevezhetők egy meggyőződését áruba bocsátó 
hízelgőnek sophismái, e téren különösen ügyekszik 
napszámos szolgálatát a jól fizető állam érdekében 
megtenni. Ez a legkiáltóbb jogtalanságot is a jog 
palástjába burkolni iparkodik, és e végből külön-
féle theoriákat állitott már fel, melyek valamennyi-
jének jelszavát azonban az államomnipotentia, az 
állam mindenhatósága képezi. Az államomnipoten-
tia theoriájának felállításával ők minden jognak 
forrását felfödözöttnek, kizsilipeltnek hiszik. Ezzel 
szemben megszűnik minden: ugy physikai mint mo-
rális személyeknek a joga. Az állam tehet mindent 
és minden az övé. 0 előtte az egyháznak sem lehet-
nek vele született, természetéből kifolyó jogai. 

Ily körülmények között tehát, midőn egyrészt 
s socialdemocratikus utópiák mind nagyobb és na-
gyobb hódításokat kezdenek tenni, és midőn más-
részt a tulajdon- és birtokjog szentsége illusoriussá 

• kezd válni és a nyers erőszak bevégzett tényei jog-
elvekké proclamáltatni — ily körülmények között 
mondom, — nem leend talán fölösleges a tulajdon-és 
birtokról szóló jogi princípiumokat ismételve is han-
goztatni, ellensúlyozásául a fékvesztett eszmék áram-
latának és constatálásául a tulajdon- és birtokjog 
szentsége ellen elkövetett merényleteknek, — nemkü-
lönben feltüntetéseül annak, hogy a jog, az igazság 
az anyagi nyers erő által elnyoinathatik ugyan, de 
soha el nem némittathatik és hogy az erőszak al-
kotta viszonyok és állapotok annyira távol vannak 
attól, miszerint rendet, jólétet, boldogságot hozza-
nak a népekre, mint inkább, hogy minden jogtalan-
ság keményen megboszulja magát mindig, és hogy 
a társadalmokra napjainkba lidércznyomásként ne-
hezedő mindenféle bajok és calamitások nagyrészt 
a jognak figyelembe nem vételéből származtatandók. 
Igen helyesen jegyezte meg Bartolucci, trignano 
kerületi ,országos képviselő' az olasz parlamentben, 
a „papi visszaélésekről" szóló miniszteri törvényja-

vaslat elleni figyelemre méltó beszédében, hogy : 
„ Valamint — úgymond — az anyagi világrendben a 
fajok összevegyítése élhetetlen korcs- és szörnyszülötteket 
hoz létre : épen ugy az erkölcsi világrendben is, melynek a 
politikai rend egyik szerves részét képezi, — a hatalmak 
és jogok összetévesztése, önkénykedéseket, rendetlenséget, 
szóval megannyi erkölcsi korcs- és szörnyeredményeket 
hoz létre." 

nA szám anyagi ereje — úgymond országunk bí-
boros Főpapja az 1878-ik évi sz.-István-társulati 
közgyűlést megnyitó nagyszabású beszédében — 
elnyomhatja testemet; de nem jogomat, nem lelkemet, s 
lesz szemközt a jogtalan erő s az erőtlen jog : az önma-
gában aljassá lett erő s az elnyomatásában felmagaszto-
sodott gyengeség-, tiltakozásom a nyers erőszak ellen az 
emberi méltóság, jog és szabadság magvait rakná le, nem 
a földbe, hanem az elnyomók lelkébe 

Az egyháznak a földi javakhoz, nem különben 
az államhoz való viszonyainak kellő megértése és 
méltatására bevezetésképen előbb néhány idevágó 
általános kérdést szükség megvitatnunk. 

Ugyanis minden birtoklási viszonynál két té-
nyező : a tulajdonos és a tulajdon azon két dolog, 
melyek első tekintetre szemünkbe ötlenek, és azért 
is az egyház birtoklási viszonyairól értekezvén, szük-
ség beszélnünk : 

1-ör) magáról a tulajdonról; 
2-or) arról, ki lehet a tulajdonjognak alanya, 

vagyis ki lehet tulajdonos ; ennek kapcsán továbbá 
meg kell az ügy érdekében, különösen azok ellenében, 
kik az egyház társulati jellegét és ebből kifolyó jo-
gait kétségbe vonják, határoznunk: 

3-or) mit értünk a jogszemély alatt ; és 
4-er) miképen jön a jogszemély létre. 
A birtoklási viszonyokat illető ezen általános 

kérdéseket megvitatván — azokat az egyház birtok-
lási viszonyaira alkalmazandjuk, — kimutatván az 
egyház tulajdon- és birtokjogának alapját, és végül 
az egyházi javak jogalanyát. (Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
(Vége.) 

Has itaque salutis aquas haurientes cum gaudio Alle-
les, eminentem Genevensis Episcopi scientiam suspexerunt, 
eumque magisterio Ecclesiae (lignum ad haec usque tempó-
ra existimarunt. Enimvero his causis adducti, plurimi ex 
Vaticani Coneilii Patr ibus Nos enixis votis, communi voce 
rogarunt, ut Sanctum Franciscum Salesium Doctoris titulo 
decoraremus. Quae quidem vota et Sanctae Ecclesiae Iio-
manae Cardinales, et plures ex tote orbe Antistites ingemi-
narunt ; iis vero plura Cauonicorum Collegia, magnorum 
Lycaeorum Doctores, scientiarum Academiae, augusti Pr in-
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cipes ac nobiles proceres, ingens denique fidelium multitudo 
suis supplicationibus accesserunt. 

Nos itaque tot tantisque precibus obsecundare lubenti 
animo volentes, gravissimum negotium, ut moris est, Con-
gregationi Venerabilium Fra t rum Nostrorum Sanctae Ec-
clesiae Romanae Cardinalium sacris Ritibus tuendis praepo-
sitorum examinandum remisimus. Iam vero dicta Yenerabi-
lium Fra t rum Nostrorum Congregatio in ordinariis comitiis 
ad Nostras Yaticanas aedes die V I I . Iulii labentis anni habi-
tis, audita relatione Venerabiiis Fratr is Nostri Cardinalis 
Aloisii Bilio Episcopi Sabinensis, eiusque Sacrae Congrega-
tionis tune Praefecti et causae Ponentis, mature perpensis 
animadversionibus Laurenti i Salvati Sanctae Fidei Promo-
toris, nec non Patroni causae responsis, post accuratissimum 
examen, unanimi consensu rescribendum censuit : „Consulen-
dum Sanctissimo pro concessione, seu declaratione, et exten-
sione ad Universam Ecclesiam tituli Doctoris in honorem 
Sancti Francisci De Sales, cum officio et Missa de communi 
Doctorum Pontificum, retenta oratione propria, et lectioni-
bus secundi nocturni". Quod Rescriptum Nos, edito gene-
rali Decreto Urbis et Orbis die X I X . mensis et anni eius-
dem approbavimus. Item novis porrectis precibus, ut aliqua 
additio fieret, tum in Martyrologio Romano, tum in sexta 
lectione in festo S. Francisci Salesii, utque concessiones om-
nes hac super re factae Nostris Literis Apostolicis in forma 
Brevis confirmarentur ; eadem Venerabilium Fra t rum No-
strorum, Sanctae Ecclesiae Komanae Cardinalium Congregra-

7 o o 
tio, in ordinariis Comitiis die X V . Septembris anni eiusdem 
habitis, rescripsit : „Pro gratia, ac supplicandum Sanctissimo 
pro expeditione Brevis". Addi vero censuerunt ad elogium 
Martyrologii Romani post verba „Annesium translatum fui t" 
haec alia „Quem Pius I X . ex Sacroruni Rituum Congrega-
tionis consulto universalis Eccles :ae Doctorem declaravit" ; 
ad lectionem vero sextain post verba „Vigesima nona Ianu-
arii" adiungi sequentia : „et a Summo Pontifice Pio I X . ex 
Sacrorum Rituum Congregationis consulto, universalis Ec-
clesiae Doctor fuit declaratus". E t hoc quoque Rescriptum 
memoratae Congregationis die X X . dicti mensis et anni ra-
tum habuimus et confirmavimus, atque ut super concessio-
nibus omnibus, hac de re factis, Apostolicae Literae expe-
direntur, mandavimus. 

Quae cum ita sint, supradictorum Sanctae Ecclesiae 
Romanae Cardinalium, Antistitum, Collegiorum, Academia-
rum, ac fidelium votis obsecuti, deque consilio memoratae 
Venerabilium Fra t rum Nostrorum Sanctae Ecclesiae Roma-
nae Cardinalium Congregationis sacris Ritibus cognoscendis 
praepositae, Auctoritate Nostra Apostolica, tenore praesen-
tium, ti tulum Doctoris in honorem Sancti Fmincisci Salesii 
Genevensis Episcopi ac Ordinis Sanctimonialium Beatae 
Mariae V. Visitationis Institutoris confirmamus, seu, quate-
nus opus sit, denuo ei tribuimus et impertimus, ita ut in uni-
versali Catholica Ecclesia semper ipse Doctor habeatur, at-
que in die festo anniversario, cum a saeculari, tum a regu-
lari Clero, celebrando Officium et Missam, iuxta memoratum 
sacrorum Rituum Congregationis Decretum fiat. Praeterea 
eiusdem Doctoris libros, commentaria, opera denique omnia, 
u t aliorum Ecclesiae Doctorum, non modo privatim, sed et 
publice in Gymnasiis, Academiis, Scholis, Collegiis, lectioni-

bus, interpretationibus, concionibus aliisque ecclesiasticis 
studiis, christianisque exercitationibus citari, proferri, et 
prout res postulaverit, adhiberi decernimus. 

U t vero fidelium pietati in huius Doctoris die festo rite 
colendo, eiusque ope imploranda, excitamenta adiiciantur, 
de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petr i et 
Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singu-
lis utriusque sexus Christifidelibus, qui die festo eiusdem 
Sancti Doctoris, aut uno ex septem diebus continuis imme-
diate subsequentibus, uniuscuiusque Christifidelis arbitrio 
sibi deligendo, vere poenitentes et confessi, Sanctissimam 
Eucharistiam sumpserint, et quamlibet ex Ecclesiis Ordinis 
Sanctimonialium Visitationis Beatae Mariae Virginis devote 
visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, 
haeresum exstirpatione, peccatorum conversione, et Sanctae 
Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effude-
rint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam 
et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Qua-
propter universis veyierabilibus Fratr ibus Patriarchis, Pr i -
matibus, Archiepiscopis, Episcopis, et dilectis filiis aliarum 
Ecclesiarum Praelatis, per Universum terrarum Orbem con-
stitutis, per praesentes mandamus, ut quae superius sancita 
sunt, in suis Provinciis, Civitatibus, Ecclesiis, et Dioecesi-
bus solemniter publicari, et ab omnibus personis Ecclesia-
sticis saecularibus, et quorumvis ordinum regularibus, ubi-
que locorum et gentium, inviolabiliter et perpetuo obser-
vari procurent. Haec praecipimus et mandamus, non obstan-
tibus Apostolicis, ac in Oecumenicis, Provincialibus et Sy-
nodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus consti-
tutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibus-
cumque. Volumus autem, ut praesentium Literarum trans-
sumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Nota-
rii publici subscriptis, et sigillo pei-sonae in Ecclesiastica 
dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, 
quae adhiberetur ipsis praesentibus, si fuerint exhibitae, vel 
ostensae. 

Datum Komae apud Sanctum Petrum sub annulo P i -
scatoris die X V I . Novembris M D C C C L X X V I I . Pontifica-
tus Nostri anno trigesimosecundo. Pius. P. P . I X . 

^Vloliiöki jelentés 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésen. 

(Folytatás.) 
Társulatunk közgyűléseinek mindig fénypontjait képe-

zik ama kenetteljes elnöki beszédek, melyekkel a társulat fő-
védnöke, Magyarország áldornagya, vagy ennek távollété-
ben a nmélt. magyar püspöki s egyszersmind védnöki kar-
nak egyik vagy másik nagyérdemű tagja az ülést megnyitni, 
a tárgyalásoknak irányt adni s azokat vezetni kegyeskednek. 
A harmadik évtized első közgyűlését szintén ily nagy jelen-
tőségű beszéddel nyitotta társulatunknak jelenleg is mély hó-
dolattal tisztelt fővédnöke, villanyozó hatással emlékeztet-
vén a társulat nemes hivatására: hogy az uralomra vágya-
kodó téveszmék rohamának ellenében irodalmi munkásságát 
megkettőztetett erővel folytassa. Kétségtelenül sokoldalúnak 
mondá e részben a társulat föladatát, s hogy már megindi-
tott vállalatai is sok erőt vesznek igénybe ; mindamellett a 
jelen pillanatban egy ujabb szükség toldatta meg sürgős 
teendőit. 

43* 



„Ugyanis az 1868. népnevelési törvény kötelességünkké 
teszi, úgymond, hogy kathol. iskoláink sorsáról és jövőjéről 
gondoskodjunk. Ennek egyik lényeges eszköze, hogy a ki-
szabott tanok minden ágából olcsó de jeles tankönyveink le-
gyenek, melyek mind a tudomány haladásának, mind az 
anyaszentegyház hitelveinek megfeleljenek." Már a multévi 
gyűlésen az idézett törvény keletkezése előtt figyelmeztette 
e kérdésre társulatunkat az előre látó gondos fővédnök, most 
csak ismételte indítványát, bizottmányt kérvén kiküldetni a 
nagygyűléstől, mely a nagyfontosságú inditvány foganatosí-
tásának módjáról mielőbb megalapítván véleményét, jelen-
tését az e végre fölhatalmazandó választmánynak további 
határozat és végrehajtás végett fólterjeszsze. (1869. közgy. 
jegyzők. 31. 1.). 

Ez volt az 1869. közgyűlés főmozzanata. Ugyanezen 
nagygyűlés föladata volt u j alelnököt választani dr. Pollák 
János pécsi kanonok ur helyébe, ki az előbbi évben a testi-
leg gyöngélkedő s e miatt lemondását többször ismétlő, de 
lelkileg mindig erős Somogyi Károly után választatott meg 
az alelnöki tisztre, melyet Somogyi Károly szellemében és 
erélyével viselt, s melytől a közgyűlés elismerésének kísére-
tében vett búcsút, midőn őt hivatala kötelességei káptalani 
székhelyére szólították. 

A választás egyhangú lelkesedéssel és felkiáltással Ipo-
lyi Arnold egri kanonokra esett, ki sokáig habozott e tisz-
tet elfogadni, de miután a közóhajtásnak engedvén elfogadta, 
a társulat harmadik évtizedét oly szerencsével inaugurálta, s 
tiszti működése két rövid év alatt is a társulat ügyvezeté-
sére nézve oly mély, oly biztos nyomokat hagyott, melye-
ken a társulat ingadozás nélkül haladhat mindenkor vég-
czélja felé. 

Benne, a tudomány felkent férfiában, irodalmunk egyik 
köztiszleletű bajnokában, egyszersmind a legpractikusabb 
tapintatu ügyvezetőt nyerte társulatunk, ki ennek érdekeit 
sasszemmel áttekintve, ügyét lángoló lelkesedéssel, de mégis 
a leshideo'ebb számítással fölkarolva, a multakon okulva, a o o 
jelen méltányos igényeit élesen megfigyelve, igyekezett hatni 
a társulat messze jövendőjére is. 

Ezekről bizonyságot tett mindjárt alelnöki első elő-
adása, melyben tisztének előbb történt elfoglalása után, az 
1871. marc. 19-én tartott közgyűlésen már kész tényekkel 
számolt be. (Folyt, köv ) 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 18-iki választmányi gyűlésén ft . dr. Schlauch Lőrincz 
szatmári püspök ur ő méltósága elnökölt, ki délutáni 4 óra 
után megnyitván az ülést, előadta, miszerint azon határoza-
tok, melyek az utolsó választmányi ülésben a társulat iránti 
erdeklődés hatványozásának czéljából hozattak, részint már 
foganatosíttattak, részint munkálatban vannak. A körlevelek 
s felhivások leírása és szétküldése, mi nagy időt vesz igény-
be, már megkezdetett ; a csángók rövid történetét tárgyazó 
s a társulat czélját ezzel kapcsolatosan ismertető röpirat 
megírásáról gondoskodva van s mihelyt elkészül, szét fog 
küldetni. 

O méltóságának ezen örvendetes tudomásul vett jelen-
tése után olvastatott a bécsi apostoli Nuntius ő excjának f. 
hó 1-én kelt levele, melyben tudomására hozza a társulatnak, 

miszerint a választmánynak X I I I . Leo pápa ő szentségéhez 
intézett hodolati feliratát Rómába, rendeltetési helyére j u t -
tatta, s a szent Atya a fiúi szeretet és hódolat nyilatkozvá-
nyát kegyteljesen fogadván, a társulat összes tagjainak apos-
toli áldását küldi. A választmány hódoló tisztelettel s mély 
hálával fogadta ő szentsége kegyes megemlékezését s ezt j egy-
zőkönyvbe iktatni határozta. 

A közgyűlés f. évi oktober 17-kéu Budapesten fog meg-
tartatni. As elnökség felkéretett a közgyűlés kihirdetésére 
s a többi előkészületek iránt szükséges intézkedések mes;-O O 
tételére. 

A püspök-elnök ur ő méltóságának azon indítványa, 
hogy az utolsó választmányi gyűlésben kinevezett actio-bi-
zottság hat tagra egészíttessék ki, egyhangúlag elfogadtatott. 
A bizottság tagjaivá lettek : T. Bogisich Mihály belvárosi 
káplány, Borszéki Soma ti tkár a keresk. minisztériumban, 
Cselka Nándor ó-budai plébános, Kiircz Antal államgymna-
siumi tanár, Liptay Kornél kir. táblai bíró, Rostaházy Kál-
mán krisztinavárosi plébános, összesen három világi s há-
rom egyházi tag. A bizottság, melynek tudvalevőleg felada-
datott, a társulat érdekében tevékenységet kifejteni s különö-
sen hangversenyek s felolvasások rendezése által a társulat 
segédeszközeinek gyarapítását telhetőleg előmozdítani, a mél-
tóságos elnök úrral mindig értekezni fog s a választmánynak 
jelentést teend czélba vett működéséről, 

A társulat az utolsó választmányi gyűlés óta a követ-
kező hagyományokban részesült: Néhai Harmcth János volt 
lyubisei plébános 10 frtot, néhai Roder Alajos nagyváradi 
kanonok 250 frtot, néhai Kálny János isaszeghy plébános 
5 ftot, Danielovics János majláthfalvi lelkész 25 fr t 50 kr t , 
Szenczy Ferencz szombathelyi püspök 500 frt, néhai Kohársz-
ky Lajos visontai pleb. 10 frtot hagyományozott a Sz.-Lász-
ló-Társulatnak. 

A bemutatott pénztári jelentés szerint a társulat kész-
pénzben 13,744 f r t 40 krnyi, értékpapírokban 18,850 fr tnyi 
alapitványnyal bír. Rendelkezésre állott 1555 fr t 57 kr. Ezu-
tán a folyamodások tárgyalása került szőnyegre. Segélyzé-
seket kaptak : Bogdánfalva r. kath. csángó község templom-
építésre a csángóalapból 200 frtot, a nagyszebeni oltáregylet 
20 frtot ; Bodrogh-Olaszi r. kath. hitközség templomi belfel-
szerelésekre 50 ftot ; Bőö erdélyegyházm. r. kath. hitközség 
temploma helyreállítására és lelkészlak építésére 100 fr tot . 

A társulat budapesti tagjai a sz.-László-ünnepélyt j u -
nius 30-ikán ezentúl a sz.-ferenczrendi atyák pesti templo-
mában fogják megülni, üunepélyes sz. misével és egyházi 
szónoklattal. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal és Ros-
taházi Kálmán választmányi tagok kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. ,XIII. Leo es Magyarország' ezim a la t ta május 

23-áról kel t , Voce d. F.' a következő czikket hozza : Magyar-
országban egy, szent-Istvánról nevezett, magyar, irodalmi 
társulat létezik, mely a vallás és az igazi műveltség ügyét 
harmincz év óta a jó ügynek kiszámithatlan előnyére védel-
mezi. E társulat, f. é. márczius 28-án tar tot t közgyűlésében 
egyértelmüleg megujitá a nem régen trónra lépett szent-
atya iránti hódolatát, mely egy fényesen kiállított felirat-
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ból s egy péterfillérül felajánlott nevezetes pénzösszegből 
állott, melyet mons. Tárkányi, a társulatnak alelnöke, f. lió 
18-án volt szerencsés ő szentségének lábaihoz letehetni. 

A felirat következőleg hangzik: 
SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO 

LEONI P. P. XIII. 
SPIRITU PARACLITO AFFLANTE 

IN C A T H E D R A M P E T R I 
TOT S. S. PONTIFICUM 

FIDE VINCULÍS VIRTUTE PIETATE SACRATAM 
UNIVERSO ORBE CATHOLICO PLAUDENTE 

D. XX. FEBRTJARII A. MDCCCLXXVIII 
EVECTO 

SOCIETAS LITERARIA 
SUB NOMINE S. STEPHANI PROTOREGIS 

ET PROTECTIONE EPISCOPATUS HUNGÁRIÁÉ 
PROM »VENDAE LLTERATURAE CATHOLICAE 

LILiRIS 1NFORMANDAE JUVENTUTIS 
OPERIBUSQUE SCIENTIFICIS EDENDIS 

PRIMIS PONTIFICATUS S. MEM. PII IX. ANNIS 
CONGREGATA 

ITEEATISQUE EIUSDEM S. PATßlS BENEDICTIONIBUS 
DITATA 

FELIX FAUSTUMQUE PONTIFICATUS AUSPICIUM 
SOCIA ORBIS CATHOLIC I EXULTATIONE 

CONCELEBRANS 
PIETATIS VOTA ET OBULOS 

OFFERT. 
UT AB HAEREDE PETRI ET PII 

VICTORISQUE DE TRIBU JUDA LEONIS VICARIO 
SIT HAEKES ET PARTICEPS BENEDICTIONIS 
IN VITÁM AETERNÁM SALIENTIS DE PETRA 

QUAE CHRISTUS EST 
AD FIRMANDAM PETRAM EI UNITAM 

QUAE PETRUS NUNC LEO EST. 
CUI SUPERAEDIFICATA DEI C1V1TAS 

UN1TATE FI DEI ET BONIS OPERIBUS 
SEMPER CLARA SEMPER TRIUMPHANS 

ALTIUS EXSURGAT. 
E GENE KALT CONSULTO SOC1ETATIS BUPAPESTINI 
D. XXVIII. MARTH. A. MDCCCLXXVIII. ASSEKVATO. 

JOANNES CA HO MVA L IS S/3JOR 
PRINCEPS PRIMAS REGNI HUNG. AEPPÜS STRIGONIENSIS 

PROTECTOR SOCIETATIS S. STEPHANI. 

Stephanus Comes Károlyi Joannes Comes Cziráky 
P R A E - E S SOCIETATIS. ALTER PHAESES. 

AdaTbertus Josephus Tárkányi 
PROPBAESES. 

X I I I . Leo ő szentsége, a hiveknek közös atyja, kegye-
sen fogadta a társulat hódolatát, mely ő szentsége szavai 
szerint, egyesülve a szentszékkel védelmezi az egyháznak 
közös jó ügyét. 

„E felette szomorú napokban" —igy körülbelül hang-
zott ő szentségének, latin nyelven elmondott válasza, — »kö-
telességünk a tudomány fegyvereivel is védelmezni az igaz-
ságot, melyet Krisztus hozott a földre s vérével megpecsételt, 
s mely, valamint minden igazi műveltségnek, ugy örök üd-
vösségünknek is alapja. Hasonlólag kötelességünk vissza-
utasítani s megczáfolni azon téveszméket, melyek a szelle-
meket végveszélybe döntik." 

„Ennélfogva a ti társulatotok Isten előtt felette tetsző, 
az egyházra nézve leghasznosabb s nekem igen kedves dol-
got teszen, midőn a püspöki karnak védnöksége alatt abban 
fárad, hogy tudományos munkák közrebocsátása és az if jú-
ság oktatására szánt könyvek kiadása által a katholikus 
irodalmat Magyarországon előmozdítsa." 

„Megáldom ezért, saját magam tekintélyével is, társu-
latotokat, melyet szentemlékü elődöm is több ízben megál-
dott. Áldást mondok a bibornok-érsekre , ki a tár-
sulat védnöke s a többi védnöktárs püspökökre ; áldást 
azon kitűnő személyiségekre, kik a társulat élén állanak s 

mind azon társtagokra, kik szent czélok elérésére abban 
egyesültek, s különösen meg áldlak téged is, ki a társulat hó-
dolatát előszóval fejezted ki Előttem, ki annak érdekeit kü-
lönösen gondozod s ki tanulmányaidat oly üdvös eredmény-
nyel érvényesítetted a szentírásnak uj fordítása körül." 

„Légy tehát társulatod mellett jóakai'atom s mindnyá-
jatok iránti atyai indulatomnak hirnöke. Munkálkodjatok 
serényen, fáradjatok, küzdjetek az Urnák dicsősége s a lel-
kek örökkévaló üdveért, hogy társulatotok mindinkább 
felvirágozzék és terjedjen— Benedictio Dei omnipotentis.ttl) 

Pest, május 28. Valami vallásos v iszony ainkról.Vil-
mos császár csak nem régen kötötte szivére minisztereinek, 
hogy különösen őrködjenek afelett, nehogy a nép vallását 
elveszitse. Nem akarunk jelenleg avval foglalkozni, hogy mi 
történt addig ő felsége birodalmában, épen a vallással, míg 
végre e nyilatkozatra kényszeríttetett, nem akarunk szólni 
azon körülményről, mely e nyilatkozatot a császári ajkakra 
adta, — mind erről más alkalommal már megemlékeztünk ; de 
ha eltekintünk is e körülményektől, annyi bizonyos, hogy a 
porosz király szavaiban nagy igazság rejlik, mert nincsen 
nagyobb veszedelem az államra és a társadalomra nézve, mint 
ha polgárai a vallást, a hitet elveszítették, mert ily nép min-
denre képes. 

Igazság van, mint mondtuk, Vilmos császár szavaiban; 
őrködni kell a felett, nehogy a nép — és mi e kifejezés alatt 
mindenkit értünk, vallását elveszitse. Pedig, és ebből jó lesz 
titkot nem csinálni, hiszen ez annyit jelentene, mint az igaz-
ságot eltitkolni, pedig mondjuk, ugy állunk, hogy nagyon is 
közel vagyunk azon félelmes valósághoz, melyre a hatalmas 
császár utal, közel vagyunk, talán épen nálunk Magyaror-
szágon is. Ha ugyanis végig tekintünk a visszaállított alkot-
mányos korszakunk alatt hozott vallási törvényekre, ha te-
kintetbe veszszük azon irányt, mely még ma is uralkodik, 
ha megfontoljuk azon terveket, melyek még kivitelre vár-
nak, ha a társadalmi bűnök rohamos szaporodása elől sze-
meinket be nem zárjuk, ha látjuk a folytonos öngyilkossá-
gokat, napirenden levő csalásokat, ha látjuk, hogy a bün 
mily kihívó szemtelenséggel emeli fel fejét, lia betekintünk 
a családi életbe és látjuk a ziláltságot, talán nem fogunk 
tévedni, ha mindezt az uralkodó és mind jobban terjedő val-
lástalanság rovására irjuk fel, mely hogy épen alkotmányos 
életünk óta terjedt nagyobb mérvben, azt ugy hiszszük, két-
ségbe vonni senki sem fogja, ha csak a kézzelfogható ténye-
ket tagadni nem akarja. 

Valahányszor csak a vallási életre, ugy amint az léte-
zik, gondolunk, valahányszor levonjuk belőle a következte-
téseket, mindannyiszor borzalom fog el bennünket, hogy mi 
fog a jövőben történni ? mi lesz belőlünk ? A magyar nemzet 
vallásossága ily mértékben, mint most, soha sem volt még 
megingatva ; férfiainak vallástalansága, hitetlensége ily mér-

') Ezen, e ,Voee d. V.' fentebb idézett számából átvett tudósítást 
egy szívesen hozzánk juttatott magánközlés nyomán még a következőkkel 
toldhatjuk meg: „Az ünnepélyes áldás után ő szentsége még néhány ke-
gyes szót méltóztatott az alelnök úrral váltani, szólt római útjáról s azu-
tán még egyszer a társulat ügyére térvén a legmelegebb érdeklődéssel 
szólt erről. Az alelnök ur mély meghatottsággal köszönte meg ő Szent-
ségének a társulat valamint a maga nevében e rendkívüli kegyelmet, 
melyben Krisztus egyházának feje részesítette. — Igy folyt le e magán 
kihallgatás ő Szentségénél, melyre nem csak annak részese s a Szent-Ist-
ván-Társulat, de minden magyarországi katholikus leghálásb érzelmekkel, 
gondoland mindenha vissza." 
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tékben, mint most, egészen ismeretlen volt mind ez ideig ; a 
dicső nemzeti mult vallásilag is dicsőnek mutatja fel a nem-
zet férfiait, kik nem csak névleg, hanem tényleg is igazi ke-
resztények voltak és jórészt ennek tudható be, hogy a nem« 
zet még máig is él, mert a vallás valamint a családi, ugy a 
társadalmi életnek is legszorosabb köteléke, nélküle szét kell 
bomlani okvetetlenül mindennek. A vallás szabályozza jo-
gait és kötelességeit a fejedelemnek ugy mint a polgárok-
nak, a szüléknek ugy mint a gyermekeknek, és valamint 
minden vallásos ember a társadalmi rend támasza, ugy a 
vallástalan ember annak ellensége. 

A m i hazai vallási viszonyainkat tékintve, az állam ál-
tal inaugurált vallástalan irány ellenében, mely különösen a 
felekezetnélküli iskolák erőszakos behozatalában, azoknak ki-
váló kormányi pártfogoltatásában nyilvánult, igenis, ez irány 
ellensúlyozására, a katholicismus minden tőle telhetőt meg-
tett . Leszámítva egyes nagyobb városokat, hol a nagy szót a 
városi közgyűléseken legtöbbnyire hitetlen ügyvédek viszik, 
a katholikus iskolákat s azokkal a vallásos nevelést sikerült 
megmenteni, sőt van rá eset, hogy a hitetlen közösiskola 
mellé más kath. jellegű emeltetett. De, ami szintén egy nagy 
érdeme a katholicismusnak, még több is történt. Legújabb 
időben hazánkban a katholikus nőnevelés, katholikus főpász-
torolc és káptalanok közreműködésével hatalmas lendületet 
nyert, az apáczák vezetésére bizott nőnöveldék ujabb idők-
ben, hogy többet ne mondjunk, legalábbis megkétszereződtek. 

E körülmény, tekintve mindig vallási viszonyainkat, a 
katholikus főpásztoroknak ugy nagy bölcseségéről tanúsko-
dik, mint legfontosabb tényező arra nézve, hogy a vallásta-
lanság ijesztő mérvbeni terjedésének gát emeltessék. Érzik 
ezt igen jól a vallástalanság apostolai és az egyház ellensé-
gei, mert nem szűnnek meg nyilaikat ez intézetek ellen lö-
velni. Csak Molnár Aladár kifakadásaira kell visszaem-
lékeznünk, hogy megtudjuk, mit nyer a katholicismus, a 
vallás, általában az emberiség az apáczák által. Szerintünk 
ugyanis az apácza nőnöveldék vannak hivatva arra, hogy a 
vallásosság az emberek keblében ismét visszanyerje azon 
polczot, melyet elveszitett. Az ő intézeteikből kikerült, val-
lásosán nevelt nők, a vallásosság mind ugyanannyi terjesz-
tőiként tekintendők, ezektől lehet ismét várni, hogy a csa-
ládokban a vallásos szellem uralkodóvá tétetik, honnan a kül-
világba is kihat ; ezeknek feladata többek közt, a világot 
saját életük, példájuk és szellemük által a vallásosságnak 
meghódítani. De hogy ez történhessék, azok mellett, amik 
eddig is történtek, még többnek is keli történni, vagyis még 
több apácza neveidét is kell emelni. Nem is oly nehéz feladat 
ez, mint első tekintetre látszik ; ott, hol egyesek erre nem 
képesek, a községek, tekintetbe véve a szerény igényeket, 
melyekkel apáczáink birnak, ezt könnyen létesíthetik. Há-
rom, négy apáczának ellátására alig kell annyi, mint egy 
tanitó részére, de ha valamivel több kellene is, mi ez a ,több< 
azon haszonnal összehasonlítva, mely az ő nevelésükből íi 
községre háromlik ? Mi ezennel felszólítunk mindenkit, ter-
jeszszék e gondolatot ott, ahol csak alkalom nyilik, mert erre 
nagy szükség van — nagy szükség, hogy a vallástalanság-
iiak gát vettessék. 

Belgiumi. Decliamps bib.-érseknek legújabb munkája 
nem régen ezen czim alatt jelent meg: „A liberális katholi-

kusok. " Az előszóban szerző elmondja, hogy könyve már 
1877. meg volt irva, s előbb jelent volna meg, lia a Concla-
vébeni részvevés nem gátolja őt azt sajtó alá rendezni. Érde-
kes a ,liberális' katholikusoknak következő definitiója: „Szó-
járásukról ismerni rájok. Feladni a legszentebb jogokat, még 
azokat is, melyek a törvény által biztosítva vannak, ezt ugy 
hívják, hogy : kiengesztelödés ; — a katholikus hitet, melyet 
vallanak, s melynek igazsága már tizszer is be van bizonyítva, 
ugy hívják, hogy : ,katholikus nézet' Ama tiszteletet és 
szeretetet, melylyel minden embernek, mint Isten gyerme-
kének tartozunk, felcserélik azzal, mit a hamis tanok, a leg-
sajnálatosb tévelyek iránt érezni kötelesek vagyunk, s min-
den habozás nélkül azt mondják : ,Minden vélemény tiszte-
letre méltó', innen van aztán, hogy közönyösek az igazság-
nak legvétkesebb tagadásával, vagy azon rátartó tudat lan-
sággal szemben, mely manap arra vállalkozik, hogy az igaz-
ságot ő teremti, mintha bizony ez az igazság nem léteznék 
már tettleg !" 

A könyvnek egy további fejezete a cultus-szabadságról 
szól s itt szerző a Syllabusnak Ítéletét idézi azok fejére, kik 
nem átállanak nyiltan hirdetni, miszerint a társadalom je-
lenlegi helyzetének s a társadalmi haladásnak egyik köve-
telménye, hogy a társadalom alakuljon és kormányoztassák 
minden tekintet nélkül a vallásra, mintha az nem is létez-
nék, vagy legalább anélkül, hogy az igaz és a hamis vallá-
sok közt különbség tétetnék, s erre vonatkozólag Liberatore 
atya S. J . híres könyvének ,Az egyház és az állam' mondá-
sait ismerteti olvasóival. Lamennais és barátai, mondja to-
vább, tévedtek, midőn elvül a korlátlan cultusszabadságot 
állították fel, ahelyett, hogy azon kijelentésre szorítkoztak 
volna, hogy bizonyos körülmények közt az egyes cultusok-
nak polgári szabadsága megengedhető. Ezen megengedhető-
ség ellen a szentszéknek sincs kifogása, valamint azon eskü 
ellen sem, mely a cultusoknak polgári szabadságát biztosító 
alkotmányokra tenni kell, mit szerző a következő tört. ok-
mányokkal bizonyít : 1 -ör : a franczia nagykövetnek 1817-i 
jul. 15-éről kelt nyilatkozatával a franczia alkotmányról s 
VII . Piusnak, 1817-i jul. 28-áról kelt, ugyanerre vonatkozó 
allocutiójával ; 2-or: azzal, hogy a pápa Antal Ferencz, mali-
nesi érsek, 1817-i májushó 18-áról kelt nyilatkozatát azon 
esküről, melyet a németalföldi alkotmányra tett, egész ter-
jedelmében jóvá hagyta. 

Nem akarunk túlságos hoszu ismertetést adni, s azért 
még csak azt mondjuk, hogy mint becses adalék az egyház 
és állam közti helyes viszony felfogására, e munka felette 
figyelemre méltó. 

IRODALOM. 
Pályázati hirdetés. A budapesti kir. magyar tu-

domány egyetem hittudományi kara a Horváth-féle ala-
pítvány értelmében, — mely szerint a pályanyertes munká-
já t tartozik kinyomatni, — f. évi május 6-án tartott ülé-
sében a következő határozatokban állapodott meg : 

I. Minthogy az ezen alap kamataiból 600 ftrnyi j u t a -
lommal kitűzve volt, következő pályázati kérdésre : 

„Ecseteitessék IX. Pius pápának, mint az egy-
ház fejének s legfőbb tanítójának működése oly mó-
don, hogy elősoroltatván mindazon mozzanatok, me-
lyek az ő uralkodása alat t egészen a vatikáni egye-
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temes zsinat elnapolásáig h i t -vagy erkölcstani, egy-
házfegyelmi és társadalmi téren felmerültek,-—-ezek 
s a körülöt tük folyt tárgyalások, az érdekükbeu tör-
tént pápai vagy zsinati nyilatkozatok és döntvé-
nyek nemcsak egyszerűen elősoroltassanak, hanem 
történelmi fejlődésök oknyomozó leirása mellett egy-
szersmind ugy az egyes szereplő események és ügyek 
lényegesb részletei, mint az egyházi legfőbb tanha-
tóságnak ezekkel szemben követett magatar tása min-
denütt elvi s tani oldaláról is, tehát elméleti meg-
világítás- s indokolással behatóan akként jellemez-
tessenek, hogy az igy keletkezendő terjedelmesb 
munka a történelmi Pragmatismus hü elötiintetésén 
kivül egyúttal a kath. egyház alkalmilag szóba jö-
vő irányelveinek, a müveit világi közönség igényei-
és felfogási képességéhez mért, nem csupáni ma-
gyarázatát , hanem ugyanannak gyakori tévfogal-
maira tekintő apologiáját is tar talmazza" — 

folyó évi aprilhó 30-áig, mint határnapig, pályamun-
ka nem érkezett be, a kar ugyané tételt uj pályázatra tűzi ki, 
illetőleg a pályázat határnapját 1879-i april 30-ig hosz-
szabbitja meg. 

I I . Ugyanezen alapnak a folyó évben esedékes kama-
taiból pedig áOÖ ftnyi jutalomdijjal, szintén 1879 i april-
lió 30-ig, mint határnapig, a kar következő tételre nyit pá-
lyázatot : 

Fejtessenek ki, müveit magyar közönségünk igé-
nyeinek megfelelő modorban és nyelven, a keresz-
tény hit- és erkölcstannak és a kereszténységgel 
összhangban fejlődő társadalmi tudományoknak elvei 
az emberi munkáról, — létokai-, törvényei- s okoza-
tairól, — tekintettel ugy magának a munkának, 
mint a belőle származó anyagi és erkölcsi javaknak 
megoszlási és szervezeti törvényeire : s mindezeknek 
alapján, a magán, családi és társadalmi életnek kü-
lönféle alakulatai és jelenségei szerint, folytonos fi-
gyelemmel hazai viszonyainkra, jelöltessenek ki azon ve-
zéreszmék és eszközök, melyek az u. n. socialis kérdés-
nek a kereszténység szellemében való megoldását 
elősegiteni és siettetni hivatvák. 

A pályaművek, — melyek részletes tárgymutatóval is 
legyenek ellátva, idegen kézzel tisztán irva, lapszámozva, 
fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos levél kiseretében leg-
későbben 1879-i aprilhó 30-ig, — mely napon tul nem fo-
gadtatnak el, — a fentnevezett kar dékáni hivatalához in-
tézendők. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar 1878-i májushó 
6-án tartott r. üléséből. Dr. báró Hornig Károly, 

e. i. dékán. 

Végszó a ,, Vir ring" ügy éhen. 
(Ft. Tomcsányi János urnák ajánlva.) 

Biztositjuk f t . Tomcsányi János urat, hogy távolról 
sem volt szándokunk, antikritikánkban bárkit is haeresisről 
vádolni, aki ezt kiolvassa sorainkból, rosszul l á t ; azért nem 

is bátorkodtunk valakit censurával sújtani. Csak annyit 
mondtunk, hogy a „V."-ban vannak dogmaticai szempontból 
nem helyes kifejezések ; emellett szépen megállhat a szerző 
igazhitüsége. Az a „donec corrigatur" egy czikkiró tollából 
pedig se többet se kevesebbet nem jelenthet, mint azt, hogy 
a szerző, kinek művére mondatik, tegye jóvá a benne talált 
hiányokat, nehogy rontson, midőn használni akar. A reánk 
fogott „josephinistico-jansenisticum principium"-ból még 
éppen nem instálunk. 

Ezek után csak egy két reflexiót engedünk magunknak 
ft. T. J . urnák a ,Eel.1 41., 42. számaiban közlött, kissé sok 
tudományossággal fölékesített érveire. 

P . Tóth a b. Szűz mennybeviteléről szólva azt állítja, 
hogy az „a sz. írásban lefestetik." Erre nézve méltóztassék 
szem előtt tartani : más az, a sz. í rás t valaminek kifejezésére 
átvinni (accomodatio) és más azt állítani, hogy ugyanazon 
tan ugyanazon szavakban kifejeztetik. Azért az a rémítő sok 
citatióval ellenünk intézett vágás a levegőbe csap. Hasonló 
sorsa van azon vágásnak, mely Hur ter paizsa alól suhog fe-
lénk. Hurter nem mondja, hogy az Oltáriszentséget a b. Szűz-
nek köszönjük, hanem igenis mondja, amit minden hivő tud : 
„Corpus Christi illud, quod b. Virgo genuit, de s. altari per-
cipimus." H a az oksági viszonyt T. J . ur értelmében vesz-
szük : mondhatjuk : Ráhábnak, Liának, Évának köszönjük az 
Oltáriszentséget. 

Ami az approbatiónak általunk fölemiitett szükséges-
ségét illeti, múltkori czikkünket (,Bel. ' 40. sz.) mégegyszeri 
elolvasásra aj áljuk. 

A legsz. Szívnél közbenjáró Miasszonyunk ügyében 
általunk emiitett decretum nem csak a képre vonatkozik, ha-
nem az imaformulára is. A lengyelek ugy mondták : „Regi-
na ss. Cordis." Ki merné a jó lengyeleket haereticus szán-
dékról vádolni ? S Róma eltiltá ezen formulát. Ergo . . . 

A mi a sok pápát illeti, kiknek szárnya alatt keres vé-
delmet T. J . ur, — mi legkevésbé sem vonjuk kétségbe, 
hogy sok szépet és jó t és „nagyokat" mondtak a sz. Szűz-
ről. Azonban duo cum faciunt idem, non est idem. Soha sem 
szabad szem elől téveszteni, hogy a pápák másokhoz intézék 
a bullákat, mint a kiknek a „Virány" szól. Hogy azonban 
a pápák által használt egyes kifejezésekből következnék, 
hogy mindenki bármit mondhasson, az ellen tiltakozunk. 
„Nekünk sem tetszik, nincs is ízlésünk szerint azon mű, 
mely nagyokat nem tud szűz Máriáról," — mondjuk T. J . 
úrral, de ellene azt is mondjuk, hogy nem „josephinistico-
jansenisticum," hanem katholicus princípium, nem túlozni, 
ha az égi szűz Anyáról szólunk. Mert nem szabad élni oly ki-
fejezéssel, amely „ripugna alla fede," vagy „ai decreti della 
chiesa," vagy „alla ver it à," tanít ja sz. Alphonz, vagy olyan-
nal, amely „male sonans." 

Különben mivel Petaviussal üttetünk, védelmezzen is 
ugyanaz. Ilyenféle thema, mely fölött mi most vitatkozunk, 
a „Rel."-ban már egyszer érintve volt. Az 1866 évf. 1.48. sz. 
olvasunk egy jegyzetet, melyben Petaviusnak mellettünk 
szóló szavait találjuk. Miután ritka helyen van meg a „Rel." 
azon korból, engedelmet kérünk, hogy a jegyzet legnagyobb 
részét ide iktathassuk. Szó van ott a B. Szűzről irt két köny v-
ről, s Nicolas Á.-nak „La Vièrge Marie et le plan divin"" 
czimü könyvéről mondatik, miszerint „tetelei itt-ott igen 
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meglepők és szokatlanok." S ezen alkalommal az akkori 
szerkesztő a következő figyelemre méltó szavakat irja : 

„A „Mariologie" annak idején többektől nagyon üd-
Yözöltetett : a szentszék némely túlzó és szokatlan állitások 
miatt a tiltott könyvek lajstromába tette azt. Napjainkban 
az utóbbi még mindig lehetséges. A sz. Szűz az igazságban 
kiván tiszteltetni; s ez oka, hogy a b. sz. Szűz iránti leg-
gyengédebb szeretetünk s legalázatosabb tiszteletünk mel-
lett is ide ir juk Pdavius szabályait, melyek ahyperduliakor-
látait őrzik felső oldalukon. „„Illud vero ad extremum monere 
omnes audebo cultores ac laudatores Virginis Sanctae ut ne 
pietati ac devotioni in illám suae nimium indulgeant et ut 
veris contenti solidisque praeconiis, ficta et commentitia ré-
pudient, quorum vei nullus possit, vei non idoneus auctor 
afferri. Quod genus latentis et insitae cordibus humanis, ut 
Augustinus ait, idololatriae multum abhorret ab theologiae, 
hoc est coelestis sapientiae gravitate, quam nil sentire aut 
asseverare par est, nisi quod ad certam et exquisitam regu-
iam sit exactum. Cuiusmodi autem ea esse debet, et quam in 
hoc ipso, de quo agimus modo, tenere cautionem oportet, 
non a meipso praescribam, sed ex gravissimi et eruditissimi 
theologi, Joannis Gersonii, sensu, qui in epistola quadam 
certos canones proponit, quas veritates nominat, ex quibus 
vicesimam quartam referam : Christus, inquit, posuit tcrmi-
nos nostrae conquisitionis, ut non liceat de divinis alia vel ali-
ter asserere, quam quae ex divinis seripturis habentur, vel evi-
denter concluduntur : vel ab Ecclesia, quae a Spiritu S. regi-
tur, credenda traduntur.... et in veritate X X I I I . : si quis 
requirat, cur hanc vel illam gratiam Matri suae largitus sit 
Dominus, non alias omnes, nil ei respondendum putat, nisi 
hoc unum : Quis es, o homo, ut investiges sensum Domini ? 
quis es, ut eonsiliarius eius fias ? quis es, ut praesumas dicere, 
cur ita facis ? Ponat ergo humana loquacitas digitum ori suo 
et terminis suis contenta sit. Vere aurea sunt haec Gersonii 
praecepta, quibus immoderatam in praedicandis B. Virginis 
laudibus licentiam temperát, et intra modum sobriae ac ro-
bustae pietatis coërcet."" (Theol. dogm.delncarn. L X I V . c . 
V I I I . n. 9.10.) „Azért, teszi még ehhez az akkori szerkesztő, 
mert egyik vagy másik sz. atya szivének áradozásaiba és 
szónoklati diszszel valami szokatlant mond, még nincs okunk, 
az ily állítást formulázni ; — arra, hogy ezt tehessük, más kí-
vántatik. S az ily szokatlanabb állitások valódi jelentését és 
értelmét nemde az egyház tanítása szerint kell kutatnunk?" 

Ezzel kijelentjük, hogy a kérdéses ügyről ezentúl egyet-
len betűt sem fogunk írni ! Antikritikus. 

-f- írod. Szemle. I I I . 5. A katholikus lapirodalom-
ról. — Ketteier, Predigten. — Bednár, Népszerű beszédek. — 
Grünwald, A felvidék. — Bentes, W a r Parker gültig ge-
weihter Bischof. — Talabér-Zollner, A kath. keresztény-
ség. — Luga, Róma. — Könyvészet. Vegyesek. 

TEGYENEK. 
— Egr i érsek ő exja által a városnak ajándékozott 

„Oroszlán"-épület törvényszéki helyiséggé alakítása ügyé-
ben közelebb tartott árlejtés eredménye a város f. hó 19-iki 
képviseleti ülésében került tárgyalás alá. Ez alkalommal id. 
Samassa János, képviselő, érsek ur ő exja édes atyja, ő nsga, 
az érs. uradalom nevében, egy ujabb nemes áldozatot hozott 
a városnak, mint az ,Eger' irja, midőn az úgyis tetemes, — 
mintegy 30 ezer frtnyi — költségbe kerülő átalakításhoz 40 
ezer db. téglát ajándékozott a városnak azon kijelentéssel, 
hogy az azontúl szükséglendő téglamennyiség árát is a vá-
rosnak a folyó árnál egy pár forinttal olcsóbban fogja számi-
tani. A nemeslelkü áldozatkészség ez ismételt magas bizo-
nyítéka ujabb díszes csokrot fűz a városnak lakossága keb-

lében, a nagynevű adományozó iránt kegyelettel ápolt tisz-
telet és hála hervadhatlan koszorújához. 

— Svajcz egyes cantonaiban a nagy- és kormánytaná-
csi választások épen most fejeztettek be, s több helyütt, kü -
lönösen a katholikus üldöző Bernben a conservativ iránynak 
örvendetes megerősödését derítették ki, olyképen, hogy a 
liberalismusnak, leglármázóbb coryphaeusai eddigi válasz-
tó-kerületeikben rendre megbuktak. Egyházpolitikai zsar-
noskodásuk mellett a liberálisoknak szokásszerinti lelkisme-
retlen gazdálkodása az állampénzekkel is okozza a válasz-
tóknak lassú, de következetes kijózanodását. 

— Az olasz republicanusok nem régen tüntető gyűlést 
tartottak Rómában, melyen nem épen dicshymnusokat zenge-
deztek a monarchiára. Ez ugyan még nem lenne valami rend-
kívüli dolog ott, hanem figyelemre méltó az, hogy a rendőrség 
az egész botránynyal szemben majdnem pártoló állást foglalt, 
pedig római rendőrfőnök jelenleg ugyanaz a báró Gravina 
Lajos, ki épen két évvel ezelőtt, 1876-i ápril 27-én, az olasz 
katholikusoknak bolognai nagygyűlését, mint ottani rendőr-
főnök, minden ok nélkül feloszlatta. 

— Msgr. Osouf, arsinoëi i. p. pp. és északi Japannak 
ap. helynöke legközelebb csinos katholikus templomot szen-
telt fel Tohio városában. Az alkalmi beszédben a püspök kü-
lönösen kiemelte azon fényes érdemeket, melyeket Daru gróf-
nak, jeddói franczia követségi titkárnak családja szerzett a 
templom létesítése körül s ezen nemes családot a hívek aj ta-
tos imáiba ajánlotta. — A spanyol érsekek tiltakozást nyúj-
tottak be a tervben levő közoktatásügyi törvény ellen. — 
Martin Konrád püspöktől ismét kis röpirat jelent meg a 
,Germ.' kiadóhivatalában, mely az iskolai kérdést t á rgya l ja ; 
ára 20 kr. 

— A philadelphiai világkiállítás alatt Reuleaux, ber-
lini tanár az egész német liberalismusnak haragját az által 
vonta magára, hogy onnan irt hivatalos jelentésében azt bi-
zonyitá, miszerint a német ipart, amennyiben az Philadel-
phiában képviselve van, olyképen lehet jellemezni, hogy ol-
csón dolgozik ugyan, de ízlés nélkül és roszul. Legújabban 
ugyanő felolvasást tartott a lipcsei kereskedelmi egyletben 
ama káros befolyásról, melyet az államnak azon szokása 
gyakorol a közügyekre, hogy az állami szállítások rendesen 
a legkevesebbet követelőnek szokták kiadatni. Például fel-
hozá, hogy a civilházassági hivataloknak protocollumai oly 
rosz papírból készültek, hogy 10—15 év múlva el kell kal-
lódniok, miből aztán beláthatlan bonyodalmak, kellemetlen-
ségek és perek fognak, minden bizonynyal, támadni. Meg-
jegyzendő, hogy ezen állami szállításokon rendesen zsidók 
vagy a miniszterek egyéb kegyenczei szoktak meggazda-
godni — Poroszországban. O o 

— f A kunfélegyházai papság, hívek, gymnasiumi s 
m. kir. tanitóképezdei tanári és népiskolai tanítói kar s a ro-
konok a legbensőbb és legmélyebb fájdalommal jelentik : 
nagyságos és főtisztelendő Szabó Ferencz, Thenőről ezimzett 
prépost, félegyházi plébános, szt. széki ülnök, a gymnasium 
s elemi iskolák igazgatója, helybeli m. kir. állami tanítóké-
pezde igazgatótanácsosa és Pest-Kiskun megyei bizottsági 
tag- s a feledhetlen rokonnak f. hó 20-án reggeli 4 órakor O OÖ 
tüdőszélhüdés következtében életének 73-ik, áldozárságának 
43-ik és itteni buzgó lelkipásztorkodásának 26-ik évében, 
a haldoklók szentségének példás ajtatossággali felvétele után 
történt gyászos elhunytát. Az engesztélő szent miseáldozat a 
boldogult lelkeért f. hó 21-én reggeli 8 órakor fog a Min-
denhatónak bemutattatni, hamvai pedig ugyanazon nap dé-
lutáni 5 órakor fognak a felső sírkertbe örök nyugalomra 
kisértetni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Kun-Fé-
legyháza, 1878, május 20-án. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró H o r n i g Káro ly , hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Chjlr k 

Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
1. Mit értünk a tulajdon alatt? 

A tulajdon fogalmát adni nem oly könnyű do-
log, mint az tán első pillanatra látszik. Mert jólle-
het a tulajdonnak, az ,enyém'-nek és ,tied'-nek prac-
tikus érvényesítése a közéletben igen könnyen, 
sokszor a tulajdonjog alapjának átugrásával vagy 
félrelökésével is szokott keresztül vitetni, mégis a 
tulajdon fogalmát jogilag, tüzetesen és elégségesen 
meghatározni nem könnyii feladat, amint erről min-
denki meggyőződhetik, ha a tulajdonjog praecis de-
finiálására vállalkozik, vagy ha a jogtudósoknak a 
tu la j don fogalmának meghatározásánál tapasztalható 
küzködéseit és határozatlanságait figyelembe veszi. 

A tulajdón (dominium) tágabb és szűkebb érte-
ményben vehető. 

Tágabb érteményben tulajdonnak nevezhető mind 
az, mire másokkal szemben kizárólagos jogunk van ; 
ily tulajdonunk p. o. életünk, testünk, testi és lelki 
tehetségeink stb., — tehát a tágasb érteményben 
vett tulajdon alatt nem csak a kül- vagy anyagi 
tárgyakat, hanem általában mindazon külsőt és bel-
sőt értjük, mi az emberé, mi az ember életével s 
fejlődésével összeköttetésben van. 

Már most az ily érteményben vett tulajdon fo-
galmának meghatározását Puchta ') ekként adja : 
„A tulajdon bizonyos dolognak teljes, jogi aláren-
deltsége, — bizonyos testi dolog felett való tökéle-
tes, jogi uralom." A dolog, mely ily módon valaki-
nek alárendeltetik, tulajdonnak, maga pedig, aki az 
ily dolog fölött uralommal bir, tulajdonosnak ne-
veztetik. 

Csakis valamely dologra vonatkozó minden más 
jogosultságának kizárása teszi a tulajdont azzá, tu-

») Pandekten, 144. §. 

lajdonná ; és azért a tulajdon alatt oly jogot ér-
tünk, mely bizonyos dolognak vagy tárgynak, min-
den más jogosultságát kizáró, tetszésszerinti hasz-
nálásához és a fölötte való független rendelkezéshez 
az illetékességi alapot és czimet szolgáltatja, vagy 
rövidebben : a tulajdonjog azon jog, mely által bi-
zonyos dolgot vagy tárgyat, másnak kizárásával 
birni, fölötte tetszés szerint rendelkezni és azt ké-
nyünk-kedvünk szerint használni, élvezni képesitve 
vagyunk. 

A tulajdon fogalmához a közéletben a legtöké-
letesb, teljesen független jog eszméjét szoktuk ugyan 
kötni, valamely tárgy vagy dologra nézve; azonban 
a ,tulajdon' szó nem mindig zárja magában ezen 
teljesen szabad független jogot egész teljében, egész 
megoszolhatlanságában. A gyakorlati életben igen 
jelentékeny jogok lehetnek és vannak attól elvá-
lasztva. Igy például a gyakorlati életben igen jelen-
tékeny jog bizonyára a használási jog, és mégis, mi 
közönségesebb, mint ezen használási jogot a tulajdon-
jogtól elválasztva látni ? Ez történik, mint tudjuk, 
a kölcsön- és haszonbérleteknél, és pedig közönsé-
gesen visszavonható módon, azonban mi sem áll a 
tulajdonosnak útjában, hogy tulajdonát visszavon-
hatlan módon is adja használatba valakinek, anél-
kül mégis, hogy a mindenkori használatba adott do-
logra nézve, megszűnjék tulajdonos lenni. Sőt ma-
gát a kezelési és rendelkezési jogot is megrövidít-
heti magának a tulajdonos, saját tulajdona fölött, és 
azokról egészen le is mondhat, anélkül mégis, hogy 
ez által megszűnnék tulajdona lenni. 

Ezen megkülönböztetéseknek gyakorlati fon-
tossága ott fog majd szemeinkbe ötleni, ahol az egy-
ház egyes megyéinek és egyéb testületeinek vagyo-
náról fogunk tüzetesebben szólani. 

Másrészt azonban tagadni nem lehet, hogy mind-
44 
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ezen jogok, t. i. a használási, kezelési, rendelkezési 
jogok, természetszerűleg a tulajdonjogból származ-
nak, és hogy azoknak másra való átruházása vagy 
a rólok való lemondás mindig a tulajdonjog meg-
szorítása. A tulajdon ugyanis a használat végett 
van, és jóllehet más is használhatja, kezelheti a dol-
got és rendelkezhetik vele, mind ezt azonban mégis 
csak az illető tulajdonos nevében és engedélyével 
teheti. Ettől függő viszonyban van, ámbár mások-
kal szemben egészan független is. 

Jóllehet pedig az imént elszámlált : használási, 
kezelési és rendelkezési jogok a tulajdonjogból foly-
nak és annak alkotó elemeit tetszik, azzal mégis lé-
nyegre nézve nem azonosak ; — azért is a tulaj-
donjog, fentebb adott meghatározásunkhoz képest, 
helyesen oly jognak mondható, mely valamely do-
lognak tetszés szerinti használása, kezelése és a vele 
való független, teljhatalmú rendelkezéshez az ille-
tékességi alapot és czirnet szolgáltatja. 

Ezekből kifolyólag tehát jól megjegyzendő, hogy 
a birtoklási viszonyoknál a birtok fogalmát a tulajdon 
fogalmával nem szabad összezavarni, mint ez a köz-
életben közönségesen történni szokott; mert ezen 
fogalmak épen nem egy-érteményüek. Valamint 
ugyanis egyrészt abból, hogy valaki valamely dol-
gotvagy tárgyat birtokol, azt használja, kezeli vagy 
vele x*endelkezik, nem következik, hogy annak egy-
szersmind tulajdonosa : ugy másrészt lehet valaki 
valamely dolognak jogos tulajdonosa anélkül, hogy 
annak tényleges birtokában, élvezetében legyen. 

Egyébként a tulajdon- és birtokjogi viszonyok-
nál a gyakorlati életben leginkább e két momentum 
lép előtérbe, t. i. : 

a) a kizárólagos birtok- és rendelkezési jog ; és 
b) a kizárólagos használati és élvezeti jog. 
Csakis ott, hol e két mozzanat egyesülten meg-

van, lehet szó a tökéletes tulajdonról. (Domínium per-
fectum.) Minthogy pedig e két momentum egymás-
tól elválasztva is fordulhat elő, sőt gyakran szo-
kott is, egy és ugyanazon egy dolog- vagy tárgyra 
nézve : akként, hogy az egyik csak a birtok- és ren-
delkezési jogot, a másik pedig a használati és élve-
zeti jogot bírja, azért is a tulajdonjog e két elemé-
nek megoszlása „tökéletlen tulajdonjog" (dominium 
imperfectum) nevezet alatt szokott a jogtudósok által 
megjelöltetni ; és pedig annál, kinél a birtok- és ren-
delkezési jog megvan : egyenes tökéletlen tulajdonjog-
nak (dominium directum), kinél pedig a használati 
és élvezeti jog létezik, dominium utïle-nçk mondatik 
specificus néven. 

A tulajdonjog ennélfogva — végelemzésben — nem 
egyéb, mint azon viszonynak kifejezése, mely valamely 
tárgy vagy dolog és a tulajdonos között létezik. 

A tulajdonjog tehát nem valami megfogható, 
tapintható tárgy, hanem elvont, szellemi fogalom. 
A tulajdonjog következtében a tulajdonos és a tu-
lajdon között bizonyos szellemi kötelék támad, mely-
nélfogva a tulajdon akként fűződik tulajdonosához, 
miszerint ennek akaratja ellenére el nem idegenít-
hető. A tulajdonosnak azonban hatalmában áll ezen 
szellemi köteléket, mely tulajdonát őhozzá köti, la-
zítani, sőt egészen fel is bontani, ugy hogy általá-
nosan véve, csak akaratján fordul meg, miszerint va-
lamely tulajdona iránti jogigényeinek fentartása ál-
tal, az ellene elkövetett minden merénylet jogtalan-
ságnak bélyegeztessék, vagy pedig ebbeli igényeit 
elejtve, a jogtalanság bélyege arról letöröltessék. 

Es épen tulajdonához való ezen kizárólagos jog-
illetékessége egyike azon mozzanatoknak, melyek az 
ember természetének minden egyéb teremtmény fe-
letti elsőségét, fensőbbségét és ezzel nemességét han-
gosan hirdetik. Szabad akaratának azon hatalmánál 
fogva, melylyel tulajdonjogának tiszteletben tartá-
sára mások lelkiismeretét kötelezheti — ezen hatal-
mánál fogva, mondom, — az ember magán az embe-
ren, a természeti és természetfeletti világrend ez 
összekötő kapcsán is fölénynyel, Istenéhez hasonló 
hatalommal bir ; mert a belsőt, a lelkiismeretet, kö-
telezni, annak határt, törvényt szabni, csakis Ahhoz 
tartozik, aki a sziveket és a veséket vizsgálja, Isten-
hez. „Isten a föld független tulajdonosa" — mondja 
Perin ,A ker. társadalom törvényei' czimü, nagyhírű 
munkájába 4) — „a föld teremtésének souverain jo-
gánál fo<rva emberre ruházza souverainitását és ré-
ö ö 
szesiti ezen teremtői jogban, a gyakorlására kisza-
bott határokon belül. Az embernek kötelessége Isten 
művét eredeti tökéletessége állapotában folytatni, 
művelése által szépiteni és saját hasznára magáévá 
tenni ; — azon Édenben lakni, mely fölött az ural-
mat Isten adta neki. A bűnbeesés után azonban meg-
hagyatott neki, hogy keze munkája által adja vissza 
a termékenységet azon földnek, melyet vétke miatt 
Isten megátkozott. Ezután a magántulajdon elsajá-
títása fölött a munka fog határozni." (Folyt, kör.) 

Egyházi okmánytár. 
Az ujmisés pap áldása. 

Igen nagy tiszteletet és kegyeletet a fenséges papi 
méltóság iránt tanusit azon buzgóság, melylyel a kath. hivek 

3) Magyari tá a budapesti közp. növendékpapság ma-
gyar egyházirodalmi iskolája, 1877. 186. lapon. 
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a felszentelt pap első miséjén jelen lenni és annak áldásában 
részesülni iparkodnak ; azért dicséretes szokás, ha az illető 
áldozárok nemcsak ez első mise napján, hanem az egész nyol-
czad alatt a hiveket ezen papi áldás kegyelmeiben részesitik. 
Minthogy ezen áldásra külön imádság vagy formula a szer-
tartási könyvekben nem található, a kézikönyvek ezen hi-
ányt az által törekedtek pótolni, hogy e czélra különféle 
imákat ajánlanak. Az egyöntetűség tekintetéből nagyon czél-
8zerü, hogy maga e S. Ii. C. az 1878-iki jan. 30-án tartott 
ülésében ezen áldásra egy imát helybenhagyott, mely a ró-
mai misekönyvből van kivéve. („Pro devotis amicis" inter 
orationes diversas). A római szertartási gyülekezet által he-
lyeselt formulare a következő : 

Oremus. Deus, qui charitatis dona per grat iam 
Sancti Spiri tus tuorum fidelium cordibus infudist i ; 
da famulis et famulabus tuis, pro quibus tuam de-
precamur clementiam, salutem mentis et corporis, 
u t te tota vi r tu te diligant, et quae tibi placita sunt, 
tota dilectione perficiant. Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

Benedictio Dei Omnipotentis, Patr is et Filii et 
Spir i tus Sancti descendat super vos (vagy. super te) 
et maneat semper. Amen. 

Azon szokás, melynél fogva • az uj misés pap némely he-
lyen áldás után kezét megcsókoltatja, ugy látszik, nincsen 
egészen összhangzásban az egyházi ritus szellemével, mert a 
S. C. C. hasonló ügyben azt határozta, hogy az eltörültessék, 
„cum pacis instrumentum seu crucem ad osculum adhibere 
debeat et non manus." (Sacr. Congr. Concil. apud Zevola in 
„Praxi" verb. „Missa"). 

Alelnöki jelentés 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Az első s már is égető ügy, melynek elintézésével 
mindjárt hivatalába léptével foglalkoznia kellett, a társu-
latra nézve annyira fontos házszerzés ügye volt. A szükség 
annál sürgetőbbé tette ezt, mert a házbér mesés nagyságra 
kezdett emelkedni. Az addig körülbelül 2000 ft . lakbér a 
már épen lejárt szerződés után három, sőt négyezer forintra 
rúg vala már csak a régi helyiségben is, és igy mintegy 
60—80 ezer forint tőke kamatát veszi vala igénybe, a mely 
összeggel a társulat nem is rendelkezett. Holott a társulat, 
mindinkább szaporodó kiadványai miatt, addigi szállásán 
alig fért el többé. S már is egy ily kisebb ház összes helyi-
ségeit kezdé igénybe venni. Ezek voltak az okok, hogy ön-
kénytelenül is az addig annyiszor elhalasztott házvásárlás-
hoz kellett fogni mely czélra nagylelkű jótevők, legna-
gyobbrészt a főpapság adományozásából bejött, s a kamatok-
kal együtt mintegy 37—38 ezer fr tnyi összeggel rendelke-
zett a társulat. 

Fölöslegesnek tartom részletezni a házvétel körül tet t 
gondos eljárást, miután erről a vevő alelnök teljesen kimerí-
tő jelentéseket tett. Elég legyen csak általánosságban emlí-
tenem : hogy a hosszas keresés után kiszemelt ház ára 50 
ezer forint volt, de csupán névleges értékben, amennyiben 

t. i. a társulat csak 26 etzer f r tot tartozott fizetni. A többi 
24 ezer forint csupán hitelművelet, amennyiben a társulat 
a ház előbbi birtokosától a házra egy hitelintézettől fölvett 
kölcsönt évi 1680 forinttal, vagy az illető intézet zálogleve-
leinek jóval a kibocsátási áron alul álló akkori folyamon való 
bevásárlásával még olcsóbban törlesztheti. — E szerint az 
évenkint 1680 forintot tevő tőke- és kamattörlesztés mint-
egy felét tette azon összegnek, melyet a társulat évenkint fo-
lyó jövedelméből kényszerült volna fizetni, ugy, hogy a ház-
vétel által az évi jövedelemből mintegy 1680 forint lőn meg-
takarítva az eddigi kiadáshoz képest. 

Ezenfelül még mintegy 10—12 ezernyi tőke maradt 
fel a házvételre begyült adományokból, mely összeggel egy 
talán kevésbbé bátor s kisebb látkörü számitó a házra föl-
vett kölcsön nagy részét al pári értékben egyszerre visszafi-
zette volna, — de a számításában magasabban és mégis biz-
tosan szárnyaló alelnök (ki a legkedvezőtlenebb, mert legma-
gasabb ház-árak idejében ily jutányos, ily szerencsés vásár ' 
lást tudott tenni,) az igazgató választmány jóváhagyásával 
kétszeres értékre birta emelni a maradvány-tőkét az által, 
hogy a megvásárlóit emeletes házra még egy emeletet épit-
tetett, ezt egy év alatt berendezte, lakásul kiadta közel 1500 
frtért , tehát oly magas házbérért, mely a befektetett épitesi 
tőkének nemcsak i-endes, hanem kétszeresnél is több kama-
tát szolgáltatja, mivel Budapesten igen kevés sőt tán egy 
házépitő sem dicsekedhetik. Ez által a kölcsöntőke-törlesz-
tés és kamatfizetés legnagyobb része annyira lőn fedezve, 
hogy ezenfelül a társulat évi jövedelméből alig kell többet 
egy pár száz írtnál pótolni, holott előbb már 3000 fr tot is 
haladta a szállásbér, mi most évenkint szerencsésen meg van 
takarí tva. 

Az ily genialitással véghezvitt házépítést és berende-
zést, mely az arra begyült 37—38 ezer fr tnyi tőkebirtokot 
kétszeres értékűvé tette, a lángszelleinü alelnök az által ko-
ronázta meg, hogy a mi házunkban addig hiányzott, a ke-
gyeletnek, tiszteletnek és hálának látható emlékszerü kife-
jezést óhajtott adni társulatunk védszentje, szent István el-
ső apostoli magyar királyunk iránt, kinek nevét viselni sze-
rencsések vagyunk. Ezt dicső szent királyunknak hozzája 
méltó képe által tervezte eszközöltetni . . . . egy oly képe ál-
tal, mely az egyházi művészet elveinek, valamint a keresz-
tény ikonologiának és egyaránt szent István műkorának 
megfelelő Ízlésben, a művészi e nemű mai igények magasla-
tán állván, stylistikailag correct és emlékszerü kivitelben 
tüntesse elő szent királyunkat. Mily szerencsésen foganato-
sította e szép eszmét az ilyenek kivitelére leghivatottabb 
tervező alelnök : mutat ja az emlékszerü műizlésben festett 
szent István-kép, mely társulatunk termének legfőbb díszét, 
mintegy házi oltárát képezi addig is, mig Budapesten az 
épülő lipót-városi bazilikában kegyeletének nyilvános kife-
jezést adni s emléket emelni is alkalma lesz ama specialis 
S zent-István-oltár által, melynek szent eszméje már husz év 
óta él a társulat kebelében, s mely czélra mintegy 2600 frtnyi 
tőkéje kamatoz a helybeli takarékpénztárban. (Folyt, k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 31. Sennyei báró nyilatkozata. Sennyei 

Pál báró lemondása képviselői állásáról nemcsak egykori 
4 4 * 
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pártjának, hanem a király-helmeczí választókerületnek is, 
melynek képviselője volt, bejelentette eme lépését. Mig azon-
ban elvtársaihoz intézett nyilatkozata semmi fontosabb mo-
mentumot nem foglalt magában, nem legalább olyat, mely e 
lap figyelmét is magára vonhatta volna ; addig választóke-
rületéhez intézett nyilatkozata méltán felhivja a mi figyel-
münket is. H a e nyilatkozatot röviden jellemezni akarjuk, 
azt kell mondanunk, hogy az a jövő programúja — ós aligha 
csalatkozunk, midőn azt véljük, hogy e programm alapján 
fog a nemes báró ur a jövő országgyűlésre követnek meg-
választatni, valamint ennek alapján fog kisérletet tenni uj, 
vagy helyesebben mondva, a régi, de most az egyesült ellen-
zékbe beolvadt konservativ1, pártot ismét megalapítani. 

Legyen azonban bármiként is, mint mondtuk, e pro-
grammszerü nyilatkozat bennünket is érdekel, mert abban a 
báró ur tömören elmondja nézeteit a vallásfelekezetek közti 
viszonyra nézve is. Miután ugyanis a báró ur elmondta 
volna nézeteit és meggyőződését afelől, mit politikailag a 
nemzetre nézve üdvösnek itél, tovább igy nyilatkozik : „Meg 
vagyok győződve végre, hogy e hazának lakosai, nemzetiség 
és valláskülönbség nélkül egymásra és az egymás iránti sze-
retetre, egyetértésre és türelmességre vannak utalva, és hogy 
ezen érzelmeket egyedül a jogok és birtokok tisztelete és 
sérthetetlensége, valamint vallási téren az autonómiának, az 
állam felügyelete mellett gyakorolt üdvös működése, tör-
vény által biztositva és kiterjesztve a katholikus egyház hí-
veire is, — mozdíthatja elő ; ekkor fogván valóban eléretni 
az 1848-ki törvényeknek magasztos czélja, a vallásfelekeze-
tek egyenjogúsága és viszonossága, oltalmazva a lelkisme-
ret szabadsága által, mely a szellemi aspiratiók legfőbbike." 

Eddig a báró ur szavai, melyekkel, mint látszik, főbb 
pontjaiban és csak tömören akarván jelezni nézeteit, nem 
terjeszkedhetett tul egy nyilatkozat természetes keretén. 
Ennélfogva mi bátorságot veszünk magunknak, különösen 
azért, mert mint mondtuk, mi e nyilatkozatot a jövő pro-
grammjának tekintjük, az idézett pontot saját felfogásunk 
szerint commentálni, megjegyezve, hogy azok ellen, mik ott 
mondatnak, semmi különös kifogásunk nincsen ugyan, de 
szerettük volna, ha mást is találunk vala benne, a mi nin-
csen benne. 

A báró ur mindenekelőtt a ,szeretetre, egyetértésre és 
türelemre' fekteti a súlyt a nemzetiségek és vallásfelekeze-
tek közt. Örömmel aláírjuk szavait, még nagyobb örömmel 
üdvözölnők, lia ezt sikerülne eszközölnie is, mert nagyonis itt 
volna az ideje, hogy a nevezett erények ne csak egyik val-
lás híveinek tulajdonát képezzék egész a gyávaságig, hanem 
hogy azok a többi vallásfelekezeteknek is diszei legyenek. 
Aki e feladatot meg tudná oldani, magas állása, tekintélye, be-
folyása által, az iránt a katholíkusok nagy hálával lennének 
lekötelezve ; ed l ig ugyanis ugy volt, hogy a nevezett eré-
nyek csakis a katliolikusoknál voltak meg, evvel is bebizo-
nyítván, hogy érzékkel birnak azon eszközök iránt, melyek 
a nemzet erejét növelik, fenállását biztosítják ; ellenben épen 
a katholikusoknak kellett minden részről, ugy a kormánytól, 
mint a különböző felekezetektől, szeretetlenség és türelmet-
lenséggel találkozniok, mert ezt nem vonhatja kétségbe senki, 
hogy a katholikusokkal legújabb időben csaknem ugy bánt 
mindenki, mintha azok törvényen kivül állanának. Ha tehát 

mi jól ér t jük a báró ur szavait., ő ez állapotot szeretné meg-
szüntetni, a szeretet és türelmet, miből az egyetértés szár-
mazik, viszonossá, kölcsönössé akarja tenni, azért mondtuk, 
hogy szavait örömmel aláírjuk, sőt biztosithatjuk a báró 
urat, hogy e czélra a katholikusokban kész szövetségesekre 
talál, hogy másokban is ? arra mi nem felelhetünk, de 
annál inkább óhajt juk. 

Továbbá a báró ur meggyőződése az, hogy ez érzelme-
ket ,a jogok és birtokok tisztelete és sérthetlensége' mozdít-
hat ja elő. A báró urnák tökéletesen igazsága van, bizonyára 
meg volt oka, miért mondja ezt, láthatta és tapasztalhatta, 
hogy vannak, k ik? — nem szükség mondani, kik a kath. jo-
gokat folyton sértegetik, birtokaira áhítoznak, látta azt is, 
hogy a katholikusok sem egyiket, sem másikat nem sértik, és 
igy itt is azt, a mit a katholikusok gyakorolnak, viszonosan 
mások által a katholikusok iránt is gyakoroltatni követeli, 
mi legalább szavait igy fogjuk fel és biztosithatjuk a báró 
urat, hogy a katholikusok jövőben sem változnak meg, csak 
az az óhajtandó, hogy mások változzanak meg, illetőleg fo-
gadják el és gyakorolják az életben a b. ur figyelmeztetését. 

Ami már az ,autonomiát' illeti, mely a nyilatkozat ér-
telmében a katholikusokra is kiterjesztendő lenne, ugy tud-
juk, hogy az egykori autonomikus gyűlésnek a báró ur is 
egyik tekintélyes tagja volt. Az ott történtekre ez alkalom-
mal nem akarunk reflectálni, a nemes báró velünk együtt 
még igen élénken emlékezhetik azokra ; de ha van, a ki 
a kath. egyház helyzetén segíteni, annak viszonyát az állam-
mal szemben szervezni óhajtaná, azok bizonyára mi va-
gyunk ; mert mi a mostani állapotot abnormisnak, tar tha-
tatlannak Ítéljük. Sem a többi felekezetek függetlenségével, 
sem a katkolikus egyház méltóságával nem egyeztethető 
össze, hogy egyedül ő legyen az állam szolgája, mig min-
den, bármily csekély számú felekezet, nem csak saját körén 
belül, hanem az állammal szemben is független ur. Kell 
igenis e helyzeten segíteni, hanem hogy e segitség tekinte-
tében a báró úrral egyetérthetünk-e, erre nézve, fájdalom, 
nem válaszolhatunk, mert a báró ur nézetét nem ismerjük. 
Annyi bizonyos, hogy minden oly autonomia, mely a kath. 
egyház isteni szervezetével nem egyez, elvetendő. 

Eddig azokról szólottunk, mik a nyilatkozatban fog-
laltatnak, most egy pár szót arról is szólunk, a mi ott nin-
csen, mert valószinüleg nem lehet, de itt helyet foglalhat. 
T. i. a mi meggyőződésünk az, hogy nem csak az említett 
pontokat kell realizálni, hanem azonfelül mind azon törvé-
nyeket, melyek ugy a nemzet vallásosságára nézve károsak, 
mint a katholikus egyházra nézve sérelmesek, meg kell szün-
tetni. Ez uton biztositva lesz azon magas erkölcsi erő, mely 
a nemzet egységét fcntartja és szilárdítja. Sok bün követte-
tett el ujabb időben mind a nemzet vallásossága, mind a ka-
tholikus egyház ellen, ezeket expiálni kell, mit csak ama tör-
vények megsemmisítése által eszközölhetni. Ez a mi meg-
győződésünk, ezt óhajt juk, hogy Sennyei b., a többiek mellett, 
a nemzet jobbjaival egyesülve, minél előbb létesíthesse. A 

* * * A zsidókérdés. Istóczy Győző, országos képviselő 
urnák, , Jövőnk' czimü lapjában nem régen a következő jelen-
tést olvastuk : 

„Tisztelt elvbarátainkat ezennel értesítjük, hogy e la-
pok szerkesztője, mint országgyűlési képviselő, a képviselő-
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házban, a pünkösti szünnapok után egy indítványt fog be-
terjeszteni azon, a zsidó nép nagy része által is hőn táplált 
eszmét illetőleg, hogy a keleti kérdés megoldásával kapcso-
latban, Zsidóország, akár a magas porta fennhatósága alatt 
álló autonom tartományként, akár pedig önálló zsidó állam-
ként, az e ezélból kellőleg megnagyobbított Palaestinában visz-
fzaállittassék." 

Eddig a ,Jövőnk'. — Legyen szabad ezen jelentésre 
néhány szót szólnunk, annál is inkább; mert a ,Bel.' a maga 
idején emiitett lapnak megindulását jelzé, bizonyára azon 
hiszemben és reményben, hogy az egyes, kétségtelenül ége-
tő sebhelyek, vagy talán jobban mondva : fekélyek gyógyí-
tására, melyek társadalmunk testén rágódnak, komolyan és 
okszerűen, azaz okosan közreműködni iparkodik. 

E reményt még most sem akarjuk elvetni, ámbár 
őszintén megvalljuk, a fentebbi jelentés azon kételyt tá-
masztotta bennünk : komolyan szól-e szerző ? . . . . 

Azt hiszszük, hogy azon körülmény, miszerint jelen 
czikkünk a ,Religio'-ban jelenik meg, eleve is biztosit azon 
feltevés ellen, mintha holmi felvilágosodott zsidó-barátság'-
ból szólalnánk fel; merte lap szerkesztője mindenha azt mu-
tatta, hogy mig egyfelől sohasem téveszti szem elől, hogy a 
keresztény felebaráti szeretet oltalma kiterjed a zsidóra is, 
.másfelől épen nem tartozik azok közé, kik mint a roszul ér-
tet t ,humanismus'-nak önálló gondolkodás nélküli rabjai, a 
műveltségnek egyik főcriterionját bizonyos, mai nap igen di-
vatos zsidókultusban látják, s képtelenek felfogni azon vé-
szes befolyást, melyet az újkori, hitetlen s tehát lelkiismeret, 
becsület s jellem nélküli, a , Talmud' gyalázatos ,erkölcstana' 
által megmételyezett judaismus a kereszténységre gyako-
rol ; — sőt e szerkesztő minden lehető alkalmat használ fel 
annak felüntetésére, hogy a keresztény társadalomnak, ha 
ugyan regenerálódni akar, egyik főteendője, a pénze által 
majdnem mindenható zsidóságnak ama halálthozó tevékeny-
sége ellen, melyet már nem csak az ephemer irodalom, hanem 
ujabban már a művészet és tudomány mezején is kifejt, eré-
lyesen és következetesen megküzdeni, mert e zsidóság, mely-
nek ,vallása', a keresztény kinyilatkoztatás tanúbizonysága 
szerint, Krisztus óta egy a levegőben lebegő semmi, a hely-
ezetnek ördögi számításon alapuló helyes felfogása következ-
tében, most a pogány eszmének szolgálatába állott s ennek 
.zászlaja alatt, de a maga előnyére, tönkre tenni iparkodik a 
keresztény társadalmat, mely gonosz műveletében, fájdalom, 
már jó messzire haladt is. 

Ezek után talán nem tarthatunk attól, hogy egyegy 
tulbuzgót megbotránykoztatunk, ha azt mondjuk, hogy a 
,Jövönk'-nek fentebbi felszólalása — nem tetszik nekünk. 

Miért? Megmondjuk mindjárt . 
Hiszi-e, hiheti-e a ,Jövőnk' országos képviselő-szer-

kesztője, hogy inditványa — még akkor is, ha, mint a látszat 
szerint néha hajlandók lennénk hinni, a világ összes zsidaja 
már édes Magyarországunkban ütötte volna fel undok ta-
nyáját , — hogy mondjuk, inditványa még ez esçtben is el-
fogadtathatnék ? S miután, — nem tudjuk, azt mondjuk-e: 
,fájdalom', vagy : ,hál' Istennek', még Magyarországon kivid 
is van a világon zsidó, mit akar ez az indítvány a magyar 
országgyűlésen, mely a judaismus iránt mindenha annyi 
hajlamot, hogy ne mondjuk : rokonszenvet mutatott, hogy e 

tekintetben legalább első helyen áll Európában olyképen, hogy, 
ha gunyorosok akarnánk lenni, azt mondhatnók : ennek lá t tá-
ra támadt Istóczyban a „kellőleg megnagyobbított Palaesti-
wá"-nak eszméje. . . . 

De ha a képzelhetetlen egy pillanat alatt képzelhetővé, 
lehetővé, logikailag gondolhatóvá válnék : — ha Európa 
összes parlamentjei s kormányai Istóczy urnák ,eszméjét' 
magukévá tennék, miként hinné nevezett ur ezt az ,eszmét' 
gyakorlatilag kivihetőnek, már csak az európai társadalom-
nak jelenlegi financziális helyzeténél, s az ezzel szoros össze-
függésben álló jogkérdéseknél fogva is ? . . . más szóval : ha 
el is lehetne valamennyi zsidót Európából — nem tudjuk 
Amerikát is vonja-e I. ur gondossága körébe, — kergetni, 
mi történnék a zsidó pénzzel ? . . . Elkobozná tőlök ? ez nem 
egy tekintetben igazságtalanság lenne, ekként tehát ellent-
mondana a keresztény társadalom, emez igazi s egyedüli jog-
állam eszméjének, egészen eltekintve attól, hogy ezen igaz-
ságtalanság gyakorlatilag még ki sem is vihető s ha kivihető 
lenne is, épen mai társadalmunk megmételyezett, fonák, s itt 
is ördögi számitással összebonyolitott viszonyainál fogva, 
magát a kereszténységet sújtaná leginkább. 

Nem fűzhetjük tovább e gondolatot, mely inkább fi-
nancziális lapba való lenne, hanem csak azt kérdezzük : Is-
tóczy Győző ur, országos képviselő s lapszerkesztő, meggon-
dolta-e mindezeket, midőn szándékolt inditványát lapjában 
jelzé ? . . . . 

Kettő közöl csak egy lehetséges : vagy meggondolta, 
vagy nem gondolta meg. 

Hogy országos képviselő ne gondolná meg, mit saját 
lapjában az országgyűlés előtt teendő inditványa gyanánt 
jelez, nehezünkre esik feltenni, ha pedig meggondolta, ak-
kor felszólalása nem lehet komoly, — s akkor legjobb eset-
ben rosz élez s a legroszabb esetben oly ,élcz', melynek éle 
oda irányul, hogy utóvégre is a zsidó törekvéseknek szolgáljon 
s akkor, minden ,Consenquenzmacherei' nélkül, vajmi köny-
nyen ama kérdés támadhatna : váljon Istóczy urnák fellépé-
se nem-e ügyesen választott álarcz talán, mely alatt annál si-
keresben vél a zsidók érdekében működhetni ? . . . . 

Ismeri-e valaki a ,Rel.' olvasói közül Suenek ,Bolygó 
Zsidó' nevű regényét? . . . (az Index szabályainak teljes 
szem előtt és tiszteletben tartása mellett mondjuk ezt, —) a 
ki ismeri, tegyen minden egyes ott működő jezsuita helyébe 
egyegy zsidót, s a mi egy elvetemült regényirónak képzelnie 
volt egy soha eléggé nem dicsérhető rendről, az a zsidó gaz-
ságnak élethű photographiájává válik, — ott pedig egy f ő -
jezsuita' valahol körülbelül azt mondja: „A ki ellenünk volt, 
ha különben eszes ember volt, vagy megsemmisítettük, vagy 
megnyertük és a magunk táborába vontuk át.u . . . 

Isten mentsen, hogy gyanút avagy csak sejtelmet fe-
jeznénk ki, csak lélektanilag akartuk okadatolni azt, miként 
jöhetne valaki azon feltevésre, hogy bizonyos fogások csak 
ügyesen választott álarcz, melynek védelme alatt épen azon 
érdekek szolgáltatnak, melyeket megtámadni látszunk; — 
hogy pedig Istóczy urnák ilyetén fellépése valóban csak is a 
kereszténységnek ártana, következőleg a zsidóságnak csak 
használhatna, arról egy közelebbi levélben, valamint arról is, 
miként kellene, nézetünk szerint, e kérdést megoldani. (Vége k.) 
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lióma. A német katholikusok küldöttsége pápa őszent-
sége előtt. A százötven tagból álló küldöttség m. hó 23-kán 
délben a Vatikán consistoriumi termében gyűlt össze, hogy 
hódolatát a kereszténység közös atyjának bemutassa. A 
küldöttség élén Lo'é Bódog báró állt ; — ott volt Thurn-
Taxis herczegnő, családjával is. Midőn pápa ő szentsége, Ca-
terini, Ledochowski és Bandi bibornokok kíséretében meg-
jelent, báró Loë következő latin feliratot olvasott fel : 

„Beatissime Pater! Quod diu desideravimus ac vehe-
menter concupivimus, ut quae erga Te animis gerimus, ea 
coram profiteamur : hoc, Deo Optimo Maximo largiente, laeti 
iam sumus potiti. Adsumus ergo Tui e Germania filii, ut 
et Tibi, Beatissime Pater, gratulemur et nobis. Tibi quidem, 
quippe qui aetei'no ac piissimo D E I consilio ad supremum 
universae Ecclesiae Christi regimen es evectus. Adde, quod 
eo potissimum tempore in hoc dignitatis culmen es colloca-
tus, quo Sedes Apostolica, quamvis iniuria summoque Ec-
clesiae damno, terreno principatu spoliata sit, glorioso ta-
rnen Praedecessoris Tui Pontificatu novo splendescit ful-
gore. Nobismetipsis autem, idque imprimis certe ac maxime, 
gratulamur: quod, quaecumque magni Pii IX . obitu vere-
bamur amissa, haec Tua, Beatissime Pater, tarn felici et 
cunctis gratissima electione abundanter possidemus recupe-
rata. Quapropter quo amore Praedecessorem Tuum prose-
cuti sumus, quamque fiduciam in Eo collocavimus : haec 
omnia intégra ac, si fieri possit, etiam ampliore modo in Te 
transferimus. 

Te, Beatissime Pater, doctorem infallibilem, supremum 
iudicem et pastorem, — verbo : supremum ac plene poten-
tem Vicarium Illius venerarum atque profitemur, cuius in 
femore scriptum est: „Rex regum et Dominus dominantium". 
Atque quae non semel ad augustissimae huius Sedis limina 
Praedecessori Tuo spopondimus, ea divina freti gratia denuo 
Tibi, Beatissime Pater, ex animis spondemus : fidem nun-
quam concutiendam,obedientiam semperpromptissimam,amo-
rem vere.filialem, devotionem denique omni ex parte perfe-
ctam. Te vero Beatissime Pater, oramus atque obsecramus, 
ut nos doceas, ducas. Adhuc enim mala sunt tempóra, nobis 
praesertim in Germania, cuius non paucae dioeceses suis or-
batae sunt praesulibus. Neque enim dira ista tempestas de-
fervit, quae contra sacrosanctam Ecclesiam eiusque iura in-
violabilia, nec non contra piam vereque christianam educa-
tionem atque institutionem iuventutis nostrae, prout Sancti-
tas Tua apprime novit, excitata est. Utinam una Tecum, 
Beatissime Pater, illud tam exoptatum tempus brevi videa-
mus, quo haec Sedes Apostolica in omnia sua iura cunctas-
que possessiones suas sit restituta et Ecclesia Catholica 
non solum in patria nostra, sed per universum terrarum or-
bem, libertate recuperata, pace fruatur vera, solida ac serena. 
Quod ut fiat, ad quoscumque subeundos labores per infinita 
J E S U C H R I S T I mérita paratos non esse profitemur. 

Atque haec sunt, quae Tibi, Beatissime Pater, offeri-
mus vota. Quae quo firmissime in animis nostris inhaereant 
suosque ferant fructus, ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti 
nobis, nostratibus, universae patriae carissimae Apostolicam 
flagitamus benedictionem." (Vége köv.) 

Oroszorszáy. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) I I I . melléklet. Emlékirat Gortsakoff ber-

ezeg, az orosz birodalom kanczellárjálioz, azon nevezetesebb 
jogtalanságokról, melyeket a kath. egyház Orosz- és Len-
gyelországban szenvedni kénytelen. 

IV. Az 1861. dec. 27-iki (1862. jan. 8.) ukáz, melynek 
erejénél fogva a lengyel királyságban egy vallás- és közokta-
tási bizottság lőn szervezve, szintén homlokegyenest ellenke-
zik a katholikus egyház alapelvei- és a concordatum legfőbb 
czikkelyeivel. 

Ezen ukáz, különösen azon része, mely a vallásra vo-
natkozik, igen nagy mérvben tulment a világi joghatóság 
határain, minthogy minden rendelet, melyet magában fog-
lal, szent és vallási ügyekre és személyekre vonatkozik, s mi-
vel mindezek felett itél ós határoz oly bizottság, mely kü-
lönféle vallási férfiakból alakult ós amely a gyakorlott ha-
talmat nem az egyháztól, hanem a czártól nyeri. 

Ugyancsak ezen törvények felforgatják az egyház 
kormányát, kormányzását, ügykezelését és az egyházi fe-
gyelmet, mert bizonyos ügyekben magukhoz ragadják azt, 
ami a kath. egyház feje legfőbb tekintélyének van fenn-
tartva, vagy igen sok dologban bitorolják a püspökök jog-
hatóságát, melyet nyájaik fölött a szent kanonok értelmében 
gyakorolni kötelesek. Megvizsgálva például a 8-dik czik-
kelyt, könnyű belátni, hogy már annyira mentek, hogy a 
papságnak a sz. székkel való dolgait és ügyeit is a kor-
mánybizottság alá vetik ; és pedig ugy, hogy a püspök-
nek nem marad egyéb dolga, mint végezni a sz. ténykedé-
seket, kiszolgáltatni a szentségeket, alkalmazni a gyógybüij-
tetéseket, meghagyatván a szabad fóllebbezés a kormánybi-
zottsághoz. Ezen legutolsó pontra nézve pedig az egyház 
már intézkedett saját alkotmányában, mert azon esetben, ha 
valaki azt véli, hogy a püspök Ítélete őt jogtalanul sujta, jo-
gában áll az előszabott uton felsőbb tekintélyhez folyamodni, 
melynek legfőbb foka az apostoli szék ítélete. 

Ugyanazon ukáz sérti továbbá a concordatumot is. 
Elég a többi között csak egy pillantást vetni a bizottság és 
az u. n. ,római kath.' egyházi collegium jogaira és be fogjuk 
látni, hogy ezen bizottság az ő különböző ágaiban vizsgál, 
itél és határoz az egyházi fegyelem oly ügyeiben, melyek a 
concordatumnál és saját jogánál fogva a püspökhöz tartoznak. 

A püspökhöz tartozik továbbá ugyanazon concorda-
tum szerint, hogy saját consistoriumának tanácsát meghall-
gatván, az ott felhozott esetekben az egyháziak ellen emelt 
vádak felett ítéljen. És az ukáz nem csak megaemmisiti ezen 
határozatot, hanem még tovább megy, rendelvén, hogy az 
egyháziak ellen emelt vádak felett, bármely természetűek 
legyenek is, a bizottság ítéljen a büntetőtörvénykönyv sze-
rint, azon vétségekben, melyeket az egyháziak hivatásbeli 
kötelmeik teljesítésében elkövetnek. 

V. Az egyházmegyék ügyvezetése és a joghatósági te-
kintély különösen fel lőn forgatva az 1865. dec. 14.(26) ukáz 
és a hozzá csatolt rendelet által ; mindkettő vonatkozik a vi-
lági papság szervezésére és a katholikus egyház javaira Len-
gyelországban. Ezek által teljesen fel lőn forgatva a székes-
egyházi káptalanok és collegialis egyházak, javadalmak, plé-
bániák, sőt még az egyházi birtok szervezete is. — A birto-
kot teljesen absorbeálta a kormány és helyette bizonyos ál-
landó jövedelmet rendelt a papságnak ; a collegialis egyhá-
zakat és más javadalmakat eltörölte ; a kielcei collegialis egy-
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házat önkényesen székesegyházzá alakította, u j szervezet 
hozatott be a kanonokok collegiumaiban, a plébániák pedig 
a canoni rendeletekkel teljesen ellenkezőleg lőnek osztályoz-
va és megparancsolva a püspököknek, hogy a plébániákra 
sem rendes lelkészeket, sem administratorokat ne nevez-
zenek, a vallási bizottság beleegyezése nélkül. 

Ezen ukáz kimondhatlanul veszélyes, mert magának 
az egyháznak szervezetét forgatja fel. Ebből származnak a 
nehézségek a káptalani helynökök választásánál és a tör-
vénytelen feltolások valószínűsége ; innét vau a most mái-
egész végsőre leszállitott és majdnem eltörölt székesegyházi 
káptalanok gyenge és siralmas helyzete ; innét erednek a ne-
hézségek és gyakran a lehetetlenség a plébániák betöltésé-
ben, a buzgó papok kizárása az egyházi hivatalokból és 
ugyancsak ezen hivataloknak a legérdemetlenebbeknek való 
adományozása. 

VI . A püspökök hatalmának és a vallási szabadságnak 
rovására kormányrendelet által megtiltatott a katholikusok-
nak templomaikon kivül körmenetet tartani ; nem engedik 
meg az egyháziaknak minden templomban lelkigyakorlatokat 
tartani, hanem csak a kerületi városokban és csakis a helyi 
katonai kormányzó jóváhagyása mellett. Megtil t ják a pa-
poknak, hogy plébániáikból a világi hatóság Írásbeli engedé-
lye nélkül távozzanak, habár gyónni mennének is ; a legbuz-
góbbaknak megtiltják, hogy társaiknak segélyére siessenek 
oly ünnepélyek alkalmával, midőn sok hivő jön össze, vagy 
a missiókban és a szentségek kiszolgáltatásában ; és mi több : 
még fanatikusoknak és az uralkodó vallás (schisma) ellensé-
geinek bélyegeztetnek és ezen szin alatt kizáratnak a na-
gyobb javadalmak és méltóságokból ; és végre az egyházi 
ténykedésekre való kinevezés oly formán van szabályozva, 
mintha majdnem kizárólag a kormány jogkörébe tartoznék. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Az anyagüviség, megvitatva tantétéleiben és következmé-

nyeiben." I r ta dr. Stöckl Albert. Fordította a budapesti nö-
vendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Budapest, 
1878. Nyomatott a „Hunyadi Mátyás" intézetben. N. 8-rét 
176 1. Ára 1 forint. 

A budapesti növendékpapság m. e. i. iskolája ez idén 
két hires külföldi munkát nyújt hazánk közönségének, me-
lyek egyikét jelenleg van szerencsénk bemutatni. Az anyag-
elviségről, korunk e legkidomborottabb jellegéről, szól a tu-
dós szerző. „A tudomány és társadalmi élet minden terén 
anyagelvi törekvésekkel találkozunk, melyek annál végze-
tesebbek, mivel az ezekre való visszahatás modern társadal-
munk ismert körülményei között kevés fogékonyságra szá-
mithat. A felsőbb tanintézetekben az anyagelvi alapelveket 
nyilván hirdetik ; innen pedig a nép magasabb és alsóbb 
rétegeibe szivárognak át, s itt magjaivá lesznek ama keserű 
gyümölcsöknek, melyeknek az anyagelvi világnézletből szük-
ségképen ki kell fejlődniök. Kezdetét az anyagelviség a min-
den eszményi, minden vallási iránt való közönyösségen ve-
szi, mely azután közvetlenül a vallás elleni gyűlöletbe, az 
erkölcsiség örök törvényeinek mellőzésébe, a tekintély meg-
vetésébe megy át ; vége pedig, ugy az egyesnek, mint az 
egész népéletnek elvadulása." 

E szavakkal vezeti be s mintegy igazolja szerző leg'-
ujabb művének kiadását s előrebocsátván az anyagelviség 
rövid történetét (5—28.1.) taglalja annak ismerettanát, (29 — 
42.) mint többi tévelyeinek a lapjá t ; evvel összefüggőleg 
tárgyalja az emberi akaratról szóló tanát. (42—52.) Kimu-
tatja annak kártékony befolyását társadalmunk erkölcsi vi-
szonyaira s megdönthetlen érvekkel teszi tönkre az auyag-
elvüek minden állítását; „állítását" mondjuk szerzővel, mert 
az anyagelviek utólérhetlenek az állításokban. Ezután más 
térre lép szerző s fejtegeti az anyagelviség tanát a világ ke-
letkezéséről (52—75.), az életerőről és az élet eredetéről 
(75—83), az élő lények fajainak (84—91) és az ember ere-
detéről (92—109.) Szól ezután az embernek az állatok fö-
lötti további előnyéről, a nyelvről (109 —115.) és az anyag-
elviség tanáról az emberi fajokról (115—122.) Behatóan 
vizsgálja az anyagi elveknek befolyását az erkölcstanra ; da-
czára annak ugyanis, hogy az anyagelviség, lia követke-
zetes, az erkölcstanról nem is szólhatna ; mégis állit fel 
erkölcstant, melynek azonban csak neve van meg, mig maga 
a lényeg elenyészik. Ezt visszavezetvén tantételeire, meg-
czáfolja. (122—133. 1.) Az anyagelviség „erkölcstanában" 
körülvonalozva vannak államtudományának alapvonalai is, 
„mert, ha nincs az államtör vény tői független erkölcsi rend 
és erkölcsi törvény, melyben az államtörvény rendszabályát 
találhatná; lia egyedül az államtörvény alapitja meg a jog 
és jogtalanság közötti végkülönbséget, ugy ebből szükség-
képen az következik, hogy az állanitör vény mindenható, s 
hogy ennek következtében az államnak törvényhozásában 
minden szabad, a mit csak az állampolgárok ellenében tenni 
jónak lát. Ezen absolutistikus tannal, mely egyházunknak 
annyi keserűséget okoz, foglalkozik szerző a 133—140. 1., 
kifejti az anyagelvi államnak a valláserkölcs és joghoz való 
viszonyát s kimutatja, hogy az állam csak akkor foglalhat 
oly állást, mely az emberiség szellemi javaival megegyezik, 
ha magától független oly erkölcsi és jogi rendet ismer el, 
melynek szerzője az Isten. 

Az anyagelviség nem elégszik meg az erkölcsi és ál-
lami életnek saját elvei szerinti rendezésével, hanem pusztitó 
határait a gazdászati életre is ki kell terjesztenie, mert ha az 
elvek egyszer a logika szabályai szerint rendezvék, levezeté-
seik minden irány felé kénytelenek fejlődni, a hol az elvek 
csak alkalmazást nyerhetnek. Ennélfogva az anyagelvi alap-
elvekből nemcsak anyagelvi erkölcstan, „államtudomány", 
hanem egyúttal anyagelvi gazdászattan is keletkezett, liosz 
fán azonban csak rosz gyümölcs terem, s igy a materialis-
mus itt is csak roszat eredményezhetett. Ez két szélsőség-
ben nyilvánul : a „töke-pénzes egyediség" és a „socialismus" 
terén (146—166. 1.) 

Megrontja továbbá az anyagelviség a népéletet, szét-
tépi a „nemzetközi viszonyok" kötelékeit, a közjó helyébe ál-
litván saját érdekeit, a jogi politika helyébe az érdek és nem-
zetiségi politikát. Hogy ezt keresztül vihesse, fölállítja a 
„foglalási politikát" és az ezen, minden népjogot lábbal tipró 
politika utján szerzettek biztosítására, gonosz elméletének 
koronájaként föltalálja a „bevégzett tények" elvét és az „ered-
mény elméletét." (166—173. 1.) 

Ez röviden Stöckl művének tartalma. Előadásának 
módja ismeretes hazánk müveit közönsége előtt. Mint egyéb 
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•műveiben ugy itt is először adja az ellenfél tételeit s megczá-
folja azokat, aztán kutatásának eredményeként röviden jelzi 
a józanész tanát. Irálya könnyed, folyékony, a tudományosság-
színvonalán álló s mindenki által könnyen fölfogható s ez 
az a mi művének nagy előnyt biztosit. 

A fordításról elismerőleg kell nyilatkoznunk ; a fordi-
tók nagy gonddal ügyeltek, hogy sem nyelvünk szelleme, 
sem az eredetinek értelme ellen ne vétsenek.1) A kiállítás 
valóban fényes s jóval felülmúlja az eredetiét. 

A társadalmunk jóléte iránt erdeklődő közönségnek fe-
ladata, hogy e munkát minél szélesebb körökben terjeszsze. 
Ez képes lesz sokaknak szemét fölnyitni s őket az anyag-
él viség lélekölő tévköréből kivezetni. Meg fognak győ-
ződni, mily magasan áll a kereszténység az auyagelviség fö-
lött. „A kereszténység más, lényegében alkotó, oly tant ad 
elő, melynek összes részei egymással oly szerves összefüggés-
ben vannak, hogy köztük még csak a legcsekélyebb hézag 
sem található. De épen mivel alkotó, azért alkotólag és kép-
zőleg hat az egyedre ép ugy, mint az emberi társadalomra, 
valódi emberi műveltségre nevelvén mindkettőt. Az anyag-
elviség, az ember elállatiasitásával, végfejleményében csak a 
barbárságra vezethet ; a kereszténység ellenben az erkölcsi 
állagot a társadalom szerves-rendezésében vezeti be, és ezzel 
oly létalapot biztosit neki, melyből az élet gyümölcse sar-
jad. A ki a kereszténység végtelen jótéteményeit tanulmá-
nyozni akarja, az tekintsen annak ellentétesére, a lélekölő és 
élettelen anyagelviségre ; az ellentét a kettő között sokkal 
nagyobb, hogysem önkénytelenül ne érezné magát ösztönöz-
tetve arra, hogy ismeretei és életére nézve egész lelkéből és 
teljes szivéből a kereszténységhez csatlakozzék." (175. 1.) 
Fia t , F ia t ! Dr. Cs. J. 

V E G Y E S E K . 
= Ö Emja a bibornok-herczegprimásnak legujabbi kör-

levele szerint a szokásos vizsgák a papnövendékek felvéte-
léi-e f. évi juliushó 2-kán tartatnak Esztergomban. Pályázni 
óhajtók keresztlevelüket s legutolsó iskolai bizonyítványu-
kat egy nappal előbb tartoznak a primatialis irodában le-
tenni. Megjegyzendő, miszerint ezúttal nemcsak a felső gym-
nasium négy osztályának egyikét, hanem az algymnasium 
negyedik osztályát kitűnően végzettek is pályázhatnak. Az 
egri egyházmegyei papnövendékek közé felvétetni kivánó 
if jak csődvizsgája pedig szintén f. évi juliushó 2—3-ik nap-
ján fog megtartatni, a pályázóknak 2-kán a délutáni órák-
ban az egyházmegyei hivatal-irodájában kell jelentkezniök. 

— Pápa ő szentsége tudvalevőleg szintén üdvözölte 
Vilmos császárt a Hödel-féle merénylet szerencsés meghiú-
sulása alkalmából. Er re vonatkozólag az ,U. Gatt.' a követ-
kezőket irja : „A Syllabus már régen kimondta, hogy a so-
cialismus és a communismus társadalmi bajok, emlitve, hogy 
X I I I . Leónak legközelebb meghalt elődje mindakettőt már 
az 1846-i nov. 9-éről k., ,Qui pluribus' kezdetű encyclicában, 
az 1849-i áprilhó 20-áról k., ,Quibus quantisque' kezd. allo-
cutióban, ismét ugyanezévi decz. 8-án k., ,Noscitis et Nobi-
seum' kezd. encyclicában s végre az 1854-i decz. 9-kén mon-
dott, ,Singulari quodam' kezd. allocutióban kárhoztatta. 
Most X I I I . Leo ő szentsége a császárhoz intézett üdvözlő 
irata mellé e becses okmányokat és saját húsvéti körlevelét 

') Minden elismerésünk mellett kell mégis egy-két megjegyzést 
koczkáztatnunk. A III., az „anyagelvi ismerettanról" szóló fejezetben az 
eredetinek „immaterielles Denkprincip" kifejzését „anyagtalan gondol-
kodási elv"-nek fordítják. Tudjuk, hogy a fordításon törődtek, és azért 
az „elv" után tevék a „principium"-ot ; de jobb lett volna, nehogy az 
értelem zavarva legyen, vagy pr. „cognitionis"-t tenni, vagy a magyar 
„okelv"-et. — Azonkívül a materialismus tana a népjogról nemcsak „túl-
zott" 169. 1., de a társadalmi rendet gyökeresen felforgató, a mint azt 
Stöckl helyesen „radikál"-nak is nevezi. 

is mellékelte, jeléül, hogy az üdvözlet nem üres szó, hanem 
olyan, mely a szerető atya szivéből fakadt, ki minden kitel-
hetőt te t t és még ezentúl is kész tenni avégből, hogy a tá r -
sadalommal együtt a trónokat s a fejedelmek életét is meg-
mentse." 

— A müncheni községtanács, mely fejét már hoszabb 
idő óta a hullaégetés facultativ behozatala körül töri, leg-
újabban körlevelet intézett valamennyi cultusközség egy-
házi elöljáróihoz, melyben azokat arra szólitja fel : jelöljék 
ki, „a magok szempontjából" hogyan kivánnák ők az ége-
tést végrehajtatni? A kath. egyházi hatóság bizonyára azt 
fogja válaszolni, hogy : sehogyse ! 

— A rottenburgi megye, Würtembergában, mult hó-
ban fennállásának félszázados évfordulóját ülte. Az ezen al-
kalommal Rottenburgban tartott ünnepélyekben a városi és 
állami hatóságok és a polgárok, valláskülönbség nélkül, vet-
tek részt. Hefele püspök ez alkalommal a koronarend nagy-, 
Oehlers püspöki helynök ugyané rend középkeresztjét kapta, 
a püspök pedig még udvari ebédre is hivatott meg. 

— Lopienno nevü helységben a porosz-poseni tar to-
mányban két leány nem régen azon állítással lépett fel, 
hogy ők a bold. Szüzet látták. A plébános a leányoknak el-
beszéléséből s tüzetesen azon különös parancsokból, melyeket 
azok állítólag a bold. Szűztől kaptak, legott felismerte, hogy 
itt csalás vagy tévedés forog fenn, s a leányokat csakugyan 
odáig hozta, hogy hiteles tanuk előtt kijelentették, miszerint 
az egész dolgot ők ketten gondolták ki. Dicséretre méltó az 
ottani hatóságok eljárása, melyek a rend fentartására requi-
rált katonaságnak meghagyták, hogy nyugodtan engedjék a 
népet gyülekezni s várakozni azon óráig, melyben a bold. 
Szűznek állitólagosan ismét meg kell vala jelennie és — oh 
csodák csodája ! midőn az óra ütött, az ott ezerszámra 
összegyűlt keresztények —• nem láttak semmit, három vagy 
négy zsidó pedig, kik ott sátorostól megjelennek vala, és a 
,goi'-k testi s lelki előnyére pálinkát mértek s szent képe-
ket árultak, — ők, a boldogok és elválasztottak látták a 
„nagy fényt" s erről a jelenvolt keresztényeket is iparkodtak 
nagy ékesszólással meggyőzni, minek az a szomorú eredmé-
nye lőn, hogy most az államügyész vette kezébe a dolgot 
s keresetet indított ellenök, váljon nem ők-e azok, kik az 
egész mozgalmat egy kis ,üzlet' reményében megindították ? 

— Az irhoni katholikusok, múltkor általunk emiitett 
meetingjének resolutiói jegész terjedelmökben ekként hang-
zanak : 1) a parlamentnek kötelessége, hogy egy háromszá-
zados igazságtalanságnak emlékét eltörölve oly nevelési rend-
szert alapítson meg, mely az egyesült királyságnak vallási 
társulatait a teljes egyenjogúságnak színvonalára állítsa s pe-
dig az által, hogy a katholikus egyetemek épen ugy támogat-
tassanak, mint a protestáns felekezetűek, vagy, hogy egyi-
kök se részesüljön támogatásban. 2) Az irhoni katholiku-
soknak elvitázhatlan joguk van katholikus egyetemekre, me-
lyek ugyanazon kiváltságokkal kell, hogy bírjanak, mint a 
protestánsok, s igazságtalan minden rendszer, mely nem fe-
lel meg ezen elvnek. 3) A gyűlés azt reméli, hogy a kor-
mány, a parlamentben felolvasott királyi trónbeszéd Ígéretei 
szerint, nem sokára oly tanügyi javaslatot terjesztend elő, 
mely az igazságosság és a józan politika elveinek megfelel, 
oly törvényjavaslatot, melyet az irhoni katholikusok is elfo-
gadhatnak. 4) A parlament irhoni, katholikus tagjainak szo-
ros kötelessége, hogy az állami pénzek minden királyi inté-
zetre való elköltését ellenezzék mindaddig, mig hasonló 
összegek nem fordíttatnak egy kath. egyetemre s katholikus 
középtanodák fentartására is. 5) Az irhoni katholikusoknak 
joguk van, hogy nagy áldozatokkal megindított katholikus 
tanitóképezdeilc fentartásában az állam által támogattassanak 
és segélyeztessenek. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró H o r n i g Károly , hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
2. Ki lehet a tulajdonjognak alanya? 

A tulajdon fogalmának meghatározásánál többi 
közt azt is mondtuk, hogy a tulajdon a használat 
végett van. Ebből legközelebb az következik, hogy 
a tulajdonnak és egyáltalában minden jognak alanya 
csakis értelemmel biró lény, csak ember lehet, vagyis, 
hogy valamely jog csakis az emberre való vonatko-
zással és általa létezhetik ; mert csakis ő azon mikro-
kosmos a makrokosmosban, mely, midőn minden 
egyéb teremtett dolognak czélját közvetlenül magá-
ban birja, saját magáét és ez által közvetve a többi te-
remtményekét is Istenben, Isten dicsőségének és sa-
já t örök üdvének munkálásában érvényesíteni van 
e földön hivatva. 

„Jogi szempontból soha sem veszünk valamit 
csak azért komolyan birtokba, hogy annak megtar-
tása által valamely természeti ösztönnek engedjünk, 
mely az embert arra készti, hogy kiiltárgyak fölötti 
uralma által önmagát gyarapítsa. Az embernek az 
anyagi világ fölötti uralma csak a munka által lesz 
valódivá. Az ember csak akkor biztosítja magának 
a föld fölötti uralmat, csak akkor sikerül neki a sz. 
írás parancsa szerint annak meghódítása, ha azt 
nagy ügy gyei-bajjal uralma alá hajtotta, és némikép 
személyével egybekötötte. Ez Isten parancsa. A bir-
tokbavétel magától is létrejő a további munka által 
vagy más munkára valótekintettel, mely utóbbi arra 
van rendelve, hogy mindenek előtt a tárgyakat ter-
mészetes rendeltetésökre alkalmasokká tegye. A bir-
tokbavétel a munkával csaknem mindig egybeesik 
és mindenesetre közérdekű alapját képezi a tulaj-
donnak is, nemkülönben azon szükséges feltételek 
egyikét, melyek nélkül az emberek munkája termé-
kenységetnem nyerhetne. Az ember a tulajdon szük-
ségességéről való tudatot épugy magában hordozza, 

mint személyisége és szabadsága tudatát . Ö termé-
szettől fogva tulajdonos, valamint természettől fogva 
szabad társadalmi lény."1) 

Az ember ezen tulajdonjogának praegnans ki-
fejezéseivel már a teremtés könyvének első fejeze-
tében is találkozunk, ahol a többi teremtmények 
létrehozása után igy szól az U r : „Alkossunk em-
bert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ki ural-
kodjék a tenger halain és az égi madarakon, és va-
dakon és az egész földön és minden csúszó-mászó 
állaton, mely mozog a földön." „És — ismét 
— megáldá őket Isten és mondá : Növekedjetek és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok 
azt birodalmatok (uralmatok) alá, és uralkodjatok a 
tenger halain és az égi madarakon és minden álla-
tokon, melyek mozognak a földön."2) És azonkívül, 
hogy Isten ezen tulajdonjogot azután is különösen 
a vizözön utáni u j nemzedék fejére, Noéra is átru-
házta, már az első emberpár megteremtésekor ugyan-
csak ezt és minden jövendő maradékát ezzel ruházá 
fel, midőn mondá : „ íme nektek adtam minden mag-
hozó füvet a földön és minden fákat, melyeknek ne-
mök szerint magvok vagyon önmagokban, hogy le-
gyenek eledelül nektek és a föld minden madarai-
nak és mindennek, ami mozog a földön, és amiben 
élő lélek van, hogy legyen eledelökre."3) 

„ I t t van kimondva — ir ja Perin idézett mü-
vében 4) — az emberiség igénye a föld össztulajdo-
nára, mind avval együtt, ami vele jár . Azon törvényt, 
— pedig ir ja tovább — mely minden magánbirtok 
alapjául szolgál, Isten a sinai hegyen ad ta : „„Fele-
barátod házát ne kivánjad, se szolgáját, se szolgáló-
ját , se ökrét, se szamarát, se semmit, ami övé."" 

' ) Périn, „A ker. társadalom törvényei." Budapest, 
1877. 187 1. — 2) Gen. I, 26. stb. -— 3) u. o. I, 29—30. — 
4) A ker. társadalom törvényei 185. lapon. 
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De eltekintve az isteni törvényhozás ezen posi-
tiv oldalától, az ember tulajdonjogi alanyiságának 
alapja már végczélja, nemkülönben azon különböző 
egyéb földi mellékczélok valósításának kötelezett-
sége által is feltételeztetik, melyeket egy rendezett 
socialis élet követel. 

Hogy az ember a Teremtő által akart, és emberi 
természetében kifejezett czélját elérhesse, valósit-
hassa, okvetlenül bizonyos dolgok elsajátítására és 
az elsajátítottak akkénti megtartásái-a van szüksége, 
hogy azokat használni, fölöttük rendelkezni, csakis 
őneki legyen kizárólagos joga. Es a természetében 
gyökerező, bizonyos földi javak elsajátítására vo-
natkozó ezen szükségérzetével egyszersmind bir-
tok- és szerzési joga is adva van az embernek, ugy 
hogy természeténél fogva az ember mindazon jogok-
nak birtokában van, melyeket a birtoklási viszonyok 
magokban foglalnak. És az ember ezen tulajdon-
jogi alanyiságának alapját soha sem szabad szem 
elöl tévesztenünk, midőn a tulajdonjog alanyát 
nyomozzuk. 

Hogy tehát az eddig kifejtetteket röviden ösz-
szefoglaljuk, még egyszer ismételjük : azon oknál 
fogva, mert az embernek Isten által kitűzött czélja 
van, melynek elérésére köteleztetik, továbbá azon 
oknál fogva, mert e czélnak valósitása tulajdonjo-
got feltételez és követel, — az ember már természe-
tében birja a tulajdonjoghoz való képességet és jo-
gosultságot ; mert hisz, ha már nekünk embereknek O o 7

 ' 

is szemünk előtt kell tartanunk azon elvet cseleke-
deteinkben : ^qui vult finem, debet quoque velle mediaLÍ, 
mennyivel inkább kell ezt a legbölcsebb Teremtőről 
már a priori is feltételeznünk, hogy midőn az em-
bert valamely czél érvényesítésére alkotta, — és 
ezen czél tudatát és vágyát természetébe oltotta, — 
egyszersmind mindazon eszközök cselekvőségi kö-
rébe való vonhatására is felhatalmazta és képesí-
tette, melyek ama kitűzött czél elérésére szükségesek. 

Midőn azonban egyrészt az ember eszes termé-
szetét, mint jogképességének tulajdonképeni alapját 
constatáljuk : ugy másrészt óvakodnunk kell annak 
mód nélkül megszorított felfogásától. Ugyanis az 
ember eszes természetén magán, nem pedig az ész 
tényleges használásán alapszik a tulajdonjog. A tu-
lajdonjog nem szenved megszakítást akkor sem, ha 
az ész az emberben nem érvényesül, avagy megszü-
nik-e az ember alvás alatt jogalany lenni és birni? 

Ha pedig nem, — ugy az ember már gyermek-
korában, eszének használata előtt is lehet tulajdon-
jogi alany, tulajdonos, és ez annál is inkább hang-

súlyozandó, mert ezt maga a socialis élet természetes 
fejlődési processusa szükségképen megkívánja. E nél-
kül a családi és közvetve a socialis jogéletben nagy, 
helyrehozhatlan zűrzavarok támadnának. 

És ezen, a tulajdonjog alanyára vonatkozó ki-
terjeszkedés által bizonyos, jóllehet csak a prakti-
kus életben nyilatkozó kidomborodást értünk el. De 
a tulajdonjog alanyisága ezenkívül még tágabb körre 
is kiterjeszthető. 

Az ember ugyanis társas lénynyé van teremtve. 
Ezen, természetében gyökerező, sajátsága involválja, 
hogy az ember másokkal társas viszonyokba lépjen, 
hogy ezekkel együttesen, összetett erővel (igyekez-
zék valósítani azt, a mit egymagára hagyatva való-
sítani vagy épen nem, vagy csak nagynehezen és 
kisszerű mértékben birna : t. i. végcsélját és mindazon 
kisebb mellékczélokat, melyeknek megvalósítására e 
földön hivatva van. 

Eme, általa valósítandó, czélokra irányzott köz-
müködésében az ember azonban, mint eszes-érzéki 
lény, anyagi közeszközökre, közvagyonra van utalva. 

A közös működés, a közös tevékenységkifejezés, 
a czélok közös valósitásának eme jogán és köteles-
ségén alapszik a közös vagyon-, a közös birtoknak 
joga is. 

Az egyház tulajdonjogára nézve már az eddi-
giekből is époly kedvező, mint jogos lehozást von-
hatunk. Akinek ugyanis az egyházról csak a legalan-
tibb fogalma van is, és az egyéni szabadságot csak 
félig is tiszteletben tartja, annak az egyház tagjai 
ama jogát is el kell ismernie, melynélfogva azok val-
lási czélok érvényesítése szempontjából egyesülhes-
senek. Hogy pedig vallási czélok valósítására kelet-
kezett ilynemű társulatoknak a tulajdon- és birtok-
jog vagyis jogi személyiség is vindicálandó, magá-
tól érthető és magából a társulatok természetéből 
kifolyó dolog. „Ne feledjük — int a nagytudomá-
nyu löweni egyetemi tanár, Périti Károly 5) — hogy 
a társulás nem valami elvont dolog; az valóság, és 
hogy magát fentarthassa és működhessék, e világ 
realitásaira van szüksége. Az embereknek — ugy 
mond tovább Périn — jogot adni arra, hogy tekin-
tettel valamely czélra, közös működésre összegyűl-
jenek, és tőlök egyidejűleg megtagadni minden mű-
ködés alapját és feltételét: a tulajdont, azon nagy 
jogokkal együtt, melyek vele járnak, az igazság ta-
gadása és ezenfelül guny volna." „Ha valamely 
néptől — úgymond ugyancsak Périn előbbi művé-
ben — a társulás jogát elveszszük, rögtön végez-

5) „A ker. társadalom törvényei" cz. művében 198.1. 
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tünk minden conservativ és szabadsági szellemmel, 
minden igazi haladással. ' ' (Folyt, kör.) 

vVlelnölíi jelentés 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

A mily ri tka ügyes tapintattal és szerencsével szerezte 
meg és emelte föl az alelnök társulatunk anyagi épületét, 
hasonló, sőt fokozatosabb buzgalommal látott egyidejűleg 
annak szellemi, irodalmi épületéhez, hogy azt magasabbra 
emelje. 

Legelső gondja volt a fővédnök herczeg-prirnás fen-
idézett inditványa folytán Magyarország összes kathol. nép-
iskolái számára az országban divó nyelveken a szükséges 
tankönyvek kiadása iránt intézkedni. A társulat ezen indit-
vány folytán rögtön megkezdé ez irányban munkásságát. 
Tanférfiakból álló szakértő bizottságot alakított e czélra, 
mely megállapította a tervezetet és módozatokat s ezek 
alapján az előbb már kiadott többnyelvű és fokozatú káték-
on és bibliai történeteken kivül, csakhamar megindittatott 
a legszükségesebb elemi tankönyvek kiadása. A szintoly 
buzgó lelkesedéssel, mint körültekintő számítással működő 
tevékenység a szerencsés kezdetet oly sikeres eredménynyel 
folytatta, hogy már a következő, 1872-i közgyűlésen ez ügy-
ről az alelnök igy kezdhette jelentését : „A mily valóban 
nagynak és nehéznek látszott ezen feladat megoldása — t. i. 
Magyarország összes kathol. népiskolái számára az ország-
ban divó valamennyi nyelven minden tankönyv kiállítása, — 
ugy ma elmondhatjuk, hogy az Isten segítségével már is na-
gyobbára sikerült. A legnagyobb részszel ugyanis már el-
készültünk, a hiányzó kisebb rész pedig szintén készülőben 
van. Sőt egy lépéssel még ennél is tovább bátorkodtunk 
menni, és társulatunk könyvkiadási ügynökségében egy tel-
jesen felszerelt oly népiskolai tankönyvkereskedést állitottunk 
fel, melyben mindazon könyv, mindazon taneszköz, mély kathol-
népiskoláinkban használható, teljes készletben áll és mindenkor 
a rendes, legjutányosabb árakon megszerezhető." 

Mindezekről az alelnök részletes kimutatásokkal szá-
molt be, s mivel az adatok teljesen igazolták az eljárás he-
lyességét, erről bővebben szólani fölöslegesnek tartom. — 
Bár igen tanulságos lenne, de az idő rövidvolta nem engedi, 
hogy részletesen szoljak a kiviteli mozzanatokról, a külön-
féle nyelvek és érdekek tekintetbe-vételéről, a kormány ál-
tal kiadott tankönyvek mikénti átvételéről, a kath. hitelvek 
folytonos szem előtt tartásáról, egyszóval amaz igen sokféle 
tekintetek gondos figyelembe-vételéről, melylyel e roppant 
fontosságú népiskolai könyvkiadó vállalatot a társulat oly 
fényes sikerrel foganatosította. Csak egyet érintek még rö-
viden : a pénzkérdést, az eszközt, melynek segélyével e nagy 
vállalat létre jöhetett. 

Társulatunk fővédnöke, midőn e nagyfontosságú ügyet 
az 1869-i közgyűlésen szóba hozta, nagy nyomatékkal mon-
da : „Előre is biztosithatom a tisztelt nagygyűlést, hogy ez 
uj, sürgős és korszerű vállalatnak előmozditásához . . . öröm-
mel fognak püspöktársaim velem együtt járulni ." 

A nmélt. magyar püspöki kar ez ünnepélyes ajánlata 
csak folytatása volt ama jótékonyságnak, melyet a társulat 
előbbi évtizedében többször igénybe vett, ahányszor valami 

u j vállalatot akart kezdeni vagy felmerült hiányt pótolni. 
Jellemző azonban a harmadik évtized e nagy vállalatánál, a 
népiskolai könyvek kiadásánál, hogy a társulati alelnök az 
ugy is sok oldalról folytonosan adózás alá vetett püspöki kar-
nak ezen ünnepélyes ajánlatát nem vette igénybe, hanem a 
tervezett vállalat életrevalóságát, hitelét, s egyszersmind a 
társulat hitele iránti bizalmat — hitelmüvelet által akarta 
próbára tenni. Merész terv s még merészebb koczkázat, — 
mert nem kevesebb, mint 50, közel 60 ezer forintnyi összeg 
volt szükséges, habár nem egyszerre, a nagy vállalat létesí-
téséhez. De a szerencsés és gyors siker itt is igazolta a geni-
alis tervezőnek merész, de minden mellék-érdektől ment, 
tiszta calculusát . . . . valamint a házvételnél, ugy a népis-
kolai könyvkiadás nagy vállalatánál is sikerült a hitelmű-
velet . . . . mit a szerencsés alelnök 1872-ki közgyűlési elő-
terjesztésében, miután a nagy vállalatról nagyszabású voná-
sokkal számolt, épen az akadályok s lehető veszteségek elő-
adása után egyszerű könnyűséggel (mi épen a nagyot merő 
s nagyot biró lángszellem eljárását jellemzi), igy terjesz-
tett elő : 

„Tartozom (úgymond) még annak fólemlitésével is, 
hogy épen ezen kiadásainkból felmerülhető veszteségek el-
hárítása s anyagi biztositásunk tekintetéből, oly szerződésre 
léptünk volt egy nagyobb nyomdaintézettel (az Athenaeum-
mal), hogy fedezve legyünk az egyszerre felmerülhető na-
gyobb költségre nézve. E szerint a kevésbbé kelendő és jö-
vedelmező kiadványaink nyomtatását csak huzamosabb idő 
alatt azon arányban tartoznánk fizetni, ami ly arányban azo-
kat elárusíthatnék . . . . és csak hosszabb idő, egykét év mul-
tán lennénk kötelezve tartozásunktól ötös kamatot fizetni, 
ha azt t. i. addig le nem róhatnók." 

A mily kedvezően sikerült a társulatra nézve ezen szer-
ződóst megkötnie, ugy már akkor örömmel jelenthette a szer-
ződő alelnök, hogy annak kedvezményeire nem igen lesz 
szükség . . . . a mint hogy mai napig sem lett, oly szeren-
csésen volt megkötve a szerződés — és pedig, (a mi szintén 
figyelemre méltó s ingatlan hitelű, és mert hitetlen, azért hi-
teltelen napjainkban példátlan ritkaság) a felszólító társulat 
és a vállalkozó nyomdaintézet közötti kölcsönös és becsüle-
tes bizalom kötötte meg azt. Mi a legeszélyesebb s legjobban 
számitó eljárás volt ; mert midőn egyrészt minden korláto-
zástól menten, a társulatnak szabad kezet hagyott, hogy kö-
telezettsége teljesitése után kiadványait másutt is nyomat-
hassa, a hol előnyösebbnek látja : ugy másrészt a vállalkozó 
nyomdaintézetet is azon alapos reményre jogosította fel, hogy 
mig a társulat megbizását becsületesen, pontosan teljesiti, 
azon készsége, melylyel a társulatnak nagy vállalatához ily 
nagy hitelt előlegezett, méltányos elismerésre találand, s a 
tiszta számitásra alapított s mindkét félnek javára szolgáló 
különös jó viszony és becsületes bizodalom mindinkább meg-
szilárdul. Mely szempontot a szédelgésnek mostani s még in-
kább akkori éveiben a társulat választmánya kellő figye-
lemre is méltatott. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 4. A katholikus, nőnevelés. A Religio' 

egyik közelebbi (43-ik) számában, kapcsolatosan vallási vi-
szonyainkkal, rámutat tunk az eszközre is, mely által a vallási 
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regeneratio, természetesen isteni segély mellett, eszközölhető ; 
felemiitettük és ajánlottuk e czélra nevezetesen a katholikus 
nőnevelést és pedig apáczáink által ; mennyire helyesen fog-
tuk pedig fel a czélhoz vezető eszközt, kitűnik a követke-
zőkből, miket épen előbbi ,pesti levelünk' kiegészitéseül le-
szünk elmondandók. 

Lapozva ugyanis szokás szerint protestáns lapjaink 
hasábjait , a pesti lap egyik czikke, melynek czime „ Fogyunk-
A protestantismus Szepesben, hajdan és mostan", különösen 
magára vonta figyelmünket. Elolvastuk és mondhatjuk, hogy 
nemcsak nem bántuk meg érdeklődésünket, hanem inkább 
jutalmazva találtuk fáradságunkat. A czikk czime után Ítélve, 
a t. olvasó azt vélhetné, hogy a jutalmunkat a protestánsok 
számának fogyásában talál tuk fel ; mi nem tagadjuk, hogy 
bizonyos érdeklődéssel olvastuk ugyan a czikk főczéljának 
bebizonyítását, mert alaposan ki van mutatva, hogy Szepes-
megyében a protestánsok száma fogy, a katholikusoké pe-
dig szaporodik, mégis más az, miben jutalmunkat rejleni 
véljük. A protestáns lap t. czikkezője nem csak azt muta t ja 
ki, hogy a protestánsok száma a múltban fogyott, hanem 
azt is, hogy a fogyatkozás jövőben is tartani fog és azon in-
dokok közt, melyekkel állitását igazolja, első helyen az Ola-
sziban felállitott apácza-nőnövelde szerepel. Ezt találtuk mi 
lapozgatásunk közben, és ez az, mit mi fáradságunk ju ta l -
mának tekintünk. 

De álljanak itt a t. czikkező ur szavai: „E lapokban is 
közölve volt, — úgymond — hogy a szepesi püspök Olaszi-
ban nagy nőnöveldét és árva-intézetet vett,1) melynek veze-
tésére apáczákat hivott meg. Az ilyen apáczákra bizott nő-
növendékekről méltán (?) mondhatjuk, hogy mint internatu-
soknak s nevelő-intézeteknek, sokszor igen káros következé-
seket okozó nagy hátrányaik vannak. Az utóbbiakhoz tar-
toznak a vallásos rajongás (ér t jük !) és fanatismus (hát még 
mi?), ha kath. a növendék ; vagy vallásos közömbösség és 
egyház iránti érdektelenség, ha protestáns leányok is kerül-
nek az intézetbe. Mindakét sajátsága a későbbi anyának és 
nőnek csak káros következménynyel lesznek a protestantis-
mus fejlődésére, annálinkább, mert mint hallatszik, még több 
ily nőnöveldét akar nyitni a szepesi püspök (adja Isten mi-
elébb !), melyekbe valószínűleg protestánsok is küldendik 
leányaikat a külső előnyös feltételek és a veszély nem isme-
rése miatt. De ha csak kath. leánykák is járnának oda, ők 
is ily apáczai nevelés után a családi életben igen sokat te-
hetnek a katholicismus növekvésére és a protestantismus ve-
szélyeztetésére. " 

H a e protestáns irályu pontot katholikus irálylyal 
visszaadjuk, ugy annak értelme nem más, mint hogy a pro-
testantismus jövő fogyatkozásának egyik oka azért kere-
sendő az apácza-nőnevelésben, mert ez által a kath. leányok 
vallásuk iránt nagyobb buzgalommal •— protestáns styl sze-
rint ,fanatismus'-sal — fognak viseltetni, a protestáns leányok 
pedig be fogják látni, hogy nem igaz az, amit eddig előttük 
a katholicismusról meséltek, p. o. szentek imádása, a pápa 
istensége, és igy az ilyen félrevezetéseknek, hogy többet ne 
mondjunk, nem fognak hinni, ami ismét protestáns stylben 
azt jelenti, hogy vallásuk iránt közönyösek, egyházuk iránt 
érdektelenek lesznek, összes értelme pedig az egész ja jgatás-

L. erre vonatkozólag : ,.Religio' 1876, II, 29. sz. 230.1. Szerk. 

nak nem más, mint hogy az apáczák kezelése mellett veze-
tett kath. nőnevelés kettős irányban felette hasznos a katho-
licismusnak, nem hasznos a protestantismusnak és a napról 
napra mindinkább tovább terjedő vallási indifFerentismus-
nak is a nagy mérvben uralkodó vallástalanságnak. 

Igenis, ha magunk be nem láttuk volna is, amint hogy 
mi katholikusok beláttuk, mire kell korunkban a nevelés 
körül a fősúlyt fektetni, mert hiszen összes egyházmegyéink-
ben, ugy tudjuk kivétel nélkül, többé kevésbé virágzásban 
vannak apáczáink nőneveldei, és kilátás, biztos kilátás van 
rá, hogy még inkább fognak virágozni és a katholicismus 
áldásait a nemzetre kiárasztani, — igen, ha mind e tények 
nem bizonyítanának is belátásunk és az apáczák üdvös mű-
ködése mellett, a protestáns részről elhangzott jajkiál tás a 
legfényesebb bizonyítékot nyúj t ja a keresztény szeretet és 
áldozat nővéreinek működése mellett, mert nincsen, nem le-
het meggyőzőbb bizonyító ok valamely katholikus intéz-
mény helyes, üdvös és jó volta mellett, mintha annak hatá-
sát az ellenfél is elismeri és e miatt feljajdul. 

De lia már igy van a dolog, hogy kétségbe nem lehet 
vonni apáczáink nevelésének üdvös hatását a katholicis-
musra és igy közvetve a nemzetre, mennyi hálával tartozik 
a nemzet mindazoknak, főpásztoraink, a káptalanok és egye-
seknek, kik már eddig is semmi áldozatot nem kíméltek, 
hogy részben megakadályozzák a vallástalanság tovább ter-
jedését, részben pedig a jövőre nézve biztositsák az u j nem-
zedék vallásos nevelését ! Mennyi hálával tartozik azon ne-
mes lelki nőknek, kik házról házra járva, krajczárt krajczár-
hoz téve buzgólkodnak nemes vetélkedéssel, hogy majd apá-
cza-intézeteket emeljenek, majd a létezők fenállását bizto-
sitsák ! E fáradhatatlan tevékenység, e kifogyhatatlan bőke-
zűség valóban megérdemli, hogy arany betűkkel legyen a 
történet könyvébe feljegyezve, liogy hirdesse, miszerint a 
katholicismus a tekintetben is, mint mindig, a kor színvonalán 
áll, illetőleg egyedül csak ő áll, mert a kor betegségeinek or-
voslására az egyedül üdvös gyógyszert ő találja fel ; megér-
demli tehát, hogy iránta a nemzet hálával viseltessék. E 
hálával ugyan a nemzet, kivált napjainkban még adós a ka-
tholicismusnak, de minthogy az egyház nem háláért teszi a 
mit tesz, hanem hogy az emberiség jólétét, üdvét előmoz-
dítsa, még a hálátlanság esetében sem fog visszavonulni azon 
működési térről, melyet a nemzetre nézve boldogítónak ta-
lál ; püspökeink, tehetősebb egyházi és világi férfiaink még 
ez esetben is gyakorolni fogják a keresztény szeretet tényeit 
azáltal, hogy a kath. nőnevelés előmozdításával a nemzet 
vallásosságát és igy a nemzetet is fentartsák. Előre tehát ! 
ismételjük : előre az apácza-intézetek emelésével, mert min-
den egyes ily intézet ujabb és ujabb biztositéka leend a nem-
zet vallásos regeneratiójának és bizonyítéka a katholicismus 
újjászülető erejének ! $ 

Nyitra, 1878. jun. 1. Ha azon szándékkal nyulunk 
tollhoz, hogy városunk szellemi életéről ír junk, tétlenül ál-
lapodik meg a toll kezünkben. Sebesen olyasmi nem ötlik 
szemünkben, a mivel tanuságul léphetnénk fel, ha csak a 
minden nagy és dicső hű pártolója- s létesítőjére, dr. Bosko-
ványi Ágoston püspök ő méltóságára nem gondolunk. — E 
magas szempontból bármikor elég felemelőt találunk, a ho-
mály burkából kifejtendőt, hogy a rokonórzetü lelkeknek 



örömére ragyogjon a jótettek fénye. — Ama számtalan ne-
mes művek mellett, melyekkel a fentisztelt püspök ur atyai 
gondviselésére bizott egyházmegyéjében és másutt is, a köz-
jót igazán szivén viselvén, áldásterjesztőleg maga körül, bő-
kezűségének meglepő bizonyítékait adja, lelkét az utolsó idő-
ben különösebben a seminarium foglalá el. — Minek éke-
sen beszélő tanuja az, hogy a tizennyolezadik században lé-
tesült papneveldét nagy (százezer forint jóval meghaladó) 
áldozattal átalakittatá, illetőleg az általa szervezett egyház-
megyei könyvtárnak helyiség-nyerés végett uj, Nyitrát ki-
válóan csinosító monumentális épülettel bővíttet. — A 
messze pompázó imezen u j épületben van a szépségével a 
jók keblét elbájoló és sz. László diszes oltárképével bíró ká-
polna is, melynek ünnepélyes megáldását a nagyszellemü 
püspök ur meghagyásából nagys. Yenczell apátkanonok és 
helynök ur a t. cz. papnöveldeieken kivül, egyházi és világi 
ajtatoskodó diszes csoportja között, ma végezte. — Az épü-
letesen végrehajtott sz. ténykedés hezhelyesen járul t nt. Davi-
dek A., papnöveldei lelkiigazgatónak jól kidolgozott szép 
beszéde. — Nem hagyhatjuk továbbá érintetlenül, hogy a 
fényes ünnepélyben részt vőn, a közbecsülésben álló megyei 
főpásztort igaz magyar szivből tisztelő, nyitrai kegyesrendü 
intézet az „Ode" czimü gyönyörű versezettel is, melyet nt. 
Budaváry J . tagtársa által ez alkalomra készíttetett. - Á l -
dás, egészég és békében tartsa a Mindenható ft. dr. Rosko-
ványi Ágoston megyés püspök ur O méltóságát még sokáig, 
hogy minél több szép alkalma legyen Isten dicsőségét emelni 
és az emberiség igaz javát hathatósan előmozdítani. . . . e. 

* * A zsidókérdés. (Vége.) Az mondtuk mult leve-
lünkben, hogy Istóczynak fellépése könnyen oly gondolato-
kat támaszthatna az emberben, miszerint híresztelt, teendő 
,indítványa' nem komoly, vagy legfelebb csak arra való, hogy 
épen a zsidó érdeket szolgálja ; továbbá azt is Ígértük, hogy 
néhány szóval igénytelen nézetünket fejezzük ki arra nézve : 
miként kellene a zsidókérdést voltaképen megoldani, va-
gyis, hogy világosabban fejezzük ki magunkat : miként kel-
lene most már a keresztényeket emanczipálni azon nehéz iga 
alól, melyet a zsidónak lelketlen leleményessége rakott rájok. 

Mielőtt azonban e kérdésekre válaszolnánk, Istóczy 
képviselő urnák egy másik tévedését kell helyreigazitanunk, 
mely abban áll, hogy ő, mint jelentéséből kitűnik, azt hiszi, 
hogy a zsidóság, vagy legalább annak tetemes része vissza-
kívánkozik Palaesztinába ! . . . Szó sincs róla ! Ha Istóczy ur 
annyi érdekeltséggel viseltetnék a zsidóság iránt, mint mi, 
tudná, hogy nyilvános és magán-imáiból már évtizedek óta 
ki kezdte hagyogatni azon részletet, mely a majdani visz-
szatérést emlegette. S a magok szempontjából helyesen is 
cselekszenek igy ; mert mit csinálna, — hogy röviden fejez-
zük ki a tényállást — mit csinálna ez hat vagy hány millió 
zsidó Palaestinában a szükséges keresztények nélkül, kellvén, 
mint egyik ismerősünk mondani szokta, átlagosan minden 
egyes zsidónak évenkint kétkét keresztény, kiket tönkreté-
vén ő megél belőlök ? . . . . Már csak ez a tévedés is amel-
lett látszik tanúskodni, hogy Istóczy urnák, legalább az egy-
szer, nem volt szándéka komolyan a zsidókérdéshez hoz-
zászólni, egészen el is tekintve attól, hogy az összes, legin-
kább pedig a katholikus kereszténységnek vallási érdekeire 
nézve roppant veszélylyel járna, hahogy I. ur ,eszméjének' 

valaha való érvényesülése, által szenthelyeink a minden ke-
resztény érdek ellen halálos, ördögi gyűlölettel viseltető zsi-
dóság kezeire jutnának. 

De hogy nem csak nem akart komolyan hozzá szólani 
a zsidókérdéshez, hanem hogy egész fellépése legfelebb csak 
a zsidóknak használhatna, oly világos dolog, melyet két 
szóval bebizonyíthatunk. 

Mert tagadhatatlan, hogy a zsidóság minden zsinatolá-
sának daczára, melyet lapokban s könyvekben, a népgyűlé-
seken' s színházakban, szóval mindenütt elkövet, hol a Risz-
téit' publikumot saját pénzeért elbolonditani lehet; — to-
vábbá daczára annak, hogy az egyre jobban elszegényedő 
s ezért egyre hangosabban türelmetlenkedő népet folytono-
san az ,urak' és ,pfaff'-ok pénze és birtoka ellen uszítja, mi-
közben saját lopott milliárdjait szép csendesen félrerakja; — 
daczára annak, hogy a szabadkőmivesség, ezen különösen 
,ad hoc' nevelt rabszolga-hadserege még ma is eléggé buta 
módon uton útfélen csakis a zsidóság érdekeiért küzd, me-
lyekről azt hitették el vele, hogy azok a ,felvilágosodottság'-
nak követelményei, holott valóban csak az ,Oriens'-nek, azaz 
a köztünk élősködő, betolakodott, keleti fajnak érdekei ; — da-
czára annak, hogy a ,hitfelekezetnélküliség', mint látszik, 
többi közt különösen azért is találtatott fel, hogy a bolond 
,goi' ne vegye észre, miként a kis és nagy tolvajok és csa-
lók, uzsorások és vérszopók túlnyomó többsége a körülme-
télt ludtalpuak görbeorru idegen fajából kerül ki, — daczá-
ra mind ennek a keresztény népek már lassan fel kezdenek 
eszmélni s annak belátására ébredni, hogy társadalmi baja-
inknak felerészben a zsidó az oka, ki az Európaszerte dívó, 
fonák törvénykezés s egyéb kedvező körülményeknek Shy-
lok -szerű lelketlen kizsákmányolásával tengernyi adóssá-
gokba dönti az államokat, tönkre teszi a nemességet, kere-
setétől megfosztja, éhező gyári proletariátussá nyomorítja 
az iparos középosztályt s földönfutó koldussá silányítja a min-
denéből kilicitált parasztot. A keresztények közt naponta 
százával növekszik azoknak száma, kik körültekintve borza-
lommal veszik észre, hogy rokonainak, barátainak, ismerő-
seinek, üzlettársainak hosszú sora a zsidó uzsorának esett ál-
dozatul s százezrekre, sőt milliókra rug ez utóbbiaknak szá-
ma, kiket sem az ,ur' sem a ,pfaff~ hanem igenis, kit a zsidó 
tett tönkre . . . S ez oly kézzelfogható, oly mindennapi, oly 
általános tapasztalás, hogy maga a zsidóság is kezdi már 
észrevenni a bajt. Innen az éktelen lárma, melylyel az általa 
elnyomottak figyelmét másfelé akarja fordítani, de azért ket-
tősen szükséges, hogy e figyelem épen most ne fordittassék el, 
hogy az ébredező keresztények épen most ne tereitessenek 
más irányba, midőn ma holnap majd azt a kérdést kezdik 
bolygatni, hogy: „hol van voltaképen az ördög? . . . 

Pedig ezt tenné, okvetlenül ezt tenné Istóczy ilyetén 
felszólalás által, minő az állitólagosan szándékolt, s azért 
mondók, hogy az legfelebb a zsidóságnak használna, követke-
zőleg, •— igenis : következőleg a kereszténységnek ártana. 

Mert ha most, midőn már derengeni kezd a remény, 
hogy az elbolonditott, rászedett, megsarczolt, sőt kifosztott 
kereszténység végre valahára felocsúdni s a Boa Constrictor 
gyürűzetei közül menekülni készül, ha, mondjuk, valakiben 
most annyi furcsa bátorság találtatnék, hogy egy esetlen 
élez által a középkori udvari bolondok módjára a komoly és 
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fontos kérdést elütni s a buta tömeg hahotájának tárgyává 
tenni merészkednék, bizonyosak lehetünk benne, hogy az, az 
általános országos ,derültség' közepette, legalább is egypár 
évtizedre napoltatnék el ismét, az ügynek nem csekély ká-
rára. Mert azon előitélet, hogy a zsidókérdésnek bolygatá-
sa ellenkezik a ,felvilágosodottság'-gal és a ,müveltség'-gel, 
ez az előitélet a rideg tények nyomása alatt lassankint már 
oszladozni kezd ; de ha most valakinek sikerülne, az egész 
kérdést nevetségessé tenni, a baj még sokkal nagyobb lenne, 
mert ennek a nevetségességnek átka oly sánczot képezne a 
zsidóság számára, mely megett még évtizedekig űzhetné dol-
gát, mert megvolna a legújabb s minden eddiginél félel-
mesb fegyver minden támadónak visszaverésére s leütésére : 
az „országos kaczaj", mely igaz, csak a buták s felbéreltek-
nek torkaiból szakadna, de épen ily dolgokban a szám dönt 
s tudjuk, hogy egyfelül infinitus est numerus stultorum, kik 
mindig készek, mint a betheli rüpők gyerkőczek, a prófétá-
kat neveletlen röhögéssel fogadni, inig másfelől époly végte-
len azoknak száma is, kik gyávaságukban készebbek becste-
lenséget követni el, sem hogy a ,világ' nevetésének tegyék ki 
magokat ; — ha tehát a zsidóságnak sikerülne ez egyszer a 
,nevetőket' nyerni meg a maga számára, ügye ismét igen 
soká biztosítva s a kereszténységnek ügye époly soká re-
ménytelenné lenne téve ! 

Azért mondók : egy középkori udvari bolondhoz méltó 
fogás lenne az ilyetén fellépés, minőt Istóczy ur állítólago-
sán szándékol ; tudjuk pedig, hogy ezen udvari bolondok 
többnyire igen okos emberek, nem ritkán ravasz diplomaták 
voltak, sőt vannak esetek, hogy egy-egy ily udvari bolond-
nak a kellő pillanatbani ügyes fellépése veszélyes forradal-
mat fojtott el c s i r á j ában . . . . s miért ne tetszhetnék a min-
denható Iczig ő felségének a ,Beschwichtigungs-Hofrath' 
szerepét egyszer udvari bolondjára is b i zn i ? . . . 

Nem ismerjük Istóczy urat s azért mi sem akadályozza, 
hogy őt ne tiszteljük s ily szerepekre minden tekintetben 
képtelennek ne tartsuk, csak arra akartuk figyelmeztetni, 
hogy mi is tudjuk, miszerint a küllátszat gyakran csal, s 
hogy époly gyakran a czél távolról sem felel meg az eszkö-
zöknek s az ezek alkalmazásánál hirdetett intentióknak. 

Róma. (Vége.) Pápa ő szentsége válasza a német kül-
döttség hódoló feliratára. „Iucundissimum Nobis est videre et 
alloqui vos, dilectissimi filii, qui e longinquis Germaniae re-
gionibus Komám arripuistis iter, Christi Vicarium venera-
turi, Nobisque filialis obsequii et plenissimae obedientiae sen-
sus protestaturi. Equidem ex verbis ipsis conspectuque vestro 
quidam se prodit fidei splendor et religionis Studium, quod 
aninium Nostrum laetitia, hostes autem admiratione com-
plet, spondetque patriae vestrae tempóra meliora. 

Incidimus profecto in mala tempóra, et asperum, quod 
fere ubique Ecclesiae eiusque visibili Capiti infertur bel-
lum, aeternam Christifidelium salutem in discrimen adducit. 
Iniquam hanc rerum ac temporum conditionem dum vehe-
menter dolemus ac deploramus, vobis dilectissimi filii, ex 
animo gratulamur et maximas Deo agimus gratias, quod vo-
bis pro religione et avita fide certantibus praesens adfuerit, 
vires suífecerit, animosque ad pugnam roboraverit. Simul 
etiam vos sociosque vestros hortamur ut in Domino confisi 
neque acerbitate, neque diuturnitate malorum vos superari 

aut frangi patiamini, firmum persuasumque habentes, etiam 
adversa ad Ecclesiae decus et incrementum, contra homi-
num spem, divino numine converti. Hoc et in vobis fauste 
feliciterque contigisse laetamur : innotuit enim omnibus, 
quantum in vobis fidei vigor creverit ex ipsa pugna, quanta 
fuerit animorm constantia, qui caritatis fervor, quanta erga 
Ecclesiae auctoritatem legesque obedientia, quantum in Ro-
manum Pontificem obsequium et amor. 

Durate igitur, filii dilectissimi, et fidem in animis ve-
stris radicatam, quam publice constanterque hucusque pro-
fessi estis, ad extremum vitae spiritum integram servate ; 
christianae juventutis institutioni sedulo prospicite eamque a 
venenatis pascuis arcete, a frequentatione nempe scholarum, 
in quibus fides moresque periclitantur : earn uno verbo vitae 
rationem in omnibus sequimini, quae fideles strenuosque 
Christi discipulos de religione sollicitos apprime decet. Du-
rate, haud unquam fessi laborum : Apostolicae Sedis opis vo-
bis non deerit, eodemque Nos, quo s. m. Praedecessor Nos-
ter Pius I X . vos prosequemur affectu, auetoritate consilio-
que juvabimus. 

Faxi t Deus firmitate vestra fideique operibus permo-
tus, ut tranquilla tandem redeant Ecclesiae tempóra ; atque 
illud etiam optatissimum contingat, ut vei ii, qui nunc in-
fenso in Ecclesiam sunt animo, virtutem eius sentiant vei 
inviti, divinitatem agnoscant, ac beneficiis fruantur . 

Atque ut haec iuxta vota succédant, Apostolicam be-
nedictionem vobis atque universae Germaniae toto cordis 
affectu impertimur, Deum enixe adprecati, ut coelestium do-
norum divitias in omnes benignus eífundat. — Benedictio Dei. 

Berlin. Socialista reminiscentiák.') Szinteunalmas azon 
buzgóság, melylyel a socialdemocrata és egyéb liberális la-
pok bizonyítgatják, hogy Hödel merényleteért nem lehet az 
egész socialdemocrata pártot felelőssé tenni ; — midőn ka-
tholikus testületekről van szó, ezek az urak nem szoktak oly 
élesen distinguálni, hanem azokra nézve, ugy látszik, épen 
azon szabály áll nálok, hogy az egyes tagnak hibájáért min-
dig az összletet kell sárba rántani. 

Ugyancsak érdekes az is, hogy a ,Germ.' azon üldözés 
alkalmából, melyet a magasabb regiókban most a socialde-
mocraták ellen tervezgetnek, arra emlékeztet, hogy voltak 
idők, s pedig nem igen régen, ezelőtt mintegy 10 évvel, mi-
dőn az akkori, még csak ,gróf' Bismarck e pártnak szövet-
ségét nyiltan kereste, s midőn 1867-ben a liberális Forcken-
beck, a német birod. gyűlésnek mai elnöke ellen, az elberfeld-
barmeni, majdnem kizárólagosan gyáriparos választókerü-
letben fellépett, a socialdemocraták voltak azok, kiknek sza-
vazatai Bismarckot győzelemre segiték. „ Tempora mutan-
tur" mondhatná erre valaki, pedig csalódnék ; mert a ,nagy' 
államférfi ebben az egyben mindig következetes maradt, 
hogy czéljai elérésére a forradalommal szeretett szövetkezni, 
bármily alakban lépjen is fel. Ugy tőn akkor, s ugy tesz 
ma is. A socialismus-elleni tvjavaslat tárgyalása alkalmával, 
mely, mellesleg mondva, már megbukott, Bennigsen, a na-
tionalliberalisok, azaz a Bismarck-imádók vezére s folytonos 
ministerjelöltje, többi közt akként nyilatkozott, hogy ő bi-

') E tudósítás a második merénylet előtt Íratott, ma megdöbbenve 
állunk az emberi gonoszság ez ismételt megújulásával szemben, kérve a 
legigazságosabb isteni bírót, hogy kegyessége szerint cselekedjék az agg 
fejedelemmel. Szerk. 
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zony már csak azért is kivánná a ,kulturharcz' végét, mert 
az egyház igenis képes arra, hogy a fenyegető veszélyekkel 
eredményesen megküzdjön. „Csakhogy" -— tevé természete-
sen hozzá — „az egyháznak is meg kellene hajolni a törvény 
előtt" . . . Ezek az urak mind azon hibában szenvednek, hogy 
későn, s akkor is csak az igazság felének felismerésére ébred-
nek, mert az olyan ,egyház', a minőt ők akarnak, nem fogna 
semmitsem tehetni ,a fenyegető veszélyek' ellen ; amely pedig 
valamit tehetne, azt ők üldözik s tevékenységében megbé-
n í t j ák ; — a következményeket l á t j u k . . . . 

Oroszorszárj. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Folyt.) V I I . Továbbá az ige hirdetése számta-
lan akadályba ütközik. Szigorúan el van ugyan is tiltva az 
egyházakon kivül, melyek gyakran igen szűkek nagyobb 
számú népség befogadására. Súlyos büntetés terhe alatt el 
van tiltva oly kath. dogmáról és igazságról prédikálni, me-
lyet a kormányi censura kiküszöbölt a kátéból. A papok 
csak a plébániatemplomokban taníthatják a káté t ; és igy 
ezen legfontosabb ténykedés nagy mérvben megnehezittetett, 
mert a gyermekeknek gyakran igen messziről kell jönjii a 
templomba, a mi nem is mindig lehetséges, különösen a ro-
szabb időszakokban. 

V I I I . Egy 1875. nov. 28-ról kelt ukázban, mely a sz.-
pétervári róm. kath. collegium által a püspökökkel a követ-
kező dec. 3-án közöltetett és a mely egy 1862-ben eltörölt 
rendeletet léptet életbe, megtiltatott a papoknak az ismeret-
lenek vagy más plebániabeliek gyónását meghallgatni, ha-
csak bizonitványt nem mutatnak fel, hogy katholikusok, és 
ezen bizonyítvány mindannyiszor megujitandó, valahány-
szor az illető a szentséghez járul . Eleinte elég volt, ha ezen 
bizonyítványt a plébános állította ki, de később, különösen 
Lithvániában és a közelében fekvő vidékeken, már a világi 
hatóságtól kellett azt kérni, és ez által igen nehézzé és fárad-
ságossá tétetik a népnek a szentségek használata. 

I X . A nélkül, hogy sok egyéb katholikusellenes tör-
vényről szólanánk, említsük meg még csak azt, melynek szi-
gorú megtartását a varsói főkormányzó 1875. októberi ren-
delete elő ir ja és a mely letétel terhe alatt megtilt ja a ka-
tholikus papoknak, hogy a vegyes házasságból született gyer-
mekeket megkereszteljék, még ha a szülék kérnék is és 
hogy a szent áldozáshoz bocsássanak bárkit, ki már egyszer 
görög ritus szerint áldozott. Ezen törvény végtelenül kár-
hozatos a kath. vallásra nézve, mert arra irányul, hogy a 
katholikusokat a szentségek utján szakaszszák el a katho-
likus egyháztól. 

X . Azonkivül világos jogtalanság folytán és a kath. 
vallás kárával száműzve vannak épen most : Msgr. Felinsky 
varsói érsek, msgr. Borowsky Luck és Zitomyr püspöke, 
msgr. Krasinski wilnai püspök és számtalan egyházi férfiú (a 
kiknek maguknak is gyakran lehetetlen a szentséghez já -
rulni) s a kiknek nincs más bünük, mint hogy leveleztek a sz. 
székkél és nem engedelmeskedtek a világi hatóságnak oly 
dolgokban, melyek vallásukkal és lelkismeretökkel ellenkez-
nek. És ime, anélkül hogy más eseteket felhoznánk, csak egy 
valóban rendkivüli és az egyház évkönyveiben hallatlan ese-
ményre hivatkozunk, mely megmutatja, mennyibe veszi a 
császári kormány a püspökök tekintélyét, sőt magukat a ka-
tholikus vallás alapelveit is. A kormány egy határozata el-

rendelte, hogy a fentisztelt varsói érsek minden püspöki jog-
hatóságtól megfosztassék saját megyéjében ésmegtiltá nyája 
minden tagjának vele közlekedni, sőt elrendelte, hogy msgr. 
Rzewuski, az érsek suífraganeusa és helynöke vegye át he-
lyette a kormányzást, mint a megye administratora. 

A sz. atya ezen hallatlan eljárásról értesülvén, nem 
mulaszthatá el e tárgyban kifejezni legélénkebb fájdalmát 
1864. ápril 24. a Propaganda Orbánról nevezett collegiumá-
ban, a hova azért ment, hogy tiszteletét fejezze ki singma-
ringeni sz. Fidél ereklyéi fölött és jelen legyen a Congrega-
tio Rituum két határozatának közzétételén. (Folyt, k.) 

IR0DÀL0I. 
= „Az osztrák-magyar monarchia összes szerzetes ren-

deinek történeti és statistikai rajza, különös tekintettel azok 
irodalmi és tanügyi működésére." I r ta Szöllőssy Károly, pol-
gári iskolai tanár. I . kötet. Arad 1878. 

Az emberiségnek nincs nagyobb kincse, mint a józan 
gondolkodás. Ez vezeti az embereket a dolgokkal való he-
lyes bánásmódra ; ez érteti meg velők azok természetes mi-
benlétét; ez szolgáltat azok törvényei felől helyes Ítéletet. 
Ha a józan gondolkodás mindenütt és mindenben uralkod-
nék az emberek között, ügyeink jól folynának, lelki és testi 
tekintetben boldogok lennénk. De fájdalom ! minthogy a 
gondolkodás és érzelem, minősége szerint, halad működésé-
ben józan vagy fonák utakon, a gonosz és megvesztegetett 
érzelmű embereknek nemcsak saját gondolkodásuk ölt torz-
alakot, hanem annak vonásait élő szó vagy irott mű ut ján 
másokra is lefényképezik. 

A gondolkodásnak ily torzképét lát juk a protestantis-
mus megszülemlése, és a tizennyolczadik század franczia 
bölcselőinek irka-firkája óta a világ szellemi életében, de 
különösen történeti irodalmában. A protestantismusnak és a 
velők egy húron pendülő franczia bölcselőknek lármáj ok-
kal sikerült a világ gondolkodását a rendes kerékvágásból 
kivetni és az emberek elméjét ugy félrevezetni, hogy azok 
ne magukat a dolgokat vizsgálják és abból Ítéljenek, hanem 
ugy vélekedjenek, mint az ő eltorzult lelkök. Az eltévelye-
dett gondolkodásnak azután szokásává vált p. o. a keresz-
ténységet nem magukból a kereszténység irataiból ismerni, 
hanem azon koholmányokból, melyek a Voltaire műveinek 
nevezett rongyokban foglaltatnak ; a szerzetességet nem ma-
gából a szerzetesek műveiből, hanem Held és Korvin, vagy 
egyéb ilyenféle emberek rágalmaiból. 

Hozzánk is eljutott egy adag az ilyen kifordult gon-
dolkodásból, s igy történt, hogy gomba módjára kezdtek bur-
jánozni az olyan eszeveszett művek, melyek homályt ipar-
kodtak gerjeszteni és port hinteni szét, hogy amiatt ne lát-
hassák az emberek a kereszténységet és annak egyik leg-
szebb intéz vényét : a szerzetességet, a maga minőségében, ha-
nem olyan torzképben, a milyenben ők azt piszkos érzel-
meik mocskával beszennyezve bemutatták. 

Azonban, hogy vannak hazánk földén még józanabb 
fők és bátrabb lelkek, melyek az egészséges gondolkodás 
sodrából magukat kihozni nem engedték, azt mutat ja ezen 
mű is, melyet ezennel bemutatunk. Nem akarunk mi azon 
kicsinyes birálgatásba esni, hogy e műből holmi véletlenül 
oda csúszott helyesírási vagy nyomdahibákat emeljünk ki 
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mert az ilyenfélével épen oly balgatagságot követnénk el, 
mi nth a valaki hibául róná fel a nagy görög költőnek, Ho-
merusnak, hogy néha az első ragozásu főnevet is a harma-
dik szerint ragozta. Mi nem ily törpe szempontból tekintjük 
e művet, hanem mint oly jelentékenyebb szellemi mozzana-
tot, mely az igazság, a tiszta és józanabb gondolkodás érde-
kében történt. A szerző maga bevallja e czélját az előszóban 
s e végből az újkornak nagyon felkapott és közhitelességre 
emelkedett mérlegével: a statistikával óhajtja kimutatni, 
hogy mily szellemi érték az, melyet a szerzetes rendek, kü-
lönösen mai napság képviselnek. „Csak a jelenre vonatko-
zom, úgymond ő, a múltra nézve úgyis mindenki elismeri a 
szerzetes rendek érdemeit." 

Természetes, hogy ha e statistikai adatok egybegyűj-
tésénél a szerző a divatos gondolkodás szerint jár el, akkor a 
szerzetes törzsházak körül legfelebb is tudatlanságot fog ta-
lálni ; de ugy látjuk, hogy a józan gondolkodás elve szerint 
magához azon dologhoz fordult, melyről irni akart, s igy 
nemcsak, hogy egy kötetre terjedt azon szellemi adag, mely 
ily módon napvilágra került, hanem a reményen felül még 
egy második kötet is megtelik avval.1) Igaz, a szerzetes ren-
dek egyik kiváló czéljok, az erkölcsi nemesülés és a lelki 
tisztaság utján másoknál is erkölcsi gyarapodást meg hit-
beli épülést előidézni. De az erkölcsi hivatásnak e főeszmé-
jéhez odasorakoznak egyéb oly foglalkozások is, melyek az 
egyesekben lakó még bővebb szellemi képességről tesznek 
tanúságot, milyenek minden időkben voltak a zene, a festé-
szet, a tudományokkal és irodalommal való foglalkozás, sat. 

Minthogy korunk a teljes szellemi képzettséget épen 
az irodalmi tevékenység szerint méri, szerző a szerzetesek 
értékének kimutathatása tekintetéből nem ijedt vissza e szem-
ponttól, s azért a szellemi tevékenységnek épen ezen részét 
domborítja ki legjobban, mig maga a szerzetek múltja, 
mintha csak festmény volna a mű, a láttani távlatot képezi. 
Valóban, mint a tájfestészetnél a nagyon messze eső tárgya-
kat csak egy-egy húzással szoktuk odavetni, ugy szerző is 
azon dolgokat, melyek a szerzetesi életet vagy annak múlt-
ját illetik. Igy p. o. „Szerzetessé pályázat utján veszik fel a 
jelentkezőket. A legjobb képességre van a legnagyobb te-
kintet. Minden jelölt azonnal u j nevet kap. Az u j név felvé-
telével az uj életet akarják jelezni. Az első évet ujoncz év-
nek nevezik ott." Igy megy en ez a 191 lapra terjedő mű 
egyéb helyein is, a hol a rendházak vagy szerzetek törté-
nete van leirva, mig a művet tulajdonkép azon egyedek al-
kotják, kik jelenleg is életben levén, irott dolgozatok által 
nagyobb szellemi képességről tettek tanúságot. 

De fentnevezett műnek épen e tulajdonsága az, mely 
azt hézagpótlóvá teszi hazai irodalmunkban, ugy hogy arra 
nézve, a ki a szerzetesi testületek iránt műveltségi szempont-
ból érdeklődik, úgyszólván, nélkülözhetlen magyar könyv. A 
mi ugyanis a szerzetes rendek múltját ugy egyetemesen 
illeti, azt leirva találjuk Karcsú Arzén „Szerzetes rendek 
egyetemes történelme" czimü munkájában; az egyes magyar 
szerzetes házak történetét pedig megismerhetjük Rupp Ma-
gyarország helyrajzi történetéből, Czinár Monasterologiájá-
ból s egyéb tud. s gyűjtőmunkákból. De az osztrák-magyar 
birodalomnak irodalmilag munkálkodó szerzetes egyéneivel, 
kik jelenleg élnek, csak e munkában találkozunk. 

Bizony, ha végig tekintünk azon számos egyénen és 
megismerkedünk azon művek czimeivel, melyek tollúkból 
kikerültek, ugy látjuk, hogy a nemes lelkesedés és igazság-
érzettől vezérelt szerző megoldotta azon szép feladatot, me-
lyet maga elé tűzött. Megoldotta, mert statistikai adatokkal 

') Már mikor t. szerzőnek előf. felhivását jeleztük, kimondtuk mi 
azt, hogy abból könyv lesz, nem füzet. Szerk. 

kimutatta, hogy a szerzetes társulatok legtöbb tagja jelenleg 
is a kor színvonalán áll, szellemi képessége és irói munkás-
sága által. Mi í-emélni merjük, hogy a szerzetes rendek tag-
jai minél nagyobb pártolásban részesitendik azon művet, 
mely a tizenkilenczedik század nyolczadik évtizedében az ő 
szellemi életöknek mintegy megtisztelő emlékoszlopa gyanánt 
állittatott. De egyebeknek is nagy szolgálatot tehet az, a kik 
csak a műveltség- vagy irodalomtörténeti dolgok iránt ér-
deklődnek, mert statistikai adatok nyomán jöhetnek tisztá-
ba oly ténynyel, mit a gyanúsító rágalmazás már oly sokfé-
leképen eltorzított s művet fognak bírni, melyhez hasonló 
e téren eddig a magyar irodalomban még nem létezett. 

V E G Y E S E K . 
— Bécsben a , Weckstimmen für das katholische Volk' 

czimü ismeretes vállalatnak legutóbbi füzete még a nyom-
dában, végleges befejezése előtt koboztatott el. Tárgyát ezen, 
„Der humanitäre Humbug" cz. füzetnek a szabadlcőmüv sség-
nek hazug szédelgő jótékonysága' képezte. Látszik, hogy a 
,testvérek' jó lábon állhatnak a rendőrséggel. 

— Mint egy bécsi német lapban olvassuk, májushó 
30-án a győri püspök ur ő exjának költségén majdnem egé-
szen újjáalakított rákosi templom szenteltetett be. Az ünne-
pélyes isteni tiszteletet maga ő exja, az alkalmi szentbeszé-
det ftdő Poda András, sopronyi kanonok-plébános ő nga 
tartotta. 

= A székesfehérvári egyházmegye növendékpap-
jai sorába belépni óhajtó, érettségi bizonyítványnyal ellátott 
ifjak felvételi vizsgája f. é. julius 4-én reggeli 10 órakor fog 
az ottani papneveldében megtartatni. 

— A debreczeni ,Ev. Prot. Lap', ez é. 22. számában a 
mlgos beszterczebányai püspök urnák egyik ujabbi mun-
kája ellen ,pro modulo' polemizálván, midőn öntetsző terjedel-
mességgel azt a thesist akarná bevitatni, hogy bizony a ka-
likusok is pusztítottak műemlékeket sat., egyéb mesék közt 
azt is ismétli, mely Magdeburgnak Tilly hadserge általi fel-
dulatásáról szól. Szerencséje ezen uraknak, hogy jámbor ol-
vasóik még manap is ugyanazon, talán ötödfél ívnyi füze-
tekbőltanulják, amint theologiájukat, ugy a profán történel-
met is, melyeken már czopfos ősapáik is ásitoztanak, külön-
ben talán még sem mernék a,Theatrum Europaeum', A n n a -
les Reformationis' avagy a Centuriatoroknak koholmányaival 
s effélékkel traktálni tiszteletes publikumjukat, mely bizo-
nyára országos ámulattal fogadta a t. szerkesztőségnek amaz, 
roppant széles látkörről tanúskodó, s tökéletesen az Alkorán 
aesthetikai elveinek magaslatára emelkedő kijelentését, hogy 
„a tiszta keresztyénség, s igy a protestantísmus is (sic) . . . 
a művészetet,illetékes' helyre utasí t ja: a templomból a kép-
tárakba", — s mely bámészkodása közben észre sem veszi, 
mert a ,cria' nem szól róla, hogy a Rajna mentén annyi di-
cső emléket elpusztított francziák e vandalismust mint a 
protestantismusnak szövetségesei, ennek érdekében s unszo-
lására követték el. 

— Ujsági hirek szerint az orosz kormány a Gergely-
féle naptár behozatalát határozta volna el. A jelen körülmé-
nyek közt alig hihető. — Berlini hirek szerint Májunké, ki 
a ,tí-ermania'-niL\í alapittatásától főszerkesztője volt, legújab-
ban visszalépett s már Berlint is elhagyta. Sajnálnók, ha 
ezen visszalépés ama tuláradozó s tapintatlan,katholikus fel-
irat'-tal állana összefüggésben, melyet a ,Germ.' a Hödel-
féle merénylet után hozott, melyet a Centrum rögtön desa-
vouált, s melyről említett lap legújabban megvallá, hogy 
saját szerkesztőségében készült. — Falk, porosz cultusmi-
nister, a legújabb tudósítások szerint, ,egyelőre' megmarad 
helyén ; mert Bismarcknak nézete szerint még nincsen eléggé 
,elkoptatva'. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
3. Mit értünk a jogi személy alatt? 

It t mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy 
az előbb elmondottakból vonható olynemü következ-
tetés, mintha természetünknek és a természeti jog-
nak eo ipso következménye volna: minden társula-
tot és egyletet akként tekinteni tulajdonjogi ala-
nyul, hogy azok a magasabb közhatalmak részéről 
egyáltalában semmi közbenlépésre, semmi enge-
délyre nem szorulnának, túlhaj tot t és merész követ-
keztetés volna. 

Azon kérdés oldandó meg ugyanis e helyütt, 
ha váljon mi, midőn valamely társulatba lépünk, 
teszünk-e eo ipso ez által szert oly tulajdonjogokra, 
melyek nem a társulatba lépők egyikében összpon-
tosulnak, vagyis melyeknek nem physikai szemé-
lyek, hanem a társulók physikai személyiségeitől 
különböző, állandó morális személy, az úgynevezett 
jogi személy az alanya, hordnoka? A tulajdonjogi 
viszonyokban ily erkölcsi személyektil közönsége-
sen a testületek és a jámbor alapítványok (hagyomá-
nyok) vétetnek. Mielőtt azonban e kérdésünkre fe-
lelnénk, megkell elébb határoznunk azt, mit értünk 
a jogi személy ala t t? 

Savigny a jogi személyt igy definiálja: „Jogi 
személy alatt értünk egy, az egyes ember mellett a 
képzeletben (per fictionem) felvett, tehát a physikai 
személytől különböző jogi alanyt. A jogi személy 
egy, a képzeletben mesterségesen alkotott birtokké-
képes alany, nem azon érteinényben azonban, mintha 
csupán e birtokképesség lenne egyedül az, ami lé-
nyegét teszi, — sőt inkább a jogi személy mindig 
egy önálló czélt tételez fel, melynek azután a bir-
tokképesség által előmozdittatnia, valósittatnia kell. 
Es ezen, a czéltól el nem vonatkoztatható birtokké-

pesség az, mely a jogi személynek az alakot, a jogi 
alany tulajdonképeni alakját kölcsönzi."1) 

A jogi személy tehát oly tulajdonjogi alany, 
mely mint személy nem létezik ugyan valóságban, 
hanem csak képzeletben, hanem azért valóságos jo-
goknak hordnoka és azoknak támpontot kölcsönöz. 

Annak daczára azonban, hogy a jogi személy 
csak képzeleti, költött személy, mindazáltal nem 
szabad azt gondolnunk, hogy e vélelemnek — fictió-
nak, semmi valóság sem szolgál alapul; mert csak-
ugyan létezik eme képzeleti jogi személyeknél is 
olyas, ami arra késztet és jogosit, hogy irányuk-
ban oly eljárás követtessék a jog terén, mintha ily 
képzeleti jogi személyek valóságos physikai szemé-
lyek lennének. 

Már most ez a valami, ami a jogi személyeket 
jogi téren a physikai személyekkel egyenlőkké te-
szi, majd a többekből létesülő társulatban áll, mint 
a testületeknél, melyeknek tagjai bizonyos czél elérése 
vé gett egyesülnek, és ezen egyesiiletökben közva-
gyon birására, — mely azonban egyes társulati ta-
goktól egészen független — jogositva vannak ; — 
majd bizonyos birtok vagy tökében áll ezen valami, mely 
birtok vagy töke bizonyos czél elérésére van ren-
delve, mely egyszersmind ugy ujabb birtokot sze-
rezni, mint a birtoklási viszonyok minden jogai-
és kötelmeinek helyt állani képesitve van. Az által, 
hogy az alapítványoknak, hagyományoknak bizo-
nyos czél elérése tűzetik ki, — azok bizonyos szel-
lemi jogerőtől hatoltatnak át és czéljaik megállapí-
tása- és érvényesitésében önálló létre emelkednek. 

Midőn pedig a birtok, töke, a jogi személyiség 
által mintegy életet nyer, maga a jogi személy ily 
birtok és tökében concret alakot nyer. 

Valamint azonban a jámbor alapítványoknál 
') Savigni : System des heutigen röm. Rechtes. II , 2. §. 85. 

4 H 
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(hagyományoknál) a jogalany eg y egészen képze-
leti, fictio által alkotott személy: ugy a testületekre 
nézve is alig hangsúlyozandó azon körülmény eléggé, 
hogy a birtokjogi alany itt is az egyes testületi társ-
tagoktól egy egészen különböző valami. Es ez a va-
lami a testületi tagok azon összességében áll, mely a 
valósitandó kitűzött czélra nézve egy személy gya-
nánt vétetik. Ezen, a testületi tagok összességéről 
abstrahált egység és a benne rejlő személyiség va-
lami ideális, képzeleti — és ezen ideális, fictitius 
személy az, mely a testületeknél ugy, miként a ke-
gyes alapítványoknál (hagymányoknál,) az elérendő 
czélban lépvén concret alakjában élő, a társulat va-
gyonával birtokjogi viszonyba lép. 

A jogi személyek emiitett két neme : a testüle-
tek és a kegyes alapítványok, (piae causae,) fogal-
mukra nézve tehát nem esnek messzire egymástól, 
csakis az a különbség van köztük, hogy a testüle-
teknél a czél általánosabban és kevésbbé megkötöt-
ten tűzethetik ki, mint az alapítványoknál. 

Most már a fentebb elejtett kérdést hozzuk is-
mét szőnyegre és válaszoljunk reá: t. i. 

4. Miképen jön a jogi személy létre ? 
Keletkezhetnek-e a jogi személyek egyesek sza-

bad akarata folytán ? Avagy kell-e egyes esetekben 
a nyilvános hatalomnak is érvényesítenie hatalmát, 
befolyását, létesitésöknél? 

Már előbb érintettük, hogy vannak társulatok, 
melyek nem függnek kényünk kedvünktől, hanem 
melyek már magában eredetükben vagyis természe-
tükben birják létokukat és létjogukat, mint ezt 
p. o. az államnál és általában a vallási társulatok-
nál is látjuk. 

Az állampolgárok szabad akarata kétségkivül 
befolyhat valamely állam concret alakjának megha-
tározására, de valamely ily társulati formához, szer-
kezethez való csatlakozás, tüzetesen az igy válasz-
tott társulaton belül kifejtendő tevékenység nem függ 
az egyesek kényekedvétől. Az ily, szükségképeniek-
nek nevezett, társulatok tehát, mint ilyenek, már kelet-
kezésükben vagyis természetüknél fogva birnak lé-
tezési és cselekvési jogosultsággal. 

Minthogy pedig az ily társulatok is látható ta-
gokból, emberekből állanak, — tevékenységűk ki-
fejtésére anyagi eszközökre szorulnak; azért is e 
társulatoknak szintúgy természetűknél fogva va-
gyonképességgel és joggal és az ebből kifolyó jogi 
szabadalmakkal is szükségképen kell birniok. 

A dolgok természetes rendje szerint, ily sziik-
ségképeni társulatnak, mely már az állam előtt ke-

letkezett, tekintendő a község. Ugy hogy a község az 
állam előtt is birt, és bir jelenleg is joggal, önálló tu-
laj donképeni községi vagyont szerezni és afölött telj-
hatalmilag intézkedni, de ugy, hogy nem a község 
egyes tagjai, mint ilyenek, hanem az ezekből társul t 
egyetem, a község bírja a birtokot, a tulajdonjogo-
kat. És ez oly természetes, hogy azt tagadni senki 
sem fogja, tartsa bár a községet egy az államtól 
független önálló társulatnak, avagy a község és az 
állam között más különbséget ne tegyen, mint mely 
valamely növendék kis fácska és egy felnőtt, kifej-
lett nagy fa között létezik. 

De a szükségképeni ily társulatokba való belé-
pésen kivül, melyet különben inkább az ember kö-
telességének mint jogának nevezhetnénk, — ugyan-
csak az embernek joga, és pedig hasonlóképen ter-
mészeti, vele született joga : szabad, önkénytes társula-
tokba is egyesülhetni, és e jogának gyakorlatában 
csakis az ily társulatok által eléretni szándékolt 
czélok igazságossága és erkölcsössége, nemkülönben 
többi polgártársainak megsérthetetlen jogai korlá-
tozzák öt. És ezen, már a közönséges józan ész által 
is felgondolható korlátokon belül az ember ura 
cselekedeteinek. Anélkül, hogy az állam jóváha-
gyására és engedélyére szorulna ! Természeti jo-
gánál fogva érvényesítheti működését akár a ma-
gán, akár pedig valamely társulat által kitűzött 
czél érdekében. Az államnak kiválólag az a hiva-
tása, hogy polgárait természeti jogukban védje, 
nem pedig, hogy azokat előbb megalkossa vagy fel-
fiiggeszsze avagy kényekedve szerint elnyomja. „Az 
embernek — úgymond ,A ker. társadalom törvényei' 
czimü mű szerzője, Perin — annál nagyobb gond-
dal kell őriznie a társulási szabadságokat, mennél 
kevésbé történik társulás nélkül valami tartós és 
nagy, akár az erkölcsi, akár az anyagi rendben. A 
világon valamennyi tárgy ugy van elrendezve, hogy 
az emberek között szükséges közösséget és a cselek-
vés szoros solidaritását önkényt létesítse. Senki sem 
erős közülünk, ha csak egy harmadiknak erejére nem 
támaszkodik. Aki tehát a társulást korlátozza és 
szolgává teszi, az azt rabolja el az embertől, ami 
leginkább előmozdítja nagyságát és helyzetének 
javulását/"2) 

Azonban bárha a bizonyos társulatban való egye-
sülés egyesek természeti jogán és szabad akaratán 
alapszik : mindazonáltal, ha az igy létesült önkénytes 
társulatok jogilletösége és cselekvési sphaerája nem 
haladná meg egyes tagjainak természeti jogilletőségét 

3) 194 lapon. 
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és cselekvési szabadságát, ugy hogy az ily társulatok vagyo-
nának jogalanyául nem a társulat, mint morális személy,hanem 
maguk egyes tagjai volnának tartandók és nevezendők, azaz 
más szavakkal : az egyes társulati tagok bírnának ugyan 
egyenkint a közös czélra, maga a társulat pedig, a társu-
lati tagoktól elvont jogszemélyiségi minőségben nem, akkor 
nem léteznék jogalany, vagyis nyilvánvaló, hogy ily esetben 
nem lehetne szó szoros érteményében vett jogi személyről. 

Váljon csak ennyit és nem többet szabad-e az önkény-
tes, szabad társulatok, illetőleg az ember társulati termé-
szetes jogából lehoznunk ? : az alább elmondandókból ki fog 
tűnni, i t t eleve is elvként kimondhatjuk, hogy az ember 
társulási természetes jogából és az ennek folytán keletkezett 
önkénytes társulatok tényéből magából még nem követke-
zik az, ami a jogi személy fogalmához megkívántatik. 

Mielőtt azonban tüzetesebben meghatároznék, hogy 
mily jogokkal bír az ember az állam előtt és nélküle, az ön 
kénytes, szabad társulatokat illetőleg, — röviden azt kell 
kifejtenünk, hogy mit tehet az állam positive a jogi szemé-
lyiségek megalkotására nézve. (Folyt, k.) 

. A l e l n ö k i j e l e n t é « 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 2G-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Ugyanily szerencsével já r t el alelnök a többi irodalmi 
művek kiadásánál is, mi a társulatnak eredetileg feladatát 
képezte. 

Nem simitgatta, nem takargatta a bajt, mely a tagil-
letményekre nézve a múlt évtizedből rája maradt nagyobb 
vállalatok folytatásából keletkezve, mindig több panaszra 
adott okot. Azért, mi már előbb is tervezve volt, ő e két 
nagy munka, t. i. „Encyclopaedia" és „Szentek élete" rövi-
debbre vonását s mielőbbi bevégeztetését nemcsak indítvá-
nyozta, hanem azonnal foganatosítani is kezdette. A többi 
tagilletményekre nézve pedig oly tervezetet ajánlott, pon-
tokban részletezve, mely a közgyűlés szentesítését meg-
nyerve, a „Házi könyvtár" czimü kiadványokban jutott va-
lósulásra. 

Ezen tervet, melyet, okulva a multak tévedésein, meg-
figyelve a jelen igényeket, társulatunk eredeti alapkövein 
épített az éleslátású alelnök, — s ezen tervnek részletes pon-
tozatait oly sokszor hallotta már a t. Közgyűlés, hogy azok 
ismétlését kegyes türelmével való visszaélésnek tartanám : 
miután a szentesitett tervet folyton valósítva látja a „Házi 
könyvtárban", melynek legelső füzete igen practicus fölfo-
gással a társulat irodalmi, kezelési és pénzügyi állapotát 
tünteti elő, és az akkori helyzetről pontosan számol évköny-
vében. Ez mintegy bevezetésül szolgályán, az u j vállálatot 
„Szent István király élete" czimü rövid történelmi tanul-
mány nyitotta meg Pór Antaltól. A következő fűzet a ter-
mészettudomány egyik legérdekesebb fejezetének vizsgála-
tát adta a hittannal való összefüggésében „Földünk helyzete 
a mindenségben" czim alatt Zádori Jánostól. Ezután „ I X . 
Pius pápa" életirati vázlatát adta kegyeletes hódolatának 
emlékeül ő szentsége áldozó-papságának jubileumára Berg-
mann Józseftől addig is, mig a nagy pápa korszakot alkotó 
életének bővebb leírását adandja. Szemelőtt tartva továbbá 
társulatunk népies ismeretterjesztő hivatását is, egy tartal-

mas füzetben nyújtat tak „Jó tanácsok népünk anyagi és szel-
lemi jólétének előmozdítására." Végre túlemelkedve a nap 
közszükségein, a világirodalom egy magasb röptű classicus 
művének, Kíopstock „Messiásának" első tiz énekével gazda-
gította vallási és szépirodalmunkat Tarkányi Béla fordítá-
sában. Ezekhez járul t az „Encyclopaedia" és „Szentek élete" 
folytatása, úgyszintén a társulat lapjának, a „Kath. Néplap-
nak" és „Naptárnak" kiadása. 

A társulat irodalmi működése ily módon lőn rendsze-
resítve az u j keretben, ily módon folytatta ú t já t a megtisz-
tított mederben. 

Az a férfiú, ki mind az itt előadatott eszközlésében fő-
tényező volt, csak két évig s néhány hónapig iilt a társulat 
alelnöki székében ; csak két beszédet tartott a társulat két 
nagygyűlésén, az 1871. és 1872-ik évieken . . . egy bekö-
szöntőt és egy búcsúzót. Mint már három év előtt kifejez-
tem : „állásomnál fogva kiváló kötelességem lévén társula-
tunk fejlődési folyamát tanulmányozni, ugy találtam, s most 
ujabb három évi tapasztalással megerősödve, ugy találom, 
hogy irodalmi intézetünk eddigi életpályáján legnagyobb 
fontosságú momentum az, mely az 1871. és 1872-ki közgyű-
léseken nyert kifejezést amaz alelnöki két előterjesztésben, 
mely szilárdan ragaszkodva azon állásponthoz, melyen tár-
sulatunk létjoga alapult, — szem előtt tartva azon irányel-
vet, melyet intézetünknek követnie kell, — okulva azon hibá-
kon, tévedéseken és mulasztásokon, melyek mint az ember, 
ugy az ily intézmény gyermek- és ifjúkorával járók, ha nem 
is helyeselhetők, de némileg menthetők, — számbavéve a 
körülményeknél fogva fölmerült szellemi szükségletet, mely 
a társulat tevékenységét igénybe vette, sőt annak pótlását, 
kielégítését követelte . . . . megállapitá ama nagy tervet, 
mely a két közgyűlésnek egyakaratu helyeslése által elfo-
gadtatván és sanctionáltatván, — mintegy canonná, codexxé 
lett, mely szerint a társulat jövő működését intézze, kifejtse 
s ezáltal jövőjét biztosítsa." 

„E tervezet nem akart az újdonság ingerével hódítani, 
megmaradt szerényen az alapszabályok keretében ; s mint 
minden természetes fejlődésü, életképes és állandóságot igérő 
intézmény, — a társulat mnltjához kötötte jelen működésé-
nek szálait, hogy ez által jövő tevékenységének is gyakor-
lati biztos irányt adjon." 

„S ezen gyakorlati életre való tulajdonságon kivül még 
az neveli a szóban forgó nagygyülési codex értékét, hogy az 
nem csupán általános nagy vonásokban van tartva, melyek-
nek részletes kifejtése a későbbi gyakorlatra hagyatott : ha-
nem mind anyagi, mind szellemi tekintetben a legkisebb 
részletig kifejti a társulat teendőit, úgyannyira, hogy éven-
kint a szokásos közgyűlési jelentésnek ez alapon kell állania, 
ha hű előterjesztést akar tenni ezen regulator által szabályo-
zott működéséről." 

Következetes akartam lenni ezen elvhez, s valamint a 
három év előtt, ugy azóta évenkint ezen regulator szerint 
tartatott a hivatalos előterjesztés társulatunk irodalmi mű-
ködéséről és anyagi állapotáról, s megnyerte a közgyűlés sanc-
tióját, ugy mint mikor ezt a codexet az 1871. és 72-ki köz-
gyűlés szentesitette. 

És mi lett ennek következése? mi lett eredménye? 
az, — mit társulatunk fővédnöke, a herczegprimás ugyan-
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azon 1872-ki közgyűlésén enagy nyomatékú kenetteljes pár 
szóval fejezett ki : 

„Forró köszönetet s nyilt elismerést kell mondanom 
inéit. Ipolyi Arnold alelnök urnák, kinek közvetlen kormány-
zása alatt a társulat tnunkássága legnagyobb virágzásra és 
hatásra emelkedett, — kit azonban apostoli királyunk ő fel-
ségének kegyelme ezen munkásságának közepette a beszter-
czebányai püspöki megye kormányzására hivott meg. Hálás 
elismerésünk kiséri ő méltóságát püspöki megyéjébe, s azon 
reménységgel kecsegtetjük magunkat, liogy ő méltósága a 
társulat további emelkedését u j székhelyén is szives részvé-
tével fogja támogatni." 

A társulat ezen ünnepélyes elismerése, közgyűlésen a 
fővédnök által ily velős rövidséggel tolmácsolva, egyers-
mind legméltóbb kri t ikája Ipolyi Arnold alelnöki működé-
sének, s tökéletes igazolása erről tett előterjesztésemnek. 

Midőn a fővédnök az ünnepélyes elismerés ily értékes 
koszorúját nyújtotta a társulat alelnöki székéből védnöki ka-
rába emelt nagyérdemű férfiúnak . . . . nyomban utána ily 
kivánattal fejezte be elnöki beszédét : 

„Magának a t. Társulatnak végre alig kívánhatok job-
bat, mint hogy ma elvesztett lelkes alelnökének helyébe si-
kerüljön oly férfiút nyernie, ki elődjéhez méltóan, a többi de-
rék tisztviselők eddig is minden dicséretre méltó közremun-
kálása mellett, a társulatot hasonló tapintattal, szerencsével 
vezesse közelebb kitűzött czéljához." 

Nekem jutott a nagy szerencse, hogy az ily elismerés-
sel megtisztelt s ily reményhez jogosító jó kivánattal meg-
áldott alelnöki székre a t. Közgyűlés szavazatának többsé-
gével emeltessem ; miben valamint legszebb jutalmát láttam 
addigi irodalmi működésemnek, ugy legszebb kifejezését az 
ehhez kötött bizodalomnak. 

Mindemellett, megvallom, e nagy szerencse gondolko-
zóba ejtett. Oly férfiú utódjává lenni, kinek közvetlen kor-
mányzása alatt, mint a herczeg-primás kifejezé, a társulat 
munkássága legnagyobb virágzásra és hatásra emelkedett. . . 
valóban legnehezebb föladat, ha valaki oly magas felfogás-
sal, annyi erélylyel, bátorsággal és szerencsével, s oly rövid 
idő alatt annyit akar végbevinni ; — de más részről könnyű 
e feladat, ha ily lángszellemü elődnek gondosan elkészitett 
tervezetét s elkezdett művét a helyére választott utód lelki-
ismeretes gonddal folytatja, exequálja. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 7. Egyetemes tanitó-gyülés. Foly a ta-

nácskozás, nagyban történik a készülődés vidéken és a fő-
városban egyaránt az elemi tanitók közt, a fővárosban meg-
tartandó egyetemes tanitó-gyülésre. Nem első összejövetelük 
ez a tanitóknak, tudjuk mindnyájan, hogy néhány év előtt 
hasonló gyűlés tar tatot t a fővárosban ; tudjuk azt is, hogy 
mily lefolyása, mily eredménye volt akkor, azért jó lesz most 
nem is emlékezni felőle, hiszen a keserűségeket, a hálátlan-
ságot nem szivesen idézi az ember emlékébe vissza, de még 
az a zűrzavaros kép sem tesz jó hatást, melyről ama gyűlés 
jegyzőkönyve, ha van, sokat tudna beszélni. 

Félre tehát mind ezekkel, beszéljünk arról, ami lesz : 
az u j egyetemes tanitó-gyülésről. A t. olvasók előtt talán 
smeretes lesz, hogy az egykori egyetemes tanitó-gyülés, egy 

50 tagból álló bizottságot küldött ki, melynek feladatáuT 
tüzetett ki, az uj egyetemes tanitó-gyülés programmját el-
készíteni. Nem levén ismeretesek a bizottság tagjaival, nem 
tudjuk, hogy részesei-e a bizottságnak felekezeti tanitók is, 
avagy mindnyájan közös iskolás tanitók-e ? A liberalismus 
tudvalevőleg e téren, mint máshol, egység helyett szakadást 
hozott létre, midőn minden szükség nélkül, a nép vallásossá-
gának rovására, a közösiskolákat nálunk is meghonositotta. 
Bármikép legyen is azonban, az egyetemes gyűlés programm-
pontozatai közé a vallás-oktatás is felvétettett a bizottság 
által anélkül, hogy közelebbről meghatároztatott volna a 
czél, mi miatt a vallás-oktatás is a tanácskozás tárgyát ké-
pezendette. Nem levén a czél meghatározva, habár talán na-
gyon is könnyű lenne a már történt nyilatkozatokból azt 
eltalálni, előleges censurának nem akarjuk alá vetni, annál 
kevésbé pedig, minthogy értesülésünk szerint, mind a fővá-
rosi, mind az aradi tanitó egyesület utólagosan oda nyilat-
kozott, hogy a vallás-oktatás a programra tárgysorozatából 
kitöröltessék, fennhagyatván a discussio a lapok részére. 

Fz és ennyi az, ami bennünket a megtartandó egyete-
mes tanitó-gyülésben főleg érdekel — érdekel azért, mer t 
végleg még sincsen eldöntve, váljon a vallás-oktatá3 felvé-
tetik-e tanácskozási tárgyul, vagy sem ? Épen azért minde-
nekelőtt e tekintetben volna szavunk a gyűlés katholikus 
tagjaihoz, azokhoz főleg, kik kath. elemi iskolában taníta-
nak. Mint már fentebb megjegyeztük, a liberalismus a tani-
tókat is két részre szakitotta, egyik általában a vallásos 
oktatás, és igy a vallás tanítása mellett is, a másik, mint azt 
a felekezetnélküli iskola természete hozza magával, mind-
kettő ellen küzd, és mi már e szempontból is óhajtottuk 
volna, hogy ha már tanitó-gyülésnek is kell lenni, e gyülé-
sezési korszakban, hogy akkor a felekezeti tanitók külön 
gyűléseztek volna a közösiskolák tanítóitól. De a tényleges 
viszonyt tekintetbe kell vennünk, a tanácskozás közös, és 
ha a felekezeti tanitók akarják, lia ők valóban azok, a mik-
nek lenniök kell, ugy szavazatjukat itt is értékesíthetik, csak, 
mondjuk : akarják, csak ne vezettessenek a népszerűség hnj-
hászátától. Minden ellenóhajtás daczára is megtörténhetik 
ugyanis, hogy a gyűlés tanácskozási tárgyául a vallás-okta-
tás is felvétetik, de ekkor elérkezik a pillanat a felekezeti 
tanítókra nézve, midőn szólani kötelességük, midőn szemben 
szállniok kell azon iránynyal, mely a közösiskolák termé-
szetéből foly. Ok, kik közvetlenül tapasztalhatják a feleke-
zeti és közösiskolák vallásos, illetőleg vallástalan eredmé-
nyét, ne vonuljanak vissza, ha látni fogják, mikép küzd az 
ellenfél azon irány ellen, melyet a felekezeti iskolák tanítói 
képviselnek, hanem az ügy igazságában bizva, az által lel-
kesítve, emeljék fel szavukat a vallásoktatás és vallásos ne-
velés mellett. 

Hogy pedig ezt annál sikeresebben tehessék, hogy to-
vábbá a vallástanítás megszavazását biztosithassák, üdvös 
lenne önmaguktartásuk és sorakozásuk végett a közös gyű-
lés előtt privát konferentiát tartani, és ott már előlegesen 
az eljárásban megállapodni ; mert bár a közösiskolák tanítói-
val gyűlnek is össze, annyi bizonyos, hogy a felekezeti tani-
tók u t ja mégis lényegesen különböző a közösiskolák tanítói-
nak útjától ugy elvileg, mint nevezetesen a vallás-oktatást 
illetőleg, és igy lehetetlen, hogy velük tartsanak, ha ugyan, 
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mit ismét hangsúlyozunk, nemcsak névleg, hanem tényleg, 
és a valóságban felekezeti tanitók akarnak lenni, kiknek fo-
galmával a vallásos nevelés ugy összeforr, mint a fa gyöke-
rével. Az első tehát, mi miatt felszólalunk, az, hogy felekezeti 
tanitóink helyen legyenek akkor, ha a vallás-oktatás ne-
talán szóba kerülne. 

Evvel kapcsolatosan azonban másodszor volna még 
más óhajtásunk is. Nem gondoljuk, hogy a gyűlésben az 
iaditványozási jog kizáratnék, minélfogva tekintetbe véve, 
hogy a resolutiók czélja úgyis az, hogy azok a nm. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium elé terjesztessenek és való-
sittassanak, a felekezeti tanitók feladata oly inditványnyal 
lépni fel, hogy a közösiskolák, melyek a nemzetnek úgyis 
semmi hasznot, hanem csak anyagi és szellemi kár t okoznak, 
beszüntettessenek, felkérve a nm. minisztériumot, hogy a 
kellőleg indokolt inditvány az országgyűlés elé terjesztes-
sék. Ily indítványt tenni a felekezeti tanitók feladata, kik-
nsk még attól sem kell tartaniok, hogy leszavaztathatnak, 
mart ők bizonyára többségben levén, ha együtt tartanak, az 
inditvány sorsát biztosithatják, a minisztériumon, illetőleg 
országgyűlésen levén azután a sor, hogy az igazságos, a 
nemzet jólétére törő inditvány foganatosittassék. Végül még 
a tantárgyakra nézve is hasznos szolgálatot tehetnének 
ugyancsak a felekezeti tanitók. Trefort ő exja nem régen 
jelentette ki az országgyűlésen, hogy belátva, miszerint a 
tanítványok tantárgyakkal túlterhelve vannak a közép isko-
lákban, e tulterheltetésen segíteni óhajt . Kérdjük, nem áll-e 
ez a tulterheltetés az elemi iskolákra nézve is ? Nem lesz ta-
nitóink közt egy sem, ki ezt tagadná. Nem volna-e tehát idő-
szerű, ha e tekintetben is lépést tennének tanitóink, hogy 
megkönnyebbittessék a tanulás, és a tanítványoknak a keve-
sebb tantárgyra több idö maradván, a tanulás sikere biztosít-
tassák? Ime ezek röviden mondandóink a tanitó-gy ülésre 
nézve, tegyék meg tanitóink, a mint őket e sorokban figyel-
meztettük, és akkor legyenek meggyőződve, hogy a nem-
zetnek nagy szolgálatot tettek és minden jók dicséretét ki-
érdemlik maguknak. & 

Franczinország. Voltaire centenáriuma. 1778-i má-
jushó 30-án Párisban meghalt Arouet Ferencz Mária, ki 
miután egyszer hoszabb ideig a Bastilleben bezárva lett 
volna, atyja becsületes nevét szégyelve, 1722. körül elsőben 
Voltere majd Voltair-nek, későbben pedig, saját legmaga-
sabb engedélyével ,de Voltaire ur '-nak nevezte magát. 

Eszünk ágában sincs, franczia irodalomtörténeti ta-
nulmányt irni, de Voltairenek biographiáját sem, s azért elég 
lesz e helytt annyit megjegyezni( hogy ezen ember, éles esze 
s ragyogó tolla mellett oly silány, nyomorult s alávaló je l -
lemmel birt, minő, hála az égnek, ritkán fordul elő a földön. 
Ily jellemmel birni, mindig szerencsétlenség az illetőre nézve, 
de kettős szerencsétlenség az ügyes Írónál, mert annak mű-
•vei a benne rejlő mérget a legszélesebb körökbe viszik szét. 

Ennek az embernek akar Páris városának vörös köz-
ségtanácsa most emlékszobrot emelni, s halála századik év-
fordulóját Francziaország összes működő s ,tiszteletbeli' 
gyujtogatói nagy ,nemzeti' ünnepélylyel akarják vala meg-
ülni, ha a kormány szokatlan s eléggé félénken érvényesített 
erélylyel a tizenkettedik órában tilalmazólag közben nem lép, 
csakhogy oly módon, hogy egyúttal a becsületes elemeknek 

ugyané napra, mely egyúttal az orleansi szűz halálának 
(1431-i május 30-án) évfordulója, szándékolt kegyeletes 
tüntetését is megtiltotta. De hogy még ennyi is lett, azt csak 
Dupanloup püspök jeles s lelkes felszólalásainak köszön-
hető, melyek mindannyi ostorcsapás gyanánt suhogván a 
gyávák fülei körül, végre arra kényszeriték Mareère bel-
ügyministert, hogy emiitett tilalmát kiadni bátorkodjék, de 
csak azon ,mérsékelt' módositással, hogy a rosz mellett a jó t 
is megtiltsa. 

Pedig ha Voltaireben nem épenséggel a katholikus 
egyháznak ellenségét akarnák ünnepelni, bizony egy becsü-
letes és jpzan francziának sem volna oka, egyéb érzülettel 
megemlékezni ezen emberről, mint a legnagyobb utálat és 
megvetés érzületével, mert nem volt a 18. századnak ,bölcsé-
szei' közt olyan, ki idegenebb lett volna saját nemzetétől, 
mint Voltaire, a hatalmasoknak s a gazdagoknak, — elkezd-
ve I I . Katalintól Dubarry grófnéig — hizelgő szolgája és 
tányérnyalója, ki midőn piszkos üzérkedés s tollának leg-
gyalázatosb áruba bocsátása által évenkinti 100,000 frank-
nyi jövedelmet kapart volna össze magának, mint királyi 
kamarás, ,Seigneur de Ferney' és ,Tournay gróf' a népnek 
közép és alsó osztályait mindig csak megvetette, gúnyolta, 
gyalázta, otromba, tudatlan s minden műveltség iránt fogé-
konytalan, nyers tömegnek tekinté és mondá, — mintha 
csak azokat tartotta volna szem előtt, kik most az ő emlékét 
,ünneplik.' 

Ezek nem puszta állitások, hanem oly tények, melyek 
számos idézetekkel bizonyíthatók be, magának Voltaire-
nek irataiból, s ezen idézeteknek kimerítő összeállítása ké-
pezi Dupanloup püspöknek egyik további érdemét. Ezen 
összeállítás s annak közzététele által idézé elé azon országos 
megütközést a vörösök ünnepélyi szándéka ellen, melynek 
pressiója alatt a gyáva kormány meghajlott azon lángeszű 
felszólalás előtt, melylyel a senatusban ostorozta, s igy ket-
tős fényben ragyog Orleans püspökének páratlan genieje, ki-
nek ritka győzelmet sikerült Voltairenek mai fiai felett arat-
nia, midőn őket, kik május 30-án a világosságra kilépni 
szándékoztak, arra kényszerité, hogy odúikban lapuljanak 
s ne merjék arczátlanságukat azzal tetézni, hogy a nemzetet 
még ezzel is botránykoztassák. 

Epezért, mivel ez idézeteknek akkora hatásuk és ered-
ményük volt, nem lesz talán érdektelen azok egynémelyikét 
ide igtatni, de még felesleges sem ; mert Voltairenek Fran-
cziaországon kivül is van nem egy oktalan vagy gonoszlelkü 
tisztelője, kiknek felvilágositására vagy rendreutasitására 
ez idézetek vajmi hathatósak! 

„Nem kell bizony azzal vesződni, — irja d' Alembert-
nek, — hogy a czipészeket és szolgálókat felvilágosítsuk." 
„A közönség — irja Diderothoz intézett egyik levelében, — 
nagyon is csekély kisebbségben van, a többi mind csőcselék. 
A közönségért dolgozzatok tehát, s ne tegyétek ki magato-
kat a csőcselék butaságának." S ugyancsak Diderot- tmás al-
kalommal ekként inti : „Azt ajánlom nektek, hogy az ,Infa-
me'-t (a kath. egyházat) a józan emberek előtt tönkre tegyé-
tek ; de a csőcselék (canaille) számára csak hagyjátok meg." 
Máskor egy d' Alemberthez intézett levelében igy nyilatko-
zik : „A józan emberek előtt a józanész fog győzni, de a ca-
naille még nem érett meg arra ;" — s a porosz koronaher-
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czegnek ezt mondja : „A kik az úgynevezett fényűzés ellen 
zúgolódnak, egytől egyig roszkedvü éhenkórászok." . . , . 

Csoda-e, ha ilyféle nyilatkozatai, melyeket ugyan a 
mai ,tömeg' nem ismer, s amelyeket egyes olvasottabb nép-
rontók mindig eltitkoltak, még Blanc Lajost, a radicalis for-
radalmárt is azon vallomásra kényszeriték, hogy Voltaire 
nem volt a népnek barátja ? Alább alkalmunk lesz, még több 
ehhez hasonló, sőt még erősebb vallomásokat is összeállitani, 
oly egyénektől származókat, kit,liberális ' szempontból ugyan 
nem eshetnek kifogás alá, de addig csak folytassuk az idéze-
teket Voltaireből. 

„A nép — irja Tabeaureauhoz, 1769-i febr. 3-án — 
mindig ostoba lesz és durva, olyan, mint a bivalyok, me-
lyeknek járom kell a nyakukra s egy kis széna." — „A nép 
alatt," irja Damilavillehez, 1766-i april 1-én, „azt a csőcse-
léket értem, mely keze munkája után él" — és d' Alembert-
hez 1767-i junius 4-én : „A mi a canaille-t illeti, azt mond-
hatom, hogy én bizony nem törődöm azzal, mindig csak ca-
naille maradand az." S egyéb alkalmakkor: „A buta népet 
örökké kell a becsületes emberektől különválasztani." — 
„Nem kell azoknak esztelen szemtelenségét tűrni, kik azt 
követelik tőletek, hogy ugy gondolkodjatok, mint szabótok 
vagy a mosónő, mely fehér ruhádat tisztítja." — „Nem kell 
nekem ez a canaille, sem mint barát, sem mind ellenség." — 
„A csőcseléket vezetni kell, nem oktatni, mert erre nem 
méltó," irja Damilavillenek 1766-i márczius 19-én; — „s 
okvetlenül szükséges, hogy tudatlan koldusok is legyenek a 
világon." . . . . 

Látnivaló ebből, hogy Voltaire a ,nép', ,csőcselék,' c a -
naille' alatt nem csak a legalsóbb rétegeket, a napszámoso-
kat s gyári munkásokat érti, hanem minden kézművest, az 
egész, u. n. harmadik rendet, kivévén amaz irodalmi szédel-
gőket és szerencselovagokat, kik az Encyclopaedia cliquejé-
hez tartoztak. Ez a ,csőcselék' szerinte képtelen minden mű-
veltségre s örökké buta fog maradni, sőt kár is lenne, ha 
nem maradna ; ezért kész bolondság, ha a ,demokraták' ün-
neplik Voltairet, másrészt pedig érthető, mit ünnepel a Libe-
ralismus' benne : saját romlottságának ősét, és a legnemtele-
nebb guny, melyet az általa elnyomott népnek szemébe dob-
hat, az, midőn követeli tőle, hogy Voltaireben nagy em-
bert lásson. 

Nem csoda, mondók fentebb, ha ilyenek után még a li-
beralismus táborában is a tanultabbak utálattal fordulnak 
el ezen embertől, kinek aljassága előtt mi szent, mit becsü-
lésre méltó nem volt. Dupanloup püspöknek köszönjük szá-
mos idevonatkozó nyilatkozatnak összeállítását, melyekből 
néhányat idézünk : — igy Mirabeau, ki Voltaire halálá-
nak esztendejében ezeket irta róla : „Mindent, mit Voltaire 
a ,Tancred' után irt, a közönség iránti tiszteletből el kellett 
volna égetni. O, kivétel nélkül, minden nagy embert gyalá-
zattal s bántalmakkal illetett, igy Buffont is, pedig nem hi-
szem, hogy lenne a világon nevetségesebb dolog annál, mi tő 
a természetrajzról irt ." — Staël asszony azt mondja róla: 
„,Candide' czimü munkája olyan, mintha oly lény irta volna, 
mely az emberek szenvedésein gyönyörködik, oly lény, mely 
mint az ördög, vagy a majom, nevetni képes, midőn mást 
szenvedni lát." — Constant Benjamin szavai ezek: „A vol-
tairianismus leszállt azon magas talapzatáról, melyen eddig 

állott. Hogy valaki manap képes legyen Voltaire-*rel az evan-
géliumok felett nevethetni, két szomorú tulajdonnal kell 
birnia : tudatlansággal és könyelmüséggel." Beranger, a hi-
res népkőltő igy nyilatkozott róla : „Gyűlölöm, mióta ama 
költeményét ismerem, melyben az orleansi szüzet, a tiszta 
hazafiság eme ragyogó példányképét gyalázza." Lamartine 
mondja : „Voltaire a királyok iránti hódolatában annyira 
ment, hogy még gyengéiket is istenitette s I I . Erigyesnek 
gyalázatos erkölcstelenségeit mentegette. O az, ki a bölcsé-
szetet arra kényszeritette, hogy X V . Lajosnak kéj hölgyei 
előtt letérdepeljen, mert nem volt a szellemnek azon prosti-
tutiója, melytől ő elpirult volna. Felette érdekesek a Hugo 
Viktor költeményeiből vett, hasonló tartalmú idézetek, azért 
mert épen ezen gonosz bolond az, ki Menier, szabadkőmives 
chocolade-árus után legtöbbet fáradozott a ,Voltaire-ünne-
pély' létesitése körül, pedig ő maga ugyané Voltairet, költe-
ményei számtalan helyein megtestesült kételynek, iróniának 
ördögi sophistának, kígyónak, ragadozó farkasnak, tigris-
nek, daemonnak nevezi. De hát most erről volt szó, hogy az 
ünnepély tüntetésül szolgáljon az ,Infame' ellen s akkor ki 
törődnék egy kis következetlenséggel, hiszen a hazugság 
emez elsőrangú harczosát ily jellemtelen tisztelet illeti meg 
legjobban ! 

Elmellőzzük azon helyeket, melyeken Voltaire hazájá-
ról és nemzetéről a képzelhető legmaróbb gunynyal s meg-
vetéssel nyilatkozik s ekként ebben is a mai liberális ,Patrio-
tismus' ősatyjául mutat ja be magát, s befejezzük ezen ismer-
tetést röviden ezen kérdéssel : becsületes s okos ember lehet-e, 
aki Voltaire tanítványának nemcsak mondja, de még gya-
korlatilag mutat ja is magát ? s minő lehet az a kor, mely ily 
aljas jellemet mint a műveltség egyik elsőrangú csillagat 
magasztalhatja? . . . 

Belgium. Liberális részrehajlás a hivatalok osztoga-
tásában, — ez képezé a belga igazságügyéi-, de Lantsheere 
ur egyik legújabb beszédének tárgyát. A dolog ugy került 
szóba, hogy a szabadkőműves pártnak volt igazságügyére, 
Bara, azért interpellálta, illetőleg támadta meg a kormányt, 
hogy a birói kinevezéseknél feltűnően pártolja a katholiku-
sokat. A tényt magát de Lantsheere nem tagadta, hanem 
igen helyesen csak azon állapotokkal okadatolta, melyeket 
elődje, épen az interpelláló Bara teremtett, s melyek olya-
nok voltak, hogy az osztó igazság követelményei mintegy 
kényszeritik de Lantsheeret arra, hogy kinevezéseiben a ka-
tholikusoknak kedvezzen. „Bara ur, igy szólt a miniszter, 
részrehajlásomat veti szememre, s ezt ugyanazon pillanatban 
teszi, midőn maga dicsekszik vele, hogy mint minister min-
dig csak pár t já t szolgálta s minden kinevezésénél egyedül a 
párt érdekeit tekintette." Mit tesz az, erre nézve a minister 
a következő adatokat hozta fel : „Midőn 1870-ben hivatalba 
léptem, valamennyi főtörvényszéknél nem volt 20 katholikus 
hivatalnok alkalmazva, a kerületi törvényszékeknél 50-nél 
jóval kevesebb, a békebiráknak ötödrésze sem volt katholikus• 
A főtörvényszékek közül 11, a 26 ügyvédi kamara közül 19 

merő liberálisokból állott Az 1867-i törvények eléggé 
furcsa helyzetet teremtettek, mely azonban Bara urnák na-
gyon kedvezett, olyannyira, hogy ő 3 év alatt több kinevezést 
haj tot t végre, mint én ö1 / , alatt. Nem engedem meg, hogy a 
pártérdek befolyást gyakorolhatna a birói Ítéletre, de annyi 
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még is csak igaz, hogy a hivatalnoki testületnek számará-
nyai meg kell, hogy feleljenek az országos pártok számará-
nyának. E viszonyt, ezen egyensúlyt önök, a liberálisok, meg-
zavarták volt, én pedig iparkodtam azt helyrehozni. S hogy 
állunk ma? A főtör vény székeknél, az államügyészségek- s 
az egyesbiróságoknál a liberálisok többségekben vannak. A 
semmitőszékek közül egy kizárólagosan a liberálisoké, a 
többiek vegyesek, de olyképen, hogy önök, a liberálisok, még 
mindig előnyben vannak. 26 államügyészi hivatal közül 9 
merő liberális s csak kettő tiszta katholikus, s a 26 királyi 
államügyész közül 21 liberális van. Igy állanak a dolgok 
ma, miután a katholikusok 8 év óta kormányon vannak." 
Ezek után a minister részletekbe bocsátkozott, melyek azt 
tüntették ki, hogy Bara hivatalával pártérdekből egyenesen 
visszaélt; ezen adataival Lantsheere liberális elődjét annyira 
tönkretette, hogy még a szabadkőműves ,Indép.' sem mert 
védelmére kelni, s mindenki csodálkozva kérdé, hogy lehe-
tett ily gyakorlott taktikus, minő Bara, oly ügyetlen, hogy 
e kérdést még csak meg is pendítette? 

Ezen aprólékos küzdelmek közt a katholikus kormány 
nagy engedményeket tett liberális ellenségeinek, midőn az 
u j választási törvényt engedte létre jönni, melyhez a liberá-
lisok igen nagy reményeket kötöttek. Az azóta megejtett vá-
lasztások csakugyan is azt derítették ki, hogy a liberálisok 
ezen törvény által néhány helyet nyertek, ámbár a többség 
ennek daczára is még mindig a katholikusoké. o o 

A leghevesebb választási mozgalmak közepette ,Katho-
likus és Államférfiú' czim alatt nagy feltűnést okozott röpirat 
jelent meg, melynek keletkezése époly titokszerü, mint, le-
galább eddig, — gyanús. A fűzet különben szigorúan ka-
tholikus modorban van irva s többi közt egy katholikus szél-
ső jobboldal megalakulását javasolja, mely, szerinte, az eddig 
uralkodott ,mérsékelt' katholikusokat arra kényszerithetné, 
hogy az egyház érdekeit nagyobb erélylyel védelmezzék, 
mint eddig tevék. 

Ez mind igen szép szó lenne, de azon körülmény, hogy 
a liberálisok különös kedvteléssel idézik e röpiratot, annak 
bebizonyítására, hogy a katholikusok messzeható terveken 
törik fejőket, különösen azon : miként lehetne az ,ultramon-
tán' uralmat „évszázadokra biztosítani", e körülmény e röp-
iratot kissé gyanússá teszi, mint a melynek az is lehet czélja 
hogy egyrészt szakadást idézzen elő a kath. párt közt, más-
részt pedig a liberálisoknak hasonló ragalmakra ürügyet 
szolgáltasson. Ekként fogva fel a dolgot, értjük azt is, hogy 
a katholikus képviselők egyhangúlag és eléggé hevesen nyi-
latkoznak ezen röpirat ellen, s talán még sincs egészen igaza 
a római ,Voce della F.'-nak, midőn ugyenezen alkalomból a 
belga kath. képviselőknek szemökre veti, hogy a hatalmat 
nem használták fel ugy, amint lehetett és kellett volna. Te-
kintve a véghetetlenül összebonyolított viszonyokat s azt, 
hogy az országnak protestantizálására tövekvő szabadkőmi-
ves párt roppant anyagi és szellemi tőkével rendelkezik, s 
a volt király alatt majdnem kizárólagosan kezelte a hatal-
mat s ezért óriási rombolásokat tehetett, talán méltányosabb 
elismerni, hogy a katholikusok a legutóbbi évtized alatt so-
kat tettek, mint végső szigorral inquirálni : nem tehették 
volna-e még többet ? s ha talán igen, — miért nem tették ? 

Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének 

történetéhez. (Folyt.) X I . Továbbá a ploski és samogiziai püs-
pöki székeknek számtalan más suífraganeusát, melyeknek a 
concordatum szerint betöltve kellene lenniök, üresen hagy-
j á k ; azon nagy terjedelmű egyházmegyék helyett, melyek-
ből a varsói es mohilevi egyháztartományok állanak, már 
csak kettő, a ploski és samogiziai létezik. — Több egyház-
megye önkényesen eltöröltetett. Ilyen a kamenezi 1866-ban, 
a podlachi 1867-ben, a minski 1869-ben. — Ezen utóbbi 
szék a wilnaival egyesittetett és Zylinski papnak ada-
tott, ki annak vezetését át is vette és a mai napig kezében 
tartja, a sz. szék jóváhagyása nélkül. A sz. atya nem tűrhet-
vén, hogy a feltolt Zylinski folytassa a két egyházmegye 
pusztítását, elrendelte annak elmozdítását ; különben köte-
lességének fogja tartani az emiitett bitorló ellen a eanoni tör-
vények teljes szigorával járni el. 

X I I . 1875-ben az uralkodó egyház synodusa egy uká-
zának értelmében achelmi görögegyesült egyházmegye eltö-
röltetett és szakadár eparchiává alakíttatott. Az egész világ 
tudja, mily számosak azon gyászos körülmények, melyek 
megelőzték, kisérték és követték ezen szomorú eseményt. 
Különösen mindenki tudja, hogy miután véget ért az erő-
szakos elnyomás és óriási megfélemlítés, mely alatt a clielmi 
egyház (utolsó egyesült egyház az egész orosz birodalom-
ban) szakadása megtörtént, ezen megye népei felemelték sza-
vokat, hogy magukat teljesen katholikus hiveknek, a pápa, 
mint sz. Péter utódja alattvalóinak vallják : tiltakozásaik által 
a czár ő felségének benyújtott collectiv feliratok minden ér-
vényét megsemmisítették, azon feliratokét, melyekhez ők 
beleegyezésöket soha sem adták, sőt azt mondják ezen fel-
iratokról, hogy azok csel ut ján gyűjtet tek és visszaélésre 
használtattak az u j papság által, mely helyébe lépett az igazi 
katholikus papságnak, melyet majdnem teljesen elmozdí-
tottak, mint komoly akadályát az emiitett feliratoknak. 

Ezek után képzelhető, mily siralmas és veszélyes a 
kath. vallásra nézve a chelmi görögegyesiiltek jelen helyzete. 
Erőszak utján alá levén vetve a schismának, polgári és hiva-
talos életök tényeiben hitöket nem vallhatják, melyet azon-
ban lelkiismeretökben megőriznek : majdnem teljesen meg 
levén fosztva, rabságba hurczolás vagy száműzetés által, hős-
lelkű jiapjaiktól, kik nem akarták magukat a schismának 
alávetni, kénytelenek nélkülözni a papi működés szükséges 
segélyét ; mert nem tudják magukat semmikép elhatározni 
arra, hogy lelki bajaikban a rájok erőszakolt u j szakadár 
papsághoz forduljanak. Ezen tények, melyek semmi poli-
tikai ürügy alatt nem menthetők, annyira megszomoriták 
ő szentségének atyai szivét, hogy ő ez ügyben legerélyeseb-
ben felszólalt és tiltakozott és ugyanazon időben kérelmezett, 
hogy vessenek véget a szerencsétlen chelmi egyházmegyé-
ben a dolgok ily állásának, mely szerfölött veszélyes az ő jó 
és hű katholikusainak lelki javára nézve. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
-f- „ Rövid oktatás azon gyónásról, melyet csupán áhí-

tatból végezünk." I r ta P. Boone I . B. S. J . Második kiadás 
után magyaritá Haugg Leo, a szatmári irg. nővérek lelki-
igazgatója. Eger 1878. 16-odrét, 63 1., ára 25 kr. Különös 
ajánlás helyett álljon i t t a jó könyvecskének előszava : 
„Ajánljuk e könyvecskét a lelkészeknek, a szerzeteseknek 
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i s mindazoknak, kik oly szerencsések, hogy mindig Isten 
malasztjában vannak, és a bűnbánat szentségében gyakran 
részesülnek. Kérjük, miszerint figyelemmel olvasgassák át ; 
tegyék elmélkedésük tárgyává, hogy mindazt, mi benne fog-
laltatik, valósítsák, és hogy soha se járuljanak a sz. gyónás-
hoz puszta szokásból, hanem mindig azon őszinte vágytól 
indíttatva, miszerint a megszentelő malasztban gyarapodja-
nak. — Felszólitjuk a hitszónokokat és gyóntatókat, hogy e 
fontos tárgyról gyakran beszéljenek, kiemelvén különösen 
azon nagy előnyöket, melyek a feloldozásban foglaltatnak, 
hogy azt a hivők mindinkább becsüljék és utána buzgón 
törekedjenek." 

Készünkről csak azt kivánjuk, hogy az első kiadás mi-
nél előbb fogyjon el, s a második, ha nem is oly csinos kiál-
lításban, jóval olcsóbb legyen ; ez ugyanis nagy befolyással 
leend, a jó és hasznos művecskének terjesztésére. 

X Megjelent : , Jézus Szeretete a bűnbánók 
iráni', irta Manning bibornok és kitűnően fordította ma-
gyarra t. munkatársunk. Molnár János, Esztergom sz. kir. 
város segédlelkész. Ára 40 kr. T. olvasóink figyelmébe ajánl-
juk e nagybecsű művet, melyben a ,Religio'-han nem régen 
megjelent, hasonczimü czikksorozatot igen csinos kiállítású 
könyvecskében összegyűjtve találjuk. 

A Az esztergomi papnevelde magyar egyházirodalmi 
iskolája, dr. Rohling Ágostonnak ,A tizenkilenczedik 
száz fid katekizmusa' czimü jeles müvét fordította ma-
gyarra s legközelebb szét is küldte. — Az esztergomi könyv-
árus, Buzárovits Gusztáv diszes kiadásában megjelent ezen 
nagyterjedelmü munkának, bolti ára 1 ft. 20 kr. 

© A Tettey Nándor és társa által kiadott , Külföldi 
kath. theologiai irodalom tár háza' második évfolya-
mának III-ik* kötete jelent meg, mely dr. Brück Henrik 
„Egyháztörténelmé"-nek VII I -d ik s befejező részét tartal-
mazza. A fordítás a szerkesztő, Zimándy Ignácz törökbá-
linti plébános jeles tollából folyt. Sajnos, hogy ezen kötet 
egyszersmind a vállalatnak utolsó kötete ; a kiadók kényte-
lenek azt egyelőre megszüntetni, mert a közönség csekély 
részvéte nem felelt meg azon áldozatoknak, melyekbe ha-
sonló vállalat kerülni szokott. 

= Freiburgban (Svajczban) egy csinos kis könyvecske 
jelent meg: ,Lehren und fíathschlüge des Papstes 
J'ius IX. an die Katholiken' czim alatt. Rövid kivo-
natokat tartalmaz az elhunyt nagy pápa brevéiből, allocu-
tióiból s beszédeiből. A mű minden példánya meg van szá-
mozva ; a hozzánk beküldött is ily számmal van jelölve. A 
könyv ára 1 frank. A könyv vevői között f. évi junius 
30-án ki fog sorsoltatni azon kristály pohár, melyből állitó-
lag I X . Pius pápa 1877. január 6-kán az olasz zarándokok 
ünnepélyes fogadása alkalmával vizet ivott. A pohár a za-
rándoklat elnökének birtokába jutott , ki azt az emiitett 
könyvecske kiadóinak ajándékozta. Kapható a könyvecske 
Pesten, Tettey és társnál. 

gj^p* A budapesti központi növendékpapság magyar egy-
házirodalmi iskolája a jövő 1878/9 tanévre a következő mű-
vek lefordítását határozta el : 

I. „Die Freiheit des Unterrichts, eine Forderung der 
Gerechtigkeit und des Gewissens." Von E. Mair. 1877. 

I I . „ Der Aberglaube." Von Dr. Theophil Simar. 1877. 

V E O Y E S E K . 
— Ftdő Tóth Mike atya e napokban levéllel tisztelt 

meg bennünket, melyben többi közt ezeket mondja : „Szűz 
Mária tiszteletére irt könyvecském alkalmából tollharcz fej-
lődött ki, mely fölött annyival inkább sajnálkozom, a meny-
nyiben arra alkalmat szolgáltattak egyes általam használt 
kifejezési módok, melyeket azonban én, mihelyt tudomá-
somra jutott, hogy azok oly helyen szültek visszatetszést, 

melynek kivánatai előtt meghajlani mindenkoron törekvé-
sem, legott, a mennyiben még hatalmamban álla, könyvecs-
kémből eltávolítottam." 

Midőn e sorokat a ftdő szerzőnek különös kívánatára 
idézzük, a magunk részéről csak annyit teszünk hozzájok, 
miszerint őszintén sajnáljuk, ha e polémia által talán né-
hány kellemetlen pillanatot okoztunk neki ; de biztosítjuk, 
hogy ,Antrikritikus' urat, midőn sorait irta s e lapok szer-
kesztőjét, midőn azokat kiadta, egyedül csak az ügy érdeke 
vezérelte, anélkül, hogy ezért egyiküknek is eszébe jutot t 
volna, t. szerzőnek akár orthodoxiája, akár hittudományi 
képzettsége iránt csak egy perczig is a legkisebb kétely-

nek adni helyt. S azért reméljük, hogy még igen gyak-
ran lesz örvendetes alkalmunk ft. Tóth Mike úrral az iro-
dalom terén nem csak találkozni, de baráti kézszorításokat 
is válthatni vele. 

= Ó Eminentiája a herczegprimás ujabban egy egész 
képgyűjteményt vett Rómában, hogy azt az általa Eszter-
gomban bőkezűen alapított képtárba bekebelezze. Az emlí-
tett római képtár CO művészi képet foglal magában a régi 
olasz iskolából. Tulajdona volt Bertinelli római kanonoknak, 
ki nagy szorgalom és műértelemmel gyűjtögette. Bekövet-
kezett halálával az örökösök áruba bocsátották és Ö Emja 
20,000 ft. o. é. megvásárolta. — A prim isi képtár metsz 
vény-csarnoka már berendezve, a szokott napok és órákban 
nyitva áll a látogatók számára. Esztergom.') 

— Rómában az esküdtek nem régen felmentették a 
, Vovere' czimü lapot, mely Olaszhon népét arra szólította fel, 
hogy elűzve az „áruló családot", köztársaságot alapítson. 
Ugyanakkor Firenczében felmentették bizonyos Signoreili 
és társait, kik nyilvános helyen „Le a királylyal" és „Éljen 
a köztársaság" kiáltották ; végre az államügyész Crispi el-
leni keresetét beszüntette, mert első házassága ,olasz jogfo-
galom' szerint semmis volt . . . . Mily szépen hangzik e szó : 
,Olasz jogfogalom• ! 

— A zsidó perfidiában mindig kitűnő ,Pester Lloyd' 
ebbeli tulajdonának legújabb jelét akkor adta, midőn dr. 
Nobilingre, ki tudvalevőleg a német császár elleni második 
merényletnek elkövetője, ráfogta, hogy a ,Germanin' munka-
társa volt, mely lapnak megnevezésénél a t. publikum ter-
mészetesen mindjárt a berlini, ily nevü kathobkas lapra gon-
dolt, mert a zsidó nagybölcsen nem tette hozzá, hogy ez alatt 
a hasonnevű, Lipcsében megjelenő, socialisai lapot kell érteni, 
melynek összes évfolyamai találtattak a gonosztevő könyvtá-
rában. De azért a ,Ll'iyd'-na,k szerkesztője a delegatióban 
annál nagyobb hévvel tört, egy másik, nem keresztelt zsidó-
nak társaságában lándzsát Oláhországban élő fajrokonaik 
mellett, lévén az oláhok oly műveletlenek, hogy nem képesek 
felfogni, mily szerencse és megtiszteltetés egy nemzetre nézve, 
ha olyan törvényei vannak, melyek segítségével a zsidó ,le-
galiter' szívhatja a kereszténység vérét. Pedig, ha az oláhok 
kissé áttekintenének a határon, e tekintetben ugyancsak kellő 
felvilágosítást szerezhetnének. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, XIII.Leo 

pápa számára. 
Eddigi összeg 87 frt. 50 kr., 5 darab cs. kir. ar., 3 fr t . 

ezüst s 2 húszas. 
E x Vetvár, e jelmondattal : „ Ut queant latis resonare 

fibris 5 frt.. 
Egyéb kegyeletes adományok. 

Ugyanonnan az északi missiókra 5 frt . 
a Sz.-László-Társulat számára 5 frt. 
a száműzött lengyel papok számára . . . . 5 frt. 
a chinai missiókra 5 frt. 

Szerkesztői üzenet. 
B. F. Azt a ,lex:coir-t azért nem hirdettük ; mert minden, nem tüze-

tesen katholikus encyclupaediáról a priori tudjuk, hogy nem ér semmit. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi vándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1878. 

Tartalom : Jog i tanulmányok az egyházi vagyonról. — Tárkányi Béla alelnöki jelentése. — Egyházi tudósítások : Pest. 
Zsidóügy a delegatióban. Svajcz. Nagyszerű felsülés. Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének történetéhez. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
(Folytatás.) 

Az államnak, czéljánál fogva, mely a társadalmi 
jogrend fentartása és érvényesítése által az embe-
rek ideiglenes jólétének előmozdításában áll — fi-
gyelmét mindenekelőtt arra kell fordítania, hogy 
polgárai természeti és szerzett jogaikban ne hábor-
gattassanak, hogy egyes polgárok tevékenysége a 
köz-és magán jólétre bénitólag ne hasson, hanem in-
kább, hogy ez amaz által elösegittessék és vele össz-
hangzásban legyen. Ennélfogva az államnak őrköd-
nie kell a társulatok fölött is, melyekbe egyes pol-
gárai egy közös czél érvényesítése szempontjából 
lépnek, — hogy az ily társulatok a megengedett 
czélok határait át ne lépjék és a társuló polgárok 
egy jólétökre hátrányos alárendeltségbe, függésbe 
ne hozassanak, vagy igazságtalan, méltatlan mellő-
zés és nyomás által a jogos versenyzéstől el ne üttes-
senek. Igy az állam jogkörébe vágó dolgot tesz, mi-
dőn az üzleti-, részvény- és más egyéb társulatokat, 
testületeket, bölcs törvények által szabályozza avég-
ből, hogy a polgárok nagyobb számának anyagi 
jólléte üdvös fejlődésében ne akadályoztassák, és az 
általános szükségletii dolgokban káros egyedáruság 
be ne csempésztessék. 

Még inkább kötelessége az állami hatalomnak 
közbelépni ott és akkor, ha valamely, kebelében ke-
letkezett társulat elfajulna és kárhoztatandó czélok 
elérésére törekednék; mert miként Savigny meg-
jegyzi,1) „erkölcsileg tilos czélok elérésére alakult 
társulat, nem jogi személynek, hanem erkölcsi lehet-
lenségnek tartandó." — „Kétséget nem szenved — 
irja Périn, a nagy tudományu löveni egyetemi ta-
nár — hogy a nyilvános hatalmaknak kötelessége, 

System des heutigen röm. Rechtes §. 94. 

afölött őrködni, hogy a társulatok, melyek valamely 
magánérdek elérése végett keletkeztek, az általános 
törvényekkel ellenkezésbe ne jöjjenek. A minden 
jogos érdek minél szélesb érvényesítésének védel-
mére felállított hatalmak ugyan semmikép sem te-
hetik koczkára a magánérdeket, parancsoló indokok 
nélkül, csak a közérdek határozatlan megfontolása 
u tán ; de meggátolhatják, meg kell gátolniok azt, 
hogy egynehánynak érdeke fontos ügyben valameny-
nyinek jól megértett s jól bebizonyított érdeke fölött 
győzelmet ne arasson.u a) 

Az államnak ezen corrigáló, összhangzatositó 
befolyását a társulatokra nézve még azok is megen-
gedik, akik különben magából a társulok szabad-
akaratából kifolyónak tekintik a hatalmat a társula-
tokkal a jogi személyiséget közölni. Ezek is megen-
gedik, hogy a nyilvános hatalomnak ép ugy jogában 
áll valamely társulatot, egyletet a jogi személyiség 
szabadalmától megfosztani, mint bizonyos okok 
miatt egyes polgárt jogilag hallottá nyilvánítani. 

Ezek szerint tehát az államnak kétséget kizá-
rólag meg van azon joga, hogy bizonyos esetekben 
egy kebelében támadt társulatot, az egyén társulási 
jogának sérthetetlenségemellett — feloszlathat, vagy 
azt, anélkül hogy feloszlatná, jogszemélyiségi előjo-
gától megfoszthatja. És ez utóbbi eset a közéletben 
csakugyan akárhányszor szemünkbe is ötlik, midőn 
a társulati jogokkal biró és ily jogok nélküli testü-
letekről, egyletekről veszünk tudomást. 

Visszatérve már most fentebb felvetett kérdé-
sünkre, ismételve kérdezzük : elégséges-e a jogi sze-
mélyiségnek valamely társulattal vagy ajtatos ala-
pitványnyal való közlésére az alapítók, illetőleg 
társulok magán akarata akként, hogy valamely tár-
sulat vagy kegyes alapítvány a jogi személyiség 

2) Pér in : „A ker. társadalom törvényei" Bpest. 199.1. 
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előjogát tüstént megnyerje, a mint a nyilvános ha-
talom nem lép akadályozólag elébe; avagy pedig 
kivántatik-e több is a nyilvános hatalmak részéről, 
jelesen ezek tényleges közbenlépése is a társulatok 
jogi személyiségének megalkotására? A nyilvános 
hatalom alatt e helyütt nem csupán az állam érte-
tik, hanem az egyház is; mert ennek kebelén belül, 
mint kimutatandjuk, szintúgy keletkeznek és kell 
keletkezniük jogi személyeknek, mint az államéban. 

E kérdésünkre maga a jogi személy fogalma 
adja a feleletet. Evégből állitsuk még egyszer sze-
meink elé a jogi személy fentebb adott fogalmát. 

A jogi személynek adott fogalmából ugyanis 
következik, hogy az létezhetik anélkül is, hogy több 
physikai személyek substratuma legyen, anélkül 
hogy több társuló individuumból álljon. A jogi sze-
mélyiséggel felruházott társulatok létezése nincs 
kötve a társulók életéhez, hanem ez tartósabb és 
erősebb nemcsak mint az egyes tagok egyenként 
véve, hanem mint a társtagok együttvéve is. Az 
egyes társtagok kihaltával vagy szétoszlásával egy 
egyszerű, jogszemélyiséggel nem biró egylet meg-
szűnik ; de egy társulat, mely jogi személyiséggel 
bir, azért nem szűnik meg. Vagyona ily esetben is 
megtartaná lényeges és jogos hordnokát ; mert az 
ily jogszemélyiséggel felruházott testületek- vagy 
alapítványoknál a physikai individuumok egészen 
háttérbe szorulnak. Akik az ily társulatokkal érint-
kezésbe jönnek, jogilag nem egyes emberek ellené-
ben állanak, kiken jogigényeiket érvényesíthetnék, 
hanem érintkezéseikben az egyes tagoktól külön-
böző jogalanyra, a társulat jogi személyiségére van-
nak utalva. 

A társulatok és ajtatos alapítványok jogi sze-
mélyiségeihez kötött és velők az életben nyilatkozó 
ezen uj viszonyok azonban olyanok, melyek az egyes 
emberek természeti, társulási jogát és szabadságát 
meghaladják. 

Hogy is vindicáltathatnék egy birtokos magán-
akaratának azon jog, hogy vagyonát ne csak életé-
ben bizonyos, kényekedve szerinti czélra fordíthassa, 
hanem, hogy az holta után is minden időre egyéb 
rendeltetéstől elvonatva, csak az általa megszabott 
czélra fordittassék. A kegyes czélokra hagyomá-
nyozó hátrahagyott vagyonára nézve sein absolut 
hatalommal nem intézkedhetik, mert a halálban min-
den tulajdonjogi kötelék megszakad; de mások fö-
lött sincs direct hatalma, mely által azokat bizonyos 
jótékony czélra hagyományozott vagyonnak, aka-
rat ja szerinti hováforditására nézve, lelkismeretök-

ben kötelezhetné. Már pedig ily lelkiismere tben való 
kötelezettség nélkül semmiféle kegyes aLapitvány 
czélja nem képzelhető, nem foganatosítható. 

Ugyanez áll a testületi jogi személyeket illető-
leg is. I t t is uj, a társulók természeti jogából nem 
származtatható viszonyok jönnek előtérbe. I t t is, 
mint az alapítványoknál harmadrendű személyek 
köteleztetnek lelkiismeretökben a testületek jogait, 
vagyonát ugy tartani tiszteletben, mintha azok va-
lódi, physikai személyek volnának.. Ilyen viszonyo-
kat azonban csak az alkothat a társadalomban, aki 
az Isten souverain hatalmának e földönképviselője, 
a nyilvános hatalom. Ily kötelezettségeket az ala-
pítványi és testületi fictitius személyiségekkel szem-
közt előírni, csak az van és lehet illetékes, aki a tár-
sadalomban a törvényhozói és kötelező hatalom-
mal bir. 

Savigny 3) a következő okadatolással hozza le a 
magánosnál magasabb akaratnak, a jogi személyek lé-
tesítésére való szükségességét : „Az állami jóváha-
gyásnak — úgymond — minden jogi személy léte-
sítésénél való szükségessége, a politikai szempontok-
tól függetlenül, mélyen beható jogi alappal bir. Az 
ember jogképességi igényét testi megjelenése által 
magával hozza a világra. Ezen testi megjelenésénél 
fogva minden más tudja, hogy öt jogában tisztelni, 
minden biró, hogy öt ezen jogaiban védeni tartozik. 
Ha már most ezen egyes embert természeténél fogva 
megillető jogképesség, jogvélelem —• fictio — által 
egy képzeleti személyre vitetik : ugy az egyes em-
bernél meglevő természeti jogképesség ezen képze-
leti személyre való hitelesítése egészen hiányzik, és 
csakis az állam legfőbb akarata pótolhatja azt. Es 
ezen, jogszemélyiségeket alkotó hatalom, egyesek ké-
nyekedvére nem hagyható, mert különben a társa-
dalom jogi viszonyaiban a legnagyobb rendetlensé-
gek és bizonytalanságok támadnának, eltekintvén 
ama visszaélésektől, melyek egyesek gonosz szán-
dékai és akarata által lehetségesek volnának." 

Egyesek magán akarata ennélfogva sem alkot-
hatja meg azon viszonyok jogszerű létezését és elis-
mertetését, melyek a jogi személyiség fogalmához 
kötvék. Ezt csupán a nyilvános közhatalom teheti. 
Ez nem hal ki, mint a physikai személyek, csak kép-
viselője, hordnoka változik. Kötelező hatalma kiter-
jed azon egész társadalomra, mely neki közvetlenül 
alá van vetve. 

Még szembetűnőbbé lesz a közhatalom ezen 
joga, ha annak rendeltetését: a polgárok közjólétét 

3) System des heutigen röm. Rechtes. Bd. 2. Kap. 2. §. 89. 



371 

különféle közhasznú czélok által előmozdítani, veszszük 
szemügyre. Ezen czélok különfélesége ugyanis kívánatossá 
teszi, miszerint az önálló, független állam mintájára, termé-
szetesen helyi és ügyi megszorítással, egyes kisebb intézetek 
keletkezzenek az állam kebelében, bizonyos közhasznú czé-
lok elérésére. Es pedig az ily intézetek, társulatok létesíté-
sénél arra kell törekedni, hogy minél függetlenebb ül létez-
hessenek ; mert minél kevésbbé van megkötve tagjainak cse-
lekvési szabadsága a nyilvános hatalom által, annál élénkebb 
részvétet és tevékenységet keltenek, annál áldásdusabban 
működhetnek. „Oly nép — úgymond Périn *) — melynél az 
államon és uradalmán kivül más társulás nem léteznék, mely-
nél az emberek a nyilvános hatalommal szemközt elszige-
telten állnának, egy néphez méltó, teljes és igazi társadalmi 
létre igényt többé nem tarthatna ! Ily nép még csak felosz-
lott tömege volna az egyéneknek, kik a hatalom által egy kö-
zös közön belül tartatnak és egy közös középponthoz kap-
csolva maradnak mindaddig, mig azt a belső feloszlás meg-
eno-edi ; ez már többé nem társadalom, azaz oly erkölcsi 
lény, melyben az egyesek ép oly életet élnek, mint az egész, 
és mely a szellemek és akaratok egységéből épiti fel erejét 
és nagyságát." Társulási szabadság és a társulatoknak a 
közczól által feltételezett cselekvési szabadsága nélkül az 
állam nem lenne egyéb egy bénult hustömegnél, melynek 
tagjai semmittevésre kárhoztatva volnának, s melynek vege-
tativ életéről csakis a polgárok adózása tanúskodnék. 

Az emberi társadalom tehát természetszerűleg alkot 
organikus fejlődésükben egyes, helyes és hasznos czélok 
elérésére törekvő társulatokat, — vagyis nekik nemcsak ke-
letkezésükben utjokat nem állja, hanem inkább, czélok be-
csületessége és hasznossága felől az Isten adta természeti 
alaptörvények számba vételével meggyőződvén, — még jogi 
személyiséget is kell kölcsönöznie és biztositania. 

Ha már most az egyházat és a benne létesülő társula-
tokat csakis mint vallási czélok érvényesítésére keletkezett 
önkénytes, szabad társulatokat tekintj ük — létjoguk és azzal 
tulajdon- és birtokjoguk is époly kevéssé vitázható el és 
vonható kétségbe, mint más ilynemű társulatoké. 

Már csak ezen, az egyház lényegének legalantibb fel-
fogása mellett is, az államhatalom tartozik, ha igaz és mél-
tányos akar lenni, az egyháznak és intézeteinek jogszemélyi-
ségét elismerni, és neki m i n d a z o n jogokat megadni, melyek-
kel egyéb, jogszemélyiséggel felruházott társulatok birnak. 

Feltéve tehát, de meg nem engedve, hogy az állam 
egyedül illetékes jogszemélyiségek alkotására ; feltéve, hogy 
a vallási érdekek és czélok az állam közbenléptét kívánják 
avégből, hogy szilárdságot és jogszemélyiségi szabadalma-
kat nyerjenek : ugy az államhatalom ez esetben sem tagad-
hatná meg jogosan ezen kötelességet inkább mint jogot — 
az egyház és társulatairól. 

Az egyház tulajdon- és birtokjoga azonban nem csu-
pán ezen alapon nyugszik. Az egyház és egyletei birtoklásá-
nak igazi és tulaj donképen i alapja sokkal kedvezőbb és erő-
sebb, mintsem azt az elébb emiitettük állami elismerés és 
jóváhagyás neki nyújtani képes volna. 

(Folyt, köv.) 
4) A ker. társadalom törvényei 190. 1. 

Alelnöki jelentés 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márez. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

T. Közgyűlés ! én a könnyebbet és biztosabbat válasz-
tottam, nemcsak tehetségem és erőm gyengeségének érzeté-
ben, hanem azért is, mert igy véltem legjobban teljesíthetni 
a fővédnöknek, egyszersmind a t. társulatnak, választásom-
hoz kötött jó kivánatát és várakozását. 

E nyomon haladva, igen könnyen s röviden adhatok 
számot alelnöki működésem hat évi cyclusáról, melyre meg-
választattam, s mely az alapszabályok 5-ik szakasza szerint 
most ért véget. 

Kezdem mindjárt a „Házi Könyvtáron", melynek je-
lentékeny része épen e tekintetben is jól gazdálkodó elődöm 
hagyatékából maradt az alelnöki kamarában . . . Ezek név 
szerint legelőször is a társulat „1872-i Évkönyve," mely a 
nagygyűlés tárgyait s ezek közt az általam többször idézett 
alelnöki előadást tartalmazza, melyet a közgyűlés egyakaratu 
helyeslése (mint mondám) codexxé szentesitett. Ezt követi 
„A magyar nemzet története" Franki (Fraknói) Vilmostól 
3 kötetben, melynek létesítéséhez a fővédnök herczeg-pri-
más maecenássága já ru l t 100 darab aranynyal, s mely mű 
értékéről a szerző neve eléggé kezeskedik. Gróf Lázár Kál-
mánnak „A szabad természetből" rajzolt képei és vázlatai 
irodalmunk e nemű egyik igen kedves termékeül fogadtat-
tak. Nemkülönben hazai történelmünk egyik legnemesebb 
jellemének legmagasztosabb alakjának „Hunyadi Jánosnak" 
életirása Pór Antaltól. „Az ember származása" czimü füzet 
Sidney Herbert Laind, „A megczafolt Darvinismus" nevű 
munkája után forditva, egy korszerű kérdést tárgyal. Ezu-
tán jöt t az „Északafrikai uti vázlatok" I . kötete, Egyiptom-
ról érdekes és tanulságos rajzokat adva Zádory János ügyes 
tollából, továbbá a „Hasznos és kártékony állatainkról" gr. 
Lázár Kálmán által kezdeményezett s az ő halála után Kri-
esch János tanár által folytatott népszerű munka. A „Házi 
könyvtár" X V I I I . X I X . kötetei, „Veresmarti Mihály X V I I . 
századi magyar író élete és munkái" czim alatt Ipolyi Ar-
noldtól oly gazdag tartalmú s tanulságteljes korrajzot adtak 
a hitújítás idejéből, mely korrajz nemcsak irodalmunkban 
közfigyelmet ébresztett, hanem egyik külföldi tekintélyes 
kritikai lap által is a monographiák egyik jeles mintájául 
lőn elismerve. — A X X . füzet „Délfrancziaországról" szin-
toly érdekes, mint tanulságos vázlatokat adott az élénk tollú 
Maszlaghy Ferencztöl. A X X I I I . és X X I V . kötetek „VII , 
Pius pápasága" czim alatt egyháztörténelmünk legvonzóbb 
s legtanulságosabb szakaszainak egyikét adták, a világi és 
lelki hatalom közötti nagy harczot nagyszerű képben állítván 
szemeink elé, tanulságul a kicsinyhitüekre nézve, kik a sze-
rencsétlenség között az egyház fólmagasztaltatásában nem 
biznak ; tanulságul főleg azokra nézve, kik azt hirdetik, hogy 
a pápaság magát lejárta. — „A keresztény álláspontja a ter-
mészetben" czim alatt Soos Mihály által irt munkának I. kö-
tete a mult évben adatott ki annak bebizonyítására, hogy a 
kereszténység nincs és nem is lehet ellenmondásban a ter-
mészeti igazságokkal. Hogy ily munkával korszerű feladatot 
teljesített társulatunk, erre elég indokul szolgálhat ama szo-
morú tapasztalás, miszerint a természettudományok vivmá-
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nyai hírneves tudósok által gyakran felhasználtatnak vallási 
elvek és tanok ellen intézett támadásokra, holott a keresz-
ténység a természettudományok haladásától minden jót re-
mélhet. Szintén a mult évben adta társulatunk tagilletmé-
nyül Mindszenty (jtedeon „Legújabb költeményeit," hogy 
e gyűjtemény harmadikul soroztassék ama két igen értékes 
koszorúhoz, ama két kötet költeményekhez, melyekkel Mind-
szenty Gedeon vallásköltészeti irodalmunkat gazdagítván, 
egyszersmind nevére is hervadatlan koszorút fűzött. Társu-
latunk a harmadik koszorút az időközben elhalt jeles költő-
nek sírjára tűzte, s midőn e gyászeset fölötti érzékeny fájdal-
mamat a havi ülésen kijelentettem, az igazgató választmány 
szintoly mértékben érezvén a veszteséget, saját fájdalmát 
lát ta kifejezve az általam tolmácsolt érzelmekben ; azért egy-
akaratu helyesléssel engedett azon kerelemnek, melynélfogva 
mint a dicsőült költőnek egyházmegyei paptársa, s mint iro-
dalmi pályatársa, a közgyűlésen is ünnepélyes kifejezést ad-
hassak az elismerés, a szeretet és fájdalom érzelmeinek, hogy 
feledhetlen Mindszenty Gedeonunk emlékezete ily módon is 
meg legyen tisztelve, — mire a legközelebb tartott márczius-
havi ülés a jövő évi nagygyűlést tűzte ki. 

A „Házi könyvtár" fenemiitett kötetein kivül a köz-
benlevő füzetek a társulat időnkinti „évkönyveit" adták, 
hogy ügyeink mind szellemi, mind anyagi állásáról minden 
tag kellő tájékozással birjon, — s hogy ilyet nyújtson, a vá-
lasztmány épen ezért ta r t ja kötelességének tagilletményül 
adni, minden tagnak szívesen lévén felelős működéséről, mert 
a kétségtelen adatokon alapuló tisztábanlétel egyik fő fen-
tartó eleme minden társulatnak. 

Az 1872-ki közgyűlési codex határozata szerint tag-
illetményül folytatólag kiadta az „Encyclopaediát" ós „Szen-
tek életét" is, úgyszintén Cantu Caesarnak külön előfizetés 
ut ján közzébocsatott „Világtörténelmét". Azon szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a társulat e három nagy vállalatá-
nál már nem folylatásáról, hanem befejezéséről tehetek ezen-
nel jelentést. A t. Közgy. nem fogja szerénytelen kérkedés-
nek tartani, ha a nélkül, hogy a „Consummator" fényes ne-
vére igényt tartani merészelnék, alelnöki működésem egyik 
momentumául bátorkodom egyszerűen jelezni, hogy a társu-
latnak ezen több, mint liusz éves három nagy vállalatát, t. i. 
Cantu Caesar „Világtörténelmét," az „Egyetemes magyar 
Encyclopaediát" és a „Szentek életét" bevégezhettem 
A negyedik, a legújabb magyar „Szentirás," (melynek léte-
sítésében szintén volt némi részem), már a mult évtizedben 
be levén fejezve, mint erről már fönebb emlékezni szeren-
csém volt. 

Ezekhez járul t a társulatnak évenkint kiadatni szokott 
„Naptára" valamint saját közlönye, a „Kathol. Hetilap", 
mely a közép-osztály számára nyújtandó olvasmányok czéljá-
ból lőn ilyenné alakitva a „Kathol. Néplap"-ból, helyet en-
gedve az e czélra több szerencsével és sikerrel kiadott test-
vér-vállalatnak, az „Egri Népujság"-nak. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 11. Zsidóügy a delegatióban. A ,Religio' 

csak most tárgyalta Istóczy Győző ur azon előleges nyilat-
kozatát, hogy interpellálni fog az országgyűlésen, vagy job-
ban mondva, indítványt terjeszt elő azon czélból, hogy a 

zsidók Palestinába helyeztessenek át. Azok után, amik a de-
legatióban történtek, eltekintve azon nyomós okoktól, me-
lyek a ,Religio'-ban felhozattak, nem tudjuk, lesz-e kedve 
Istóczy urnák beadni inditványát az országgyűlésnek, vagy 
nem fogja-e azt inkább egészen abban hagyni, mint külön-
ben is kivihetetlent és czéltalant, minthogy a tagadhatatla-
nul létező bajon, az uralkodó judaismuson, bizonyára más, 
nem az Istóczy ur által ajánlott módon lehet csak segiteni. 

Tegyen azonban I. ur bármiként, az őtőle függ, mi, 
midőn a zsidóügyről beszélünk, más oldalról akarjuk azt 
felfogni, annak kapcsán, ami a delegatióban történt. Ha a 
delegatio üléseinek jegyzőkönyveit átnéznők az időtől kezd-
ve, midőn a zsidóharcz Romániában megkezdődött, azt ta-
lálnók, hogy a t. delegátusok közt mindig találkozott La j -
tán innen és Laj tán tul, aki az állítólag üldözött zsidók ér-
dekében a külügyminister urat interpellálta, azt is talál-
nék, hogy a külügyminister ur mindig melegen szólalt fel 
a zsidók mellett, mi már azon körülményből is következtet-
hető, mert az illető interpelláló, természetesen a zsidó val-
lás követője, a válaszszal mindig meg volt elégedve. A 
mostani delegatióban szintén nem hiányzott az interpellatio 
a ,szegény üldözött' zsidók ügyében. Egy Magyarországban 
lakó zsidó, Wahrmann, nem szalaszthatta el az alkalmat, 
hogy saját hitsorsosainak ügyét pártfogásába ne vegye, és 
gróf Andrássy ,szerencséjének tartotta ' , hogy azonnal vá-
laszolhatott oly értelemben, hogy valamint eddig, ugy ezen-
túl is megtesz a ,szegény' zsidók érdekében mindent, amit a 
nemzetközi viszonyok megtenni engednek. 

Ezekből látható, hogy a zsidóügy, valamint a lapok-
ban, ugy országos testületek előtt is pártfogásban részesül, 
mert ami a magyar, ugyanaz történt az osztrák delegátusok 
ülésében is. Nagyon tévedne azonban mindenki, ki azt vélné, 
hogy mi az interpellatiót a zsidók ellen akarjuk kizsákmá-
nyolni, vagy hogy gyűlöletet akarnánk ellenük szórni. A 
keresztény vallás, melynek szolgája vagyunk, melynek elveit 
hirdetjük e helyen is, igenis a keresztény vallás irányadónk 
akkor is, mikor a zsidókról beszélünk, e vallás minden kü-
lönbség nélkül szeretetre kötelez minden ember iránt, e val-
lás igazságot követel mindenki iránt gyakoroltatni, legyen 
az katholikus, protestáns vagy zsidó, mi úgyannyira távol 
vagyunk a gyűlölettől, vagy izgatástól bármely felekezet 
ellen, hogy, ha csakugyan igazságon alapszik az interpella-
tio, ha csakugyan igazságtalanul üldöztetnek a zsidók, ha 
ártatlanok is szenvednének a bűnösökért, nemcsak nem hely-
telenítjük az interpellatiót, nem csak nincsen szavunk az 
ellen, ha a külügyminiszter ur az interpellatio értelmében 
jár el, hanem mindkettőt helyeseljük, sőt tovább megyünk 
és azt mondjuk, hogy valamint épülünk a zsidók összetartá-
sán, ugy a keresztény elvvel nagyonis összhangzónak tar t -
juk, ha az ártatlanok, mit hangsúlyozunk, legyenek azok bár 
zsidók, védelmeztetnek. Mind evvel természetesen nincsen 
az is mondva, hogy mi pártoljuk a zsidó üzelmeket, hogy a 
zsidó üzelmek részére, történjenek azok akár szellemi, akár 
anyagi téren privilégiumot, vagy akár csak elnézést is kö-
vetelnénk ; ellenkezőleg : ugyanazon igazság nevében, mely-
ben az ártatlanokat védelmezzük, követeljük, hogy a bűnö-
sök bűnhődjenek, még ha zsidók is, ne pártfogoltassanak 
még ott és akkor is, hol és mikor kétségtelen tények bizo-
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nyit ják, hogy törekvésük nem becsületes, hol és mikor k i tű-
nik, hogy czélzatosan oda törekednek a legbecstelenebb esz-
közökkel, miszerint a keresztény népet megrontsák, meg-
rontva földönfutóvá tegyék. 

Mint mondtuk tehát, nekünk nincsen kifogásunk az 
interpellatio ellen, sőt épülünk a zsidók összetartásán ; de 
mit mondjunk másrészről ? Yan-e, lehet-e örömünk, ha más-
felé tekintünk ? Ugyanazon összetartást talál juk-e a keresz-
tények, nevezetesen a katholikusok közt? A zsidók interpel-
láltak a zsidók ügyében, Apponyi gróf, katholikus, a delega-
tio részvétének kifejezését indítványozta a protestáns Vi l -
mos császár élete ellen intézett merénylet alkalmából, mi 
ellen épen nincsen kifogásunk, és tovább ? keresve kerestük, 
várva vártuk, hogy valaki felfedezze, miszerint a zsidókon 
kivül vannak még mások is, akik valóban üldöztetnek,1) t. i. 
a katholikusok üldöztetnek azon hatalmas császár birodal-
mában is, kinek a delegatio részvétét fejezte ki ; várva vár -
tuk, hogy a külügyminiszter urat valaki interpellálni fogja 
a katholikusok érdekében, reménylve, hogy azon benső ba-
rátsági viszonynál fogva, mely közte, Bismarck és Gortsa-
koff közt létezik, a legkedvezőbb választ fogjuk hallhatni, 
hogy nemcsak a zsidók, hanem a katholikusok sorsán is fog 
akarni segiteni a külügyminiszter ur, hanem ! minden vára-
kozásunk ez óráig hasztalan, pedig azt senki sem mond-
hat ja , hogy a katholikusok kevésbé érdemelnék meg a pár t -
fogást, mint a zsidók, azt senkisem állithatja, hogy a zsidók 
ártat lanabbak, mint a katholikusok, senkisem fog arra vete-
medni, hogy állitsa, miszerint a társadalomra nézve üdvö-
sebb a zsidó talmud eljárása, mint a kereszténynek evange-
liumszerü magatartása. Valóban a delegatio hallgatása csak 
mélyen elszomorító hatással lehet mindazokra, kik meggyő-
ződve a kereszténység üdvös hatásáról a társadalomra nézve, 
lá t ják mikép egyeznek meg a keresztények is a zsidóügyben 
tet t interpellatióban, és mikép hallgatnak ott, hol keresz-
tény ügyről kellene szólani. El jön-e és mikor az idő ? midőn 
a keresztények, nem mondjuk : annyit , hanem csak felényit is 
tesznek a keresztény ügy érdekében, mint mennyit a zsidók 
saját ügyeikbea és — és talán velük együt t a kereszté-
nyek tesznek ? . . . . A 

Svnjcz. Nagyszerű felsülés. A s vajezi szövetségtanács 
nem régen kissé erős, de már régen érdemelt mystificatiónak 
lett áldozata. Május 25-én Schwyz cantonának kormánya 
a következő távi ra to t kapta Bernből a szövetségtanácstól : 
„A szövetség hirét vette, mely hir a ,Sehwyzer Ztg.' áltál is 
megerősíttetik, hogy a jezsuiták missiót fognak tar tani 
Schwyz városában. Minthogy pedig ez a szövetségi alkot-
mány 51. §. által t i l tva van, a szövetség felvilágosítást kér a 
fenforgó ügyben." Er re a schwyzi kormány szintén távira t i 
uton ezt válaszolta : „ A szövetségtanácsnak ezen távira ta 
nagy meglepetést szült Schwyzben, minthogy i t t senki sem 
tud állitólagosan tar tandó missio felől ; fokozza a meglepe-
tést azon körülmény, hogy a szövetségtanács a ,Schwyzer 
Ztg.'-rd hivatkozik, melyben pedig egy betű sincs a kérdé-
ses dologról ; egyéb sem tehető fel tehát, mint hogy a szövet-
ségtanácsot valaki szántszándékkal rászedte." . . . . 

S igy volt . . . . az illető, a ki e jeles dolgot s valóban, — 
tekintve a szándékot és elért czélt, — nem rosz élezet elkö-

') 1. épen ma befejezett,,Oroszország1 cz. tudósitásunkat. 

vette, négy nap múlva felszólalt a ,Schwyzer Ztg.' szerkesz-
tője személyében, ki egy „ Es hat ihn schon" ,lépre ment !' czi-
mü czikkben a következő érdekes vallomást tet te : 

„Lépre ment! mondhat juk ma, félig nevetve, félig bi-
zonyos keserű érzettel. — Tudvalevő dolog, hogy a svajezi 
katholikusok (alkotmány-és törvényellenes) elnyomása és ül-
dözéseért már nyolcz kantonnak kormánya és a svajezi kath. 
polgároknak ezrei meg ezrei t i l takoztak s azt követelték a 
szövetségtanácstól, hogy a genfi és berni üldözött katholikusok 
védelmére a szövetségi alkotmány illető czikkelyeit érvénye-
sítse. A genfi gaztettek mélyen ható felháborodást szültek a 
népben ; mindazonáltal a szövetségtanács meg sem moczczan, 
sőt még a legalázatosb kérdést sem meri tenni Genfben. Hogy 
volna ? — gondoltuk magunkban, — ha egyszer ennek a 
szövetségtanácsnak egy •— Uram bocsá' — egy jezsuitát mu-
tatnánk, akkor bizonyára legott megtalálná a szövetségi al-
kotmányban mind azon §§.-okat, melyek a vallásra vonatkoz-
nak ; de minthogy i t t Schwyzban élő jezsuitát nem lehet 
kapni, csakúgy „példának okáért" kellett a magas szö-
vetségtanácsnak egyet küldeni. Ezért lapunknak 41. számá-
ból két kiadást rendeztünk, az egyiket t. olvasóink, másikat 
a nemes szövetségtanács számára. Ez utóbbiból csak öt pél-
dányt huzat tunk le : kettőt a szövetség elnöki, dr. Schenk, ép-
annyit a szövetségi rendőrség főigazgatója, Anderwert s egyet 
saját könyvtárunk számára. Ezen különleges kiadás öt pél-
dányában a következő borzasztó hi r t nyomtat tuk : 

„„Schwyz. ( A közeledő missio.) Jövő pénteken reg-
geli 8 órakor három ftdő jezsuita-atya fog Feldkirchből ide 
megérkezni, hogy missiót tartsanak. Az atyák a harangok 
ünnepélyes zúgása közt bevonulásukat fogják tartani a tem-
plomba. Strebel atya naponta két hitszónoklatot fog tar tani , 
Burgstal ler atya mindennap egyet, délután 2 órakor, s Baum-
gartner atya mindennap szintén egyet, reggeli 8 órakor. Re-
méljük, hogy a jezsuita a tyáknak önfeláldozó tevékenysége 
mély s maradandó hatást teend polgáraink sziveire."" E d -
dig borzasztó hi rünk, mely annál borzasztóbb, ha meggon-
doljuk, hogy a missióra érkezendő atyák — már évek előtt 
meghaltak ! ! Amint előre gondoltuk, ugy lett : alig hogy la-
punknak ezen különleges számai a magas szövetségtanács 
kezeibe jutot tak, e tekintélyes hatóság legott azon véve 
magát észre, hogy ő voltaképen buzgó hive s lelkismeretes 
őre az alkotmánynak, (amennyiben az a jezsuitákat ki t i l t ja) 
s ezen hű ragaszkodás az alkotmányhoz, melyet, tekintve a 
Genffel s Bernnel szemben követett magatar tás t , már egészen 
elveszettnek hi t tünk, egyszerre roppant erővel és erélylyel 
ismét felébredt ! . . . . Igy történt, hogy emiitett pénteken 
reggel, hajnalhasadtakor, sürgős hivatalos táv i ra t érkezett 
Schwyzbe, azon szövetségtanácsi határozattal , hogy a schwyzi 
kanton népét a jezsuita méregtőli megóvatása czéljából a 
,Schwyzer Ztg.'-ban hirdetet t missio az alkotmány 51. §-a 
értelmében legott és határozottan beti l tandó" . . . . 

„Természetes, hogy a schwyzi kormány hivatalos he-
lyiségeiben nagy volt a meglepetés és confusio, mert az urak 
sem a ,Schw. Ztg.'-ban ilyesmit nem olvastak, sem máshon-
nan nem tudtak magoknak e rejtélyes rendeletet megmagya-
rázni, mignem azon felfedezésre jntot tak, hogy itt egy go-
nosz f rá ter a magas szövetségtanácsot kissé nagyon ir rá -
szedte. Mi te t tük ezt, s czélunkat teljes megelégedésünkre 
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elértük. A mit constatálni akartunk, azt constatáltuk, t. i. 
hogy a dicsőségos svajczi alkotmány mellett lehetséges 90 
juravidéki kath. papot évekig minden ok nélkül az ország-
ból száműzni és 80,000 katholikust Bernben megfosztani 
templomaiktól, egyházi birtokaiktól, gyülekezési joguktól, 
reájok ütni, midőn isteni tiszteletre gyűlnek össze, szétker-
getni őket, a legszentebbel gúnyt és csúfot űzni sat. sat. ez, 
mind szabad ezen dicsőséges alkotmány mellett s megtör-
ténhetik, amint meg is történik anélkül, hogy a nemes szö-
vetségtanács csak egy szót is szólna : — de ha alkalom kí-
nálkozik akatholikusokat,alkotmányosan' zaklatni, főleg ha 
egy kis jézsuita-hajsz mutatkozik a láthatáron, akkor feléb-
red a szövetségtanács s megmutatja, hogy itt van bizony ő 
is ! . . . . Kell-e nagyobb bizonyíték rá, hogy e hatóság ket-
tős mértékkel mér ? . . . . " Látszik, hogy a protestáns türel-
metlenség s zsarnokság mindenütt egyforma. 

Oroszország. Okmányok a katholikusok üldözésének 
történetéhez. (Yége.) X I I I . A szerzetes papság állapota 
Orosz- és Lengyelországban a legszomorúbb. A különféle 
törvényekhez, melyek által a szerzetesek elvonattak elüljá-
róik joghatósága alól, a melyek elrendelték a zárdák meg-
vizsgálását, a melyek azokat eltörölték, javaikat elrabolták 
és a szerzeteseket elűzték, hozzájárul az 1864. oct. 27-iki 
(nov. 8.) ukáz, mely a férfi- és nőzárdák elnyomására, vagy 
majdnem teljes bezáratására vonatkozik a Lengyel király-
ságban ; továbbá javaik elkobzása az állam által és a még lé-
tező zárdák szerzeteseinek és apáczáinak a püspökök rendes 
joghatósága alá vetése. Ezen törvények, a mellett, hogy meg-
rabolják és bitorolják a sz. szék tekintélyét és minden ka-
tholikus vallási testület szétrombolására, eltörlésére czéloz-
nak, egyúttal még nyilt ellenmondásban vannak a császári 
kormány szerződéseivel és oly sokszor ismételt Ígéreteivel. 

Ezen törvény értelmében történt az is, hogy Berg tá-
bornok 1864. dec. 16-áu kelt rendeletével eltörölte a sz. Fe-
lix-nővérek tarsulatát, mig egy más rendeletével, ugyan-
azon hó 10-ről eltörölte a lengyelországi basiliták öt zárdá-
ját . Végre az uralkodó egyház synodusának egyik legújabb 
rendelete, a folyó év január 22-ről a sz. Miklósról nevezett 
szakadár barátoknak adja a karmeliták templomát és zárdá-
já t a hozzátartozókkál együtt, Bialynicka városban a mohi-
lewi kormánykerületben és igy 2000 lélek templom és pap 
nélkül maradt. 

X I V . Nem kevésbbé sérti a sz. szék jogait és tekinté-
lyét az u j ukáz, mely elrendeli az orosz nyelv behozatalát a 
mellékszertartásokban és a behozatal már el is liatároztatott 
a wilnai s minski és 1876. január kezdetétől kiterjesztetett a 
lucki, zitomiri és kamenetzi egyházmegyékre. Egy 1848. 
ukáz eltiltotta az orosz nyelv használatát minden istentiszte-
letben, kivéve a görög nemesegyesültet; ezen ukáz 1869-ben 
eltöröltetett, és az orosz nyelv szabadnak nyilváníttatott. — 
Tehát akkor ez volt a császári kormány óhaja, hogy az orosz 
nyelvet elfogadják, most pedig már elő is szabja. De a püs-
pökök és hivek szilárd ellenállása arra birta a kormányt, 
hogy a behozatalra a leghathasósb eszközt alkalmazza ; azért 
a sz. székhez fordult, hogy támogatását kinyerje ; ez történt 
1872- és 1873-ban. A sz. szék hosszú tárgyalások után nem 
akart ily fontos ügyben határozni, mielőtt ismerné a megyés 
püspökök értesitését és véleményét ; azután sürgetve kérte, 

hogy a közlekedés szigorú eltiltása az orosz katholikusokkal 
szűnjék meg. 

A császári kormány nem találta szükségesnek a tár-
gyalásokat folytatni a sz. székkel és ez egyszer elégnek ta-
lálta csak részben behozni az orosz nyelvet a mellékszertar-
tásokbaz ; elkezdette a birodalom nyugati tartományainak 
egyházmegyéin, remélvén, hogy ott kisebb ellenállásra fog 
találni. Hogy ezen eredményt minél könnyebben elérje, a 
mult évben u j módhoz folyamodott, t. i. két egyházmegyei 
látogatót nevezett ki, ez úttal csak a wilnai és minski me-
gyék számára. Az utasítások, melyeket Zylinskitől (a wilnai 
feltolt adminisztrátortól) kaptak, világosan mutatják, hogy 
az u j ügynököknek határozott czélja, hogy az orosz nyelvet 
a mennyire lehet behozzák a kath. istenitiszteletbe. Hanem 
egy más, talán inkább indirect és rejtett czéljok is van, t. i. 
csökkenteni a püspökök tekintélyét megyéik fólött és meg-
változtatni a sz. hierarchiát, lévén az egyházlátogatóknak 
majdnem püspöki méltóságuk és joghatóságuk. És igy ezen 
intézmény a legmélyebben sérti a pásztorok tekintélyét, el-
lenkezik az egyház alaptörvényeivel, melyek nem ismernek 
más törvényes joghatóságot, mint a mely directe vagy indi-
recte a pápától származik. 

X V . A sz. atya 1867-ben ünnepélyesen visszautasitá 
a sz.-pétervári római kath. collegiumot, mivel az az egyház-
megyék lelki ügyeibe avatkozott. Miután a császári kor-
mány módosításokat ezzközölt az emiitett collegium szerve-
zetében, ő szentsége 1878. márc. 2. körlevelében, melyet a 
püspökökhöz intézett és, magával a kormánynyal is közölt, 
kijelenté, hogy a római kath. collegium eltűrhető, ha mű-
ködése a csupán anyagi ügyek kezelésén tul nem terjed. 

De ezen nyilt tilalom daczára a collegium folytatja, 
mint az előtt, beavatkozását az egyházmegyék lelki ügyeibe, 
semmi sem levén oly közönséges, mint a kormány egyház-
ellenes rendeleteinek a collegium utján történő közlése. Azért 
még egyszer felhívjuk ez ügyben a császári kormány figyel-
mét, hogy a collegium hatásköre ne terjedjen tul a kezelési 
és anyagi ügyeken, hogy a sz. szék ne legyen kénytelen ezen 
intézményt újból kárhoztatni. 

IRODAIM. 
-f- Szőllősy Károlynak „Az osztr.-m. monarchia összes 

szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza" czimü művé-
nek I I . füzete is jelenvén meg, most a munka befejezve fek-
szik előttünk. Statisztikai részét illetőleg ismételhetjük a 
múltkor tekintélyes szerzetes iró által e munkáról mondot-
takat, amennyiben az figyelemre méltó s szépérdemü uttörés 
e téren ; a historicumokat, az egyes szerzetesi testületek sza-
bályainak ismertetését s számos reflexiót illetőleg azonban 
határozottabban ki kell jelentenünk, hogy azok nem ritkán 
tökéletlenek, tapintatlanok, sőt tévesek. Hoszabb polémia 
elkerülése végett csak e I I . füzetből néhány példát hozunk 
fel : Tökéletesen téves az, mi a jezsuitákról mondatik, de a 
tapintatlanság talán netovábbját éri el azon modor, melyen 
az Iskolatestvérek bemutattatnak. A mi a 16. lapon levő jegy-
zetben mondatik, hogy nálunk Magyarországon a legtöbb 
szerzetes tanár, amint az államvizsgát letette, legott aposta-
tál, ilyen terjedelemben még sem áll; — az a megjegyzés, 
melyik rend ,gyűlöletes', melyik nem, tökéletesen felesleges, 
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hogy ne mondjuk ügyetlen, s érti-e szerző, mit mondott, 
midőn a 8. lapon aztál l i t ja a jezsuitákról, hogy „tudományos 
pályára hivatottsággal nem biró tagokat gyóntató atyákul 
rendelnek" ? . . . Ha szerző nem tudott nagyobb elfogulat-
lanságra vergődni a szerzetes intézmény története és szelleme 
iránt, szorítkozott volna a statistikára ; e téren vannak ta-
gadhatatlan érdemei s tett, amennyit körülményei közt te-
hetett, a többire nézve pedig nagyon is kiri munkájá-
ból, hogy kutforrásai választásában a lehető legszerencsétle-
nebb volt. hg.1) 

— Előfizetési fölhívás. Istenben vetett reménynyel és a 
magyar kath. papság szent hitünk igazságaiért hevülő s min-
den jóravaló tövekvést hőn ápoló ügybuzgóságát ismerve, 
bocsátjuk közre e felhívásunkat, a sajtó alatt levő s püspöki 
kegyes jóváhagyással megjelendő kath. hittudományi mun-
kánk első kötetére, mely ezen czim alatt : Általános dog-
matika vagyis: Alapzatos T/ieologia (TheologiaFun-
damentalis). I. kötet, nemsokára megjelen. Ezen első, körül-
belül 60 nagy nyolczadrét ivre terjedő kötet : előfizetési ára: 
5 frt . 50 kr. o. é. 

Gyakorlati tanácsnak engedve, ezen első kötet két nagy 
(körülbelül 30—30 ivnyi) füzetben küldetik szét. 

Ezen „Általános Dogmatika" mindössze két nagy kö-
tetből fog állani. A második kötet az elsőnek megjelenése 
után azonnal sajtó alá kerül, s igy a hittudományi dogma-
tika ezen első része, mely a keresztény hitismeret alapelvei-
vel s kutforrásaival foglalkozik, vagyis az „Alapzatos Theo-
logia" néhány hó alatt, mint magában véve is önálló tudo-
mányos mű, a tisztelt kath. közönség rendelkezésére álland. 

Szükségesnek tar t juk megjegyezni, hogy a nyomda ezen 
műből hetenkint legfelebb két ivet állithat ki, s eszerint az 
első kötet első nagy füzetének kiállítása is mintegy 16 hetet 
veszen igényben. A becses megrendeléseket azonban, hogy a 
kiállítandó példányok száma iránt tájékozhassuk magunkat, 
minél elébb kérjük. 

Az „Általános Dogmatika"-ra — ha Isten életünknek 
kedvez — következni fog a „Hittudományi különös Dog-
matika" (Dogmatika specialis), szintén több kötetben, hogy 
ekkép a kath. egyház hittana magyar nyelven is, egy terje-
delmesb műben és egy szerzőtől irva, meglegyen. 

A munka, melyet sajtó alá bocsátottunk, nem éppen 
iskolai kézikönyv, mert ezen czélra kevésbbé terjedelmes 
munka szükséges. Papneveldeinkben latin nyelven adatik 
elő a dogmatika, s jóllehet tapasztalásból ismerjük ama ne-
hézségeket, melyekkel napjainkban a kezdő theologusnak 
éppen a tannyelv miatt küzdenie kell ; mindazonáltal méltá-
nyolni és tisztelni tudjuk ama fontos okokat is, melyek a la-
tin előadási nyelv megtartása mellett harczolnak. A dolgo-
kon e tekintetben változtatni nem állván sem hatalmunkban, 
sem szándékunkban, czéltalan tövekvés leendett részünkről 
iskolai használatra szánt hittudományi könyv összeállításá-
ban fáradozni. 

Másrészt azonban igen fontos okok harczolnak a mel-
lett, hogy magyar nyelven isiegyen egy, ujabb korból eredő 
s tudományos alakba öntött, hittudományi munka, melynek 

') Alkalmilag megjegyezzük, hogy a 43 számbeli, , Végszó' cz. czikk-
ben, a 343 lapon, alulról a 7. sorban 1866-i ,Bel.' helyett 1856-i olva-
sandó. Szerk. 

vezérfonala mellett a fiatalabb pap a netalán egyben-másban 
hiányosabb dogmatikai ismereteit némileg bővítheti s to-
vább képezheti magát. Fontos okok szólnak a mellett is, 
hogy legyen egy hittudományi munka, melyet akadémiai 
műveltséggel biró világi is elolvashat. Más országokban 
e részben dicséretes törekvés észlelhető s jeles theologiai 
művek jelennek meg, mindenki által érthető nyelven, főkép a 
vatikáni zsinat óta. 

A mi másutt hasznosnak bizonyult be, az nálunk nem 
lehet káros. 

Korunk — fájdalom ! — megfeledkezni látszik arról, 
hogy léteznek keresztény igazságok, melyek arravalók, hogy 
az életben érvényre jutva, az emberi nem földi és örök üdvét 
mozditsák elő. Es, hogy korunk azokról megfeledkezik, 
ennek — mint naponta lehet tapasztalnunk — az egyén és 
a társadalom vallja kárát. De nemcsak megtagadtatnak a 
kinyilatkoztatott igazságok, hanem a libei-alis hitetlenség 
élethalál harczot is viv ellenök. Harczol az isteni igazságok 
ellen, vagy azért, mivel felületes képzettsége miatt nem 
ismeri és nem érti azokat, vagy pedig, mivel azok kényel-
metlenek neki. Ölbe tett kezekkel nézzük-e tehát : miként 
pusztul Isten országa e földön ? Nem, százszor nem ! Tegyünk, 
mennyit csekély erőnkkel tehetünk : a többi az Isten dolga. 
Mi hiszszük, hogy ütni fog az óra, midőn a társadalmak, 
belátva végzetes tévedésöket, hódolattal borulandnak le az 
isteni igazságok trónja előtt. 

Mi, szemelőtt tartva a jelenkor viszonyait, támadásait, 
tagadását, hitetlenségét és az ezekből eredő szellemi nyo-
mort, megírtuk ezen könyvünket, melyben a keresztény el-
vek, a kath. egyház Istentől vett elveinek örök jogosultsá-
gát kimutat juk s védjük. Erőnk gyenge ugyan és fogyat-
kozó, de az igazság erős ; mert : „A felhőkig ér az Isten 
igazsága." (107. Zsolt. 5.) 

A munka belbecséről magunk nem Ítélhetünk ; Ítélni 
fos róla a közönség. De azok, kik e munka kiadására vonat-O o ] 

kozó törekvéseinket ismerik, tud ják : mily gonddal és fárad-
sággal ir tuk és ir juk e müvet. Mi csak annyit mondhatunk, 
hogy a katholikus egyház tanaitól egy hajszálnyira sem 
akarunk eltérni. 

A munka kiadási költségei igen tetemesek lévén, tö-
meges pártolásra van szükségünk. Alázattal reméljük, hogy 
a tisztelt kath. olvasó közönség kegyesen karolandja fel a 
„Kath. Világ" czimü folyóirat kiadója- és szerkesztőjének 
e jelen törekvését. 

Oly helyzetben is vagyunk, hogy ezen első kötetből 
mérsékelt számú példánynyal szegényebb sorsú lelkész és 
segédlelkész uraknak 22 sz. mise intentióért is szolgálhatunk 
(ad intentionem dantis), mely szent misék minél előbb vég-
zendők el. Megrendeléseket kérünk és elfogadunk akár elő-
fizetésre, akár utánvétre, akár intentiókra. A munka minden 
megrendelőnek postán bérmentve küldetik meg. Egyébiránt 
Isten áldását kivánva s magunkat a ft. kath. papság kegyébe 
ajánlva, mély tisztelettel maradunk Kassán májushó 12-én 
1878. Répászlcy József, Kassa egyházmegyei áldozár és pap-
növeldéi hittanár. 

-f- A házasság hittani, erkölcstani és társadalmi 
szemponthói, irta Rive B. Jézustársasági atya, németből for-
dították : a csanádi növendékpapság magyar gyakorló isko-
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Iájának tagjai. E mű ép most hagyta el a sajtót s ajánljuk t. 
olvasóink becses figyelmébe. A szép kiállitás a csanádegy-
házmegyei könyvnyomdát dicséri. 

Y E O Y E S E K . 
A f. hó 8-án megejtett rector-választással a buda-

pesti m. kir. tudományegyetemnek az 1878/9. tanévre vá-
lasztott tanácsa következőleg alakult : Rector dr. Lenhossék 
József, az orvosi karból; dékánok: a hitt. karból dr. Klin-
ger István, a jogiból dr. Sághy Gyula, az orvosiból dr. Bupp 
J ános, a bölcsészetiből dr. Kerékgyártó Árpád. 

— Köszönettel vettük a szepesi egyházmegye 1878-ra 
szóló névtárát. A megye mlgos főpásztora 1874. febr. 27-én 
neveztetett ki, ugyanezévi jun. 14-én praeconizáltatott, jul. 
19. consecráltatott s püspöki székét szept. 2. foglalta el. A 
megyében 10 kanonokság van, 1 reális apátság s 3 reális 
prépostság; 3 fő- és 15 alesperesi kerület, 163 plébánia, 685 
filiával ; az összes világi papság létszáma 249 ; 4 különféle 
egyh. rendnek a megye területén 7 kolostora van, 25 pap- s 
összesen 40 taggal. Ugyancsak ö Méltósága a szepesi püspök 
ur, legújabban hozzánk érkezett X V I . pásztorlevelében f. é. 
okt. 10-ére püspöki székhelyére egyházmegyei congregatiót 
hiv össze a nyugdijalap ügyében. 

— Szentséges atyánk, X I I I . Leónak pápává lett meg-
választatása emlékére, a nagyszombati érseki főgymnasium 
dalárdája- s zenekarának X I X . Academiája junius 2-án tar-
totta. Az érdekes programmból több pontjai ezek : 

Bevezetés. „Gamacho lakodalma" czimü nyitány, Men-
delssohn Bartholdy után. I. Szakasz. 1. Isten, kit a bölcs 
lángeszed Berzsenyi fohásza. Vegyes hatos dallamát irta 
Éliás Márton. Előadja a vegyeskar zenekisérettel. 2. Ma-
gámongora. , Le fou', drámai ecsetelés Kalkbrenner Ferencz-
től. Játszsza Fleischer Kornél. 3. Hódolat. Énekli a magán-
kar. 4. Üdvözlet XIII. Leo pápához. Szavalja Szerény Zol-
tán. 5. Világhymnus. A szentséges római pápa tiszteletére 
irta Wiseman Miklós, forditá Gyurits Antal. Zenéjét Feley 
Antaltól. Előadja az összes ének- és zenekar. 

Közjáték. Egyveleg ,Stuart Máriából' Donizettitől. 
Adja a zenekar. I I . Szakasz. 1. „Dalt a honnak." Férfiné-
gyes Nyisnyaitól. Az összes kar által. 2. Magánhegedü. 
Ábránd Donizetti Lucziája fölött zongorakísérettel Olli-
viertől. Értelmezi Marczell Rezső, kiséri Fleischer Kornél. 
3. „Deákosdi négyes". 4. „Betegen." I r ta Kuthen, szavalja 
Madarász Géza. 5. „ Vörösmarty Hymnusa." Vegyes négyes 
Zsasskovszky Endrétől. Zengi a vegyeskar. Záradék. Öröm-
induló. O szentsége a római pápa dicsőitésére gymnasiumi 
ifjúságunknak irta Krausz János. Játszsza az összes zenekar. 

— Májunké helyébe a ,Germania' szerkesztőségénél 
dr. Franz lépend, kit Falk miniszter nem régen a ,sziléziai 
O'Connel' czimével tisztelt meg. Májunké lemondásának, 
különben magában véve nem valószínűtlen okául azt mond-
ják, hogy szerkesztőségének hét éve alatt a ,culturharcz'el-
leni küzdelem annyira megrongálta egészségét, hogy képte-
len a szerkesztői teher továbbviselésére. Egyelőre hoszabb 
utazást tesz Franczia- és Spanyolországban. Mint munka-
társa azonban ezentúl is összeköttetésben álland az általa 
ritka tekintélyre emelkedett lapnak, melynek iránya, mint 
mondják, ugyanaz maradand, mint eddig. 

— Egy Düsseldorf melletti kisebb városkában a tanács 
12 szóval 6 ellen elhatározta, hogy a nem régen közösekké 
tett iskolákat ismét felekezetiekké teendi, okadatolván ebbeli 
határozatát azon nyilatkozattal, melyet a német császár Hö-
del merénylete alkalmával tett : „Nem szabad megengedni, 
hogy a nép elveszitse vallását." . . . „Már pedig", -— követ-
kezteti a tanács: — „vallásos nevelés csak felekezeti taní-

tás mellett lehetséges." Kíváncsiak vagyunk, mit fog Falk 
ezen logika ellen felhozni. 

— „A lipcsei központi elnökség közhirré teszi, misze-
rint az egylet 32-ik nagy közgyűlése f. évi szeptember 17 — 
19 napjára Hamburgban fog megtartatni, egyúttal az egylet 
összes tagjait s barátait a közgyűlésben való részvétre kér-
vén fel. Azok, kik netalán e közgyűlésben előadásokat tartani 
akarnak, ezt aug. 31-ig a lipcsei központi elnökseg tudomá-
sára hozni el ne mulaszszák," — hirdeti a ,Prot. E. I. L.' 
azon kérelemmel, hogy e tudósitást más lapok is vegyék fel, 
mely kérelemnek annál nagyobb örömmel helyt adunk, mint-
hogy ekként alkalmunk van ismét egyszer constatálni, hogy 
magyarországi protestánsaink ezen külföldi, hazánkban tüze-
tesen a germanismust pártoló egylettel szoros érdekközös-
ségben vannak. — Ugyanazon, a 23. számnak — vezérczik-
kezője, miután pünkösd napján töredelmes szivvel constatálta 
volna, hogy a protestantismusnak bizony szüksége lenne a 
Szentlélekre s alább abbeli szomorú meggyőződésének adott 
volna kifejezést, hogy ugyancsak a protestantismus ezt a 
csudát hasztalanul várja : — ezen Szentlélek-hiánynak egyik 
okául azt hozza fel, hogy „nem valánk mindnyájan egy aka-
rattal együtt", tüzetesen: „azegy akarattal való munkálko-
dást evangelikus testvéreinknél akadályozták a nemzetiségi 
viszályok" . . . Miután hál' Istennek, magyar földön állunk, 
ezen nemzetiségi viszályokat csak szlávok vagy németek idéz-
hetik elő, ugylátszik tehát, hogy szerző e szavakkal csak a 
Gusztáv-Ad.-egyleti üzelmeket, vagy a pa.nszlavismust ér-
tette, mint a melyek a protestantismus testén rágódnak, mi 
pedig ez egyszer sokkal inkább tiszteljük ezen, mindenesetre 
beavatott tollból folyt nyilatkozatot, sem hogy annak ellent-
mondani merészelnénk, 

— Dr. Nobiling, a Vilmos császár elleni merényletnek 
elkövetője, protestáns ; nagybátyja a koblenzi szabadkőműve-
seknek székmestere, ugylátszik tehát egyike azon protestáns 
hivatalnokoknak, kikkel a porosz kormány a katholikus Raj-
namelléket elárasztani szokta, hogy az ultramontánokat fel-
világosítsák. Nem tudjuk mennyire sikerült a bácsinak a 
rajnavidékieket felvilágosítani, de annyi tény, hogy az uno-
kaöcsnek lövései igen furcsa világosságot derítettek a hely-
zetre. — A brandenburgi (protestáns) tartományi zsinat 
legújabban oly esketési formulát állapított meg, mely a pol-
gári házasságot szabályozó, állami törvónynyel homlokegye-
nest ellenkezik, amennyiben értelme az, hogy a kik ,polgá-
rilag össze vannak adva', az egyház áldása mellett keresz-
tény házasságra lépnek. Okadatoltatik ezen formula ama 
jellemző megjegyzéssel, miszerint „ugy sem lehet tudni, 
meddig fog a kötelező polgári házasság Poroszországban 
fenállani, ha aztán ismét eltöröltetnék, az egyház is azon 
megszégyenítő helyzetbe jutna, hogy liturgicus formuláját 
is ujolag megváltoztatni kellene," amiért jobb lesz, mindjárt 
tisztességest állapítani meg, mely aztán megmaradhat. Hogy 
ezért nagy lárma tétetik a német zsidó-liberalis lapokban, 
magától érthető. 

•— f A pannonhalmi szent Benedek-rend győri szék-
házának tagjai szomorodott szivvel jelentik szeretett rend-
társok, Zöch Fridolin, aranymisés áldozár, házi lelkiatyá-
nak, életének 78-ik, szerzetes életének 60-ik, áldozárságá-
nak 51-ik évében a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele 
után f. hó 5-én reggeli 3 órakor végelgyengülés következté-
ben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei 
folyó hó 6-án délután 6 órakor fognak a belvárosi temetőbe 
örök nyugalomra letétetni ; az engesztelő szent mise-áldoza-
tok pedig junius 7-én reggeli 8 órakor fognak a benedekiek 
templomába a Mindenhatónak bemutattatni. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! Győrött, junius 5-én 1878. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
II. Az egyház birtokjoga. 

Minden ügy, minden jogviszony azon szempont-
ból tekintendő és azon jogelvek szerint Ítélendő 
meg, melyeken keletkezett és alapszik, és melyek 
természetéből folynak. 

Vétkes öntudatlanság az, ha valak í sajat leg-
szentebb jogának érvényesítése- vagy védelmezésé-
nél az ellenség álláspontjára hagyja csábittatni ma-
gát és ezen álláspontból engedi saját jogát felfor-
gattatni és elvitatni magától. Ha ily eljárás jogos 
és megengedhető volna, — kérdem, hol van azon jog, 
a napnál világosabb, azon jogintézmény, magában 
véve a legszentebb, melyet holmi sophisticus ügy-
védkedéssel és mesterfogásokkal kiforgatni, elhomá-
lyosítani nem lehetne? 

Azért tehát nekünk az egyház birtokjogának 
megítélésénél nem szabad ellenségeink szemüvegén 
át, hanem sajátunkén, saját álláspontunkból tekinte-
ni és megítélni jogainkat. „Juricum possessionarium 
proprietas — úgymond Verbőezynk Hk. 1.28,c. 1. §. —-
ad radicem atque originem acquisitionis semper est 
referenda." 

Melyik már most azonban azon álláspont, 
melyre nekünk a kath. egyház birtokjogának ineg-
itélésénél helyezkednünk kell ! 

Nem más, mint azon világesemény, mely idő-
számitásunk középpontját képezi: a világ Megváltó-
jának, Jézus Krisztusnak e földön való megjelenése. 
Igen, az Isten Fiának megtestesülése azon tény, mely 
miként az egész erkölcsi világrend, ugy uj socialis 
állapotoknak és jogviszonyoknak is lön fordulópont-
jává és áldásdus forrásává. 

Krisztus világmegváltói oeconomiája ugyanis 
magával hozta, hogy egy üdvintézet, egy oly társu-

lat alapittassék, melyben s mely által az Istenember 
megváltói müvét, melyet Golgotha magaslatán meg-
koronázott — a jövőre is, egész a világ végezetéig 
minden emberre nézve folytassa és érvényesítse. És 
tudjuk, mert hisz az egyház létét és áldásdus befo-
lyását ép oly kevéssé mint a napot lehet tagadni, 
tudjuk mondom, hogy Krisztus valóban meg is ala-
pitá e végből egyházát, mint oly üdvintézetet, mely-
ben s mely által minden idő- és térbeli népek az 
egy igaz hit és ugyanazon általa rendelt iidveszkö-
zök által az örök üdvösségre vezéreltessenek. Es 
ezen, Krisztus által alapított egyház tagjává lenni 
ép oly elengedhetlen természetes kötelessége min-
denkinek, mint életének, egészségének fentartása 
czéljából kinek-kinek természetes kötelessége ételt 
és italt venni magához és egyáltalában azon eszkö-
zökkel élni, melyek élete fen- és épségben tartására 
megkívántatnak. Miként pedig minden embernek 
elengedhetlen czélja az örök üdvösség, és e czél alól 
senki sem emancipálhatja magát emberi méltóságá-
nak és természetének megtagadása és elvetése nél-
kül, ugy az ezen czél és hivatás elérésére és érvénye-
sítésére szolgáló eszközökkel való élés is az egyház 
kebelében sincs az emberek kényekedvére hagyva. 
„Vannak természeti társulások, melyek mindenütt 
fellelhetők, hol emberek léteznek ; — úgymond Pé-
rin, a már többször idézett tudós1) — létök és szer-
vezetök nem függ egyesek akaratától, azok életünk 
lényeges rendjéből önkényt következnek. Minden 
ember — úgymond tovább Périn — egyidejűleg és 
szükségkép tagja valamely vallási és valamely po-
litikai társulatnak. Kiki családban születik, s ott 
nyeri első neveltetését, amennyiben a tekintélynek, 
isteni jog alakjában, van alárendelve. A család, a 

„A ker. társadalom törvényei." Budapest. 195 lap. 
A budapesti központi növendékpapság magyar egyháziro-
dalmi iskolája által eszközölt fordításban. 

45 
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vallási es politikai társulat nem emberek által létre-
hozott dolgok, milyenek például az emberi erők 
egyesülése által keletkeznek, s melyek egységökben 
az egyéni szabadság hatalmának kiterjesztését meg-
kísérlik. I t t a társadalmi élet eredeti törvényeiről 
van szó, melyek alól egy ember sem vonhatja ki 
magát anélkül, hogy Teremtője ellen nyiltan fel ne 
lázadjon. A többi társulatok semmikép sem birtak ez 
általános és isteni intézményü jelleggel. Azok csak 
alárendelt, természeti társulások, melyek az ember 
szabad elhatározására vannak bizva, és melyeknek 
ö, mint érdeke kivánja, segélyét megigérheti nagy 
megtagadhatja." 

Az egyház tehát nem önkénytes társulat, ha-
nem szükségképeni vagyis olyan, melybe lépni min-
denki, lelki üdvének terhe alatt, tartozik. Az emberi 
önkénytes társaságokba az emberek szabad, ideigle-
nes kötvény folytán vétetnek fel; az egyházba isteni, 
szükséges s ünnepélyes frigy, a keresztség ál tal ; és 
bár Krisztus Urunk nem kényszerit senkit egyhá-
zába való belépésre, s igy mindenki szabadon csat-
lakozik hozzá, mindazáltal követőjének, tagjának 
nem ismer el senkit, aki meg nem kereszteltetett. És 
Krisztus Urunk a keresztséget nem csak azért ren-
delte, hogy egyházába való felvételi mód és köve-
tőinek megkülönböztető jegye legyen, hanem egy-
szersmind mint feltételét az örök üdvösségnek : 
„Bizony mondom neked, aki újonnan nem születik 
vérből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten or-
szágába."2) 

Az eddig elmondottakból már most tudjuk, 
hogy melyik azon álláspont, melyre az egyház bir-
tokjogának megítélésénél helyezkednünk, s melyből 
kiindulnunk szükséges. Az Isten Fiának e földön 
való megjelenése qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est" és 
egyházának megállapítása képezi azon álláspontot, 
melyet szüntelenül szem előtt tartva kell felelnünk 
azon kérdésekre, melyek az egyház tulajdon- és bir-
tokjogára nézve tétetnek. E kérdések közül az első 
ekként hangzik: 

Tekintendő-e az egyház juridicus, birtokképes jogi 
személynek ? 

Az elmondottak nyomán e kérdésre felelni vaj-
mi könnyű feladat. A jogi személy lényegének fen-
tebbi fejtegetésében ugyanis azt mondottuk, hogy 
a jogi személy birtokképességének alapját a társu-
lat elé tűzött czél képezi, és hogy épen ezen czélnak, 
ezen rendeltetésnek meghatározása következtében, a 

y jános 3, 5. 

társulat vagy alapítvány vagyonát bizonyos szelle-
mi jogerő lengi át, mely azzal mintegy életet közöl, 
a jogi személy maga pedig e vagyonban concret 
alakot ölt. A fentebbi kérdésre tehát az által fele-
lünk, hogy a kérdezőt az egyház socialis jellegére 
és szervezetére utaljuk. 

Társulat alatt ugyanis emberek egyesülését értjük, 
kik közös erővel egy közös czél elérésére törekszenek, a 
czélnak megfelelő eszközök által.3) 

E meghatározásból látható, hogy minden tár-
sulat alkotó elemeit e négy dolog képezi : a) embe-
rek sokasága; b) erkölcsi egyesülésök; c) a czél, 
melyre törekszenek; és d) a czél elérésére megkí-
vántató eszközök. 

Ezen elemek között a czél a fő, mely által va-
lamely társulat természete és lényege meghatároz-
tatik. Innen a jogi elv: „Ordo societatum sequiter or-
dinem finlum. Minél nemesebb, fenségesebb a czél, 
melynek elérésére törekszik valamely társulat, an-
nál nemesebb, fenségesebb maga a társulat is. Már 
pedig ki nem látja be, hogy az egyház nemcsak 
hogy a szó legszorosabb érteményében vett társulat, 
minthogy mindazon kellékekkel fel van ruházva, 
melyek egy társulat létezésére megkívántatnak, — 
hanem czélját tekintve, melytől minden társulat 
méltósága és természete abstraháltatik, — minden 
emberi, földi társulat között a legfőbb, a legfensé-
gesebb társulat, — nem tekintve itt isteni eredetét, 
melynél fogva az egyház a többi társulatokkal vi-
szonyba sem állitható. 

Miután pedig minden társulat, czéljai valósítása 
végett, anyagi eszközökre, birtokra van utalva, mi 
sem természetesebb, mint hogy az egyháznak is 
mint emberekből és nem angyalokból, szellemekből 
alakult társulatnak, czéljai által feltételezett bir-
tokra, tulajdonra van szüksége. Az egyház vagyon-
joga, szükségéből származik, szüksége pedig vele 
magával születik, természetében gyökeredzik. Bir-
tokjog tekintetében tehát az egyház legalább is 
egyenjogú az állammal ; mert hisz az is nemde szük-
ségéből származtatja birtokjogát ? Es ép ez az eset 
az egyháznál is, csakhogy természetesen sokkal ma-
gasabb czélok elérése kivánja ezt az egyháznál mint 
az államnál. (Folyt, k.) 

Egyházi okmánytár. 
Dubia quaedam circa Indulgentias proposita. 

Casparus Mermillod, Episcopus Hebron, et Vicarius 
Apostolicus Genevensis infraseripta dubia ad hanc S. Con-

3) Aicliner, Compendium Jur is Eccl. Editio tQuaría. 
Brixinae 1874. 85 lap. 
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gregationem, Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam, 
transmisit. 

1. Utrum, nisi aliud expresse habeatur in indultis, In-
dulgentiae lucrandae incipiant a media nocte an vero a pri-
mis Yesperis? 

2. U t rum si quis utens reeenti privilegio confessioneni 
et communionein pridie eius diei peragat, cui affixa est In-
dulgentia, etiam reliqua opera praescripta pridie fieri, adeo-
que pridie etiam Indulgentia lucrifieri possit ? 

3. Ut rum si eidem pio operi, quod a fidelibus iterari 
non potest, variis titulis Indulgentiae adnexae sunt, possint 
omnes lucrifieri ? 

Emmi Patres in Congregatione generali habita in Pa -
latio Apostolico Yaticano die 14. Decembris 1877. auditis 
consultorum votis, rebusque mature perpensis responderunt : 

Ad prim. — A media nocte ad mediam noctem. 
Ad secundum — Negative. 
Ad tertium — Affirmative, dummodo opera iniuncta 

vero iterari nequeant, vel non soleant, sicuti confessio, nisi sit 
aliunde necessaria."') 

Et facta de praemissis relatione SSmo D. N. Pio P P . 
I X . ab infrascripto Secretario in Audientia habita die 12. 
Januari i 1878. Sanctitas Sua resolutionem S. Congregati-
onis approbavit. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C-
die 12. Januarii 1878. A . Card. Oreglia a S. Steph., Praef. 
A. Panici, Secr. 

Resolutio S. Congregat. S. R. TJ. Inquisitionis quoad usum lin-
guae russiacae in liturgia catholicaJ) 

Beatissime P a t e r ! Fautores schismatis ex aliquot annis 
omni contentione inducere conantur linguam Russiacam in 
publicum cultum divinum Ecclesiarum Catholicarum ritus 
latini in Provinciis Poloniae, Lithuaniae, aliisque Imperio 
Russiaco subditis. Innovatio autem hactenus quidem in eo 
consistit, quod in illis partibus Sacrae Liturgiáé et admini-
strationis Sacramentorum, quae cultus suppletorius appella-
tae, ex immemorabili consuetudine hucusque peragebantur 
lingua Polonica, nunc pro Polonica iidem schismatis fauto-
res substituere conantur linguam Russiacam, non sine gravi 
Catholicae Fidei discrimine ac maxima fidelium perturba-
tione et offensione. 

In hisce angustiis plures Sacerdotes ac laici Ecclesiae 
Catholicae filii, ut suae aliorumque plurimorum conscientiae 
consulereut, ad S. Apostolicam Sedem confugerunt, ab ea 
opem ac lumen impetraturi. Unice ergo ad Sanctae Religio-
nis Catholicae, quam a maioribus acceperunt conservationem 
et ad conscientiarum securitatem, iidem Sacerdotes ac fi-
deles humillime imploraverunt declarationem sequentium 
quaestionum : 

1. Utrum in cultu suppletorio quem dicunt, pro lingua 
Polonica, quae ex immemorabili consuetudine in usu est, 
absque S. Sedis auetoritate substituere linguam Russiacam 
licitum sit ? 

2. Utrum Sancta Sedes huiusmodi substitutionem lin-
guae Russiacae toleraverit, vel tolerare censenda sit ? 

') Per confessionem aliunde necessarian Emmi Patres intellexe-
runt casus relapsus, et voluerunt heic adnotari. 

2) Mint épen most befejezett, ,Ororszország' czimii tudósításunk-
nak kiegészítése, figyelemre méltó okmány. Szerk. 

Feria IV. di 14. Julii 1877. In congregatione Generali 
S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram Em-
mis ac Rmmis DD. S. R. E. Cardinalibus Generalibus In-
quisitoribu8, propositis suprascriptis dubiis, iidem Emmi ac 
Rmmi DD. decreverunt: Ad primum et secundum: Nega-
tive. L f S A. Jacobini, Assessor S. 0. — J . Pelami S. Rom et 
Univ. Inquis. Nótárius. 

.AJelnöki jelentós 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

A társulat irodalmi működésének második föladata, 
(mely nagy fontosságánál és terjedésénél fogva a tagilletmé-
nyektől az elsőségi helyet jóformán elfoglalta) t. i. a népis-
kolai könyvek kiadása, teljes erővel és élénkséggel lőn foly-
tatva azon tervek és módozatok szerint, melyeket az 1871. 
és 1872-ik közgyűlés megállapított ; mi társulatunkat mél-
tóvá tette ama nagybecsű megbizásra, melylyel a nmélt. ma-
gyar püspöki kar a mult év kezdetén szerencséltette, s ez 
társulatunk népiskolaügyi vállalatának roppant lendületet 
adott. A mult közgyűlésen szerencsés voltam bemutatni a 
főpásztori gondosságnak egy monumentális művét, mely két-
ségtelenül igazolja, hogy a nmélt. m. püspöki kar, mily sze-
retettel hordja szivén a népoktatás szent ügyét. E g y „Gyűj -
teményt" volt szerencsém bemutatni, mely a kathol. népisko-
laügyre vonatkozó s a nmélt. magyar püspöki kar által meg-
állapitott rendszabályokat tanterveket és utasításokat tartal-
mazza, kiterjeszkedve a népoktatás minden ágazatára, s azon 
részletes gonddal kidolgozva, melyet ily nagyfontosságú ügy 
teljes joggal megérdemel. E művet egyszersmind évszázados 
emléknek mondottam, mert épen tavaly volt száz éve, hogy a 
„Ratio educationis" kezdetét vette. Magasztosabban s mél-
tóbban alig lehetett volna ezt valamivel megünnepelni, mint 
ezen codexszel, melylyel a nmélt. magyar püspöki kar kathol. 
népiskoláink ügyét a kor színvonalára emelve, s azt a katho-
licismus szellemével megszentelve, szabályozta. Elegendőnek 
tartom ezen vallási ugy mint a hazafiúi szempontból egyaránt 
nagyjelentőségű intézkedést csupán megemliteni, mely valódi 
értéke által minden dicséretet fölöslegessé tesz, ugy, hogy 
hazai sajtónknak kathol. ügyek megtámadására mindenkor 
kész egyik organuma is kénytelen elismerni e gyűjteményről 
hogy „igen gazdag tartalmú, egészben véve teljes és irodal-
munkban páratlan gyűjteményét képezi a kathol., népiskolai 
ügyre vonatkozó összes intézkedéseknek." („Hon" 1877. 
april. 7. 87-ik szám). E gyűjteménybe foglalt egyes szabá-
lyoknak és táblázatoknak összege — hozzájok véve az isko-
lakönyveket is — csak egy év alatt is közel hatszázezer pél-
dányra rug, melyeknek ivszáma a karmadfél milliót felülha-
ladja mint ezt a kiosztott jelentés igazolja. 

Társulatunk irodalmi működésének két legfontosabb 
ágazatáról : anépiskolai könyvekről és tagilletményekröl számot 
adván, kötelességemnek tartom annak egy harmadik szép 
hajtásáról is néhány szóval megemlékezni. 

A sokszor idézett 1871. és 1872-iki közgyűlés kimon-
dotta, hogy társulatunk, ha méltóan akar megfelelni a rá ja 
váró magasabb feladatoknak, nem állapodhatik meg egysze-
rűen eddigi munkálkodásánál, sem lehet csupán elemi iskola-
könyveket kiadó hivatal ; nem lehet egyszerűen csak jó és 
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olcsó olvasmányokat és népkönyveket terjesztő társulat . . . 
Ilogylia magasabb czélokat kivánunk érvényesíteni, ha a 
hazai egyházi irodalomnak lendületet akarunk adni, ugy 
azon hasznot, melyet a keletnek örvendő iskolai és más vál-
lalatainkjövedelmeznek, a, hazai egyházi tudomány ápolására 
istápolására kell fordítanunk, s azon lennünk, hogy társula-
tunk annak mindenkor áldozatra kész oltára legyen. — E 
végből régibb magyar egyházi iróink munkái gyűjteményé-
nek kiadása inditványoztatott, mely Telegdi,Pázmány, Káldi, 
Veresmarti, líalázsfi, stb. stb. hires munkái sorozatát foglal-
hatná magában természetesen a mai kritikai apparatus-
sal sajtó alá készitve. Midőn ezen, Ipolyi Arnoldhoz méltó 
indítványt a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadta, 
egyszersmind a lángszellemü indítványozót nevezte ki az ál-
tala választandó bizottság élére, mely ezen monumentális 
vállalat tervének részletes kidolgozását s annak megindítását 
eszközlendi. — A szép remény, melyet a nagyjelentőségű 
tervhez irodalmunk minden igaz barátja kötött, rövid három 
év alatt teljesedésnek indult, s az 1875-ki évi márczius-havi 
ülésen lőn bemutatva Ipolyi püspök levele kíséretében a „Cor-
pus Scriptorum Ecclesiae I lungaricorum" (Régi magyar 
egyházi írók) terjedelemre nézve is tekintélyes 56 ivnyi kö-
tete, mely Veresmarti Mihálynak „Megtérésehistóriáját" tar-
talmazza, természetesen az általa indítványozott kritikai 
apparatussal, s oly felvilágosító „bevezetéssel," melyet az 
igazgató választmány igen czélszerünek tartott tagilletmé-
nyül külön is kiadni nagy közönségének a „Házi könyvtár-
ban," mint ezt fónebb érintettem. Irodalmunk minden színe-
zetű közegei helyesléssel fogadták ez irodalmi köznyereményt, 
e nevezetes monographiát ; s a magyar kir. tudományegye-
tem hittani kara, midőn a Ilorváth-féle alapitvány kezelési 
szabályainak értelmében, az 1874—76-ik években megjelent 
munkákat kellett bírálata körébe vonnia, nem Ítélhette más-
nak oda az elsőség babérjait, mint az Ipolyi püspöktől ez 
időben megjelent „Veresmarti Mihály X V I I . századi ma-
gyar iró élete és munkái" czimü, országszerte a legnagyobb 
kitüntetéssel fogadott korrajzának, melyről a karilag kikül-
dött jelentésttevők igen helyesen azt jegyezték meg, hogy e 
munka „kathol. egyházunknak magyar nyelven irt legjelesebb 
apologiai sorába tartozik, és a polemikus Pázmány, „Ka-
lauza," s a kritikus és magasan bölcselkedő Hoványi „Fen-
sőbb katholicismusa" mellett, mint egyháztörténelmi és ire-
nikus hitvédelmi egyedirat van bizonyára hivatva büszkén 
helyet foglalni." — Az ily sikerrel kezdett vállalat folyta-
tását tudós megindítója az által is tetemesen könyebbé tette, 
mert e nagy müvét ajándékul adta társulatunknak, a miért 
a választmány, a közgyűlés érzelmeinek is előleges tolmácsa 
lévén, forró háláját mindjárt az ajándékozáskor kifejezte, 
utóbb pedig azáltal fejezte ki legméltóbban, hogy folytatá a 
„Corpus Scriptorum Ecclesiae I lungaricorum" kiadását, e 
havi ülésén mutatván be abból a I I . kötetet, mely szintén 
Veresmarti Mihály két nagyobb és egy kisebb művét tartal-
mazza, Pálfi Mátyás pannonhalmi főapáthoz intézett öt le-
velével . . . . szintén Ipolyi püspök által revideálva, s mint 
az első kötet, ugy ez is az ö ajándokából a Szent-István-
Társulat tulajdonául átengedve. 

Nem szükség említenem, mert az általam előadott szá-
raz tényállás a t. Közgyűlés előtt világosan igazolja, hogy 

társulatunk irodalmi működésének ezen harmadik ágazatá-
ban is, mint a másik kettő, az iskolakönyvek és „Házi könyv-
tár" kiadásában ugyanazon nagytekintélyű vezérnek szeren-
csés nyomain törekszik haladni, kinek közvetlen kormány-
zása alatt (mint a fővédnök herczeg-primás megjegyzé) t á r -
sulatunk munkássága legnagyobb virágzásra és hatásra emel-
kedett, . . . s ki a társulat emelkedését most is ily szives t e t t -
leges részvétével támogatja fényesen valósítva a Fővéd-
nök reményét, melylyel magát s társulatunkat a vezérférfiu 
távozásakor kecsegteté. 

Irodalmi termékeknél ugyan a tartalomra kell a fő-
súlyt helyezni, de azok káros vagy jótékony hatása iránt a 
példányok száma nyújt legjobb tájékozást, melyben az ol-
vasó közönségnél forgalomba jő. Hivatalos jelentéseink min-
den évben részletezve adják elo kiadványaink példány- és 
ivszámát, mint az itt kiosztott jelentés is mutatja ; azért ele-
gendőnek tartom e számot csak összegezve emliteni. Ezelőtt 
öt évvel, midőn társulatunk 25 éves pályáját megfutotta, az 
összes nyomtatványok példányszáma 5.600,000 volt, s ezek 
között a legkisebb féliv es füzetkékből, a legnagyobb hetven 
ives kötetekből ál lot t ; a kiadványok összes ivszáma pedig 
48.600,800-at tőn. E kettős összeghez adva az utóbbi öt év 
óta kiadott nyomtatványaink példány- és ivszámát, — har-
mincz éves pályája alatt társulatunk összes nyomtatványai 
1 .689 ,900 példányban, — 61.357,000 ivén ju tot tak for-
galomba. A számokhoz, mint mondani szokás, nem kell com-
mentár, s az utóbbi öt év alatt oly feltünőleg fokozódott 
szám fényesen igazolja, mily mérvben nyertek elterjedést a 
Szent-István-Társulat kiadványai. 

Társulatunk irodalmi működéséről s termékeinek for-
galmáról számot adván, most, midőn alelnökségein hat éves 
cyclusa letelik, kötelességem megemlékezni az irodalmi kész-
letről is, hogy a t. Közgyűlés láthassa, mily állapotban van 
az alelnöki kamara, melyet elődömtől bőven ellátva vet-
tem át. 

Már elkészültek, s az alapszabályok értelmében birálat 
alatt vannak a következő munkák: „ I X Pius pápasága" 
történetéből, melyet ő szentsége püspöki jubileuma alkalmá-
ból rendelt megíratni a mult évi közgyűlés, az I . és I I . kötet 
Füssy Tamástól. — „Vitéz János esztergomi érsek élete" 
Fraknói Vilmostól. „Aeneas Sylvius", élet és korrajz Czobor 
Bélától ábrákkal I . kötet. A többi munkában van, úgyszin-
tén „A keresztény álláspontja a természetben" I I . kötet Soos 
Mihály tói. „A magyar birodalom geographiája" Ortvay Ti-
vadartól, mely fővédnökünk ő Eminentiája lelkes inditváuya 
folytán készül, s a tudós szerzőnél az anyag annyira fölhal-
mazódott, hogy a mű három kötetre, s mindmegannyi kü-
lön munkára fog terjedni, melyekből az I. kötet Magyaror-
szág természeti viszonyainak geographiáját, a I I . kötet a 
politikai viszonyokét, a I I I . az egyházi viszonyokét tárgya-
landja, s nagy készültséget igénylő kidolgozása és tar ta l -
massága igér kárpótlást nyújtani a várakozásért, melylyel e 
mű elkészülésének eléje néz társulatunk. 

Az iskolakönyvek kiadatását azon mérvben fogja foly-
tatni a társulat, melyet a fölmerülő szükséghez képest az 
előirt tervrajz kijelöl, mire a mnélt. m. püspöki kar által 
kinevezett bizottság ügyel fel, 

S alapos reményem van, hogy a „Régi magyar egyház 
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írók" folytatásául is munkában vau egy ujabb „Monogra-
phia", mely oly sikert és dicsőséget igér társulatunknak, 
minőt a „Veresmarti Mihály X V I I . századi Íróról" kiadott 
korrajz nyújtott , mert ugyanazon lángszellemü és vasszor-
galmu irónk tolla alatt készül. Tehát mint a t. Közgyűlés 
látja, folyvást azon kéz vezérlete mutatkozik irodalmi műkö-
désünkben, mely társulatunkat hat év előtt a legnagyobb vi-
rágzásra és hatásra emelte. 

Társulatunk munkásságának ily módon jelzett szelle-
mi, irodalmi részéről, áttérek az anyagi részre, a pénzügyre, 
a kezelésre . . . mit annál könnyebben és rövidebben terjeszt-
hetek elő, mert azon minta szerint jár tunk el, melyet az 1871. 
és 1872-i közgyűlések sokszor idézett codexe szabott elénk 
hat óv előtt. 

A pénzügyre nézve még az irodalmiénál is szorosabban 
kellett ragaszkodni a megállapított szabályhoz, a sikert 
nyújtó, szilárd hitelen alapult szerződéshez ; annál szorosab-
ban, mert a könnyelmű eltérés, a rövidlátó experimentatio 
sokszor igen nagy kárral hat vissza a szellemiekre is, mint 
ezt társulatunknak is volt alkalma az előbbi évtizedben ta-
pasztalni. 

Az elődöm által kijelölt biztos nyomon tétovázás nél-
kül haladva, igyekeztem eljárni az igazgató választmány 
támogatása mellett társulatunk vagyonkezelése fölötti fel-
ügyeletemben. S hogy ez minél sikeresebb legyen, az ügynök-
ség és számvevőség szervezésére vonatkozólag a választmány 
egy oly javaslatot terjesztett részletezve az 1874-i nagygyű-
lés elé, mely a vagyon- és pénzkezelésnél az ellenörködést 
szabályozza, mit a közgyűlés el is fogadott, és helybenha-
gyásával szentesitett. — Továbbá a magánosoknál levő köl-
«sön-pénzek beszedettek, régi tapasztalás igazolván, hogy 
aes alienum inimicum facit, a hálátlanság ily kamatában a 
társulatnak is lévén szerencséje részesülnie; — az igy visz-
szaszerzett vagy máskép begyült pénzen biztos érték-papirok, 
különösen magyar fóldhitelintézeti záloglevelek vásároltat-
tak, mi több haszonnal s kevesebb kezelési bajjal jár . — E 
mellett a régebben divatozó előlegezések teljesen meg lettek 
szüntetve, de annál jobb honoráriumot lehetett aztán adni 
az Íróknak, oly honoráriumot, minőt alig ad valamelyik iro-
dalmi intézet vagy vállalkozó. — A nyomtatványok előállí-
tására nézve pedig hiven megmaradt társulatunk azon inté-
zetnél (az Athenaeumnál), mely a népiskolai könyvkiadásnál 
annak közel 60 ezer fr tnyi összegre menő hitelt nyitott s egy-
szersmind a legfőbb garantiát nyújtot t a kivont munkák so-
lid és gyors elkészítésére . . . . mint ezt a könyvnyomdai bi-
zottságnak minden egyes megrendelésre felügyelő s jegyző-
könyvbe vett eljárása folytonosan igazolja. 

Mindezeknek az lett sikeres következése, mit a pénz-
tári jelentés minden évről pontosan kimutatott , t. i., hogy 
társulatunk aetiv vagyona háromszorosan isbőven födözte tar-
tozását, melyért (mit szintén méltó figyelembe venni) semmi 
kamatot nem fizetett, s melyet már három év előtt egészen 
letörlesztett, ugy hogy most már csak folyó számlái vannak, 
melyek folytonosan fizettetnek. E mellett társulatunk könyv-
kiadási forgalma semmiben sem akad meg ; adóját, tisztvise-
lőit, a szolgálatában levő munkásokat pontosan fizeti ; az 
ipar jelen szomorú pangásában is a számára dolgozó iparoso-
kat késedelem nélkül kielégíti ; — s ezek által társulatunk 

oly hitelre volt szerencsés szert tenni, minővel kevés ilyne-
mű vállalat vagy iparüzlet dicsekedhetik. 

Ennek igazolására a számok hosszú lajstromát idézhet-
ném, melyeket a társulat minden évben előterjeszt, s a köz-
gyűléseken ki is osztogat. De nem akarván a t. Közgyűlés-
türelmével visszaélni, csak a mult évi számadásból idézem 
a főösszeget, mely szerint a társulat bevétele, (mely 1871. 
óta évenkint 70—75 ezer f r t között váltakozott) az elmúlt 
1877-ben 91,985 frt 25 kr. összegre emelkedett, minő még 
eddig soha nem volt. — Ehhez arányosítva kiadása 90,?9í> 
ft . 70 krt tőn. S ha levonjuk a bevételből a 10,230 fr tnyi 
visszafizetett tőkét, s a kiadásból kamatra adott 16,134 f r t 
81 krt, marad tiszta bevétel 81,755 f r t 25 kr., tiszta kiadás 
74,634 f t . 59 kr. Többlet 1877-ben 7120 ft. 66 kr. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 14. Egy miniszteri körrendelet. A követ-

kező tudósítást olvassuk a lapokban : „A közoktatási minis-
ter körrendeletileg utasította a közigazgatási bizottságokat, 
hogy azon czélból, nehogy a népoktatási törvénynek a tan-
kötelesek pontos iskoláztatására vonatkozó czélzata illuso • 
riussá tétessék, gondoskodjanak arról, miként az iskola nél-
küli községekből, melyek önálló iskola felállítására nem 
birnak elég anyagi erővel, s az azokban lakó felekezetek 
valamelyikének anyaiskolája fél mértföldnél távolabb fek-
szik, minden felekezetű tanköteles a közelebbi (félmértfold-
nél távolabb nem eső), habár más felekezetű iskolában oktat-
tassék, a népoktatási törvény 4-ik §-ban megszabott szigor 
különbeni alkalmaztatásának terhe alatt ." 

A miniszteri körrendelet, mint látszik, az általános 
tankötelezettség végrehajtása érdekében adatott ki. Nap-
jainkban már nem egy rendelet adatott ki a kormány részé-
ről, melyekről később kitűnt, hogy azokat nem lehet végre-
hajtani és emiatt vissza is vonattak, a szóban forgó rendelet-
ről is kérdezni lehet, olyan-e az, hogy azt végre lehessen 
hajtani? szerintünk minden törvénynek, minden rendeletnek 
olyannak kell lenni, hogy az végrehajtható is legyen, mert 
mit érnek egész kötetekből álló törvények és rendeletek, ha 
azok örökké holt betűk maradnak? sem a közjónak, sem a, 
kormányok tekintélyének nem használnak, hanem ellenke-
zőleg ez utóbbit lerontják. 

Igy Ítéljük mi meg a fentebbi körrendeletet is, igy 
kell azt megitélnlink, sőt igy kell azt megítélni mindenki-
nek, aki csak átolvassa. Vegyük csak szemügyre, mit köve-
tel a körrendelet akkor, midőn meghagyja, hogy oly hely-
ségből, hol önálló iskola nincsen, a gyermekek a közel eső, 
fél mértföldnél távolabb nem levő helységbe jár janak isko-
lába. A rendelet tehát e szerint feltételezi, sőt meghagyja, 
hogy ha csak egy félmértföld a távolság, a gyermekek oda 
járjanak iskolában. Mi következnék ebből ? az, hogy hat, 
hét éves gyermekek naponkint két, vagy kedvező esetben, 
egy mértföldet jár janak. Azt mondtuk két, kedvező esetben 
egy mértföldet. Az előbbi eset beállana akkor, ha az elő-
adások reggel is, délután is tartatnának, mert ekkor reggel 
is, délután is, egyik helységből a másikba, oda is, vissza is 
kétszer kellene menni, ami napi két mértföldet tenne ki, ha 
csak a szülők nem fizetnének ellátásért azon helységben, hol 
az iskola létezik. Mind e nehézség pedig csak az útra vo-
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natkozik, hát az időveszteség hol van még? hány órát kel-
lene a gyermeknek gyalogolni naponkint, hogy a két mért-
földnyi utat megtegye? a fáradság után hol venné a gyer-
mek az időt, hogy még tanuljon is? és a gyermek egészsé-
gére minő befolyással lenne a naponkinti öt-hat órányi j á -
rás kelés? A másik eset, az egy mértföldes naponkinti járás-
kelés és a vele összekötött kevesebb idővesztegetés akkor 
állana be, ha az előadások mind reggel tartatnának, de kérd-
jük, melyik iskola fogja a szomszéd helység gyermekeinek 
kedveért a rendes órarendet megváltoztatni ? vagy ha meg-
változtatja, mikép lehet paedagogice igazolni, hogy fejlő-
désben levő gyenge gyermekek egy folyton legalább négy 
óráig legyenek az iskolai padhoz szegezve ? Már most kérd-
jük, hogy ily nehézségek mellett, melyek közt az idő viszon-
tagságait még fel sem emiitettük, mikép lehet, vagy egy-
általában lehet-e a miniszteri rendeletnek érvényt szerezni ? 
Mi e kérdésre már fentebb tagadólag válaszoltunk és nem 
hiszszük, hogy a gyakorlat bennünket valaha megezáfolna. 
Mi azt hiszszük, hogy ha már a népet minden áron oda 
akarják vinni, hogy képesitve legyen a socialista és forra-
dalmi lapok olvasására, e czélt, melyet mi nem helyeslünk, 
hamarabb lehetett volna elérni, ha azon milliókon, melyek-
ért iskolák helyett valóságos paloták emeltettek, oly helye-
ken is, hol különben kitűnő katholikus iskolák léteztek, 
igen, — ha azon milliókon oly helyeken épittettek volna 
iskolákat, hol egyáltalában nem léteznek ; hanem természe-
tesen ilymódon a főczél, a katholikus iskolák elnyomatása 
nem éretett volna el. 

A fentebbiekben előadottakon kivül azonban van még 
egy más, és pedig még fontosabb kifogásunk a körrendelet 
ellen. A körrendelet meghagyja t. i., hogy a gyermekek oly 
helységből, hol iskola nem létezik, a félmértföldnél távo-
labb nem eső, bármily felekezetű iskolában oktattassanak. A 
körrendelet ily általános kifejezése bizonyára azért használ-
tatott , nehogy egyik vagy másik valláshoz tartozó hivek az 
ellen felszólaljanak, nem lehetvén mondani, hogy az egyik 
vagy másik valláshoz tartozó gyermeknek előny adatott a töb-
biek felett. Mindamellett is, mi egész tisztelettel bár, de ha-
tározottan felszólalunk az ellen, hogy a katholikus hivők 
gyermekei más vallásfelekezetüek iskoláiba járni kényszerít-
tessenek, és pedig azon nagy veszélynél fogva, mely más val-
lású iskolákban a kath. gyermekek hitére háromol, nem is 
hiszszük, hogy bármely kormánynak is hatalmában állana a 
kath. hivek lelkismeretén ily erőszakot elkövetni. A kor-
mány még saját felekezetnélküli iskoláiban sem képes meg-
gátolni, hogy a vallásos érzelem ne sértessék, mit mondjunk 
tehát oly iskolákra nézve, melyeknek irányára semmi befo-
lyása nincsen ? Nem minden felekezeti iskola olyan, mint a 
katholikus iskolák, hol a más vallásfelekezetüek érzelmei 
nem sértetnek, a türelem oly mértékben, mint a katholiku-
soknál, sehol sem ismeretes, az olvasókönyvek és más tan-
tárgyak telve vannak a katholikusokat sértő kifejezésekkel. 
Lehet-e már követelni, hogy katholikus szülők gyermekei-
ket ily iskolákba küldjék? Ki fogja megparancsolhatni más 
felekezetnek, hogy a katholikusokat sértő kifejezéseket köny-
veikből, előadásaikból elhagyják ? Vagy nem történhetik-e 
meg, hogy a félmértföldnyi távolságra eső helységben épen 
csak zsidó iskola létezik ? Ide akarja tehát a kormány kény-

szeriteni a katholikus gyermekeket? pedig ebbe épen semmi 
kétség sem lehet a körrendelet szavai után, mert ott minden 
kivétel vagy megszorítás nélkül ki van mondva, hogy bár-
mily felekezetű legyen az az iskola, mely félmértföldnél tá-
volabb nem esik, oda tartoznak a gyermekek menni. íme 
ide vezet a kormány rendelete, katholikus gyermekek ok ta -
tása esetleg zsidókra bizatik kormányilag. Nem tudjuk, mit 
fognak e rendelettel a közigazgatási bizottságok tenni, de 
épen óhajtanok, hogy ott létező papjaink e rendelet ellen 
felszólalnának és annak visszavonását követelnék, mert az, 
amint egyrészt inpracticus, ugy másrészt sértő a katholi-
kusokra nézve. ^ 

Berlin. Elmélkedés a merényletek felett. A második 
merénylet, mely az európai fejedelmek Nestora ellen elkö-
vettetett, természetesen jóval fokozta ama benyomást, melyet 
már az első is okozott s önkénytelenül is azon kérdés támad 
keblünkben: az általános, társadalmi okokon kivül, mi, 
végelemzésben, azon lélektani mozzanat, mely az egyént ily 
gaztettekre ragadhatja ? — más szóval, hogy egy egész osz-
tály, a fennforgó esetben a socialdemokraták, valódi, vagy 
képzelt elnyomatás miatt fellázadjon, azt utóvégre megért-
he t jük ; de hol van, melyik a lélektani kulcs ezen kérdésnek 
megfejtésére : mi birhatja az egyént arra, hogy egy ember el-
len emelje gyilkos fegyverét, midőn mathematikai biztosság-
gal előretudhatja, hogy ha gonosz tette szerencsétlenül sike-
rül is, azon ügynek, melynek szolgálatában véghez viszi, 
nem csak nem használni, hanem minden bizonynyál nagyon 
ártani fog. 

H a ekként az egyéni okot keressük, csak kettőt ta lá-
lunk : a nyomorult hiúságot, vagy ezen, különben is pogány 
eredetű s az újkorban még félre értett elvnek tulhajtását : 
,Salus reipublicae suprema lex es to'. Nézzük azokat egyenkint, 
ugy amint az egyes merényletben előtérbe léptek. Hödel, a 
romlott erkölcsű bádogos legény, népgyüléseket tart, minden 
párttal kaczérkodik, csak a katliolikussal nem, számos egy-
letnek tagja, csak a katholikus legényegyleteket kerüli, mert 
az azokban uralkodó rend, fegyelem és vallásosság visszatet-
szenek neki. Ez az ember, miután mindenütt megfordult 
volna, végre, mint félreismert lángész, ujságárulásra adja 
magát, a fényképésznek, kinél lopott pénzen levéteti magát 
azt jósolja, hogy képeivel jó üzletet csináland, végre pedig 
annyira viszi a bárgyú egyiigyüséget, hogy leveleit mint 
„ő felsége a császár merénylője" irja alá. Sőt ügyetlen vé-
delméből is csak a bornirt hiúság ri ki : azért akarta magát 
a csácsár szemeláttára agyon lőnni, hogy az uralkodó ekként 
belássa, minő népének helyzete, mintha bizony Hödel urnák 
halála a német császárt legott holmi világot felforgató ha tá -
rozatokra birta volna. 

Mig ekként ez az egyik nyomorult a Grackust játsza, 
addig a mások, Nobiling, Brutus szerepében tetszik magá-
nak. Mig amaz mutatja, hogy minő végconsequentiákra ve-
zetnek a liberalismusnak tanai az együgyüekben, addig-
Nobiling a ,tudományosan' rendszeresített gonosz rögesz-
méknek káros hatását állítja elénk. Ez az, mit a szabadkő-
műves sajtó ,lélektani talány'-nak szokta nevezni, melynek 
segítségével minden gonosztevőből lelki beteget szeretne csi-
nálni, mi azonban voltaképen semmi egyéb mint az Isten nél-
küli nevelésnek, az atlieus tudákosságnak következménye. 



i o n OOO 

Nobilingnek ugy lászott, hogy ,az állam'-nak érdeke ugy kí-
vánja, hogy a császár meghaljon, s ezért rálőtt, meglevén győ-
ződve, hogy helyesen cselekszik. Ez ama borzasztó, hazug elv-
nek végconsequentiája, hogy mindaz jó, és helyes, és igazsá-
gos, amit a hazának, az államnak képzelt java követelni lát-
szik ; — más szóval, amaz elvnek végconsequentiája, mely 
szerint az államnak állitólagos érdeke minden jognak for-
rása. Ez végre, egy magában véve helyes és nemes érzület-
nek, a hazaszeretetnek ama fonák érvényesítése, mely a hazán 
kivül és felül mit sem ismer, s igy az újkori szellemi áramla-
tának ismertető jellege, legpraegnansabb kifejezése. 

Régebben igv hangzott a legnagyobb igazi hazafiak-
nak jelszava: „Istennel a királyért és a hazáért," — de 
miután magas hatósági engedélylyel eleinte a felsőbb, majd a 
közép s most már az elemi oktatás is atheussá tétetett, nem 
csuda, hogy Istennel együtt a király is töröltetett ezen jel-
szóból s semmi sem maradt mint a félreértett ,liaza', kissé 
kosmopolitikusabbau kifejezve : a ,társadalom' . . . . Az esz-
mék ily eltorzitása mellett aztán nem csuda, ha egyegy túl-
zott fő nagy politikai tettet vélt véghezvinni, midőn közön-
séges orgyilkossá sülyed ; — akik a nevelést igy engedték 
elfajulni, azok felelősek ezen következményekért is, fájdalom 
nem ritkán e szomorú következményeket legelőbb magok is 
érzik gyakorlatilag. 

De Nobiling esete még egy további, igen szomorú igaz-
ságról győz meg bennünket, ha szem előtt tar t juk, hogy a 
fentebb emiitett, nyomorult hiúság ő benne is szerepel. Egy 
héttel az ő merénylete előtt ama másik követtetett el, me-
lyet az a világ, mely a lapokban, táviratokban s hivatalos 
enunciatiókban nyilatkozik, a leghangosabb roszalással fo-
gadott. Azonban ugy látszik, hogy ezen nyilvánosan fellépő 
körökön kivül vannak mások is, azok, melyekben Nobiling 
megfordult, s melyek ily tetteket nem csak nem visszatet-
széssel, hanem még helyesléssel is fogadnak és hogy vannak 
ily körök, azt a merénylet utáni számos ilyértelmii nyilatko-
zat, melyek ellen a bíróságok épen most egész Németország-
ban szokatlan szigorral fellépnek, kétségen kívülivé teszik. 
Es ezek a körök, számszerint és az anyagi erő súlya szerint 
borzasztó tényezőt képeznek azon államokban, melyeket a 
liberalismusnak százados munkája tönkre tett. Igy valóban 
tűzhányó hegy felett állunk ismét. A közoktatásnak athe-
ussá tétele, a törvényhozásnak erkölcstelen modora, eszközei 
és czéljai, a hazafiság eszméjének pogány értelmezése és gya-
korlása, — szóval a keresztény eszmének eltűnése okozta azt, 
s azért mélyen sajnálhatjuk az ebből származó gonosztetteket, 
de nagy szellemi rövidlátásról tanúskodnék, ha csodálkozni 
tudnánk rajtok. Mert a világ elfelejtette, vagy tagadja, hogy 
Isten mondá : ,ne ölj' — a fenyitő törvénykönyvnek ebbeli 
tilalma bizony nem nyom semmit. 

IRODALOM. 
X Előfizetési felhívás Bossuet X V I I - d i k századbeli 

franczia püspöknek 14 szent beszédére, melyeket részint a ki-
rály udvar, részint a legműveltebb közönség előtt tartott kö-
vetkező ünnepeken és vasárnapokon : 

1. Mindenszentek ünnepén. 2 Halottak napján. 3. Ad-
vent I-ső. 4. Advent II-dik. 5. Advent I I I -dik . 6. Advent 
IV-dik vasárnapján. 7. Ivarácsonkor. 8. Újév napján. 9. Víz-

kereszt II-dik. 10. Vizkerest V-dik vasárnapján. 11. Gyer-
tyaszentelőkor. 12. Hetvened. 13, Ötvened vasárnapján. 14. 
Jubileum alkalmából a bünbánatról. 

Hatvan esztendeig siratta a franczia nemzet a láng-
lelkű püspöknek roppant hatást keltett szent beszédeit ; sőt 
örökre elveszetteknek hitte azokat, midőn a gondviselésnek 
tetszett leirhatlan sok munka után azokkal ismét megörven-
deztetni nemcsak a franczia, de az összes kath. egyházat. 

Mi gyarló emberek igen sokszor ugy vagyunk a kath. 
dogmákkal, mint sereghajtó diák a nehéz számtani egyenlet 
után föltett kérdőjellel. — Nem tudjuk megfejteni, — s e 
tekintetben kezet foghatunk egymással csaknem mindnyájan. 
De azután már nagyon szétágaznak utaink, s mig a hivő alá-
zatosan fejet haj t Istennek felfoghatlan titkai előtt : addig a 
hitetlen alig méltatja azokat egy gúnyos mosolyra, megveti 

— mert nem érti ! Hivő és hitetlen ! vegyétek kezetek-
be mindketten Bossuet-et! O ha nem is oldja meg minden-
kor előttetek a kérdőjelet, de mindig kimutatja, hogy meg-
oldható. Az ő szelleme felviszi mindkettőtöket a magas ege-~ Ö 
kig, szétvonja előttetek a titokrejtő fátyol egyik másik redő-
jét, s a dogmák szent homályából annyi fénysugárból fog 
reátok özönleni, hogy te hivő szent elragadtatásodban, te 
pedig hitetlen, imádott eszed törpeségének önkénytelen beis-
merésében fogsz felkiáltani : én Uram és én Istenem ! 

Bossuet lánglelke magasan, nagyon magasén repked 
ugyan ; de minél magasabbra száll, annál fényesebb, ragyo-
góbb lesz, ugy, hogy a roppant távolban is világosan kive-
hető minden mozdulata. Vagyis a legmagasabb eszméket is 
oly érthetőleg sőt oly érezhetőleg adja elő, hogy az olvasó 
lelkét minden megerőltetés nélkül mintegy észrevétlenül 
emeli fel ama magasabb szellemvilágba, hová csak az ő láng-
lelke tudott felküzdeni önerejéből. 

Midőn ily szent beszédek fordítására áldozám időmet 
és csekély tehetségemet, szolgálatot akartam tenni nemcsak 
a ft . papságnak, hanem a világi hivek azon müveit osztályá-
nak is, mely megdöbbenve veszi észre a hitetlenség rohamos 
terjedését, — mi pedig ha valaha, ugy bizonyára a jelen, 
ijesztő mérvben mutatkozó általános elszegényedés korában 
iszonyúan boszulhatja meg magát a nemzeten. 

A mintegy 300 lapra terjedő és csinosan kiállitott mű-
nek ára 2 frt , növendékpapoknak 1 frt . 50 kr. 

Mihelyt annyi előfizető fog jelentkezni, hogy a nyom-
tatási költségek fedezése biztosítva lesz, a mű azonnal sajtó 
alá kerül, s utánvét mellett fog szétküldetni a t. megren-
delőknek. 

Óhajtott pártolás esetén ujult erővel fogom folytatni 
Bossuet többi szent beszédeinek fordítását. 

Az i. t. gyűjtőnek minden 10 példány után egy tiszte-
letpéldánynyal kedveskedem. 

A megrendelést levelezési lapon kérem mielőbb hozzám 
beküldetni. 

Perbete (Komárom megye), 1878. május 1. Acs Fe-
rencz, káplány. 

-)- F tdő Budaváry Józsefnek, múltkori nyitrai tudósí-
tásunkba említett, szép latin költeménye, most díszes kiadás-
ban fekszik előttünk ily czimmel : 

„ODE ad faustissimam occasionem, quum magnificae 
aedes ab illustrissimo ac reverendissimo Domino Augustino 
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Roskoványi de eadem, Episcopo Nitriensí etc., virtuti et sci-
entiae cleri iunioris suae dioeceseos mira liberalitate et Pro-
videntia pastorali suscitatae et Bibliotheca adornatae per 
Reverendissimum Dominum Franciscum Xav. Wencsell, ab-
batem, Canonicum et Vicarium Episcopalem etc. solenniter 
inaugurarentur, atque in iis Capeila in honorem SS. cordis 
Jesu et Mariae benediceretur. Clerus saecularis et reguláris 
D. D. Nitriae die 1. Junii 1878." 

Az első bellapon ezek olvashatók : 
Aeterna GLorla 

AVgVstlno RoskoVanyl 
EpIsCopo NItrIensl, 

QVI bas AeDes CrVCe Inslgnltas 
VIRtVTI et SClentlae CLerl IVnlorls 

SVae DIoeCesIs 
SVsCItaVIt ! 

Haec Augustini stat munere Praesulis aedes, 
Ut pede stet flrmo süb Cruce sancta Fides. 
Sic Augustino Cleri Virtute Sit aucta 
Merces Aeterni gloria lausque Dei ! 

[~| ,Társulati Értesítő mint Jézus sz. szivének 
hirnöke.' (Juniushó) kiadó s felelős szerkesztő : ftdő dr. Ku-
binszky Mihály ő méltósága. Tartalom : Jézus Szivének dia-
dala. — Altalános szándék juniushóra. Ramière H. után 
Sz. J . — Loyolai sz. Ignácznak élete (folytatás.) — Panasz-
hangok. Tóth Mike. — P. Schauenburg Ferencz S. J . ; „Jé-
zus szeretetre legméltóbb Szive" (folytatás.) Részletes jó 
szándékok juniushóra. — Havi tudósitások a L. sz. A. ima-
egyletéről. Kuncze Leo sz. Ben. r. áld. — A boldogságos 
Szűz három koronája. — Melléklet: „Akeresztény erények-
nek és tökéletességnek gyakorlása." I r ta Rodriguez Alfonz, 
Jézus-társaságabeli áldozár. Fordította Tóth Mike, S. J . 
I I I - ik kötet 12 iv. 

VEGrY ESEK. 
— „A jósnő". Egy a magyarországi „felvilágosultság" 

központján, Budapesten megjelenő lapban a következő hir-
detés olvasható : „A jósnő lakik a józsefutczában, a muzeumi 
körút és stáczio-utcza sarkán, befelé a józsef-utczában, 3. sz. 
a kis sárga házban stb. „Ilyet hirdetnek olvasóiknak liberális 
felvilágosultjaink, azok a liberálisok, kik folyton a papokat 
rágalmazzák, hogy a babonaságot terjesztik; azon liberá-
lisok, kik nem hisznek az Istennek és az egyháznak, de an-
nál jobban az ördögnek és a babonának. 

— „Azon tisztelt előfizetőimet, kik , Egyházi szónok-
lattan1 czimü munkámat szivesek voltak megrendelni, kény-
telen vagyok egy kis várakozásra fölkérni'. Összesen 31, azaz 
harminczegy megrendelőm akadt, s e körülmény miatt egy 
kis időre van szükségem, mig az igen tetemes kiállítási költ-
ségeket valami módon fedezhetem", irja egy tiszt, szerző a 
,Prot. E. s I. L.'-bau. Ha ez történik a protestánsoknál, hol 
a tudomány oly rengeteg módon uralkodik s a ,templomo-
zás' jóformán csak egy szónoklatból áll, mit mondjanak a 
szegény pápista irók? 

— A gyóntatószék hatása ! Egy budapesti r. k. plébánia 
hivatalhoz nemrég Németországból 200 o. é. forint érkezett, 
azon utasítással, hogy azokat a levélben megnevezett két 
budapesti mesterembernek átadja. Képzelhető a szegények 
öröme, midőn oly pénzhez jutottak, a melyről nem is tudtak 
s nem is számítottak reá ! 

— A bécsi, hitfelekezet nélküli -tanitóképezdéről az 
ottani, tudvalevőleg ultraliberalis ,Morgi)ipost' nem régen 
következőleg nyilatkozott : „Egyike azon intézeteknek, me-
lyeknek általa történt megalapittatására a bécsi községta-
nács nem csekély mérvben büszke lenni szokott, volt a bécsi 

paedagogium is. Ezen paedagogiumnak etablirozása egyike 
volt a legelső csapásoknak, melyek a concordatum ellen in-
téztettek, előhírnöke azon heves harczoknak, melyek az egy-
ház előjogai ellen vívattak és a szabadság győzelmével vég-
ződtek" S mik voltak ezen ,szabadság'-nak következmé-
nyei? Halljuk csak ismét a ,Morgenpost'-ot: „A ki ezen in-
tézet titkaiba csak némileg is be van avatva, az egy perczig 
sem kételkedhetik arra nézve, hogy ama csekély világosság, 
melyet ott a maga idején meggyújtani véltek, már majdnem 
egészen el van nyomva, s hogy manap még csak egy ki-
csinyke kis olajlámpácskának pislogása arra teszen gyenge 
tanúbizonyságot, hogy a világosság ott még ugyan egészen 
ki nem aludt. Tavai a paedagogiumnak igazgatója egy tanu-
lót elbocsátott, mert az intézetnek fogyat kozásai felett őszin-
tén nyilatkozni merészkedett, pedig amit mondott, egy szóig 
mind igaz volt, amint azt az igazgató is elismerte. Történt 
egyszer, hogy exact tudományból egy ,tanárt' alkalmaztak, 
ki tudományának még elemi alapelveit sem ismerte. Általá-
nos mozgalom keletkezett ezen tanár ellen, minek vége az 
lőn, hogy a tanár ur, — még ma is működik a paedagogiu-
inon. Egy másik tanárnak a csillagászatból kell vala előadá-
sokat tartani, nem tudjuk, melyik tankönyv szerint, de tény, 
hogy a tiszteletreméltó férfiú akkora zűrzavart csinált az 
égboltozaton, hogy végre senki sem tudta, hol áll, melyik 
csillagon" Eddig a ,Morgenpost', bizonyítékául annak, 
hogy a hitfelekezetnélküliség és a tudomány közt nagy kü-
lönbség van. 

— Dupanloup püspökhez intézett egyik ujabbi nyilt-
levélben Hugo Victor, Voltairenek eme 19. századbeli, esze-
lős utánzója azt állítja, hogy egészen 40 éves koráig jámbor 
s hivő' volt, mert „pap nevelte őt" Ebből pedig, tulaj-
don anyja önéletírásának tanúsága szerint, egy szó sem igaz. 
Ezen asszonyság 1797-ben vagy 98-ban polgári, tehát az 
egyház áldása nélküli házasságra lépett a német eredetű 
Hugo tábornokkal, ki későbben Bonaparte Józseffel Spa-
nyolországba ment s ott egy ideig madridi kormányzó volt. 
Ott három fia született: Abel, Jenő és Victor. A két utóbbi 
a madridi nemes növeldébeu neveltetett s már akkor vona-
kodtak a misénél szolgálni, mert protestáns anyjuk ezt állí-
tólag- meg nem engedte. Későbben visszatérve Párisba, Vic-
tor egy volt oratorianust, tehát volt papot nyert nevelőül, 
azaz olyant, ki apostata lévén, szolgálójával ágyasságban élt. 
Ettől származik a Hugo V.-féle .jámborság és hit', melyet 
nevelője akként ápolt benne, hogy Voltaire s Diderot mun-
káit olvastatta vele. Nevezetes az is, hogy anyja későbben 
elvált férjétől, s Párisban élt, mig a tábornokot szolgálata 
mindig távol t a r tá ; de ha időközönkint Párisba jött is, ne-
jéhez soha sem szállt. Hugo Victor most 75 éves, vén esze-
lős, ki hivő soha sem, hanem igenis, midőn a restauratio 
után a Bourbonok uralkodtak, ezeknek udvari poétájuk s 
fizetett hízelgőjük volt. 

— Rudigier, linczi püspök, anyaszentegyházunk jogai-
nak egyik legbátrabb előharczosa a liberalizáló tendentiákkal 
szemben, f. hó 5-én a hivek, nem különben az egyházi s vi-
lági hatóságoknak buzgó részvéte mellett ülte püspökké 
szenteltetésének 25. évfordulóját. Ezen alkalommal 2(5 megyé-
jebeli község választotta díszpolgárrá. Több mint 60 kül-
döttség tisztelgett előtte, a számos értékes ajándékok közül 
csak azon gyönyörű stnaragdgyürűt emlitjük, melylyel X I I I . 
Leo ő szentsége egy sajátkezű üdvözlő irat kíséretében a 
jubilánst megörvendezteté. Hasonló ünnepélyt szintén még 
ez évben a boroszlói püspök is fog ülhetni. 

— E lap szerkesztője két hétre külföldre utazván, a 
szerkesztői teendőket t. munkatársunk, dr. Stanczel Ferencz, 
m. kir. egyet, tanár ur volt szíves elvállalni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
(Folytatás.) 

Oly ecclatans és szembetűnő az egyház tulaj-
don- és birtokjoga, hogy azt a történet minden lap-
ján igazolva talál juk. A mint és a hová az egyház 
behozatott, ott egyaránt vagyonnal is birt. 

A ker. kath. egyháznak, Krisztus ezen, a földön 
folytonosan élő titokteljes testének birtokzsengéiül 
azon javakat kell tekintenünk, melyeket Krisztus 
Urunk sajá t és apostolai életszükségletei fedezésére, 
a szegény ügyefogyottak gyámolitására, — követői, 
különösen az aj tatos asszonyok jámbor adományo-
zása folytán birt, s melyeket mint a szentírásból 
ismeretes, Júdás kezelt. Krisztusnak mennybeme-
netele után, az apostolok alatt, ezen egyházi vagyon 
a hivek önkénytes adományozásai folytán igen sza-
porodott. Sokan a gazdagok közül, nemkülönben, 
kik az evangeliumi tanácsok szerint önkénytes sze-
génységet fogadtak, eladák jószágaikat, földjeiket 
és azok árá t az apostolok lábaihoz tevék le. Az igy 
begyült összegek, nemkülönban a hivek által, leg-
inkább terményekben önkényt felajánlott egyéb dol-
gok, az egyháznak birtokába mentek, melyekből ele-
jénte ugyan az apostolok, később pedig az e czélra 
külön választott hét diakónus nemcsak az isteni 
szolgálat szükségleteit födözték, hanem isteni Meste-
röknek példájára a szegényeket, a szűkölködőket a 
szükségesekkel ellátták. Annyira sajátságává, jelle-
gévé vált az egyház vagyonának a szegényekrőli 
gondoskodás, hogy az legtöbbször ezen nevek alatt : 
„causae pauperum, patr imonium pauperum" stb. 
fordul elő. 

Későbbi időben, midőn az egyháznak a véres 
üldözések háromszázados zivatarjai alatt a katakom-
bákba kellett menekülnie, — szintén meg volt az 

egyháznak szükségei födözésére kellő birtoka, több-
nyire ugyan ingóságokban, minthogy ezek kevésbbé 
voltak kitéve a pogány állam lefoglalásainak ; de 
hogy már ez időben ingatlan birtoka is volt az egy-
háznak, arról nemcsak a vér tanuk számos aktáiból 
győződhetünk meg, melyekben olvassuk, hogy a 
módosabb keresztények, mielőtt vértanúi halál t szen-
vedtek, vagyonukat, házukat, telkeiket az egyház-
nak hagyományozták örökségül, hanem több, az ül-
dözés meddő és sikertelen munkájába beleunt ró-
mai császár ama rendeleteiből is, melyek ál tal az 
egyház lefoglalt birtokai visszaadatni rendeltettek ; 
de továbbá ugyancsak erről meggyőződést szerez-
hetünk azon körülményből is, hogy, miután a római 
ál lamhatalom kezdetben az egyházat a t i l tot t társu-
latok közé sorozta, melyektől a római jog szerint a 
birtokjog meg volt vonva, — az egyház hivei mint 
temetkezési-egyletek szervezkedtek élükön a püs-
pökkel, mely egyleteket a római lex generalis ere-
jénél fogva a tulajdon- és birtokjog megilletett.1) 

A keresztény ügynek diadalra ju tásáva l az egy-
ház bir tokjoga államilag is nemcsak hogy elismer-
tetett, de sőt inkább, mint semmi vi ta tásra nem 
szoruló, magától érthető dolog elismertetvén, az egy-
ház vagyonának szaporitása szempontjából állami 
törvények és rendeletek alkottattak. 

Az állam hivatásához liiven az egyház vagyonát 
az őt megillető oltalomba részesítette. Emliteni sem 
kell, hogy találkoztak ezentúl is, és pedig mint a 
történelemből tudjuk, az idővel majdnem arány sze-
r int növekvő számban, akik a jog szent erején tu l 
téve magukat, az egyház bir tokára sóvárgó pillan-
tásokat vetettek, és ahol az egyház még most is bir-
tokol, vetnek jelenleg is ; de ezek jegyezzék meg jól 

*) Mommsen, de collegiis et sodalitatibus Romanis. 
Hiliae 1843. pag. 87. 
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magoknak, hogy az egyház napnál fényesebb tulaj-
dón- és birtokjogát botorul tagadni, nyers erőszak-
kal confiscálni lehet ugyan ; de ezen eljárás vala-
mint soha igazságos-, jogosnak nem fog elismertetni 
a jog által ; ugy az egyház eléviilhetlen tulajdon-és 
birtokjogi képességét soha, de soha megdönteni ké-
pes nem lehet. Miként az üldözések korában az 
egyház birtoka védtelenül ugyan, de nem jog nélkül 
állott a pogány római császárok kapzsiságával szem-
ben : ugyanezt kell hangsúlyoznunk az egyházi bir-
toklás mindennemű ellenségeivel szemben napjaink-
ban is. De általában a vallási társulatok birtokjoga, 
legyenek bár azok a legilletéktelenebbek is a léte-
zésre, magában az embernek öntudatában is oly mé-
lyen és oly eltöriilhetlenül van bevésve, hogy nem 
találkozott sem a mult-, sem a jelenben nép, mely a 
vallás, a cultus, nemkülönben az Isten szolgái élet-
szükségleteinek fedezésére földi javakkal, kisebb-
nagyobb, de miként a történelem tanusitja legtöbb 
esetben a legbővebb mértékben, sőt sokszor mesés 
kincsekkel nem rendelkezett volna. Napjainkban is 
alig merül fel valamely sekta, mely birtokjogra 
mint szükségletei- és létének corollariumára nem 
hivatkoznék és azt érvényesíteni is ne ügyekeznék. 
Az egészséges, józan ész nem is gondolhat vallási 
társulatot, vagyon, birtok nélkül. A vallási társu-
latoknak, eltekintvén itt természetesen létjoguk kér-
désének fejtegetéseitől, ha már de facto léteznek, oly 
szükségök és joguk van a tulajdon- és vagyonra, 
mint a fának a gyökérre. A létre nem jogosult val-
lási tarsulatok ezen tulajdon- és vagyonjoga azon-
ban csak megerősíti az egy igaz Isten által kinyi-
latkoztatott vallás, és általa alapított vallási társu-
latnak, az egyháznak tulajdon- és vagyonjogát. 

A második kérdés, mely az egyház birtokjogá-
nak vitatásánál felmerül, ez : Váljon önmagától, vagy 
pedig csak az állam elismerése és engedélye folytán bir-
tokjogi személy-e az egyház? vagyis más szavakkal: vál-
jon az egyház az államtól köteles-e engedélyt kérni arra, 
hogy szükségleteit fedezhesse, kielégíthesse? 

Ezen kérdésre csakis azok felelhetnek igenlőleg, 
akik az állam mindenhatósága, mint bálványuk előtt 
térdre borulva, az államot minden jogforrásának 
tartják, vagy pedig Krisztusnak, az egyház alapitó-
jának istenségét, isteni hatalmát tagadják. 

Hogy az állam nem lehet forrása minden jog-
nak és jogi viszonynak, minden józanul gondolkodó 
előtt világos dolog. Az ezt tagadókkal vitába eresz-
kedni fölösleges, hiába való dolog volna ; mert vagy 
nem akarják a napnál világosabb dolgot beismerni, 

vagy pedig igazságérzékök az előítéletek által any-
nyira el van fogulva és tompulva, hogy nem képe-
sek megérteni az igazságot és a jogot. „Homo car-
nalis non percipit ea, quae sunt Spiritus." Aki em-
beri méltóságát megtagadva, a többi, ész és szabad 
akarat nélküli, állatokkal egy sorba állítja magát, 
aki az emberi lelket és ennek szellemi tevékenysé-
gét nem tart ja egyébnek, mint az emberi test orga-
nicus phosphor-processusának, aki a személyes Isten 
létét a mesék országába valónak mondja és az anya-
gon, a kézzelfoghatón kivül egyebet nem ismer léte-
zőnek, az természetesen nem fogja elismerni azt sem, 
hogy Isten a lélek- és testből álló ember kormány-
zása és örök üdvéhez való vezérlésére, két önálló, 
egymástól független, — jóllehet egymás segélyére 
és támogatására szoruló — hatalmat létesített a 
földön, egyet az egyházat a lélek, a másikat a test, 
jóllétének eszközlése és előmozdítására. Csakhogy 
az ilyennel szemben már nem egy alapon állván, 
amennyiben ellenségünk embernek nem akar tar-
tatni, természetesen az emberhez méltó fegyverek : 
a logika és ratiociniumok a czélponton kivül lőnek. 

Az állam oly kevéssé alkot minden jogot, hogy 
inkább mai keletkeztekor a legtöbb jogot, mint tel-
jes, mert természeti, isteni — erővel birókat fenál-
lani, létezni találja, melyeket saját létjogának taga-
dása nélkül kétségbe nem vonhat, hanem azokat vé-
delmezni, az idővel felmerült viszonyokhoz alkal-
mazni, — tágítani igen, legkevésbé megszüntetni 
van joga. (Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
Dubia circa Missam de Requiem. 

Reverendissimus Dominus Raphael Ammirante, Epi-
scopus Nucerinus Paganorum exposuit in quadam Collegiata 
Dioeceseos suae adesse obligationem celebrandi per annum 
nonnulla funera, quae sunt applicanda pro Benefactoribus, 
quumque ipsa nullám habeant fixám diem, persolvuntur, 
quando per ritum diei fas est. In Iiis dicitur cum cantu 
Missa, quae est de quotidianis. Plurimae vero quum exortae 
sínt controversiae circa banc Missam, praefatus Episcopus 
insequentia dubia Sacrorum Bituum Condragationi solven-
da proposuit, nimirum : 

Dubium I. Utrum in hac Missa solemni dici debeant 
très Orationes, uti iacent in Missis quotidianis, sine ulla 
mutatione ? 

Dubium II. U t rum liceat vel debeat mutari secunda 
Oratio cum illa, quae post Missas quotidianas inter diversas 
reperitur, signata Nr. 11 vel 12? 

Dubium III. U t rum haec tantum Oratio signata Nr. 
11 vel 12? 

Dubium IV. Quum sermo sit de eisdem Missis quoti-
dianis cum cantu celebrandis, estne eadem regula servanda, 
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quando funus celebratur pro uno defuncto vel una defuncta 
circa numerum et mutationem secundae Orationis ? 

Dubium V. Quum dies anniversaria obitus vel deposi-
tionis alicuius defuncti sit dies privilegiata aeque ac dies 
3 et 7 vel 30, potestne in Missa, quae celebratur solemniter 
in die anniversaria, dici nomen defuncti vel defunctae, ut fit 
in die 3, 7 et 30 ? 

Dubium VI. Quum fiat funus cum aliqua solemnitate, 
potestne in Missis quotidianis dici nomen defuncti vel de-
functae, quando mutatur secunda Oratio ? 

Dubium VII. Quum celebrationem Missae solemnis 
praecedat frequenter recitatio Officii Defunctorum, potestne 
in Oratione, quae dicitur in die Anniversaria, addi nomen 
defuncti vel defunctae? 

Sacra vero Congregatio referente infrascripto Secreta-
rio propositis dubiis respondendum censuit : 

Ad I. I I . et I I I . In Missis quotidianis de Requiem, 
quae solemniter cantantur, una tantum Oratio dicenda (ex-
cepta prima die mensis et Feria II .) et in casu solum ilia 
signata Nr. 11 vel 12. quae est pro pluribus defunctis ; et 
dentur Décréta in una Minorum Sancti Francisci de Obser-
vantia diei 16. Április 1853. ad X X I I . et in una Briocen. 
diei 12. Augusti 1854. ad XI . 1 ) 

Ad IV. Provisum in responsione superiori, et Oratio 
conveniens esse debet porsonae aut personis, pro quibus 
celebratur. 

Ad Y. VI . et V I I . Orationes, in quibus Lit tera N. non 
invenitur, tam in Missa quam in Officio sine nomine legen-
dae et dentur Décréta in una Viglevanen. diei 7. Április 
1832. et in una s Marci diei 22. Márti i 1862.2) Atque res-
pondit et servari mandavit. 

Alelnöki jelenté»» 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Folytatás.) 

Ezen eredmény kivivására segítségemre állott a t. 
Igazgató választmány mindenkor kész bölcs tanácsával, me-
lyért ezennel hálámat fejezem ki ; az ő tudtával, belegyezé-
sével és .utasitásai szerint s igy annál biztosabban jár tam el 
minden tervezetemnél s intézkedésemnél ; ennek köszönhe-
tem nagyobbrészt azok sikerét ; — támogatásomra voltak hű 
tiszttársaim, különösen a pénzügyre nézve egy szerény pap-
társunk, ki igénytelensége mellett is társulatunknál jó for-
mán kezdetétől egyik legfontosabb tényező. Társulatunk élő 
capitálisának mondhatom őt, — s ha számokkal akarnám 
értékét kifejezni, sok, igen sok ezer forintot kellene emlite-

J) „An quoties Missa de Requiem quotidiana decantatur cum Dia-
cono et Subdiacono, una tantum Oratio in ea dicenda sit (excepta príma 
die Mensis et Feria secunda), vel requiratur etiam concursus et pompa 
exterior, uti opinatur Cavalieri explicans illud solemniter Rubricae Mis-
salis Tit. V. n. 3." S. R. C. resp. Affirmative ad 1. part. Negative ad 2. 
die 16. Apr. 1853, in una Ord. Min. s. Franc, de Observ. ad 22. (51831. 
— Et in Briocen., die 22. Aug. 1854, ad 11 (5208) interrogata : „Utrum 

• secunda Oratio semper mutari possit, et eius loco Oratio pro defuncto 
aut defuncta." S. C. respondit : „Unicam Orationem dicendam in Missa 
de Requiem, cum cantu pro anima illius, quam désignât eleemosynam 
exhibens." 

2) In Viglevanen. die 6. Apv. 1832. (4687), S. R. C. responden-
dum censuit: „Oratio. Inclina Domine, legenda sine nomine, uti iacet 
in Breviario et Missali Romano citra tarnen probationem consuetudinis 
dicendi has preces post Laudes, quae iuxta Rubricas dicendae forent post 
Primam" Et in una S. Marci, die 22. Mart. 1862. (5318). ad dub. 17 : „In 
recitandls Orationibus pro Defunctis videlicet : Deus Indulgentiaruiu 
etc. Inclina Domine etc. potestne superaddi nomen et titulus defun-
cti ?" Ead. S. C. resp. Negative 

nem ; igy az ő értéke nominális névszerinti ugyan, de a mi-
nek oly realitás felel meg, mely nincs alávetve árcsökkenés-
nek sőt ágiója mindig emelkedik. Ezen becses capitális szá-
madásainkban is mindig föl van tűntetve, nem ugyan szám-
mal, hanem csak névszerint. E capitálist kölcsönképen birja 
társulatunk, s kamatát minden közgyűlésen azon készletből 
szokta kiszolgáltatni, melyben soha sincs deficit . . . t. i. há-
lás elismeréssel és köszönettel. Kérem a t. Közgyűlést, mél-
tóztassék az elismerés ezen kamatát, hálánk törvényes ér-
tékű bélyegével ellátva, most is kiadni ezen elő reális capi-
tálisunknak, hogy ő, ki névszerint Novalcovics János, társu-
latunk javára még igen sokáig éljen ! ! 

Mint más alkalommal is volt szerercsém előadni : „Az 
általam imént előterjesztett adatok nem ideális calculuson, 
hanem hivatalos üzleti könyveinkből, pénztári számadásaink-
s az ezekhez csatolt okmányokból kivett számokon alapulnak, 
melyeket a társulat igazgató-választmánya s a kebeléből 
többször kiküldött bizottság lelkiismeretesen átvizsgált s O o 
kellő szigorral megrostált. Az igazgatóság azon nyomon jár t 
el működésében, melyet a sokszor emiitett 1871 és 72-iki 
közgyűlés kijelölt s a praxis azóta megerősített ; mert csak 
igy lehetett azon eredményhez jutnia, melyet kimutatni sze-
rencsés volt. Ugy vélem, helyeselni fogja a t. Közgyűlés, ha 
e részben az igazgatóság továbbá is conservativ marad ; s a 
társulati vagyon koczkáztatásától már azon felelősségnél 
fogva is őrizkedik, melyre őt az alapszabályok kötelezik. 
Az experimentalást már többször keservesen és igen drágán 
fizette meg a társulat ; s a tökéletlen számítás által előidézett 
helyzetben akár a főméit, védnöki karnál, akár másoknál se-
gélyt kéregetni, mindig lealázó oly társulatra nézve, mely 
maga emberségéből is megélhetne. Társulatunk, hála Isten-
nek, azon szerencsés helyzetben van, hogy vagyonánál s hi-
telénél fogva maga emberségéből igen szépen megélhet, s 
teljesítheti nemes feladatát . . . mi elegendő ok arra, hogy 
annál óvatosabbak legyünk számításunkban, és vagyonúnk-
ból semmit ne veszélyeztessünk könnyelmű experimentálás 
által, mire sokszor az önzés, vagy az ingoványra építő szé-
delgés oly könnyen csábítja az avatlanokat." 

„Én figyelemre méltónak tartom egy angol irónak azon 
sajátságos állítását, melyet már egyszer felhoztam, de nem 
árt ismételni, miszerint az ember erkölcsi értékét és jellemét 
azon arányból lehet legjobban megitélni, melyet ez kiadásai-
ban és bevételeiben tart . . . s ez elvet az egyletekre, sőt az 
egész társadalomra is alkalmazhatónak mondja, mit napjaink 
történelme is igazolni látszik. Azt hiszem megnyugtatásul 
vehető, hogy társulatunk ezen elv kri t ikáját is kiállja s egy-
szersmind ösztönül vehető arra, hogy mind szellemi, mind 
anyagi tekintetben gyarapodni igyekezzék." . . . 

„Azonban az anyagi gyarapodást nem akarom azon 
önző gazdagodásra érteni, melyre az üzérkedés lelkendezve 
törekszik . . . Társulatunk, igen is, tartsa fel az arányt, az 
egyensúlyt bevételei és kiadásai között ; gyarapodjék, — de 
maradjon tovább is „jó és olcsó könyvkiadó társulat", ma-
radjon egyszersmind ily könyveket „ajándékozó társulat", s e 
czélból fokozza jövedelmét, hogy jövőre még többet is aján-
dékozhasson a lefolyt évben ajándékozott négyezer ötszáz 
példány könyvnél, melyek pénzértékét csak azért nem emii-
tettem, hogy az ajándék értékét ne csökkentsem." 

49* 
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„Igen is, gyarapodjék társulatunk, hogy nyereményét 
magasb feladatok teljesítésére is fordíthassa." 

„Korunk kiválólag a számítás és részvények kora, tár-
sulatunk is számitásra s némileg részvényekre -van utasitva 
. . . de csak az ügyszerető pisitiv részvét fogja megadni rész-
vényeinknek azt a nemesebb értékű agiót, melyre társula-
tunk valláserkölcsi rendeltetésénél fogva számit, mert e vég-
ből van alapitva." 

„S midőn társulatunk ily intentióval működik, ez ál-
tal hazafiúi kötelességét is legnemesebben s legáldásosabban 
teljesiti. Az előttünk fejlő intézmények, az elvharczok és 
közélet terén a mától holnapig tántorgó ingadozásnak, a 
szüntelen kapkodó experimentálásnak jelen szomorú korsza-
kában — hazájának azon nemes törekvés tesz legjobb szol-
gálatot, mely az örök igazság terjesztésére vállalkozik s ama 
kőszálra épiti bizalmát, mely ellen a pokol kapui sem vesz-
nek erőt." (1875 Évkönyv). 

S midőn ama kőszálat emlitém, melyen a pokol kapui 
sem vesznek erőt, meg kell emlékeznem egy kegyeleti tény-
ről, melylyel társulatunk rendithetlen kőszálra épitett egy-
házunk látható fejét a mult évben megtisztelte ; s melylyel, 
mivel a t. Közgyűlés bizott meg, a t. Közgyűlésnek vagyok 
köteles számot adni. A kegyeleti tényt ama fólirat fejezi ki 
röviden, melyet a társulat O Szentségéhez intézett, követ-
kező szöveggel:1) 

Sanctissimo Domino Nostro — Pio P P . I X . — S Petri 
et in Primatu et in Yinculis — Successori — vere pio vere 
sancto. — Jubileum Episcopatus — quem — in Ecclesia 
Yinculis S. Petri dicata — susceperat — in Vinculis Vati-
canis — invicta fortitudine — celebranti — Societas litera-
ria catholica — Nomine S. Stephani Protoregis Hungáriáé 
— Primis Pontificatus SS. Domini Nostri Annis — Fine 
edendorum scriptorum catholicorum — Sub protectione 
Episcopatus Hungáriáé — congregata — votiva pietati — 
Mille libellarum obulos offert. — Insuper Biographiam S. 
Patris — Quam pro jubilaeo presbyteratus Eiusdem — in 
compendio vulgaverat — nunc uberius concinnandam — 
et sociorum suorum millibus distribuendam — decrevit. — 
U t res gestas summae pietatis et fortitudinis — admirantes 
— inscrutabiliaque Dei — per diuturnas tribulationes pro-
bantis — Consilia adorantes — nullis turbentur adversis — 
Qui in Apostolicae confessionis petra solidati — Grlorioso 
Patr is exemplo — bonum certamen certare, cursum con-
summate — fidem servare vovent. — E generali Con-
sulte Societatis Budapestini — Die X X I I . Mártii A. D. 
M D C C C L X X V I I celebrate — Joannes Cardinalis Simor 
— Princeps Primas Regni Hungáriáé AEppus Strigonien-
sis — Protector Societatis S. Stephani. — Stephanus Comes 
Károlyi, Praeses Societatis — Joannes Comes Cziráky alter 
praeses — Adalbertus Josephus Tárkányi — Abbas Cano-
nicus Agriensis — Propraeses. 

Midőn a társulat e föliratát s a magyar aranyakból 
apostoli kereszt-formára összeállított ajándékot mult évi má-
jus 14-én Bubics Zsigmond apát s alapitólag-társammal O 

') Bocsánatot térünk, midőn olyanokat is ismételünk miket a .Re-
ligio' a maga idején és helyén már egyszer hozott ; teszszük ezt azért, 
mert az alelnöki jelentést ugy akarjuk közölni, amint az nekünk átada-
tott, illetvén a felelősség érte a t. beküldőt. hg. 

Szentsége lábaihoz letenni szerencsém voltam „ Ecee crux 
aurea apostolica ! kiálta föl világszerte ismert nyájasságával 
a jubiláris koszorúval dicsőitett egyházfejedelem ; s a szep-
lőtelenül fogantatott szűz Máriának, mint országunk patro-
nájának pártfogásába ajánlván társulatunkat, apostoli áldá-
sát adta rá, hegy annál sikeresebben fejthesse ki működését 
Isten dicsőségére s a kath. valláserkölcsi elvek terjesztésére. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 18. Az egyetemes tanitó-gyülés 50-es bi-

zottságának ülése. Mult alkalommal (46-ik sz.) már megem-
lékeztünk az ez évben tartandó egyetemes tanitó-gyülésről 
azon terjedelemben, melyet akkor a tárgy ismerete megen-
gedett, azóta ,egy kissé több világosság'-nak jutottunk bir-
tokába, habár még ma sem birjuk azt azon teljességben, 
melyben birni óhajtjuk. De mindegy, birunk valamit mégis, 
amit azelőtt nem birtunk, és igy nyujtunk annyit, amennyit 
a körülmények nyújtani engednek. 

Az egyetemes tanitó-gyülés 50-es bizottsága ugyanis 
a napokban tartotta ülését, melynek, midőn egyes, bennün-
ket nem érdeklő pontjait mellőzzük, egy pár pontjához mégis 
azon érdeklődéssel szólunk hozzá, melylyel minden az egyhá-
zat és az egyházhoz tartozó ügyet tárgyalni szoktunk, ilyen 
pedig található az 50-es bizottság üléseinek tárgyai közt és 
ilyen első sorban azon nevezetesebb határozat, mely szerint 
a felekezeti tanitóknak köteleztetniük kell, hogy valamely 
tanitó-egyesület tagjai legyenek. Ki tette ez indítványt, fele-
kezeti vagy felekezetnélküli tanitó-e ? az nincsen feljegyezve, 
valamint mellőzve vannak az indokok is, melyek az 50-es 
bizottságot e határozat elfogadására birták, ugy a czél is, 
mely miatt az indítvány elfogadtatott, pedig mint az ön-
kényt értetik, mind e körülményt ismörni a közönségnek 
érdekében állott volna, és annál sajnálatosabb, hogy mind 
ezekről a lapokban egy betű emlités sincsen téve, holott más 
kisebb érdekű, vagy a legérdektelenebb ügyek is a legkisebb 
részletekig felemi ittetnek. 

A nagyobb világosság mellett is meglehetős sötétség-
ben kell tehát tapogatóznunk, de legalább az irányt, hogy mi 
a teendő kell megjelelnünk. Mindenekelőtt is kétségbe kell 
vonnunk, hogy bárminő 50-es bizottságnak, vagy egyetemes-
nek nevezett tanitó-gyülésnek jogában állana határozni afe-
lett, mit szabad, mit nem szabad, mit kell, mit nem kell a fele-
kezeti tanitóknak tenniök, alig liiszszük, hogy az ország 
összes felekezeti tanitói ily joggal felruházták volna az 50-es 
bizottságot. De tegyük fel, hogy e jog létezik, tegyük fel, 
hogy az összes felekezeti tanitók alá is vetik magukat a 
gyűlés határozatának, a felekezeti tanitóknak mégis köteles-
ségük minden oly irány ellen tiltakozniok, mely kötelessé-
gükké akarná tenni, hogy oly tanitó-egyesület tagjaivá le-
gyenek, mely felekezetnélkül velleitásoknak hódol, ezt kö-
veteli az ő állásuk és hivatalbeli kötelességük. Igaz ugyan, 
hogy a határozat szavai,valamely tanitó-egyesület' t. i., feltéte-
lezni látszanak, hogy a felekezeti tanitók felekezeti tanító-
egyesületek tagjai is lehetnek, de az ily kérdésekben legtöb-
bet ér mindig a tiszta világosság, a határozott formulázás, és 
napjainkban különösen szükséges az óvatosság, nehogy idő-
vel csalatkozzunk, oly értelem tulajdoníttatván később a sza-
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vaknak, melylyel, midőn a határozat hozatott, nem birtak. 
Világosság tehát mindenekelőtt és szabatos fogalmazás. 
Hogy pedig a netalán bekövetkezhető ,felekezetnélküli' kény-
szerítés elkerültethessék, ha tanitóink az emiitett határoza-
tot magukéivá teszik, mindenekelőtt szükséges lesz felekezeti 
tanitó-egyesületeket szervezni, vagy a létezőket felkarolni, 
hogy igy is kitűnjék a különbség, mely a felekezeti tanító-
kat a felekezetnélküliektől elválasztja. E különbség már a 
dolog természeténél fogva fennáll ugyan, mert nagy mély-
ség választja el, az elvek mélysége a felekezetieket a feleke-
zetnélküliektől, de ezt tettekben is nyilvánitani nemcsak nem 
felesleges, hanem inkább, szükséges mert igy a különben el-
kerülhetetlen indifferentismusnak ut ja el van zárva, és a val-
lás oktatás iránya a felekezeti tanitók közt minden tan-
tárgyra nézve biztosítva van. 

Az egyetemes tanitó-gyülés 50-es bizottsága azonban 
még más kérdésről is tanácskozott és határozott is. Azt ol-
vassuk ugyanis, hogy a hitoktatás kérdésére nézve az ara-
diak javaslata, melyet a mult évben tárgyalásra kitűztek, 
egyhangúlag mellőztetett, e helyett azonban sokkal szeré-
nyebb inditvány fogadtatott el oly értelemben, hogy a hit-
oktatás paedagogiai kezelését óhaj t ják ugyan a tanitók, mi-
után azonban a törvény szerint ez a papok dolga, csak azt 
kérik kogy a papok paedagogiai képzéséről gondoskodva le-
gyen s az erkölcstan tanitására a tanitók a képzőintézetekben 
képesittessenek s erre vonatkozólag külön kézikönyvek dol-
goztassanak ki. 

A tanitó uraknak, ugylátszik, sok mindenre kiterjedt 
figyelmük, hát ha még hatalmuk oly nagy lenne, mint aka-
rat juk, mi mindent határoztuk volna még el ! csak még azon 
lehet csodálkozni, hogy a püspökökhöz olyan ,meghagy atik'-
féle rendeletet nem küldtek a papok paedagogiai kiképezte-
tésére nézve. No már t . tanitó urak, a mily szerény mér-
tékre vonták össze az aradi emlékiratot, épen ugy nem ár-
tott volna a szerénység határai közt maradni, a papok pae-
dagogiai oktatására nézve is. Először is nincsen joguk a t. 
uraknak meghatározni, mikép képeztessenek a papok, mi-
kép nem; másodszor pedig tudják meg, ha még eddig 
nem tudták, hogy igenis, a papok az ő tanácsuk nélkül is 
részesülnek paedagogiai oktatásban, e tanácsadásra tehát 
nagyon későn ébredtek fel, és azt mint illetéktelent ezennel 
visszautasítjuk. 

Ami pedig a tanitók oktatását illeti az erkölcstani-
tásra nézve, itt ismét sajnosan kell megemlékeznünk azon 
scissióról, melyet a közösiskolás tanitás okoz. Azt ugyanis 
ért jük, hogy felekezeti tanitók oktattassanak az erkölcstan 
tanitására is, és egyáltalában ezekre nézve fenntartandónak 
ta r t juk a régi szokást, hogy a hittant is ismételjék tanítvá-
nyaikkal, mert ezek sem állásukkal nem jönnek ily módon 
összeütközésbe, sem a szülők nem félhetnek, hogy gyerme-
keik oly erkölcstanban oktattatnak, mely hitelveikkel ellen-
kezik. De mit mondjunk a közösiskolás, felekezetnélküli 
tanítókról ? Hogy ők saját személyükre nézve az erkölcstan-
ban oktattassanak, természetes, hogy ez ellen nem csak ki-
fogásunk nincsen, hanem ezt követeljük is ; hogy azonban 
ők tanítsák is az erkölcstant az ellen amennyiben e tanitás a 
katholikus tanulókra is vonatkozik, határozottan óvást te-
szünk. Mi katholikusok a felekezetnélküli tanitó erkölcstani 

oktatásában meg nem bizhatunk, az ő állása, még ha keresz-
tény katholikus is a tanitó, nem engedi meg, hogy a katho-
likus erkölcstant adja elő, nekünk pedig nem elegendő, hol-
mi közös, humanisticus erkölcstan, hátha még a tanitó pro-
testáns, vagy zsidó, mit várhatunk ez esetben az erkölcstan 
oktatásától? Igenis, mi nemcsak nem óhajtjuk, hogy feleke-
zetnélküli tanitók a kath. gyermekeket erkölcstanra oktas-
sák, hanem őket e tanitástól egyenesen eltiltandóknak tar t -
juk. Ime ezek megjegyzéseink az egyetemes tanitógyiilés 
50-es bizottságának némely határozataira, ezeket elmondani 
czélszerünek találtuk, hogy valósittassanak is, azt ugyan 
óhajt juk, de a valósítás nem tőlünk függ. $ 

Bois d'Haine, Látogatás Lateau Luizánál. A,Ga-
zette de Liége'-hen dr. Raboisson egy tudósítást közöl april 
25-ről, Bois d'Haineben tett látogatásáról, e tudósításból 
kivonatilag a következőket közöljük : 

„Az extasis lefolyásáról, melynek mult évi október 
12-én tanuja voltam, egyszerűen csak a tényeket akarom 
közleni. Háromnegyed kettőre útnak indultam azon ház felé, 
melyben Lateau lakik. I t t találkoztam Nielssel, a tiszteletre 
méltó lelkészszel, ki szintén Lateauhoz sietett, hogy az exta-
sis kezdeténél jelen legyen. Kivételesen megengedte, hogy 
egész az extasis lefolyásáig jelen lehessek, mi által leghőbb 
vágyamnak tett eleget, mert eszközt adott kezembe, hogy 
Lateau Luiza extasisa legfontosabb pillanatának tanuja le-
hessek, és bizonyos emberek ellenvetéseit megczáfolhassam. 

Körülbelül tizenöten voltunk jelen, midőn Niels ur 
két óra 12 perczkor jelentette, hogy beléphetünk. 

Az extasis megkezdődött. Oly szerencsés voltam, hogy 
Luiza legközvetlenebb közelében foglaltam helyet, honnan 
könnyű volt, mindent a legnagyobb figyelemmel kisérnem. 
Luiza feküdt, nyitott szemei szilárdan egy pontra voltak 
irányozva, mely jobbra, ami fejünk felett látszott. Arczán 
oly kifejezés ült, mintha lelkének minden ereje azon látvá-
nyon központosulna, mivel szelleme el van foglalva. Ajka 
körül mosoly játszott, mely szomorú, de egyúttal boldogító 
is, takaróján kinyújtott kezeiből a vér ömlött, a kéz külső 
felületén levő sebek jobban vérzettek, mint a belsőkön le-
vők, és jobban fel is vannak dagadva. A vér a kezekből 
többszörös fehér ágyteritékre foly. Luiza a külvilág iránt 
egészen érzéketlen. A szem állapota feltűnő ; mindig és min-
dig vizsgálom e tágan felnyitott szemeket, váljon valóban 
minden világosság befolyás nélkül van e reájuk. Physiologice 
bizonyos, hogy e szemek nem látnak, de a kifejezés mutatja, 
hogy valami titokteljes látmányt élvez. 

Ekkor megkezdődtek a vizsgálatok, melyeket már a 
mult évben leirtunk, és én nagyonis felfogom, hogy meny-
nyire nyugtalanítják ezek Rozinának nővére iránt táplált 
gyöngédségét. Négyszáz kilenczvenötször ily próbákon jelen 
lenni, melyek többé kevésbé az ő nővérének őszinteségét lát-
szanak kétségbe vonni, oly kísérlet, mely még az övénél ki-
próbáltabb türelmet is kimerítene. Ami Niels urat illeti, ő 
hidegvérüséggel szemléli ez eseményt, és minden legkiseb-
bet a számitó pontosságával jegyez fel. 

Miután Luiza elé számos megszentelt tárgy, médaillon 
és ereklye tartatott, és azon megfejthetetlen éleslátású itélet 
constatáltatott, mely többé, vagy kevésbé határozottabb mo-
solyban nyilatkozott, a tisztelet azon fokához képest, me-
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lyet az előtartott tárgy megérdemelt, elkezdtük a vespe-
rák imádkozását. 

Luiza lelke láthatólag egyesülve volt imáinkkal ; ar-
czán csodálatos módon visszatükröznek az érzelmek, melyek 
a zsoltárok és más liturgicus szavak által kifejeztetnek. I t t 
egy megjegyzést kell tennem, mely engem nagyon megindí-
tott . A különböző érzelmek, melyek arczán láthatók, nekem 
kevésbé látszottak szomorúaknak, mint az utóbbi évben. 
Mosolya a magasztos méltóság leírhatatlan kifejezésével bir 
a 126-ik zsoltár e szavainál: „Sicut sagittae in manu poten-
tis, ita filii excussorum ; " hasonló történik más szavaknál is, 
melyek analog értelemmel bírnak ; azt lehetne mondani, hogy 
ő nagy szemeivel mind ezen ígéretek megvalósulását látja, 
hogy önmagában azon megelégedést érzi, melyet azok lelké-
ben szülnek. A latin nyelven elimádkozott vesperák után 
több imádság különféle nyelven végeztetett, melyek előtte 
ismeretlenek voltak, és mégis észrevehető volt, hogy a ki-
mondott szavakat érti, hogy lelke a jelenlévők imájában 
részt vesz. 

Kevéssel három óra előtt, ágyán felemelkedik, lelke 
azon látvány által vonzatik, melyet említettünk; kar já t előre 
terjesztve ágyán ül, ajkai élénkek azon mosolytól, melyet 
leírni lehetetlen, mely plastikailag jelenítve inkább csúnyá-
nak tűnnék fel, a valóságban azonban a szomorúság és öröm 
csodálatos szépségének benyomását teszi az emberre ; ágyára 
rögtön visszahanyatlik, feje baloldalra hajlik, karjai kiter-
jesztvék, csaknem kereszt alakban, amint a szűk tér engedi, 
arcza halálsápadt, feje a bal arczon nyugszik kissé a váll 
felé hajolva, az eltágult szalagok ugyanazon oldalon az állat 
kissé csüngni engedik, mi a szájnak a halál kifejezést adja 
és a szemek is, csaknem egészen csukva vannak. 

Három óra vau, Niels ur kéri a jelenlevőket, hogy tá-
vozzanak, mert Luiza extasisából nem sokára magához tér 
és hogy ne lássa maga körül a jelenlevőket. Én maradtam, 
mint az nekem meg volt engedve és befejezem észleleteimet. 
A benyomás, melyet e látvány tesz az, hogy lehetetlen ter-
mészetes uton oly jelenséget megfejteni, mely minden pénte-
ken ugyanazon órában ismétlődik, olyan személyiségen, ki-
nek érzéketlensége a külvilág iránt minden kétségenkivül 
helyeztetett orvosi legnagyobb tekintélyek által és a leg-
gyanutalanabb módon. 

Luiza ezen állapotban, melyet leírtam, marad 4—5 per-
czig, azután e lethargiához hasonló állapotból gyorsan fel-
ébred, félig felül, egy pillanatig néz bennünket, és ugyanak-
kor hihetetlen gyors mozdulattal eltakarja kezeit azon vértől 
ázott vászonnal, melyen azok nyugodtak és pedig oly ügye-
sen, hogy a vászonnak csak kis, a vértől tisztán maradt része 
látszik. Én csodáltam, anélkül hogy értettem volna ez aláza-
tosság bizonyítékát, midőn sebhelyeit eltakarta. Bemutat-
tat tam mint barátja, ki a plébános urat kiséri ; Luiza arra 
nem gondol, hogy más indokát keresse jelenlétemnek, ami őt 
különben is kevéssé látszott foglalkoztatni. Megkérdeztetvén 
jelenlegi állapotja felől, azt feleli, hogy jelenleg semmit sem 
szenved, de kevés pillanat multán, egy vagy két pillanat 
után visszahanyatlik ágyába, arcza rendkívül fájdalmas ki-
fejezést vesz fel, összetett kezeivel homlokát, hol heves fá j -
dalmat látszik érezni, ide és oda simogatja, jobb válla ma-
gasra emelkedik, mintha rendkívüli fájdalmában könnyebbü-

lést keresne, lélekzete nehéz és rendetlen. Luiza egész pén-
tek este ezen állapotban marad. 

Szombat reggel felé, midőn a vér folyni megszűnt, nő-
vérei szorgosan megmossák kezeit és eltávolítják a vértől 
fedett fehér ágyruhát. Szombaton reggel hozták Luizának 
az U r testét, én jelen voltam és bizonyítom, hogy minden 
ugy történik, mint a pénteki áldozásnál, kivéve, hogy a 
stigmatikus véi'folyás megszűnt. Az áldozás után felhasz-
náltam Luiza érzéketlen állapotát, hogy a kezek sebhelyeit 
pontosan megfigyeljem. A jobb kéz külső részén a sebhelyet 
egészen köralakunak látom, körülbelül 5—6 millimeter át-
mérette!, mely körül van véve feketés vonallal, a sötét 
rózsaszínű újonnan támadt sebektől. Ezen felül jelenleg a 
közepe felé egy kissé emelkedett, a kerület felé pedig lapo-
sabb. A balkéz külső sebhelye egészen egyenlő a jobbal, azon 
különbséggel, hogy az ezt körülvevő vonal, a kéz külső ré-
szén mintegy 3 millimeter átmérőjű négyszögű bevágással 
minden oldalon megvan szakítva. A seb, a helyett, hogy 
köralaku lenne, inkább liasonlit egy kis kulcs átmetszetéhez, 
melynek gömbölyű része kétszer szélesebb lenne egye-
nes oldalánál. 

A kezek külső részeinek vizsgálata oly sokáig foglal-
koztatott, hogy már nem tartottam illőnek azok benső ré-
szeit is vizsgálni, különben mind ezt tekintélyesebb és ná-
lamnál illetékesebb emberek már megtették ugy, hogy e kis 
űr tudósításomban nem fontos. Később Luizát közönséges 
állapotában is látni akartam, gondoskodtam, hogy a lelkész 
ur felhatalmazással lásson el. Luiza nővérével és egy fiatal 
tanulóleánykával, varrással foglalkozott, lakása e pillanat-
ban ugy néz ki, mint egy vidéki varróleány lakása. 

Luiza kezeit fekete félkesztyük fedik, melyek sebhe-
lyeit egészen betakarják és csak ujjai vannak szabadon. O 
áll, jön, megyen, hogy a munkához szükséges dolgokat ma-
gának előhozza és bizonyára nem lehetne raj ta észre venni, 
hogy öt év óta az oltári szentségen kivül semmi más eledelt 
nem vesz magához. Magatartása szerény, viselete barátsá-
gos, mulatsága visszatartó és megfontolt. Tekintete könnyen 
élénkül, ha pedig oly dolgokról van szó, melyek vonatko-
zással vannak Isten dicsőségére, akkor tekintete egészen át-
ható és a beszélő ajkán függ, azonban keveset válaszol arra 
amit hallott. 

De nem az én dolgom az ő erényéről tanúságot tenni, 
ezt megtették tekintélyesebb emberek, ezeken kivül azonban, 
még más tények is minden gyanút kizárnak a csalás lehető-
ségére nézve. Az orvosi vizsgálatok, melyek minden elővi-
gyázattal foganatositattak, ezen tényeket tudományos bizo-
nyosságra emelik annyival is inkább, minthogy e vizsgála-
tokat oly emberek tették, kik e tények iránt semmi lelkesült-
séget nem, hanem inkább ellenszenvet tanusitottak. Nem 
kell-e ez emberi szenvedély következetlenségét bámulnunk, 
midőn minden még a legesztelenebb elméletet is elfogadja és 
a legfáradságosabb kisérleteket teszi, holott az egyszerű, az 
alapos és tiszta igazságot nekik az egyház oly könnyen mint-
egy kézen nyúj t ja ? 

Palest inni levelek.1) Jeruzsálem 1878. év ápril 4-én. 

' ) A tek. szerkesztő urnák készségesen megadott, szives engedé-
lyével közöljük ezen eredetileg az ,Esztergomí-\>d,\\ megjelent, nagyérde-
kü leveleket. Szerk. 
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Igen tisztelt uram ! „Egy levél sem esik le a fáról az Isten 
tudta nélkül" a kereszténységnek ezen szép mondata ju tot t 
emlékembe, midőn hosszas küzdelem után — életemben elő-
ször — elmondottam : Jeruzsálembe vagyok. 

Jeruzsálem (arabul : Khoddes a szentség) fekszik a 
Juda hegytetőn négy halmon a földközi tegerhez 12 óra tá-
volságra, és a tenger szine felett 2610 lábnyi magasságban, 
nyugotra 4 mértföldnyire azon helytől hol a Jordán a holt 
tengerbe (Lacus asphalticus) merül. A város három részre 
oszlik, nevezetesen : Sión felső, Akra alsó és Bezeta újváro-
sokra, s magas erős kőfallal van körülvéve, melyet Szulej-
man szultán 1536—39-ben épitett, e szent helyek azóta tö-
rök birtok alatt vannak. E várost a szent hagyományok, 
melyek e névhez s az őskornak e régi városához kapcsolvák, 
teszik nevezetessé. Csak kevés tornyot, mineratet, s több-
nyire lapostetejü, minden czifraság nélküli házakat láthatni. 
A föld melyen fekszik köves és terméketlen, a környező he-
gyek kopárok, melyet lombos fák vagy zöldelő pázsitok nem 
ékesítenek. Belső tekintete nem kevésbé szomorú, mint kül-
seje ; utczái szűkek, egyenetlenek, melyeken majd porban, 
majd kavicsok közt gázol az ember. Mostani körülete a vá-
rosnak nem tesz egészen egy órai járást, kapuja 6 van, a he-
tedik, az aranykaput a törökök befalazták, mert azt hiszik, 
hogy a keresztények egykor e kapun fognak bejönni s a vá-
rost elfoglalni. — A csendes lakosok száma 25000 főre megy, 
kik közt 10000 zsidó, 7000 mohamedan s a többiek keresz-
tény vallásúak. Hanem idegen zarándokok évenkint 35000-en 
is jönnek ide, különösen karácsontói húsvétig jelenleg 4— 
5000 idegen lehet Jeruzsálemben, nagyobbrészt angolok. 

Keresztény szentegyház és zárda körülbelül 40 van. A 
róm. katholikusok zárdája, melyet Sz. Ferenczrendi szerze-
tesek laknak a város nyugoti részében fekszik s a hozzá tar-
tozó szent sir tempomában ők végzik az isteni szolgálatot. E 
zárda kiválólag „szent föld kolostorának" czimeztetik, s a 
többi palaesztinai és syriai zárdák ennek vannak alávetve, 
miután főnöke egyenesen a pápától függ. A szerzetesek ré-
szint olaszok és spanyolok. Maga az épület komor tekintetű 
de szilárd anyagból épittetett és oly tágas, hogy 500 egyént 
is kényelmesen befogadhat. 

Innen északra fekszik az Ausztria-magyarországi za-
rándokok gyönyörű szép emeletes jialotája, benne 100 sze 
mély kényelmesen lakhat ; jelenleg egy lengyel szerzetes és 
e sorok irója nyer benne kitűnő vendégszeretettel teljes ellá-
tást. O Felsége is ez épületben lakott it t létekor; a zarándok 
könyvben magyarok közül gróf Pál fy , Eszterházy és For-
gachok neveivel találkozhatni, O Felsége nevét sajátkezüleg 
az első lapon következőleg irta be; „Franz Josef den 12-ten 
November 1869." 

A szent sir temploma különös vegyülete a nyugoti és 
keleti építészeti Ízlésnek, mindennek daczára külseje tiszte-
letet gerjeszt; egyrésze e szentegyháznak 1808. októb. 12-én 
éjjel 11 órakor — görög popák által szándékosan felgyújtva 
— leégett, hanem ismét felépíttetett. (E szent helyek körül-
ményes leírását, miután a húsvéti szent ünnepeket i t t töl-
töm, egy külön levélben fogom megírni.) Csak azt emlitem 
meg, hogy e szent helyet Hadrián Kr . sz. u. 120 évvel po-
gány oltárrá változtatta az által, hogy a Jupi ter szobrát 
állitá fel, később Konstantin császár ledöntötte a bálványt, 

de Chosroes perzsa király Konstántin építményét alapostól 
felforgatá és elpusztitá. Heraklius a keresztet visszaállitá, 
hanem megjelentek a saracenek és szétrombolták azt. Az 
európai keresztes vitézek legdrágább vérüket onták azért, 
hogy e szent helyet a pogányok kezeiből kiragadhassák, mi 
egy időre sikerült is nekik, mig végre a mohamedan fegyve-
rek azt végképen hatalmukba keriték. 

A szent sir kérdése, egy azon talányok közül, melynek 
megfejtése az érdeklettet nem annyira egyházi oldalról, mint 
a keleten szerzendő befolyás tekintetében érinti. Csak hogy, 
ezen kérdés kiválólag Oroszország által folyton szittatik, 
megújítva az óhitű görög egyházak által keleten kivívandó 
elsőség felett. 

Ilona (Helena) Nagy Konstantin anyja épité e szent 
sir templomát 326-ban, miután Krisztus keresztfája feltalál-
tatott. Épül t ez a kálváriahegy szomszédságában, s az'1808. 
leégés után a görögök által ujjolag felépíttetett, minek kö-
vetkeztében a római egyház százados jogaiban több csonkí-
tást követének el, miben Oroszország hatalmas befolyása 
folytán a magas porta által mindig gyámolitattak. Oroszor-
szágnak igényei a szent helyek felett gyakorlaudó védura-
sága történetileg be nem bizonyíthatók, s igy inkább csak 
állítólagosak, melyeknek rejtett czélja keleten politikai tul-
nyoinóságra vergődni. Oroszország czélja és törekvése az 
egész keleti keresztény egyház méltóságát Szent Pétervárra 
átültetni, hogy ezáltal politikailag is terjeszsze hatalmát, 
mint terjeszti már századok óta szakadatlanul és folyvást. 
Ez oka azon feltűnő, ámbár megmagyarázható tüneménynek, 
hogy a keresztény felekezetek sehol a világon ugy nem gyű-
lölik egymást mint épen a kereszténység bölcsője helyén, — 
J eruzsálemben 

Jeruzsálem lakosai főleg szent képek, ereklyék, olvasók 
készítésével foglalatoskodnak, ugy hogy e készítményekkel 
néha Jaffából egész hajók mennek Spanyol, Portugal és 
Olaszország kikötőibe. — A szent siron és a Salamon tem-
plomán kivül, még igen számos helyek, épületek, emlékek 
vannak mint benn Jeruzsálemben, mint környékén, melyek a 
bibliai történetből ismeretesek s azért az utazók figyelmét 
magukra vonják. 

Végül fölemlítem, hogy a jeruzsálemi zsidók közt há-
rom annyi nő mint férfi van, e körülmény ugy magyaráz-
ható, hogy ide csak oly zsidóférfiak jöhetnek, kik vagy el-
szánták magukat holtig szegénységben maradni, vagy eléggé 
vagyonosak, hogy tőkéik kamatjaiból elélhetnek. Az itteni 
zsidók nem igen kereskednek, hanem egyedül ájtatosságra, 
vagy szent történetek olvasására fordítják idejüket. Ellen-
ben özvegyek akárminő számmal jöjjenek ide, bizonyosak 
lehetnek, hogy a zsidó község által illendően kitartatnak. 
Általában a buzgó zsidók legfőbb óhajtásukat lát ják betel-
jesedve, ha Jeruzsálemben halhatnak meg és a josafati 
völgyben (az olajhegy tövében) temetethetnek el. 

Az ünnepek előtt még Nazareth és Betlehembe, vala-
mint a Jordán folyóhoz teendek kirándulásokat, miről ké-
sőbben szintén írni fogok. 

IRODALOM. 
-j- Megrendelési felliivás Roch Jézus-társasági atyának 

,,Mi Krisztus"? (Was ist Christus?) czimü magyarított 
munkájára. Krisztus istensége az egyháznak ama sarkköve, 



392 

mely legtöbbször volt kitéve a tévtanitók támadásainak ; 
de valamint a tomboló vihar megszűntével az óriási hullá-
moknak semmi nyoma sem látható, ugy daczára a legheve-
sebb támadásoknak, az egyháznak Krisztus istenségéről szó-
ló tana minden időben dicsőséggel hirdettetett, mint oly tan, 
mely isteni kinyilatkoztatáson alapszik. 

Felvilágosult korunk, mely a szűk korlátú emberi ész 
határain akar felülemelkedni, dicsőségét találja abban, ha 
Krisztus istenségét a legkeserűbb eszközökkel s módokkal 
törekszik kétségbe vonni, sőt tagadni. Jól tudják ezen felvi-
lágosult urak, hogy ha Krisztust Istennek fogadják el, akkor 
erkölcstanát is mint Isten törvényét kell tekinteniük, mely 
minden pontjában minden embert szigorúan kötelez ; hogy 
tehát az erkölcstan szabályai alól kivonhasssák magokat 
nem marad egyéb hátra, mint Krisztusnak ez isteni erkölcs-
tan szerzőjének istenségét tagadni. 

Jelen munka a felvilágosultak ellenében könnyen érthe-
tő és meggyőző érvekkel vitatja be az egyház tanát, tekin-
tetbe véve mindenütt az ellenfél támadásait. Krisztusnak is-
tenségéről tett vallomása, története, erkölcsi jelleme, tanit-
mánya, csodái és feltámadása ama pontok, melyekből szerző 
az egyház tanát a különböző ferde állitások ellen bevitatja. 

A munka megjelent s a megrendelőknek azonnal szét 
küldetik. 

Ára ezen mintegy 80 lapra terjedő csinos kiállítású 
munkának 45 krajczár. — Tiz egyszerre megrendelt pél-
dány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. A munka 
megrendelhető a fordítónál. Pécsett, 1878. ápril 12-én. Götz 
Sándor, pécs-egyházmegyei papnövendék. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, az egri főkáptalanban, Porubszky József kanonok 
bölcsészet- és kánoni jogtudornak, a Szent-Egyedről neve-
zett kapronczai czimzetes apátságot ; Babies János kanonok-
nak, a tényői czimzetes prépostságot ; Zsendovics József ka-
nonoknak, a Szent-Erzsébetről nevezett szepes-váralja czim-
zetes prépostságot ; végre Begovcsevich Bóbert érseki oldal-
kanonoknak, a Szent-Egyedről nevezett Fel-Németh mel-
letti czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi juniushó 3-án. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztése folytán, dr. Laubheimer Ferencz pécs-egyházmegyei 
áldozárt és sz. széki ülnököt, a budapesti egyetem nyilvá-
nos rendes tanárát és kiérdemült rectorát, a pécsi székes káp-
talan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi junius 4-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Szegény Istóczy ! nem hallgatott a jó tanácsra és 

igy, amit bizonyára nem keresett ugyan, de ami a dolog 

természetéből folyt, ezt megkapta, indítványáért, melyben a 
zsidókat Palaestinába küldetni akarta, kinevettetett az ország-
házban. De evvel ez ügy még nincsen befejezve, az ország-
gyűlésnek még lesz nevetni valója, ha az indítvány tárgyal-
tatni fog, e mulatságtól megfoszthatná Istóczy ur azonban 
az országgyűlést, ha indítványát, mely úgyis czélszerütlen 
és kivihetetlen, még a tárgyalás előtt visszavonná, ezt bátor-
kodunk mi neki saját érdekében is ajánlani, fogadja el e 
második jó tanácsot, ha már az elsőre nem hallgatott. 

— O szentsége legközelebb beszédet tartott az egykori 
pápai hadsereg tisztjeihez. Megdicsérte a tisztek magatartását 
és intette őket, hogy dicső zászlójukhoz hívek maradjanak. 
Nincsen szebb és szentebb feladat,monda, mint az egyház és az 
ő fejének jogait végelmezni és nincsen fényesebb katonai di-
csőség, mint e szent zászlót nagy tiszteletben tartani. Végül 
ezt mondá a pápa: „adnáIsten, hogy a fejedelmek és népek 
az utóbbi események és a legújabb merénylet által figyelmez-
tetve meggyőződnének az egyház és a pápaság üdvös befo-
lyásáról a népek javára, és visszaadva az egyház fejének a 
teljes szabadságot és függetlenséget, népeiknek jobb sorsot 
készítenének elő. De az Isten segélye talán akkor van legkö-
zelebb, midőn az a legtávolabb látszik lenni, „ha azonban Is-
tennek tetszenék megpróbáltatásunk napjait megrövidíteni 
és nekünk jobb napokat adni, akkor ismét helyeteken lesztek 
az egyház jogait védelmezni, lia azonban Isten máskép ren-
delkezik, ugy azon vigaszotok lesz, hogy a szerencsétlensé-
get velünk együtt osztottátok." — 

— A Kómában inscenirozott Voltaire-ünnepély ellené-
ben a katholikus hivők ugyanott vallásukhoz való ragasz-
kodásukat és igy a Voltaire-ünnepély istentelenségének el-
iteltetését az által tüntették ki, hogy sz. Triduumot tartot-
tak, mely igen fényesen folyt le. Heggel ugy mint este a hivő 
sokaság oly nagy számmal jelent meg, hogy a Sta. Maria 
délia Place tágas egyház nem volt képes befogadni a meg-
jelenteket. Ebből is beláthatják a keresztény név és hit eláru-
lói, hogy minden törekvésük a népet Jézustól és az egyház-
tól elszakítani, hajótörést szenved és annál szorosabben ra-
gaszkodik a nép vallásához, minél hevesebb a hitetlen tábor 
támadása. — Az ,Agenzia Stefani' tehát a hivatalos távirat 
után azt lehetne következtetni, hogy az olasz parlament egy 
hangulag szavazta meg azon napi rendet, mely megbotrány-
kozást fejezett ki, a Vilmos császár ellen intézett merénylet 
felett. Azonban az nem igy van, mert ámbár, a napirend oly 
óvatosan volt fogalmazva, hogy azt minden józan itéletü 
ember, bármily párthoz tartozzék is, megszavazhatta volna, 
mégis a szavazásnál sokan a képviselők közül nem is állot-
tak fel helyükről. Ugy látszik valami rothadt van Dániában 
azaz, az ,egyesült' Olaszországban. — Speyeri püspökké 
Ehrler káptalani hitszónok neveztetett ki, jellemzéseül le-
gyen elég megjegyezni annyit, hogy a lapok őt, mint hatá-
rozott férfiút, ajtatos papot, kitűnő hitszónokot és az egy-
ház hű fiát üdvözlik. 

Előfizetési felhívás. 
A második félév közeledtével kérjük t. előfizetőinket, hogy minden késedelem és zavar elkerülése végett meg-

rendeléseiket minél előbb megtenni, azokat pedig, kiknek körülményeik ezt egyelőre nem engedik, hogy erről minket 
avégből értesíteni szíveskedjenek, hogy a lapnak megküldése meg ne szakittassék. 

Talán szükségtelen említeni, hogy irányunk, ugy mint elveink változhatlanok, s hogy, nem tekintve sem 
jobbra, sem balra, a magunk utján haladunk, azon, melyet meggyőződésünk szerint, a katholikus ügynek érdekei és a 
katholikus időszaki sajtónak hivatása és méltósága elénk szab. 

Ezzel lapunkat a jövő félévre is a t. közönségnek szives pártolásába ajánljuk. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, II. máhia-uteza 550. Kocsi Sándor nyomdai 

irodájában, Pesten, muzeum-körut 10. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebû előfizetési módul az úgynevezett postautal-
ványokat ajánljuk. A könyvkereskedői utonvaló előfizetést mellőzni kérjíik; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
(Folytatás.) 

Ha az állam volna minden jognak kútforrása : 
ugy ebből a sok abnormitas és absurdum között az 
is következnék, hogy senki sem birna joggal az élet-
hez, ha csak ehhez a jogot az államtól ki nem nyerte 
volna ; továbbá senki életszükségleteit ki nem elé-
gíthetné, senki nem ruházkodhatnék, mielőtt a min-
denható állam az étlapot nem láttamozta és a sza-
bónak a szabásra és varrásra a jogot meg nem 
adta volna. 

Ha pedig ezen, nem egészen légből kapott és 
ideális állitások, — mert hisz intra parenthesim gon-
doljuk csak vissza a josephinismus idő alatti állam-
mindenhatósitóknak a nevetségig vitt tulhajtásait a 
jogi téren — mondom, ha ezen állitások szükségkép 
zavart észjárásra mutatnak, ugy világos dolog, hogy 
az állam keletkezése előtt léteztek és léteznek jo-
gok, melyek tőle egészen függetlenek és melyeket 
az állam nem megsemmisíteni, hanem megbecsülni 
és védelmezni tartozik. 

Hogy melyek legyenek ezen jogok concret ese-
tekben, az magának a kérdéses dolognak természe-
téből abstrahálandó és határozandó meg, és azután 
azon föforrásra vezetendő vissza és Ahhoz viszonyí-
tandó, akiből minden jog és jogállapot végelemzés-
ben származik, t. i. az isteni akaratra, melyet Isten 
majd természeti, majd pedig természtfeletti módon 
közöl velünk. 

Schulte : „Die juristische Persönlichkeit der 
kathol. Kirchea czimii, 1869-ben kiadott hirhedt 
munkácskájában, melyben múlt jával szakítva, ma-
gát a jogtudós világ előtt örökké blamirozta és ne-
vetségessé tette azon tételt iparkodik begyőzni, hogy 
..az, valljon az egyház, intézményeivel együtt, jogképes 

személy gyanánt tekintendó-e, egészen a világi hatalom-
tól függ." De az eddig mondottakból is eléggé kitű-
nik, hogy az egykor oly annyira ünnepelt egyházi 
jogtudósnak mily vakmerő salto-mortalé-kat kel-
lett tennie és riskiroznia a jog mezején, hogy az el-
fogultak előtt is csak némi látszatával a jognak 
fedje el jogtalan állitásainak kirivó meztelenségét.1) 

Azon kérdés tehát, mily természeti, veleszüle-
tett jogok illetik az egyházat, mint Istentől akart, 
positiv, természetfeletti társulatot igy oldandó meg : 
„Tekintsd az egyház alapittatását és czélját, és a dolog 
világos leend előtted. " 

Az egyház tulajdona- és birtokára vonatkozó 
állami jogalkotó hatalom- és befolyásról csak azon 
esetben lehetne szó, ha Krisztus az egyház isteni 
Alapitója maga tette volna egyházát birtokjogi te-
kintetben az államtól függővé. 

Erre azonban magának az egyháznak termé-
szete, és közel kétezredéves története hangosan és 
határozottan azt feleli, miszerint Krisztus sem kö-
telezve nem volt egyházát valamint egyéb, ugy bir-
tokjogi tekintetben az államtól függővé tenni ; to-
vábbá, hogy Krisztus tettleg nem is tette; de sőt 
isteni bölcsesége- és előrelátásánál fogva ezt nem 
is tehette. 

Aki ezt tagadni, kétségbe vonni merné, annak 
elébb az egyház természetét és szerkezetét felfor-
gatni, az egyház, sőt az egész világ kétezredéves 
múlt jának történeti okmányait elsikkasztania, annak 
az egyház által a birtokjogára tett merényletek ellen 
tett ellenállásait, ünnepélyes óvásait, birtokaiból 
való számtalan kizavartatása és azokba való vissza-
állittatása tényeit meghazudtolnia, annak Krisztus 
Jézust, az Isten Fiát, a legbölcsebbet, a legnagyobb 

r) V. ö. Hirschel : Zur Kri t ik von Schulte's juris t . 
Persönl. der Kirche in Vering. Archiv 27. füzet 1 stb. lap. 
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következetlenségről vádolnia, ugy mint : „qui coepit 
aedificare et non potuit consummare egy szóval annak 
egy kétezredéves esemény dus korból az időszámí-
tásban tabularasa-t kellene alkotnia; — hogy pedig 
ezt saját eszének, saját gondolkodó teheségének ta-
bula rasa-vá való gyászos metaphorsosisa nélkül 
senki sem teheti, mindenki előtt világos dolog. 

Krisztus egyháza csak akkor és annyiban le-
hetne valamely világi hatalomnak alávetve, ha ezt 
Krisztus tettleg alá vetette volna. 

Krisztus azonban tettleg sem veté alá egyházát 
valamely földi hatalomnak. Ugyanez az apostolok 
magaviseletéből sem bizonyítható be. Nem kértek 
ők sem Tiberius-, sem Nérótól engedélyt, felhatal-
mazást az evangelium hirdetésére ; sem a zsidó syne-
driumtól, sem Pilátustól jogot arra, hogy a hivek 
által az egyház javára tett hagyományokat birto-
kukba vehessék. Utódaik hasonlókép ezen módon 
cselekedtek. Tudjuk, hogy sz. Lörincz Sixtus pápá-
nak szerpapja készebb volt tüzes rostélyon elevenen 
megsüttetni, mintsem az egyház kincseit, melyeket 
ö a szegények biztos kezeibe jut tatot t , a zsarnoknak 
kiszolgáltatta volna. Avagy tán ezek nem tudták, 
nem értették Krisztus akara t já t? avagy oly pénz-
s z o m j a s o k n a k és kapzsiknak akarja a gonoszság 
őket feltüntetni, hogy készebbek lettek volna a biztos 
halállal szemközt a hitvány földi javakért lelküket, 
lelkük örök üdvét áruba bocsátani és koczkáztatni, 
mintsem arról lemondani, ami jogosan meg nem 
illette őket és amit úgyis e földön kellett hagyniok ! 
Nem ! nem a világ mulandó javaiért mint ilyenek-
ért folyt annyi vértanú vére, nem a világi javakból 
az egyházra háromló haszon miatt tür t és szenve-
dett annyi hitvalló gyalázatot és üldöztetést, hanem 
egy magasabb czél lebegett szemeik előtt, t. i. az 
egyháznak szent, feddhetlen joga földi javakat birni 
és azok által magasztos hivatását czéljait érvénye-
síteni, elömozditani ! 

Igen, Krisztus egyházát mint tökéletes, önálló, 
bevégzett társulatot alapította. Mint ilyen az egy-
ház önálló czél- és az e czél elérésére megkívántató 
eszközökkel is bír, bírnia kell. Ezt tagadni ismé-
telve hangsúlyozzuk annyi volna, mint Krisztust, az 
Isten mindenható és mindentudó Fiát a legnagyobb 
következetlenségről vádolni. Ugyanis ezen káromló 
feltevés mellett Krisztus egy társulatot alapitott, és 
annak önálló, kiváló és minden más társulatétól 
független czélt szabott volna elé és mégis ezen czél-
jának érvényesítésére szolgáló eszközök egyikére a 
földi javakra nézve az államtól függővé tette volna, 

jóllehet mindentudóságánál fogva tudta, tudnia 
kellett, hogy az állam a legtöbb esetben az egyház-
tól ezen czél feltételezte eszközeit elvonni, mesrta-

> o 
gadni fogja. 

Az egyház tehát saját körében ép ugy, mint az 
állam független czéljára és azon eszközökre nézve, 
melyek czélja által feltételeztetnek, ugy hogy mind-
annyiszor, valahányszor hivatása, czéljai valósítása 
szempontjából vagyonra, javakra van szüksége, eze-
ket teljes jurisdictionalis joggal körébe vonhatja, 
azokkal üdvös czéljait előmozdíthatja, érvényesít-
heti és legkevésbé sem szorul arra, hogy tulajdon-
és vagyonképességét az állam szeszélyes kedvétől 
kikérni, kikoldulni kénytelen volna. 

De térjünk mármost át egymás kérdésnek,t. i. 
annak megoldására : „ Váljon van-e az egyháznak ha-
talma kebelén belül birtokjogi személyeket alkotni és azok 
létesítésére a megkívántató feltételeket megszabni?" 

Ezen kérdésre is igennel kell felelnünk, sőt to-
vább menve, azt kell hangsúlyoznunk, hogy ezen 
egyházi birtokjogi személyeket alkotó hatalom egyes 
egyedül az egyházat minden állami beavatkozás ki-
zárásával illeti meg. 

Állításunk bebizonyítása, az egyház jogi termé-
szetére vonatkozó jogbölcsészeti elveknek fentebbi 
kifejtése után épen semmi nehézséggel sem járhat . 

Fentebb kifejtettük, miért szükséges a jogi sze-
mély keletkezésénél egy nyilvános joghatósággal 
biró hatalom közbelépése. Ugyanis egyedül azon ha-
talom bírhat joggal uj állapotokat előidéző törvény 
alkotására, melynek erre Istentől van küldetése, fel-
hatalmazása. Csak a nyilvános joghatósággal biró 
hatalom bír parancsolni vagy tiltani általában olyast, 
amit a természeti erkölcstörvény nem tilt, vagy nem 
parancsol. A nyilvános hatalom az, mely a társa-
dalmi és erkölcsi jogrendnek a természeti törvények-
ben Isten által letéteményezett alapelveit kifejteni 
és egyes felmerülő esetekre alkalmazni van hivatva 
és felhatalmazva. Már pedig ilyen nyilvános jogha-
tósággal biró hatalom csak az állam és az egyház, 
e két szíikségképeni társulat, mely magának az em-
bernek természete, természeti szükségei által is fel-
tételeztetik. 

Már most, ha valamely jogi személy létesítése 
jön szóba, egyszersmind egy ily általános kötele-
zettségű parancs, vagy tilalom is lép az emberi tár -
sadalomra nézve előtérbe. 

Hogy pedig a nyilvános hatalom és különösen 
az állam jogkörét tul nem haladja a jogi személyek 
alkotása, sőt, hogy az állam erre hivatva és köte-
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lezve van, czélja lévén a társadalmi jogrendnek és jólétnek 
fentartása és érvényesítése, melyhez a vagyonjogi ügy is 
tartozik, szintén a fentebb elmondottakból tűnik ki. 

Ugyanez áll az egyházról is ; mert szintén nyilvános, 
joghatósággal biró hatalom. H a valaki azt állitaná, hogy az 
egyháznak nincs joga, jogi személyeket alkotni, vagy fen-
hatósági hatalmát kellene tagadnia, vagy azt állitania, mi-
szerint az egyháznak az anyagiakról való gondoskodás nem 
esik illetőségi körébe. Azonban, ha fenhatósága tagadtatik 
az egyháznak, akkor az egész megváltási oeconomiának 
nincs érteménye, akkor az egyháznak Krisztus által adott 
szerkezete illusoriussá, a feloldási és megkötési hatalom üres 
szólammá válik, akkor az egyház nem teljes, tökéletes tár-
sulat, hanem függő, alárendelt, czéljai valósítására képtelen. 
Aki pedig azt mondaná, hogy az egyháznak mint vallási 
társulatnak, az anyagi dolgok nem esnek körébe, az vagy 
megfeledkezik arról, hogy az egyház szintén nem angyalok-
ból, hanem emberekből álló társulat, vagy pedig hasonló 
naiv elfogultságban szenved, mint az az egyszeri hetyke 
uracs, ki, midőn egyik philosophiai készültségü fiatal ba-
rát ja előtt őzpecsenyét látott, csodálkozást szinlelve ezen 
szavakkal lép hozzá : „hát há t — úgymond — a philoso-
phok is szeretik az őzikéket." Mire azután természetesen az 
egyház birtokjogát kétségbevonó is ugyanazon felvilágosító 
feleletre volna érdemes, mint amilyent az őzpecsenyével ven-
dégeskedő philosoph adott barátjának : „Hát azt gondolod 
— úgymond — hogy az U r Isten csak az üres fejűek szá-
mára teremté az őzbakokat." Valahányszor az egyházi va-
gyonjog elleni kifakadásokat hallok, mindannyiszor ezen 
adoma ju t eszembe, melyből mindenki annyit érthet, ameny-
nyit érteni épen akar. 

Es ami nagyobb szabásban az összegyházról áll, hogy 
t. i. természete , és elérendő czéljai által feltételezett anya-
giakra, vagyonra van szüksége, és hogy e vagyont mint jog-
képes erkölcsi személy birja, ez — mondom — állitandó a 
különböző helyeken létező részletes egyházakról is. Az egy-
ház minden helyen és időben, ahol és mikor csak az emberek 
egyes részletes egyházakba tömörülnek, megtartja természe-
tét és rendeltetését, és ugyanazon szükség anyagi eszkö-
zökre, vagyonra, mely az összegyháznál lép előtérbe, minden 
egyes, részletes, egyháznál is jelentkezik. 

Mihelyt tehát az összegyház legfőbb joghatósága egyes 
helyeken akár közvetve, akár közvetlenül részletes egyháza-
kat létesít, ez által természetszerűleg mind megannyi önálló, 
ha nem is teljesen az összegyháztól független jogi személy 
jön létre, miután az összegyház czélja minden ily egyes egy-
háznál is jelentkezik és valósitandó. (Folyt, köv ) 

A n é m e t o r s z á g i s o c i a l i s m u s 
megvilágítva a centrumpárt által. 

Az agg német császár ellen elkövetett merényletek ta-
núi ama társadalmi romlásnak, mely a „vallás és jó erköl-
csök" országában a „dicsőség korszakában" honol. Ha nem-
csak fanatizált munkások, de egy bölcsészettudor gyilkos ke-
zeit meri felemelni nemzetének egyesitője, hatalmának meg-
alkotója ellen, ha a birodalom különböző helyein a társada-
lom különféle osztályaihoz tartozó egyének helyeslésöket fe-
jezik ily páratlan gonosztettek fölött ; ha ismét mások nyil-
vános helyeken sajnálattal nyilatkoznak a merénylet teljes 

nemsikerültsége fölött, akkor fájdalommal azt kell állíta-
nunk, hogy a társadalom nagy részében elveszté erkölcsi 
javait s nem ismervén el többé a dekalogus isteni törvé-
nyeit, könnyen tulteszi magát az emberieken s akit tiszte-
lettel kellene környeznie arra irányozza puskagolyóit. 

A katholikusok s nevezetesen a németországi centrum-ö 
párt minden tagja e romlás közepette elmondhatja : „fidem 
servavi". A mi most már oly veszedelmes alakban mutatko-
zik, azt ők évek előtt megjósolták. Állván ugyanis egyhá-
zunk örökké nem változó igazságainak talaján s ismervén a 
vörös socialismusnak ezek ellen vivott harczát sebben a kor-
mány szövetségét, tudták, hogy a kulturharcz megkezdésé-
vel, erejében nőni s szaporodni fog a socialismus. A német 
katholikusok egyházukkal összeköttetésök folytán, az ország 
színe előtt hangoztatták, hogy csakis a kath. keresztény 
elvek képesek ismét meggyógyítani a beteg tásradalmat, 
mig ellenben ezeknek üldöztetése azt még nagyobb nyo-
morba dönti. 

Szomorú, hogy csak a gyilkosok képesek fölnyitni az 
illető körök szemeit s csak most akarnak a mint látszik, e 
társadalmi bajjal komolyan foglalkozni. 

A centrumpárt tagjai már régebben tisztában voltak 
magukkal, mielőtt a kormány még érdemesnek tartot ta 
volna, a socialismust némi figyelemmel méltatni. Nem tar t -
juk érdektelennek e vitákból egyet mást idézni; gyászos t a -
nuságul szolgáljon ez, mily lélekrázó valóság váltotta fel a 
centrumpártiak óvó szavait. 

„IIa nem csalnak az idők jelei," mondja Windthorst , 
„ugy a népek belső viszonyaiból, azok gazdászati és társa-
dalmi állapotaiból, nehéz vészthozó fellegek szállnak fel. 
Gondolják önök, hogy képesek lesznek erőt venni e zivata-
ron az egyházak segítsége nélkül? (Oho ! balról) Az 
urak ott ellenmondanak ; én pedig szeretném tudni, minő 
eszközeik vannak a fölszálló förgeteg ellen ? A szuronyok ez 
ellen nem lesznek elegendők. Mást valamit pedig az állam 
még nem is kezdett."1) 

„Mig a parlamentek deliberálnak Iíannibal a kapuk 
előtt áll, és őszintén szólva mondom, hogy a kapuk előtt ál-
lók nem szándékoznak a határozgatás végét csöndesen be-
várni. I Ia mindig csak, kül és belföldről anyagot halmoznak 
össze, ugy az bennünket végre is elfolyt és elnyom. A mint 
nekem látszik, nekünk ép oly gyorsan mint csak lehet tett-
hez kell nyulnunk; sőt a tett legkisebb kezdetét inkább sze-
retném, a legjobb csakik theoretikus határozatnál."®) 

A kormányok menthetlen ignorálással viseltetnek a 
baj iránt ; ez a gondatlanság meg fogja magát bőszülni : 
„IIa bizonyos oldalról csak gúnyolni szeretik a vörös kísér-
tetet" ; ugy én részemről azokhoz tartozom, a kik gondol-
ják, hogy ezek nyilvánvaló tényeket ignorálnak, és azok-
hoz tartoznak, a kikről irva vagyon, hogy szemeik vannak 
és nem látnak."3) 

„A köztársaság nagyon erősen hangzik át az oceánon 
tul ; a vogesek, pyreniiek és alpesekből, s nemsokára talán az 
alpeseken keresztül is jön. Ez reánk nézve nem marad visz-

Néin. bir. gyül. 1871. nov. 25. Az idézeteket Schumachernek 
„Parlamentarische Denkwürdigkeiten" czimü művéből vesiszük, melyet 
mindenkinek, de különösen azoknak ajánlunk, kik országgyűlési képvise-
lők, vagy azok akarnak lenni. — 2) Reichensperger A. N. b. gy. 1873. 
ápr. 30. — ' ) Ugyanaz. 
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szahatás nélkül és lia olvassák a socialis demokratia lapjait 
ott olyan nyilatkozatokat fognak találni, melyek minden 
embert gondolkodásba kell hogy ejtsenek. Nekem ugy lát-
szik azonban, hogy e jeleket nagyon is elhanyagolják, hogy 
nem elegendőleg vigyáznak reájuk, és hogy egyszerre köz-
vetlenül állni fogunk egy igen komoly kérdés előtt, ha to-
vább is, ugy fogjuk ignorálni, a mint eddig tettük."4) 

„Ha naponkint csődöket bejelenteni, czégeket bukni lá-
tok, melyek századokon keresztül állottak ; ha látom, hogy a 
munkások naponkint tömegesen bocsátatnak el, és az elnem-
bocsátottak is igen keveset dolgozhatnak, látván, hogy bé-
rök azon pontig leszállittatik hol az élelmet sem képesek 
többé megszerezni és a bér leszállításával az élelmi szerek 
arányt nem tartanak, ki kell jelentenem, hogy az inség igen 
nagy, igen általános. Saját tapasztalásomból állithatom, hogy 
a franczia határtól egészen Berlinig inség uralkodik. Gon-
dolom, hogy nem jó az ilyent csak félre tolni."5) 

Nem lehet azonban e nagy baj t csak egyszerűen el-
nyomni ; ez még bátrabbá tenné s valami martyromság dics-
fényével övezné a socialista szédelgőket. „Ha megakadá-
lyozzuk őket egyleteket alkotni, azokban szabadon és nyil-
ván elmondani nézeteiket, odáig jutunk, hogy titkon fog-
nak működni, és az sokkal rosszabb."6) 

Az országgyűlésen is kivánják, hogy részt vegyenek 
a socialisták; „mert nagyon szükségesnek tartom, hogy az 
alkalmat a legnagyobb mértékben megragadjuk s bebizo-
nyítsuk, hogy a liberális pártok és a socialismus egy és ugyan 
ason alapon állanak és fólnevelkedtek. Nagyon is fontos, hogy 
el ne mulasszuk az alkalmat és az egész néppel mindig vilá-
gosabban megértessük, hogy a socialis demokraták kevés 
egyebet tesznek, mint következtetéseket vonnak le a libera-
lismus állitásai és elveiből. A hol az alkalmat a nép ilyetén 
tanítására elmulasztják, ott nagy a veszély, hogy idő folytán, 
többé kevésbbé erőszakos fölrobbanásokhoz jutnak el, — , mint-
ha csak a merényletek útán sirjából beszélne' -— és a valóságot 
végre is csak azon pillanatban veszik észre,.a mikor már nem 
elegendő az idő a rosz következményeknek út já t állni."7) 

Elősegíti a socialismus terjedését és a társadalmi elvek 
megrontását a kormányok szövetsége a liberalismussal, ez 
ugyanis az einlitett szövetség által majdnem hivatalos elis-
merésben részesül, s minthogy a socalismus csak az ő elvei-
ből vonja a következményeket, kiszámithatlan a kár, melyet 
a liberalismus is okoz. „Egyszer mondja a boldog emlékű 
püspök Ketteier, a „Nord. Alig. Ztg.u mely a mint mondják 
kormány köreinkhez közel áll, azt állitotta, hogy a liberalis-
mus a socialisinushoz vezet. En osztom e nézetet a nélkül, 
hogy állítanám, hogy minden liberálisból socialista lesz ; 
mert sok ember oly szerencsés, hogy nem igen következetes 
és nem mindig megy át elveiből, azok minden következmé-
nyére. En ellenben mindig azt állítottam, hogy ha a libera-
lismus elveit következetesen visszük keresztül, végre a so-
cialismushoz jutunk el, sőt ha a liberalismus elveit, mely ab-
ból indul ki, hogy absolut semmi törvény sincs a kamara 
többsége fölött, és hogy igy csakis az állam alkotja és alkot-
hat ja a törvényeket é3 mind az a mit ő határoz föltétlen tör-

4> Windhorst, n. b. gy. 1873. márcz. 26. — 5) Ugyanaz, 1875. no-
vember 22. — 6) Ugyanaz, porosz országgy. 1876. febr. 24 — 7j Mal-
linckrodt. n. b. gy. 1874. márcz. 12. 

vény, ha ezen elveket mondom, elfogadjuk akkor nehéz 
volna a socialismustól megtagadni a jogosultságot, ha ö egy-
szer valamely parlamentben többséget nyerne és a vagyont 
lefoglalná :9) 

A katholikusok elleni vádra, hogy a választásoknál 
a sociálistákkal szövetkeztek volna, következőleg válaszol 
Windhorst : „Dr. Blomberger képviselő ur hiszi, hogy az én 
pártom táplálja és neveli a socialismust. No én csak azt k í -
vánnám, hogy a tisztelt képviselő ur, ki azt állítja, hogy 
minden lehető socialisticus iratot olvasott, még jobban töké-
letesítse ebbeli ismereteit, mert akkor meg fogja találni, 
hogy a socialis demokratiának nincsenek mérgesebb nyilai 
mint épen a kath. egyház ellen. Hisz épen a legújabban is ki-
nyilatkoztatták vezéreik, hogy a katholikus vidékeken min-
den agitatiojuk sikertelen. — És midőn a miniszter ma a so-
cialista programmok és nyilatkozatok egész sorait olvasta 
föl, akkor nekünk csak azt kellene felolvasnunk, a mit önök 
emberei 1848 és utáni években adtakelő. I t t a köztársaság 
egészen világosan el volt határozva; itt megvoltak m á r a O O 7 O 
követelmények, melyek a socialisták programmja gyanánt 
elénk állitatnak. Valóban azon tanok, melyeket önök terjeszte-
nek, különösen pedig gazdászati elméleteik, felnevelték a so-
cialismust. A social-dcmokráták önök következetes gyermekei 

(Vége köv.) 

Alelnöki jelenté« 
a Szent-István-Társulatnak 1878. márcz. 26-án tartott közgyűlésén. 

(Vége.) 
Midőn ötödik római zarándoklatom alkalmával e rend-

kívüli szerencsében részesültem, mely e napot életem legdi-
csőbb napjává tette, — távolról sem gondoltam, hogy három 
évnegyed múlva egyházunkkal társulatunk is „summo Pât-
re orbata.u six ő elhunyta fölött „parentalia cumlacrymis ce-
lebransu a bécsi Nunciushoz küldött gyászlapon fejezze ki 
legmélyebb fájdalmát, í rván: „lugubrcmhanc pagdlam acer-
bissimi doloris sui nunciam esse voluit, orbi catholico lugenti 
coneordi moerore pietateque un ita" . . . . aláirva az elnökség 
által . . . . Mignem az irgalmak Aty ja és minden vigaszta-
lás Istene megengedte : hogy néhány nap mulya : „ Victoris 
de tribu Juda Leonis Vicario, Leoni Pontifici optimo maximo"-
egyházunk fejévé történt megválasztása fölötti örömünket 
az igazgató-választmány megbizása folytán táviratilag tol-
mácsolhattam. 

Ezenkívül társul atünk még egy kegyeleti szép köte-
lességet teljesített a múlt évben. 

A magas életkor áldásos évsorával az isteni Gondvise-
lés a fenkölt szellemű s ezrek és százezrek fölött kimagasló 
jellemek egy oly példányát koszorúzta meg a mult évben, 
kinek egész élete nagy tettek és nagy érdemek örökbecsű 
koszorúja. 

A hol egyházunk hitben, szirterős szeretetben kifogy-
hatlan jótékonysági! hívet, — országunk szerencsés és vi-
szontagságos napjaiban egyaránt rendithetlen jellemű haza-
fit, — a királyi trón erős támaszt, — alkotmányos szabad-
ságunk áldozatra kész bajnokot, — a szenvedő emberiség vi-
gasztaló jótevőt, — a valódi cultura minden ágában hata l -
mas előmozdítót keres . . . . e ritka jellemű férfiút mindenütt 
az elsők legelső sorában találja. 

«) N. b. gy. 1871. nov. 23. 
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Alig van hazánkban jelentékenyebb intézet, mely őt 
büszkén ne vallaná magáénak ; de egyik sem dicsekedhetik 
jogosabban ezen szerencsével, mint a Szent-István-Társulat 
melynek ezen nagy férfin, keletkezése ota elnöke s egyik ren-
dithetetlen oszlopa. Társulatunk három évtizedes élete tesz 
erről bizonyságot . . . . S ez örvendetes tapasztalás viszont 
kötelességévé tette társulatunknak, hogy iránta, mint a haza 
és egyház rendithetlen hive iránt hódolatát, mint nagyér-
demű elnöke iránt háláját különösen is kifejezze és meg-
örökítse. 

Ennek valósítására legkedvesebb alkalmul ragadta 
meg az ő születésének nyolezvanadik évnapját, s ez örömün-
nepet emlék-éremmel kivánta megörökiteni, melynek egyik 
oldala az ő arczképét tünteti elő ily körirattal : „Nagykáro-
lyi Gróf Károlyi István." A másik oldalon ez olvasható: 
„Születése nyolezvanadik évnapjára 1877. novemb. 18-ra, a 
haza és egyház rendithetlen hivének hódolatul, nagyérdemű 
Elnökének hála-emlékül a S zent-István-Társulat." 

Ezen emlékjelvény arany és ezüst példányát a társulat 
egy diszes és nagyszámú küldöttség által óhajtotta volna be-
mutatni, de a gróf-aggastyánnak családi gyászesetek által 
fájdalommal telt keblét nagyobb ünnepélyességgel háborí-
tani nem akarta, azért a nmélt. védnöki kar egyik nagyte-
kintélyű t ag já t : Haynald Lajos kalocsai érsek ő exeiáját 
kérte föl legyen átvivője az emlékéremnek, tolmácsa a tár-
sulat hálájának és tiszteletének, legyen tolmácsa azon őszin-
te kivánatának ; hogy a nagylelkű hazafit, ki statora vala 
társulatunknak, annak érdekeit mindenkor katholikus szere-
tettel és buzgalommal előmozdította, s annak, mint mélyen 
tisztelt elnöke, most is díszét képezi, — az Isten még so-
káig éltesse. 

Elérzékenyülve fogadta az ünnepelt gróf-elnök a Szent-
István-Társulat hódoló tiszteletének és szeretetének ezen, 
-országszerte viszhangzó kifejezését, megkérve az érseket, 
hogy adja át a társulatnak az ő köszönetét és üdvözletét, mit 
-ő később nagybecsű levelével is kifejezett. 

Azon szerencsében részesült kegyeletünk ezen bejelen-
tése, hogy ugyanazon órában érkezvén az ünnepelt gróf-el-
nökhöz királyunk és királyasszonyunk ő felségeik, társula-
tunk emlék-érme nekik is bemutattatott , s tetszésöket meg-
nyerni szerencsés volt. 

* 

T. Közgyűlés ! ezzel befejezem vázlatos előadásomat 
társulatunk 30 évi működéséről egyszersmind számot adván 
sáfárkodásomról a hatévi cyclus alatt, mely idő folytán, 
mint alelnök, a társulat szolgálatában működni szerencsés 
lehettem. E diszes tisztet, melylyel a t. Közgyűlés nagybecsű 
bizalma hat év előtt megtisztelt, — alapszabályaink 5-ik sza-
kasza értelmében, most mély hódolattal leteszem, a honnan 
nyertem, a t. Közgyűlés és Eminentiád kezeibe, s működé-
semet kegyes itéletők alá terjesztem azon őszinte nyilatko-
zattal : hogy a mennyiben legjobb akaratom mellett sem bír-
tam volna megfelelni becses várakozásuknak oly mérvben, 
mint azt elődöm példájában Eminentiád s a t . Közgyűlés ki-
jelölte . . . . méltóztassék ezt erőm és tehetségem csekély vol-
tának tulajdonítani, mely nem állott arányban a benne he-
lyezett bizalommal s a például kitűzött férfiú lángszellemé-
vel, kinek vezetése alatt (mint oly sokszor ismétlém s vé-

gezni akarom fővédnökünk szavaival) társulatunk munkás-
sága legnagyobb virágzásra és hatásra emelkedett. . . I Ia pe-
dig valami jót mégis eszközölhettem . . . servus inutilis sum, 
feci, quod facere debui . . . szolgáljon ez Annak dicsőségére, 
ki a jó szándékot csekély erő mellett is sikeressé tudja tenni, 
kinek áldását buzgón kérem társulatunkra, hogy az, (mint 
már sokszor kivántam s velem százan és ezren buzgón ki-
vánják), szent István királyunk oltalma alatt egyházunk 
diszére, az emberiség javára, hazai irodalmunk terén a 
vallás-erkölcsi eszmék terjesztésére sokáig, igen sokáig vi-
rágozzék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 21. Két kérdés. A ,Prot. E. s I. Lap1-ban 

a következőket olvassuk: „A képviselőház jun. 14-iki ülé-
sében felolvastatott a magyar kir. belügyminiszter s egyút-
tal református fögondnok urnák a ház elnökéhez intézett kö-
vetkező leirata : „Magyar kir. belügyminisztérium. 2138. 
szám. Méltóságos Ghyczy Kálmán urnák, a képviselőház el-
nökének. Méltóságos elnök ur ! Folyó évi junius 20-kán — 
mint Űrnapján — a budavári helyőrségi templomban reg-
geli 7 órakor ünnepélyes isteni tisztelet és bevégezte után a 
szokásos körmenet fog megtartatni. Miről van szerencsém 
Méltóságodat tisztelettel tudósitani. Fogadja Méltóságod 
kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapesten 1878. 
juniushó 17-én. Tisza Kálmán. Ha nem puszta ráfogás — 
mondja idézett lap — hogy vallási tekintetben egyenjogú 
államban élünk, szeretnők tudni, mit tartozik egyházi kör-
menet a törvényhozó-testületre, mint ilyenre ? szeretnők 
tudni, hogy az ország belügyminisztere ünnepbemondó egy-
házfi-e egyszersmind?" 

Minthogy a ,Pr. E. s 1. L.' két kérdést tet t fel, mint-
hogy alig hihető, hogy a belügyminiszter ő exja e bizonyára 
bölcsnek tartott két kérdésre feleljen, azért a feleletet megad-
juk mi a következőkben. A ,Pr. E. S I. L.' mint az első kér-
déséből kitűnik, azért véli a körmenetet a törvényhozó testü-
lethez, mint ilyenhez nem tartozónak, mert vallási tekintet-
ben egyenjogú államban élünk, amely állitás ellenében mi azt 
válaszoljuk, hogy lia az idézett lapnál csak egy kissé, de 
elfogulutlanul gondolkoztak volna a vallási egyenjogúság-
ról, ebből nem azt kellett volna levonni, hogy emiatt az egy-
házi körmenet a törvényhozó testütethez nem tartozik, ha-
nem ennek épen ellenkezőjét, hogy t. i. igenis tartozik. A 
vallási egyenjogúság józan felfogás szerint azt foglalja ma-
gában, hogy az állam, melyben vallási egyenjogúság léte-
zik, minden ott törvényesen elismert vallás iránt oly maga-
tartást tanusitson, melyet annak természete megkövetel, ez 
által bizonyítván be, hogy amit szóval mond, azt tettel is 
gyakorolja, vagyis hogy honpolgárainak vallási meggyőző-
dését tiszteletben tar t ja . Midőn tehát a belügyminiszter ur a 
katholikus Urnapi körmenetet az országgyűlésnek, hol szá-
mos katholikus képviselő van, bejelentette, nemcsak nem 
tett semmit, ami a vallási egyenjogúságot sértené, hanem 
inkább az egyenjogúság szellemében já r t el. Kifogást ez el-
járás ellen csak akkor lehetne tenni, ha a belügyminiszter 
ur valamely vallásfelekezet hasonló megkeresését visszauta-
sítaná, mire bizonyára nincsen és nem is lesz példa. Arról 
mi katholikusok nem tehetünk, hogy a protestánsoknak ily 
ünnepjük nincsen, melyet a törvényhozó testületnek is be 
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lehetne, vagy be kellene jelenteni ; de azt követelni, hogy e 
miat t a katholikusok egy pár ünnepje se jelentessék be a 
képviselőháznak, az a legnagyobb igazságtalanság lenne. 
Akik igy beszélnek, azoknak nagyon különös fogalmuk le-
het az egyenjogúságról, mert, ha következetesek akarnak 
lenni, akkor azt is követelniök kellene, hogy a katholikusok 
épen semmi oly ünnepet se tartsanak, minővel a protestán-
sok nem birnak, mert hát ez is a vallási egyenjogúságba 
ütközik ; de ismét megfordítva ezen elv szerint a katholiku-
sok meg majd azt követelhetnék, hogy egyenjogúsági szem-
pontból a vallásfelekezetek a katholikusok minden ünnepeit 
megüljék, már minő egyenjogúság lenne mind ez? és végre 
is, hol van megirva, uhi est scriptum, minden felekezetnél-
küli velleitás mellett is, hogy Magyarország felekezetnélküli 
állam? Különben pedig legyenek nyugodtak a ,Prot. E. s 1. 
Lap'-nál, a fentebbi bejelentéssel sem az országgyűlés mél-
tósága, sem az egyenjogúság nem szenvedett semmi sérel-
met, sem valami proselytaszerü ténykedés nem történt, az 
országgyűlés azért marad az, ami eddig volt, a protestáns 
érdekek hűséges szószólója, a katholicismus rovására. 

A ,Pr. E. s I. L.' másodszor azt szeretné tudni, hogy 
az ország belügyminisztere ünnepbemondó egyházfi-e egy-
szersmind? E kérdésre azon másik kérdéssel is válaszolhat-
nának, hogy a ,Pr. E. s I. L.' megjegyzéseinek irója Tisza 
Kálmán praeceptora-e ? de nem, e kérdést most mellőzzük, 
hiszen nem is az a baj, hogy a belügyminisztere mint belügy-
miniszter tette a bejelentést, nem első eset ugyanis, hogy az 
Urnapi körmenet az országgyűlésnek bejelentetett, minden 
eddigi kormány, minden belügyminiszter évenkint ugyanezt 
tette és mind ezideig nem akadt fenn raj ta senki sem, maga 
a ,Pr. E. s I. L.e sem, hanem a baj most az, hogy a belügy-
minisztert Tisza Kálmánnak hivják és ez a T. K . protestáns, 
azért oly horrendum valami, hogy udvarias felszólításra 
T . K. ugyanazt teszi, amint 10—11 éven keresztül előtte 
mások is tettek. Hogy pedig az indok, amiért T. K. saját 
felei által megtámadtatott, csakugyan nem más, mint az, 
hogy ő protestáns, kitűnik az idézett lapnak azon megjegy-
zéséből, hol elmondva, miszerint a felszólitás a m. k. bel-
ügyminisztertől jött , hangsúlyozva azt is megjegyzi, hogy 
ez a belügyminiszter egyúttal reform, főgondnok is. Valóban 
egy protestáns emberre, aki még hozzá belügyminiszter is, 
nagy megaláztatás lehet protestáns szemekben, hogy ő ka-
tholikus egyházfi legyen, hanem ha már ez az egyházfiság a 
belügyminiszteri állással össze van kötve, mit a lap szer-
kesztőségében úgyis tudhattak, miért nem beszélték le az 
illető urak előre T. K. ő exját állásának elfoglalásáról? ha-
nem e felől most már, amennyiben a multat illeti, ezéltalan 
beszélni, ami azonban a jövőt illeti, lehet a bajon segiteni és 
e tekintetben bátrak vagyunk tanácscsal is szolgálni. Hogy 
a protestantismus ily nagy megaláztatása elkerültessék, in-
dítványozza a ,Pr. E. s I. L.' és agitáljon amellett, hogy az 
országnak a jövőben soha se legyen szabad protestáns bel-
ügyminiszterének lenni, ily módon azután nem lesz a pro-
testáns belügyminiszter katholikus egyházfi, hogy azután e 
netalán megteendő indítványt elfogadják-e a prot. államfér-
fiak ? e felett felesleges lenne sok szót vesztegetni, mert az 
indítvány elfogadása esetében megszűnnének ugyan egyházfi 
szolgálatot tenni, de akkor a protestantismus érdekében sem 

lehetne oly buzgón ,ministrálni', és ezt ott oly jól tudják, 
hogy inkább egyházfi szolgálatot is teljesítenek, csak hogy 
ministrálhassanak is. 

Olaszország. A hatholikusoknak politikai magatar-
tása. Ha van Olaszország ujabb történetében homályos pont, 
azaz olyan, melynek természetét, első pilllanatra legalább, 
felfogni s megmagyarázni nehéz, ugy azon magatartás az, 
melyet az olaszhoni katholikusok közel két évtizede követ-
nek. Tétlenül nézték, midőn a forradalmi kisebbség az olasz 
államokat, egyiket a másik után lerombolta s még ma sem 
mozognak, midőn ugyané forradalom a dolgok oly rendjét 
alapította meg s erősbiti naponta, mely az országnak szelle-
mi s anyagi érdekeit mélyen sérti, sőt mely az országot két-
ségen kivül tönkre teendi. Mindezzel szemben az olaszhoni 
katholikusok alig mozognak, itt-ott egyegy jajkiáltás, egy-
egy tiltakozás az egész, miáltal magokat nagy ritkán észre-
vehetővé teszik, mire ismét beáll a régi síri csend. Ez annál 
feltűnőbb, minthogy nem szenved kétséget, hogy a katholi-
kus párt, az ország lakosai túlnyomó többségének érzelmeit 
fejezi ki, s hogy ennél fogva ugy látszik, mintha joggal fel 
lehetne tenni e pártról, hogy némi erélylyel győzelme kétsé-
ges sem lehet. 

Az olaszországi állapotok és viszonyok pedig nem csak 
politikai, hanem még sokkal inkább vallási szempontból fe-
lette érdekesek levén e lapok t. olvasói előtt, kötelességet vé-
lünk teljesíteni, midőn a következőkben egy elismert nagy-
tekintélyű kath. folyóirat nyomán terjedelmesebb értekezést 
hozzunk azon negativ politika- s politikai erélytelenségről, 
mely Olaszhon mai katholikusait jellemezni látszik ; — egy-
úttal pedig az érem másik oldalát is tekintve arra nézve is 
mondandunk néhány szót, mit e párt eddig tett s minő re-
ményeket lehet hozzá, a jövőre nézve, fűzni. 

Az eddig követett, negativ, abstinentialis politikának 
első oka azon veszélyekben keresendő, melyeket a politikai 
küzdtérre lépés a katholikusokra nézve maga után vont vol-
na. Az olasz forradalom abban is hasonlitott, habár eddig ki-
sebb mérvek határain belül, mert az ország is kisebb, a nemzet 
pedig nincs annyira elrontva még, — abban is hasonlitott 
mondjuk, a mult századbeli franczia forradalomhoz, hogy al-
kotásait folytonos terrorismus segítségével támogatva vé-
delmezi és fentartja. Amint ott minden, bármily nyugodtan 
nyilvánuló ellenvélemény az „Egyenlőség, Szabadság, Testvé-
riség" jelszavaival, ugy itt mindenik azzal fojtatott el, ütetett 
le, hogy : Olaszhont egyesíteni kell ! Az olasz társadalomnak 
ama legjellemtelenebb, legromlottabb elemei, melyek Gari-
baldi és Piémont zászlói köré sorakoztak amint semmi esz-
köztől sem riadtak vissza, mely az uralmat meg szerezhette 
számukra, ugy nem is válogatnak az eszközökben, midőn 
arról van szó, hogy bitorolt uralmukat birtokukban meg-
tartsák. Ezt annál könyebben tehették, mert a mai olasz 
népnek többsége oly véghetetlenül gyáva, hogy Garibaldi 
kalandor csapata és a piemonti katonaság ellen kifejtendő 
némi tettleges ellentállásról szó sem lehetett. A mint a sici-
liai nép vakon engedelmeskedik a merész rablófőnöknek s 
mindent tűr, ha a piemonti csendőr nem segít rajta, ugy tett 
az egész olasz népnek túlnyomó többsége a forrad almi titkos 
társulatok erőszakoskodásaival szemben, mely forradalom-
nak a ,művelt' külföld részéről sem kellesemmitől is tartani. 
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mert a liberális sajtó felforgató munkájáról hallgatott, vagy, 
jól ismerve végezélját, azt még dicsérte is és ,hazafias'-nak 
elnevezte, s azon kormányok, melyek akkor annyi furcsa buz-
góságot fejtettek ki azon ,visszaélések' kikürtölésében s ecse-
telésében, melyeket a nápolyi királyságban és az egyházi 
államban állitólag észrevettek, — ugyanazok manap mit sem 
vesznek észre abból, mi az egyesült Olaszországban történik. 

Yolt ugyan itt-ott egyegy katholikus lap is, de azok 
elkobzásokkal s utczai tüntetésekkel üldöztettek, mihelyt az 
,egység' ellen csak egy szóval is felszólalni mertek ; hasonló-
lag számtalan akadály gördittetett a katholikus congresusok 
elé, melyeknek feladata leendett, egy katholikus pártnak 
megalakulását és megerősödését előmozditani. A bolognai 
•congressust felbérelt csőcselék támadta meg, mi a kormány-
nak óhajtott alkamat nyújtot t azt gyorsan feloszlatni ; a ka-
tholikus ügy körül érdemeket szerzett férfiak ellen a legocs-
mányabb tüntetések rendeztettek, mi által nem csak ők, ha-
nem mások is megfélemlittettek s tudjuk,hogy még nem régen, 
minő bántalmaknak voltak azon püspökök kitéve, kik Vik-
tor Emanuel halála után nem iparkodtak a ,nemzeti gyász-
nak' a tömeg óhaja szerinti kifejezést adni. Mindezen eszkö-
zök azt eredményezték, hogy a katholikus párt teljesen hát-
térbe szorittatott s későbben ott sem merte magát nyilváno-
san mutatni, hol tényleg működött és érvényesült; mert leg-
alább nem tudjuk, hogy e párt ott is, hol az administrativ, 
úgynevezett municipalis választásokban résztvett, sőt győ-
zött is, ez alkalommal megelőzőleg nyilvános választási gyű-
léseket tar tot t volna, mi magában véve teljes lehetetlenség 
is lenne ; mert ily esetekben a kormány és a csőcselék karölt-
ve járnak, hogy ilyetén az ,hazafiatlan' gyűléseket szétugrasz-
szák. Ekként odáig vitte a forradalom, hogy a közéletteréről 
a katholikusok végképen eltűntek, s a liberalismus ellenmon-
dás nélkül kezelte a ,közvélemény' monopoliumát az egész 
országban. 

Manap e tekintetben tetemes javulás állott be. A ter-
rorismus még mindig uralkodik ugyan, de nem mer többé 
oly gyűlöletes módon fellépni mint eddig, részben szüksé-
gesnek sem tar t ja többé. A kik a forradalom épületét fel-
építették, most már eléggé erősnek tart ják azt, sőt vannak 
köztök, az u. n. ,mérsékeltek', kik most már szeretnék is, ha 
a katholikusokat a polgári s politikai élet nyilvános küzdte-
rére édesgetni lehetne ; mert ebben látják a leghatalmasb s 
legbiztosabb eszközt azon veszélyek elhárítására, melyek 
Olaszországot a radikálisok részéről tényleg fenyegetik. 
Mint mindenütt a világon, ugy történt itt is. A régi forra-
dalmároknak jó nagy része időközben magas állásokban az 
állam pénzéből meggazdagodott, rendjelekkel és czimekkel 
bírnak, s azért most nyugodtabbakká és ,conservativekké' 
lettek, kik, a mit nem épen tisztességes utonmódon szerez-
tek, most békével szeretnék élvezni is. Innen kissé nagyonis 
önző rokonszenvök a nyugodt, békés katholikusok iránt s 
azon kívánat, vajha ezek segítenék a mostani, őnekik any-
nyira kedvező rendet fentartani. Mások ismét más okból hú-
zódnak a katholikusok felé, azok t. i., kik a régi rendszer 
alatt valódi vagy képzelt nyomást szenvedvén, ezért akkor a 
conservativeket gyűlölték, most azonban kijózanodtak, mert 
belátják, hogy a dolgok nem csak jobbra nem, hanem igenis 

. sokkal roszabbra fordultak. Ilyenek különösen sokan vannak 

Rómában, hol azért az u j aera alatt az a furcsa, de jellemzi? 
közmondás is keletkezett : „si stava meglio, quando si stava 
peggio", — ,jobb dolgunk volt, mikor még roszabb dol-
gunk volt'. 

A mi tehát az olasz katholikusokat eddig a politikai 
élettől visszatartá, először is külső akadály volt : a szüksé-
ges mozoghatási szabadság hiánya ; — de voltak és vannak 
belső akadályok és nehézségek is, sőt ezekről azt kell mon-
dani, hogy nagyobbak a külsőknél. (Folyt, k.) 

Palnestinai levelek. Jeruzsálem 1878. év ápril 8-án. 
Igen tiszt, uram ! Az egész világon nincs oly ország, mely 
oly magas kitüntetésben részesülne mint Palesztina a dicsői-
tett „szent-föld." A gyermek már 7 éves korában áhítattal 
hallgatja a bibliai történetből a zsidók viszontagságos had-
műveleteit; a gyermeki sziv szűzies tisztaságával gondol a 
bethlehemi kis Jézuskára, s örömmel beszél kedvenczeiről : 
József és Dávidról ; az öregebbek pedig azon boldog hitben 
ringatják magukat, hogy a „szent-föld" a világon a legmű-
veltebb és legvirágzóbb tartományok egyike. — A vándor 
zarándok azonban a „szent-fóldön" hiába keres ipar- művé-
szet- és kereskedelmi iskolát, vagy tudományos felsőbb tan-
intézeteket, honnan a világosság a föld eme részeire is ter-
jedne. A jámbor zarándok mindezekből mit sem talál. Ha-
nem találni fog őskori romokat a zsidók templomaiból, ta-
Ibiiül füg egy darab műveletlen földet, mely milliók és mil-
liók könnyeivel van áztatva ; — és föltalálja a keresztény-
ség bölcsőjét, azon forrást ; mely isteni hatalmával az egész 
földön szétterjed 

A világ minden részeiből millió és millió zarándokok 
érkeznek e helyre, a „szent-sirt" láthatni. A basilika három 
templomot, több kápolnát, egy Kálváriahegyet (Golgotha) 
és Jézus Krisztus sírját foglalja magában, az összes helyisé-
geiben 50,000 ember kényelmesen elfér. 

A „szent-sir" temploma — fájdalom — nincs mindig 
nyitva, mint azt az ide zarándokoltak óhajtanák, a kulcs még 
a törökök kezeiben van. A nagy héten és a húsvéti szent ün-
nepek alkalmával a reggeli és délutáni órákban nyitva van, 
ezenkívül ugy a katholikusok, mint az örmények és görögök 
nagyobb ünnepein szintén nyitva tartatik. 

A „szent-sir" templomát körülményesen megismerni 
legkevesebb három nap szükségeltetik, s ha valaki zavarta-
lanul akar benne néhány órát tölteni, ugy tanácsos — mint 
én tevém — a „szent-föld kolostora" titkárától engedélyt 
kérni egy éjjeli látogatásra, ez annyival könnyebb, miután a 
szent Ferenczrendi szerzetesek közül hatan folytonosan bent 
laknak. 

Mindennap d. u. 4 órakor ünnepélyes processio tar ta-
tik, a zarándok, ki először vesz részt a körmenetben, egy 
nagy viaszgyertyát kap, melyet a körmenet alkalmával meg-
gyújt és bevégeztével emlékül haza vihet. 

A „szent-sir" templomában. Az első hely szűz Mária-
kápolna az Oltáriszentséggel, ez azon hely, hol a Megváltó 
a feltámadás után először anyja Mária előtt megjelent ; köz-
vetlenül a nagy oltár mellett egy elzárt helyen őriztetik ama 
kőoszlop, melyhez Krisztus Urunk kötözve volt ; ezen kőosz-
lop körülbelül három lábnyi magasságú — sok ideig Ivai-
pha házában őriztetett, évenkint csak egyszer látható és 
érinthető, a nagy hét szerdáján. Innen régi oszlopos folyo-
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són azon kápolnába jutunk, hol Krisztus Urunk — fogva 
tar ta tot t ; ettől neliány lépésnyire van azon hely, hol Longi-
nus a lándzsával az Üdvözitő oldalát keresztül döfte; 12 lé-
pésnyire pedig elérjük ama kápolnát, hol a katonák Krisz-
tus Urunk felfeszitése után ruhája fölött osztozkodtak. A 
mint a sötét folyosót elhagyjuk, északra 28 lépcső levezet a 
Helena-kápolnába, hol Helena császárné imádkozott, mig 
Krisztus Urunk keresztfáját keresték ; e kápolna északi szeg-
letén 13 lépcsőn lejebb menve, egy sötét természetes bar-
langba jutunk, hol 300 év után Krisztus Urunk keresztfá-
já t a szegekkel, valamint a lándzsát és tövis koszorút felta-
lálták. E sötét földalatti barlangban az oltár fölött egy szik-
lán Helena császárné érczszobbra áll. A földalatti mindkét 
kápolnából, a mint felérünk, mindjárt balkézre egy kis oltár 
alatt látható azon szürke márványkő, melyen Krisztus Urunk 
tövisekkel megkoronáztatott. Ezen kápolna régente az Abys-
siniaké volt, de a görögök kezeibe jutot t . 

Es most lépünk a Golgotha, vagy az úgynevezett Kál -
váriahegyre, hova 18 lépcső vezet fel. A boltivezetü helyi-
ség két kápolnából áll, padozata kősziklák, helyesebben finom 
lapos márvány koczkákkal vannak kirakva, balra vagyis 
északra az oltár alatt a sziklában egy ezüstbe foglalt kerek 
lyuk mutat ja azon helyet, hol a kereszt állott, jobbkézre esik 
azon hely, hol Krisztus Urunk keresztre feszíttetett, a két 
kápolna közt van egy kis oltár, midőn Krisztus Urunkat a 
keresztről levették e helyen anyja Mária ölébe helyezték; 
ezen jelenetet egy szép olajfestésü kép hiven ábrázolja. 
Ugyancsak innen jobbra egy vasrostélyu ablakon át láthatni 
a fájdalmas Mária-kápolnát, ide — miután a szentsir tem-
plomán kivül esik — a főkapu előtt egy sziik lépcső vezet, 
i t t tartózkodott Mária és János azalatt, mig Krisztust ke-
resztre fesziték. A mint a Kálvária hegyről lejövünk a tem-
plom plenumába jutunk, a bemeneti kapu átellenében fek-
szik ama kő, melyen Krisztus Urunk holtteste feküdt, mi-
dőn József és Nikodemus által bebalzsamoztatott, ezen hely 
egy lioszu márványkővel van betakarva s éjjel-nappal 8 
lámpa ég fölötte, régente a keresztes vitézek idejében e he-
lyen templom állott. 

A „szent-sir" vagyis voltaképen a feltámadás kápol-
nája a basilika nagy kupolája alatt van a középen, három 
részre oszlik, nevezetesen : az első rész a csarnok, hol nagy 
érczlámpák égnek, innen két szárnyas ajtón belépünk az an-
gyal kápolnába, a közepén egy kőoszlop áll, melyen az an-
gyal térdelt, midőn Sión leányai a sirhoz jövének, innen egy 
szűk hasadékon lehajolva bejutunk a szent helyre ; a szent 
sirt jobb kézre egy, a közepén ketté tört fehér márványkő ta-
karja, mely 3 láb magas, 5 láb széles, s egyúttal oltárul is 
szolgál. A szentsir belsejében — térdepelve — csak négyen 
férnek el. Számos arany ezüst lámpa ég benne éjjel •— nap-
pal, az oldal falon levő három kép közül középső a görögöké, 
az evangeliumi oldalon a katliolikusoké, a másik pedig az 
örményeké. — A „szent-sir" külső része görög föliratok és te-

mérdek lámpával és viaszgyertyával és egy kis toronynyal 
van ellátva. 

A görögök templomában — a basilikának majd nem 
felét foglalja magában — a kupola alatt egy golyó látható, 
a görögök számítása szerint itt lenne a világ közepe. 

És most minden jót kivánva fogadja a távolból hazafiúi 
üdvözletemet, melylyel vagyok — igaz hive, Stoczek Károly. 

V E O Y E S i : K . 
= Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti 

tagjai a társulat védszentjének, szent László királynak tel-
jes búcsúval egybekötött ünnepét f. hó 30-kán, az ünnep 
nyolczadába eső vasárnapon, a sz. Ferenez-rendiek pest-
belvárosi templomában, reggeli 8 órakor tartandó ünnepé-
lyes szentmise-áldozattal s alkalmi szentbeszéddel fogják 
megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai tisztelettel meghivat-
nak. Az igazg. választmány megbizásából. Ágoston A. t i tkár. 

— Az Urnapi körmenet a budai várban a legszebb 
időben tartatott meg. A sz. misét és körmenetet Ráth Jó -
zsef apát ő nagysága tartotta, kinek mindenre kiterjeda 
figyelme ez alkalommal is kitűnt. A számos ájtatoskodók 
közt láttuk, Trefort, Perczel, Széli, Bedekovits minisztere-
ket, Majláth ő excját, Hidassy min. oszt. tanácsos és kano-
nok urat, a pesti főpolgármester Ráth ő méltóságát. Az ün-
nepély szokott fénynyel és rendben folyt le, csak egy dolog 
tünt fel, hogy a 2-ik oltár a községi elemi leány-tanoda ka-
puja alatt állíttatott fel, kezdetben e miatt aggódni is kezd-
tünk Trefort ő excja felett, azon interpellatio végett, melyet 
valamelyik honatya tenni fog, hogy ily ultramontán ünne-
pélyességet a községi iskola kapuja alatt tartatni megenged, 
de körültekintve megnyugodtunk, mert, a ,Pr. JE. s I. Ls vi-
gasztalására — egy országgyűlési képviselőt sem lát tunk, 
ámbár a körmenet a t. háznak bejelentetett. 

— A sz. Lászlóról nevezett veszprémi városi róm. ka-
tholikus iskola építéséhez hiányzó költségek fedezésére a 
veszprémi káptalan 4400 frtnyi, Ksouits József apát-kano-
nok és veszprémi városi plébános pedig 1600 frtnyi összeget 
áldozni méltóztatván — a vallás- és oktatásügyi miniszter 
ur ezen nagylelkű adományokért az illetőknek elismerését 
és köszönetét fejezte ki. 

— A liberális reménykedések Belgiumban, fájdalom 
valósultak, a nyolcz évig uralkodott katholikus kormány az 
uj választásoknál kisebbségben maradt és a szabadkőműves 
forradalmi párt jutot t túlsúlyra és pedig a senatusban 3, 
a képviselőházban pedig 10 szavazattöbbséggel, minek követ-
keztében u j kormányalakítással a leghitetlenebb Frére Or-
bán bízatott meg. Nem lehet még tudni, váljon a kath. kor-
mány bukását nem okozta-e, a katholikusok ismeretes indo-
lentiája, de annyi bizonyos, hogy e bukás következtében 
Európában már nem létezik állam, melynek katholikus kor-
mánya lenne. A belga katholikusok készen lehetnek már, 
hogy a ,kulturharcz' nem sokára náluk is kezdetét veszi, — 
hogy mily eredményei, láthatják Poroszországban. 

Előfizetési felhívás. 
A második félév közeledtével kérjük t. előfizetőinket, hogy minden késedelem és zavar elkerülése végett meg-

rendeléseiket minél előbb megtenni, azokat pedig, kiknek körülményeik ezt egyelőre nem engedik, hogy erről minket 
avégből értesíteni szíveskedjenek, hogy a lapnak megküldése meg ne szakittassék. 

Talán szükségtelen emliteni, hogy irányunk, ugy mint elveink változhatlanok, s hogy, nem tekintve sem 
jobbra, sem balra, a magunk utján haladunk, azon, melyet meggyőződésünk szerint, a katholikus ügynek érdekei és a 
katholikus időszaki sajtónak hivatása és méltósága elénk szab. 

Ezzel lapunkat a jövő félévre is a t. közönségnek szives pártolásába ajánljuk. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, II. málna-utcza 550. Kocsi Sándor nyomdai 

irodájában, Pesten, muzeum-körut IC. sz. Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebo előfizetési módul az úgynevezett postautal-
ványokat ajánljuk. A könyvkereskedői utonvaló előfizetést mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró H o r n i g Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 
V — — ; 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
(Folytatás.) 

Egyházi jogi személyeknek létesitését továbbá 
— mint ezt az állami jogi személyeket illetőleg az 
államról is állitottuk — még azon közelebbi czélok 
különfélesége is tanácsolja, melyeket az egyháznak 
utolsó czélja, az emberinem üdvözítésének szempont-
jából kell valósitania. Igy az egyháznak czélja és 
rendeltetése: az isteni tiszteletet rendezni, szolgái 
kiképzéséről gondoskodni, mi hogy tetemes anyagi 
eszközök nélkül nem eszközölhető mindenki előtt 
világos dolog. Az egyház papsága Isten és az embe-
rek között közvetítők lévén, hogy ezen ép oly fon-
tos mint magasztos hivatásuknak minél jobban és 
üdvösebben megfelelhessenek, szükségök van arra, 
hogy anyagi gondok által hivatásukban ne akadá-
lyoztassanak. Az egyház továbbá mindig magáénak 
ismerte a szegények, özvegyek és árvák segélyezé-
sét az if júság tanítását és nevelését, mivégből ke-
letkezésétől fogva mindenha, az emberi nyomor és 
szükség enyhítésére különféle intézeteket alapított 
és tartott fön, mit szellemi befolyása és segélyezése 
mellett ismét anyagi eszközök, vagyon által való-
sit. Végül fontos hivatása az egyháznak, hogy az 
evangéliumot hitküldérei által a legtávolabb, a leg-
elhagyatottabb helyeken is hirdesse. A hitküldérek 
neveltetése és működése pedig ismét anyagi eszkö-
zöket vesz igénybe. 

Hogy tehát az egyház ezen szétágazó mellék-
czéljait elérhesse, nem csak általában, összeségében 
van szüksége anyagi eszközökre, vagyonra, mint ezt 
például a propaganda és egyéb áz összegyházat ér-
deklő egyházi intézeteknél látjuk, hanem fölötte 
czélszerü és kívánatos, hogy az egyes czélok eléré-
sére helyi vagyontömegek is létesitessenek és ezek-

nek a jogi személyiség előjogai- és kiváltságaiban 
nagyobb szilárdság és biztosság kölcsönöztessék. 

Még sürgetőbben lép elénk az egyház legfőbb 
joghatóságának a testületi jogok megadására vo-
natkozó joga végre, hogy ha a szerzetes rendek és a 
különböző vallási társulatokra vetjük tekintetün-
ket. Egészen természetszerűleg sarjadoznak ugyanis 
ezek az egyház talajából. Nem ok nélkül zárá Krisz-
tus Urunk világujitó tanaiba az evangeliumi taná-
csokat, nem ok nélkül bizta egyházára a keresztény 
tökéletesség eszközeit. Krisztus isteni tanának és 
malaszt forrásának e magva nem maradhatott el-
fojtva. Szabadon kellett annak a hivek sziveiben 
kicsiráznia és az egyházban mint szerzetes élet nyi-
latkoznia, hogy ekként egyrészről Krisztusnak sze-
gény, mindent nélkülöző élete e földön, folyvást 
utánoztassék és az emberek emlékezetéből soha ki 
ne veszszen, és másrészről, hogy az egyház minden 
időben a szentség bélyegét viselje homlokán. 

Már most, miként küldetése, ugy joga is van 
Krisztustól az egyháznak a magasb keresztény töké-
letesség után törekvő ezen szerzetes életet szervezni, 
reá felügyelni és oltalmazni. E szerzetes élet azon-
ban nehezen fog virágozhatni, ha egyes szerzetes 
rendek és egyéb vallási testületek vagyonjogi ala-
nyokul nem tekintetnek ; mert földi vagyon nélkül 
a szintén emberekből alakult szerzetes rendek ép oly 
kevéssé élhetnek, mint más halandók! 

Az evangeliumi szegénység fentartására és tö-
kéletes élet gyakorlására tehát, ha nem is feltétlenül 
szükséges, ugy hasznos, hogy ne egyesek, hanem a 
szerzetes rendek, mint ilyenek legyenek a földi va-
gyon jogalanyai, ami csak az által eszközöltetik, 
hogyha a szerzetes rendek és egyéb vallási társula-
tok, mint az egyes társtagoktól különböző szemé-
lyek, mint jogi alanyok tekintetnek és elismertetnek. 

51 
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Az egyház tehát vagyonképes és jogosult intéz-
mény az állam nélkül, söt annak ellenére. Az egy-
háznak czéljai létesítésére van joga, jogi személye-
ket alkotni az állam nélkül, sőt annak ellenkezése 
daczára is. Ezen lehozások logikai szükségességgel 
folynak amaz igazságból, hogy valamint Krisztus 
az Isten Fia maga világmegváltói és üdvözítői mű-
ködésében nem volt az állam fenliatóságának alá-
vetve, ugy megváltói szerepére rendelt egyházát is 
isteni tel jhatalmánál fogva valóságos nyilvános te-
kintélylyel és legfőbb joghatósággal, — egy szóval 
azon teljhatalommal ruházta fel, melyre czéljai, ren-
deltetése valósításának szempontjából szüksége van. 
Ezen az egyház közel 19. százados élete által szen-
tesitett tényen, mely a történet minden lapján el-
törülhetlenül van bevésve és constatálva, szétfosz-
lik minden praetensio az állam omnipotentiájáról, 
fensöségéről. „Ama tekintély — irja a nagynevű 
Manning bibornok — melyet Isten egyháza fejének 
adott, két elemből áll. Az egyik elem szellemi, me-
lyet isteni Mesterünk közvetlenül adott első aposto-
lának ; a másik földi, világi, melyet közvetve nyúj-
tott az isteni Gondviselés, s mely a szellemi fenha-
tósáírgal már ezer év óta összefűzve van. Bátran 

Öo 
álli thatjuk tehát, hogy mindkettő isteni eredetű, az 
egyik közvetlenül, a másik közvetve ; és még inkább 
erősíthetjük, hogy IX. Pius souverainitása, közvetve 
az isteni Gondviseléstől eredve, oly teljes, jogának 
leszármazását illetőleg, mint saját (angol) király-
nőnké, ki fölöttünk uralkodik — és azon szellemi 
tekintélyénél fogva, melylyel felruházva van, mér-
tékfölötti módon fölülhaladja mindazon világi ural-
kodókat, kik valaha e földön kormányoztak. 0 tel-
jesen egy szinvonalon áll velük az isteni Gondvise-
léstől nyert souverainitásban ; de felülmúlja mind-
nyájokat szellemi tekintélye által, melynek a világi 
hatalom csak földi takarója, ruhája."1) 

Hogy az, amit itt a nagytudományu bibornok 
az egyház fejéről, a szent emlékű IX. Piusról és a 
pápai székről mond, értendő magáról az egyházról 
is, nem szükség magyarázni annak, aki tud ja azon 
dogmaticus egyházi elvet : „Ubi Petrus, ibi Ecclesia." 
Fentebb tett kérdésünkre a feleletet továbbá akkép 
bővítettük ki, hogy az egyházi jogi személyek alko-
tására vonatkozó jog egyes egyedül az egyházat, 
minden állami közbenlépés kizárásával, illeti meg. 

Ez állitásunk legközelebb szintén az egyház 
teljes és tökéletes társulati minőségéből foly, mely-

*) A szentszék függetlensége. Ford. Molnár János. Esz-
tergom, 1878. 18. lapon. 

nélfogva az, minden czéljai valósítására vonatkozó 
eszközök megszerzésében szabad, jogosult és az 
azok fölötti rendelkezésben független. Az egyház 
birtokszerzési szabadsága állami törvények által 
annyiban megszorittathatott ugyan, amennyiben 
napjainkban az egyház is az állami törvények által 
előirt vagyonszerzési módozatokhoz alkalmazkodni 
tartozik; de jóllehet ez is mint az egyház elleni gya-
nún alapuló és sérelmes intézkedés jogi szempontból 
nem védelmezhető ; azonban magát az egyház szer-
zési jogát az állam meg nem vonhatja tőle anélkül, 
hogy a legnagyobb igazságtalanságot, jogsértést el 
ne kövesse. Mert, ha az állam nem kútforrása min-
den jognak, amint ezt az állami omnipotentiát bál-
ványozó némely jogászok hangoztatják; ha bizonyos 
előtte és nélküle létező jogokat respectálnia kell ; és 
ha ezen jogokon tul nem teheti magát anélkül, hogy 
saját önmagának létjogát is meg ne hazudtolja és 
létalapját meg ne rendítse: ugy az egyháznak termé-
szete és isteni alapittatásán alapuló birtok- és szer-
zési jogát meg nem támadhatja, meg nem vonhatja. 

Amint jogsértés és a legnagyobb zsarnokság 
lenne egyesek tulajdonjogát megrövidíteni, vagy azt 
megsemmisíteni : ép ezt kellene mondanunk, ha az 
állam az egyházzal szemben ilyesmire vetemednék. 
Az egyház vagyonjogi ügyeire vonatkozó kérdések-
nél reánk nézve csakis az egyházi jog lévén mérv-
adó, e jelen kérdésünkben is azon fordul meg a do-
log : kit tartanak valamely egyházi vagyontömeg 
jogalanyául az egyházi törvények. Az állami törvé-
nyek csakis annyiban veendők tekintetbe, amennyi-
ben az állam e tekintetben az egyházi joggal össz-
hangzatba tette magát, és amennyiben az egyház az 
állam ilynemű vagyonjogi intézkedéseit, mint saját 
jogára nézve lényegesen nem sérelmeseket és veszé-
lyeseket magáévá tette, vagy mint mondani szokás, 
kanonizálta és saját jogi intézeteire alkalmazta, hogy 
ez által is megmutassa egyrészről türelmességét, 
másrészről pedig, hogy annál könnyebben vehesse 
igénybe az öt megillető állami segélyt és támoga-
tást. Az egyház minden időben tudatában volt 
annak, ami magának Istennek, minden hatalom és 
jog kútfejének akarata, hogy a sacerdotium és im-
périum, az egyház és az állam az emberiség ideigle-
nes és örök boldogságának érdekében karöltve jár-
jon. Ha mindazáltal idők folytában különösen a 
byzanczi császárok idejében egyes állami törvények 
alkottattak az egyház javaira vonatkozó kérdések-
ben, melyeket az egyház szintén elfogadott és azok-
hoz szabta magát : ugy ezen állami rendeleteknek 
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mindenekelőtt csak az az értelmök, hogy az állam ünnepé-
lyesen elismerte az egyház isteni alapittatását, irányában e 
szerint viselte magát és hivatalos közegeit is oda utasította, 
hogy az egyházat, ezen szent intézményt, az őt megillető 
oltalom- és jogainak hathatós védelmében részesítsék. Amit 
az állam az egyház irányában tett, az nem jogalkotás vagy 
jogadás volt, hanem csak a már létező jognak elismerése, 
constatálása, vagy ha már épen adománynak akarná valaki 
nevezni azt, amiben az állam az egyházat részesítette, az 
legfeljebb az egyházat megillető jogok tényleges és akadály-
talan használásának biztosítása, adományozása volt. Azon 
azonban nem kell megütköznünk, hahogy az ilyes császári 
rendeletekben, edictumokban némely kifejezések olykép van-
nak formulázva, mintha az állam valami, csak először életbe 
léptetendő jogadományozást gyakorolna. Ez részint az álla-
mi jogilletőség világos átnézetének hiányából, részint külö-
nösen a keleti császárok, illetőleg az állami főknek az egy-
ház ügyeibe sokszor nevetségig űzött beavatkozási mániájá-
ból származott ; részint végre onnan is, mert az egyház nem 
látott azonnal okot, gyanakodva és bizalmatlankodva az 
állam ilyes rendeletei iránt interpellatiók és protestatiók 
által követelni jogát. Mihelyt azonban az egyház külső ha-
talmi állása megengedte és eredményre kilátás nyílt, az egy-
ház soha sem mulasztotta el felszólalni ott, ahol valami az 
egyházi vagyont illető ügy előtérbe lépett és reá az állami 
rendeletek által valami sérelem vagy kár háromolhatott 
volna. Az egyház világosabban nem bizonyíthatta be azt} 

hogy vagyona felőli gondoskodás és kezelés az ő jogható-
sága és körébe tartozik, mint az által, hogy a világi, egy-
házi vagyonra vonatkozó rendeleteket megszüntette, hatá-
lyon kivül helyezte, mint ez p. o. a 3-ik párisi, (557. tá ján) 
és 2-ik lyoni gyülekezetben történt. (Vége köv.) 

A németországi socialismus 
megvilágítva a centrumpárt által, 

(Vége.) 

A hol a vallás elnyomatik, a hit és jó erkölcs kiirtatik 
a népek szivéből, ott a socialismus legalkalmasabb talajra 
talál ; az egyház és papjainak üldöztetése, legjobb eszköz a 
socialismus terjesztésére. Ez történt Németországban a cul-
turharcz behozatala által. „Még sohasem talált oly elkészí-
tett talajt és annyi élesztő anyagot ezen egyházellenes vetés, 
mint ma a socialismus által szétbontott proletariatusban, 
melynek vezetői kiket inkább ámitóknak neveznék, régen 
beismerték s az egész világ előtt kimondták, hogy a népet 
először az egyháztól el kell választani, ki kell szivéből tépni 
a túlvilági életben való hitének utolsó szikráját, hogy azt a 
mint mondják, a földön boldoggá tehessék , . . A socialisták 
vezérei már régen beszéltek igy, ez nem is uj. Már tizenki-
lencz és több század előtt beszélt igy az első socialista főnők 
Spartacus, midőn a rabszolga háborút e varázsszóval megin-
dítot ta: „Semmi igazság nincs itt a földön ; mert ott fenn 
semmi istenek sincsennek. Nyújtsátok ki azért erősebb karjai-
tokat és tulajdonítsátok el azt, a mit szereztetek és a gazda-
gok élveznek." Es a nagy socialistának kis epigonja Lassalle 
csak bővebben fejtette ki e gondolatot, midőn a proletárok-
nak kiál tot t : „A bourgeois-ok régen elvették tőletek az 
égi javakat, nyúljatok tehát ti fökli javaikhoz s élvezzétek 

azt, a mit megtagadnak tőletek." Ez napjaink socialistáinak 
nyelve,1) és ha még többet akarnak tapasztalni, főlszólitom 
önöket, hogy olvassák el a socialisták legújabb karácsonyi 
üdvözletét. Ott fogják találni rémületes valóságban e gon-
dolatokat. Önöknek is kétsegkivül itt ott eszökbe ju t az em-
beriségnek e növekedő ellensége, hanem nekem ugy látszik, 
hogy rendszabályaik csakis az önökhöz közel álló jóllakott 
osztályokra terjeszkednek ki és gondolják, hogy ezeket mű-
veltség, számitás és bölcsészet által vezethetik és zaboláz-
hatják. En azonban azt hiszem, hogy már ez is nagy tévely, 
és hogy egy Nagy Frigyes szellemű uralkodó ma még in-
kább mint egy század előtt, azt mondaná : ha valamely or-
szágot, vagy népet meg akarnék fenyiteni, ugy kormányzás 
és vezetésül bölcsésznek nem adnám át."2) 

A centrumpárt ismételten hangsúlyozta, hogy a socia-
lismus terjesztését csakis a hit és vallás emelése által lehet 
ellensúlyozni : „Kérdem, oly borzasztó keresztények és á j ta-
tosak vagyunk jelenleg? Erről én eddig senkit a világon pa-
naszkodni nem hallottam, hanem igenis arról, hogy a hit 
mindenütt mindinkább elenyészik, és a keresztény érzület 
vész. Vannak ugyanis már nagy pártok az országban, melyek 
egészen elvesztették a keresztény hitet, a keresztény dogmát 
meghaladt álláspontnak tekintik és az egyszerű keresztény 
hitet csak korlátolt eszüségnek tart ják. Panaszkodnak, hogy 
szaporodnak a gonosztettek, a durvaság, vadság, a panasz-
lóknak korunk anyagelvi iránya, a mások kárán való gyors 
meggazdagodás fölött. Ez t én mind megengedem, ez mind 
igaz. A kor ily kártékony hatásait azonban törvényekkel 
ellensúlyozni nem lehet ; itt csak á vallás és hit körében ta-
lálható a segély."3) 

„A miniszter ur (Eulenburg gróf) figyelmeztetett már 
a keresztény ön megtagadásra, a kereszténység alaptanaira, 
és én valóban hiszem, hogy az lebegjen szemeink előtt, hogy 
ez irányban kell a jót és igazit előmozdítanunk; itt vannak 
a gyógyszerek, ezen álláspontból, a valódi keresztény és pe-
dig nemcsak elméleti, de gyakorlati keresztény álláspontból 
kell harczolnunk a socialismus ellen. Tartsák szem előtt a 
kormányok, hogy legalább közvetve kell ama, értem a ke-
resztény erényeket előmozditaniok, melyek egyedül tartós és 
bizonyosan hatályos gyógyszert képeznek azon bajok ellen 
melyek ez oldalról fenyegetnek.4) 

Németországban a katholikusok saját kezdeményezésök 
folytán nemcsak elméletileg, de gyakorlatilag is törekedtek 
megoldani a socialis kérdést „az u j törvényhozás azonban 
oly akadályokat gördített ez ellen, hogy a törekvések majd 
nem lehetetlenekké váltak. A szerzetesrendek, az egyletek-
nek sokféle végtelenül hasznos tettei, melyek a munkások 
erkölcsi és anyagi emelését, a sok féle veszélyek és nehezte-
lések elleni megóvását czólozták, annyi szerzetesrendnek mű-
ködése, kik a munkásnak minden lehető bajban és élet kö-
rülményekben segédkezet nyújtottak, mindez legnagyobb 
részt most már nem létezik."5) 

Az államnak kötelessége oltalmazni azokat, kik életök 
és példájuk által a társadalmi nyomor enyhitésén fáradoz-

l) A pünkösti ünnepek alatt Budapesten ülésező magyarországi 
munkáscongressus ily táviratot kapott Bélából : „Lassalle szelleme le-
gyen veletek." — Szép dolgok! — 2) Keichensperger P. p. o. gy. 1873. 
jan. 16. — 3) Heeremann, p. o. gy. 1873. márcz. 20. — 4) Reichensper-
ger A. n. b. gy. 1876. jan. 27. — 3) Heeremann, n. b. gy. 1876. jan 31. 
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nak. „Nem elegendő a szédelgőket és azokat kik munka nél-
kül csakis bizonyos cselfogások által törekednek másokat 
sajátjuktól megfosztani, ártalmatlanokká tenni és igy csak 
positive működni ; nem, ez nem elegendő, a dolognak még 
más oldala is van. Nekem nagyon sürgősnek látszik, hogy 
azoknak működését, kik ellenkéző példát adnak, jobban elis-
merjük annál, a mint eddig történt. Ha a mi német nemze-
tünknek, amint az már hiszen egyszer kimondatott „az isteni 
félelem és jó erkölcsök" népének kell lennie, vagy azzá akar 
lenni, akkor jobban kell tisztelnünk és segitenünk azokat, 
kik isteni félelemből a jó erkölcsöt előmozdítják, kik áldo-
zatkészségükben életöket embertársaik erkölcsi és anyagi 
javainak szentelik, a nélkül, hogy más jutalmat kapnának» 
mint azt, mely reájok vár az égben. Váljon azonban ezen 
oldalról is megtettük-e magunkét, arról nagyon is szabad 
kételkednem, és elegendő csak arra utalnom, a mit itt az is-
kolanénikék ellen határoztunk. (Nagy mozgás balról.) Igen, 
nagyon jól tudom, ha az ember ilyenekről tesz itt emlitést, 
kevés elismerésre számithat; ott künn azonban megértik 
mit akarok, s meg vagyok győződve, milliók fognak hoz-
zám állani."6) 

A vasár és ünnepnapok megszentelése, szintén egyike 
azon eszközöknek, melyekkel a socialismus ellen lehet mű-
ködni, valamint ellenkezőleg azoknak meg nem tartása ke-
ményen megboszulja magát a munkaadón és a munkáson is. 
„A hol a vasárnap meg nem tartatik, ott a népnek valódi 
magasabb szellemi műveltsége érdekében semmi sem történ-
hetik, és minden kormánynak, mely népével jót gondol, kö-
telessége a vasárnapot saját munkáiban megszentelni, a gyön-
géket és a szegény munkást oltalmazni, hogy a vasárnapi 
pihenés és ünnepély által ember, keresztény maradjon."7) 

„Maga a bizottság előadása is beismeri, hogy a vasár-
napi munka általában elvetendő és az nemcsak vallási és egy-
házi szempontból, hanem minden szempontból. Az első egé-
szen egyházellenes és vallástalan franczia köztársaságnak a 
konvent idejében is, mikor tudvalevőleg az egyház ellen 
minden oldalról intéztek támadásokat, mégis megvolt a ma-
ga tizednapja, melyen tilos volt a munka. A vasárnap meg-
szentelése, akármennyire is botránkozzék meg valaki, a 
megszentelés fogalmán, az én véleményem szerint oly pont, 
melyre nagy súlyt kell fektetni :"8) 

A „kulturharcz" megfosztván a püspököket és papsá-
got jövedelmeiktől, kiűzvén őket a mindkét nembeli szerze-
tesekkel együtt az országból, sok nyomornak okozója lőn Né-
metországban, és igy közvetlenül is rontja a társadalmi vi-
szonyokat, a socialismusnak út já t késziti elő. „A tisztelt kép-
viselő (Wehrenpfening) azt gondolja, hogy Schorlemer kép-
viselőnek nem volt joga mondani, hogy a kulturharcz a jó-
létre is hatást gyakorol. Menjenek csak Rajna és Westfália 
iparos vidékeire, vagy ha az talán kényelmetlen volna, csak 
Kölnbe, hisz oda könnyű eljutni, és kérdezősködjenek csak 
egyszer, minő befolyást gyakorol a kulturharcz a jólétre ? Na-
gyon is bizonyosan tudom, hogy önök e befolyást ma még 
tagadni fogják, hisz röviden ezelőtt még azt is eltagadták, 

6) Reichensperger A. p. o. gy. 1873. máj. 10. — 7) Maufang, n. b. 
gy. 1871. máj. 24. — 9) Reichensperger A. n. b. gy. 1873. ápr. 30. — Az 
emiitett budapesti munkáscongressus is elhatározta, hogy rendkívüli 
esetek kivételével, a vasár- és ünnepnapi munkát, törvény által el kell 
tiltani. Mintha az Isten és az egyház már régen meg nem tiltották volna. 

hogy általában inség uralkodnék Legyenek meggyő-
ződve. hogy oly országban, melyben ily harcz dühöng, mint 
nálunk, s a mely nemcsak az állami, de a községi és családi 
életre folytonosan bontólag hat, semmi s azért az anyagi jó-
lét sem virágozhatik ; igaza volt tehát Schorlemer képvi-
selőnek.9) 

„Menzel történetíró az utolsó negyven év történetének 
egy helyén szólván az egyház üldözéséről Spanyolországban, 
mellyel egyenlő lépést tartott az erkölcsi viszonyok romlása 
— mert akkor is igen sokat szédelegtek és speculáltak a 
börzén — a következő találó szavakat használja. „A mint 
Krisztus keresztre feszíttetik, iskarioti Júdás mindig a teli 7 O 
zacskót rázza. Uraim azt akartam tulajdonképnn mondani, 
a mikor az egyház szenved, akkor mindig legnagyobb diadalát 
üli s leghatalmasabban halad előre a romlottság"10) 

Ez azon álláspont, melyet a németországi katholikus 
képviselők és a keszténység elfoglal. Ha a kormány jó taná-
csukat elfogadja, intő szózatukat méltányolja és követi ; a 
dolgok nem fejlődtek volna oda a hol jelenleg állanak. Az 
európai congressus, a mint hallatszik a socialismussal is fog 
foglalkozni, csak belátnák a hatalmak képviselői, hogy egye-
dül a kereszténység elveihez való szilárd ragaszkodás vezet-
heti ismét vissza a jelenlegi társadalmat a helyes gazdászati 
útra. A ki nem engedi magát keresztény gondolkodásmód 
által vezéreltetni, annak törekvése eredménytelen leend. 
Mert kikerülhetlenűl korunk vagy az egyik, vagy a másik 
szélsőségbe, vagy a tőkepénzes egyédiséghez, vagy ép oly 
veszélyes ellensége, a socialismushoz vezető útra téved. A ke-
reszténység nemcsak az egyednek, hanem a társadalomnak 
is megszabadítója : mint socialis elv, üdvös és üdvhozó ere-
jét már egyszer megmutatta, midőn a régi társadalom bor-
zasztó socialgazdászati sérelmeit megszüntetve a társadalmat 
rendes gazdászati állapotába visszahelyezte, a socialismus ál-
tal oly veszedelmesen megrongált társadalomra nézve szin-
tén nem létezik más üdveszköz, mint a kereszténységhez való 
visszatérés. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pesl, junius 25. Egy érdekes episod. Szegény refor-

mátusok ! mennyi, mindenféle bajaik vannak a kormányai, 
valóságos üldözés, jogsértés, és ki tudná nevén nevezni mind-
azt, amit a kormány velük elkövet, nem csoda, hogy esperesi, 
egyházi kerületi gyűléseik folyton visszhangoznak az isme-
retes grav ámenektől, a kormány már egyszer mégis csak 
szivére vehetné a meg nem szűnő panaszokat, beláthatná 
saját hibáját és ,mea culpát' mondva, már egyszer csak meg-
javíthatná magát, végre valahára tiszteletben tartván a pro-
testáns autonomiát, azt az autonómiát, melyről még liberá-
lis lapok is, mint legközelebb a ,Pester Lloyd', azt tart ják, 
hogy az nagyon is tiszteletben tartatik. 

De hát mi történt ismét, semmi más, mint egy kis érde-
kes episod a dunamelléki ref. egyházkerületi gyűlésen, melyre 
alkalmat ismét mint mindig; az autonómia megsértése a kor-ö o 
mány részéről adott. Mint azt t. i. protestáns körökhöz kö-
zelálló lapok, tehát e tekintetben hitelesek jelentik, a köze-
lebb megtartott kerületi gyűlésen, Török Pál superinten-

9) Windhorst, p. o. gy. 1876. máj. 16. — •") Schorlemer-Alst, p. o. 
gy. 1873. márcz. 1. 
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dens ur a többek közt panaszt emelt amiatt, hogy a kormány 
a protestáns autonómiát, az iskolákat illetőleg nem tar t ja 
tiszteletben, és hogy a kerületi gyűlésnek e tekintetben csak 
véleménytadó szava van. Most következik a dolog érdekes 
része. A superintendens ur után felszólal Szász Károly mi-
niszteri tanácsos, és határozottan kijelenti a superintendens 
ur állitásával szemben, hogy a panasz alaptalan, mert a kor-
mány a prot. autonomiát tiszteletben tart ja, és igy egyálta-
lában nem érti, hogy mire vonatkozhatnak a superinten-
dens ur szavai. 

Eddig van a történet, melyből megtanulhatjuk azt, ha 
ugyan már eddig is nem tudtuk volna, hogy az a folytonos 
panasz a prot. autonómia megsértése miatt, csakis állítólagos 
és nem alapos, de lát juk is naponként, hogy a kormány és 
országgyűlés akár rendeletet, akár törvényjavaslatot kész 
azonnal visszavonni, mihelyt nem mondjuk, hogy azok va-
lóban sértik a protestáns autonomiát, hanem mihelyt csak 
állítják a protestánsok, hogy az reájuk sérelmes, a középta-
nodai törvényjavaslatok mind ezideig csak azért buktak 
meg, mert azok állítólag sértették a protestáns autonomiát 
és mindezideig nem sikerült oly módozatot feltalálni, mely-
lyel a protestánsok megelégedtek volna. De, hogy a kérdé-
ses gyűlésre visszatérjünk, Szász Károly, superintendensével 
szemben csak nem mondta volna, hogy a protestáns autonó-
mia nincsen a kormány által sértve, ha csakugyan sértve 
volna, Szász Károly bizonyára sokkal jobb protestáns, hogy 
sem saját felekezetének autonómiáját ámbár a kormány által 
is sértetni megengedné, állása, jelenléte a minisztériumban 
egyértelmű a protestáns érdekek védelmével és megőrzésé-
vel, mit ő úgyannyira is teljesít, hogy mi katholikusok ör-
vendenénk, ha a minisztériumban levő minden katholikus 
hivatalnok annyi erélyt fejtene ki a kath. érdekek védelmé-
ben, mint azt Sz. K. ur saját hitfelekezete érdekében teszi. 

Igy levén dolog, a panasz indokát nem az autonómia 
megsértésében, hanem inkább másvalamiben kell hitünk sze-
rint keresnünk, amire azután az autonomia igen kényelmes 
palástul szolgál. Tudnivaló dolog az, hogy az országban 
számos protestáns iskola létezik, melyek a kor követelmé-
nyének nem felelnek meg, de nyilvánossággal birván, az 
azokban végzett, ámbár csekélyebb képzettségű if jak épen 
ugy mehetnek a felsőbb tudományos intézetekbe, épen ugy 
alkalmaztathatnak a legfelsőbb állami hivatalokra, mint a 
legjelesebb középtanodákból, kitűnő végzettségű ifjak. Ha 
már most a kormány, mihez joga van, feltételeket szab elő, 
melyek nélkül egy középtanoda sem bir nyilvánossággal, ha 
ennek következtében több protestáns gymnasiumot be kell 
zárni, csökkeni fog a tanulók, és igy azok száma is, kik 
államilag alkalmaztatnának a jelenlegi állapotok fennmara-
dása mellett. Ennek megakadályozása miatt történik szerin-
tünk a folytonos panasz, mintha a protestáns autonomia 
iskolai ügyben megsértetett volna, azért nem fogynak ki 
soha a gravamenek ; de hol, az autonómiának melyik pont-
jában van az megirva, hogy a prot. intézetek, még ha nem 
felelnek is meg a kor követelményeinek, hogy még akkor is 
nyilvános joggal bírjanak ? Hol van az megirva az autonó-
miában, és hol van az biztosítva, hogy kevésbé képzett pro-
testáns embereket köteles az állam egyenjoguaknak tartani 
azokkal, kik nagyobb képzettségben részesültek? mi köze 

az autonómiájának ezekhez a kérdésekhez? lia a kormány 
ily irányban végre valahára tenne valamit, csak az igazság 
követelményének felelne meg anélkül, hogy a prot. autono-
mia a legkisebb sérelmet szenvedné, a protestantismus pro-
tectiójából, azt hiszszük, nagyon is elég volt már és a nem-
zet rovására csak nem lehet követelni, hogy oly intézetek is 
létjogosultsággal bírjanak, melyek feladatuknak meg nem 
felelnek. Különben is, ha mi katholikusok, kik az államtól 
soha semmi segélyben nem részesültünk és nem részesülünk 
ma sem, minden szó nélkül alkalmazkodunk a kormány ál-
tal készített különbnél különfélébb iskolai tantervekhez, azt 
hiszszük, hogy ugyanazt megtehetik a protestánsok is min-
den autonomia mellett is akkor, mikor az országgyűlés ré-
szükre évenkint ezreket és ezreket megszavaz. Tehát csak 
maradjunk annál, amit Szász Károly mondott, hogy a kor-
mány a prot. autonomiát nem sértette és nem sérti, e tekin-
tetben nem lehet panasz, hanem csak azután az autonomiát 
nem kell felhasználni, más bajok elpalástolása végett, mik 
hogy léteznek, ott tudják bizonyára legjobban, honnan a 
gravamenek származnak. 

Olaszország. A katholikusoknak politikai magatar-
tása. (Folyt.) Az első az, hogy az olasz katholikusok nincsenek 
hozzá szoktatva a politikai küzdtér mozgalmai- és fáradal-
maihoz. Előbbi, többé kevésbbé patriarchalis kormányaik 
alatt nyugodtan élték napjaikat s a politikát ezekre bizták ; 
— mig a forradalmi párt titkon szüntelenül működött és fá-
radozott, szervezkedett és fenálló rend ellen conspirált, addig 
e tisztességes elemek honn ültek és ugy gondolták, hogy a 
kormányok majd elbánnak a nyugtalankodókkal. Innen van, 
hogy a kath.-conservativ elemek még ma is közönynyel, ha-
nem ellenszenvvel állanak szemben az alkotmányos államfor-
mával, mely mi jót sem hozott az országra. Az egyleti élet s 
a sajtó hatalmából, a szervezkedés és sorakozás fontosságá-
ról és mikéntjéről, arról, miként kell,közvéleményt' csinálni, 
magát érvényesíteni, erről fogalmuk sincs, vagy ha vau, az 
igen zavaros s kezdetleges. Szóval, az olasz katholikusok e 
tekintetben 50 évvel vannak hátra. Más viszonyok közt nö-
vekedvén fel, már nem tudják magokat az u j viszonyokba 
beletalálni, kedvök sincs, hogy érett korukban u j szokásokat 
és erkölcsöket vegyenek fel s oly társadalomban érvényesít-
sék magukat, melyben az embernek nyilványosan fel kell 
lépnie, agitálnia hahogy jogait védelmezni s érdekeit má-
sokkal szemben fentartani akarja. Nagy ámulattal nézik a 
liberális pái-tok üzelmeit, mikben nem egy mozzanat imponál 
is nekik, anélkül azonban, hogy eszökbe jutna, mindezt, vagy 
legalább egy részét utánozni, azt t. i. ami jó van benne. De 
mivel e jóval sok rosz és nyomorult dolog is van egybefor-
rasztva, nem vesznek magoknak annyi fáradságot, hogy ezt 
amattól elválaszszák, hanem mindkettőt elvetik. Innen van 
hogy a jó elemek országos egyesülésének eszméje még alig 
pendittetett meg Olaszországban, pedig ez volna a legelső 
feladat, — e nélkül egységes egyöntetű, erélyes s hatályos 
actióról még csak szó sem lehet. A liberálisok már évtizedek 
kel ezelőtt egészen másként cselekedtek. Midőn más uton s 
módon nem lehetett, u. n. ,tudományos congressusok' alkal-
mával találkoztak s ismerkedtek meg, ezen czég alatt ápol-
ták az egyleti életet és tárták fenn a szükséges összekötteté-
seket. A katholikusok mitsem tettek mindebből, s nem tesz-
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nek manap sem. Különválva éltek s élnek ma is, tartomá-
nyonkint egyegy, a többitől elzárolt világot képezve, s innen 
van, hogy a ténylegesen megtartott katholikus congressuso-
kon is mindig csak egyes tartományok voltak képviselve, 
mi az egésznek gyakran igen localis szint adott. 

S nem csak, hogy sokakban az értelmi felfogás hiány-
zik aziránt, amit politikának nevezünk, hanem sokakban 
hiányzik a kedv, a jóakarat is. Nem törődnek semmivel csak 
azzal, hogy becses személyüknek jó dolga legyen. Ez áll 
a katholikus nemesség egy részéről is. Ezek minden kor-
mány ellen zúgolódnak, de mégis a csendet és békét szere-
t ik mindenek felett ; csak ez legyen meg, s akkor aztán 
nem törődnek vele, ki az, aki fentartja. Hagyják menni 
a dolgokat a hogy mennek, s mintegy csak azt a jogot 
tar t ják fenn magoknak, hogy a tett dolgok felett utóla-
gosan zúgolódjanak. Régebben ellenségei voltak minden re-
formnak, mert ezek anyagi áldozatokba kerültek volna, — 
viszont pedig most ellenzik a változtatást, mert az talán is-
mét áldozatokkal járna. Emellett talán katholikus egyle-
tekbe is lépnek, ha barátaik felszólítják vagy családi tradi-
tióik ezt igy hozzák magukkal ; talán esztendőre egyszer 
Rómába is mennek, tisztelegni a pápa előtt ; de a hol tenni 
kell, ott gyakran inkább ártanak, mint használnak, inkább 
akadályozói mintsem előmozdítói az ügynek. H a fontos egy-
leti ülés tartatik, akkor őnekik vadászatra kell kirándulniok, 
a municipalis választások napján fürdőbe utaznak, ha a ka-
tholikus sajtót istápolni kellene, akkor azt találják, hogy az 
amugyis igen jó, vagy, hogy épen most nincs pénzök. Pedig 
van pénzök másra, sőt mindenre, sőt jótékony czélokra is ; 
de politikai czélokra igen ritkán, vagy soha. Ugyanezen em-
berek azok, kik nyugodtan nézték, midőn a pápa idegen ka-
tonákkal kénytelenült t rónját védelmezni, s kik egy ujjal 
sem járultak oly rendszernek védelméhez, melynek fentar-
tása ugy szellemi mint anyagi szempontból reájok nézve fe-
lette kivánatos lett volna. (Folyt, köv.) 

Palnestinai levelek. Betlehem, 1878. év ápril 19-én. 
Igen tisztelt uram ! Jeruzsálem lakói az álom karjaiban 
nyugodtak még, midőn én szobám négy fala közt hagyva 
borongó kedvemet, kora reggel siettem — Bethlehem felé. 
A szerető keresztény sziv kedves vonzalommal viseltetik 
azon hely iránt, hol a Megváltó született. Jeruzsálem az ő 
csendes, fájdalmas és szomorú kinézésével leverőleg hat az 
emberre, mig Bethlehem a lehangolt kedélyeket örömre de-
ríti. Utamban csak a lég ártatlan lakói üdvözöltek, csiri-
pölve száltak egyik kopár szikláról a másikra, élvezni az élet 
fris leheletét, mely u j erőt kölcsönöz. 

A nap borzasztó melegen köszöntött be. Hűs árnyékot 
vagy zöldelő pázsitot a jámbor zarándok csak Betlehem kö-
zelében talál. Az ut Jeruzsálemből — Betlehembe a Jaffa 
kapun vezet, délfelé az úgynevezett „Salamon-tó" mellett, 
jobbkézre esik a zsidók csinos beteg ápoldája és dologházuk ; 
a kopár terméketlen meredek sziklákon a mint fölér az em-
ber a hegytetőre, szembetűnik ama völgykatlan, hol Dávid 
a philiszteusokat irgalmatlanul megveré, balra fent a hegy 
csúcson megláthatok KaifFa zsidó főpap palotájának romjai, 
hol a zsidók tanácskozásukat tartották és Krisztus urunk 
kivégeztetését elhatározták. E helyet elhagyva egy két olaj-
fára akadunk, s nemsokára dúsan termő szántóföldeken ha-

ladunk át, egy csinos görög kolostor közelébe, honnan fölsé-
ges kilátás nyílik Betlehem és Jeruzsálem felé ; egyszerre 
láthatni a születés, fájdalom, halál és föltámadás helyeit, az 
érzelmek kifejezésére, melyek az ember kebelében — csak lá-
tásán — honolnak,szavakat nem találhatni ; mielőtt a kolostor 
kapujához érnénk egy kristály tiszta forrású kútra bukka-
nunk, hol a szent család pihenőt tartott, szomját oltá, ennek 
átellenében az ut mellett fekszik egy nagy darab kőszikla, 
melyen Illés nyugodott midőn Jezabel elől menekült, e szik-
lán egy emberi alakhoz hasonló mély benyomás még most is 
látható.. Ide 10 percznyi távolságra az ut jobboldali részén 
egy hegytetőn a szent János rend lovagjai a betegek szá-
mára egy várszerű nagy korházat illetőleg menházat épít-
tettek, az épület egyik része 20 ágygyal és egy csinos kápol-
nával ; a szent János rend lovagjai e korházra évenkint 
24,000 frankot fordítanak. Elhagyva az emberiség e csendes 
épületét szembetűnik az „oroszlán-barlang", melybe Dániel 
dobatott, csekély távolságra pedig az ugy nevezett „borsó-
föld", melyről a következő monda szól: egy földmivelő em-
ber borsót vetett midőn Mária erre ment, s tőle hogy éhsé-
gét némileg csillapitsa néhány borsó szemet kért ; a fóldmi-
ves azonban azt feleié hisz ez nem borsó, hanem apró kő, 
azóta e helyen bár merre fordul az ember, mást nem talál-
hatni mint borsó alakú kövecseket. A mint a borsó földeket 
elhagyjuk jobbra látható lesz Rachel sirja, ki itt Benjámint 
hozta világra, de a szülés alkalmával meghalt. Ez egyike a 
legrégibb síroknak az egész világon, sokáig a törökök bir-
tokában volt, mig végre 1841-ben a zsidók tulajdonába ment 
át, s azóta az elő csarnokot is ők építették, a sir voltaképen 
egy kup alakú épület, melybe egy vasajtón át juthatni, a 
törökök is különösen a beduinok nagy tiszteletben tar t ják e 
helyet miután sokan ide hagyják magukat temettetui. 

Mielőtt Betlehem városába lépnénk a kapu előtt még 
láthatni a Dávid csatornát, melyből a keresztes vitézek vizet 
meritének a szomjazó királynak; végre örömmel lépünk 
Dávid városába. I t t született és lakott Dávid, azért nevezte-
tett régebben Dávid városának is. Betlehem világhirü csak 
azáltal lett, hogy a kereszténység Megváltója itt született. 
A szikla barlang fölé épült basilika már messziről szembe-
tűnik, mely sok viszontagságos küzdelmek után 1277-óta a 
szent Ferenczrendi szerzetesek őrizetére bízatott. 

A szent helyre a Katharina templomából egy földalatti 
folyosón vagy a görögök oltára mellett két oldalról — az 
egyiken 15 a másikon 16 lépcsőn — ju tha tn i ; ez egy termé-
szetes szikla barlang, melynek nagyrésze márvány kövei van 
bevonva, 29 láb lioszzu, 11 láb széles és 9 láb magas, azon 
hely hol Krisztus urunk született, egy ezüst csillaggal s kö-
vetkező latin körirattal van megjelölve : „Hie devirgine Ma-
ria Jesus Christus natus est", három lépcsővel lejebb van 
azon kis üreg, melyben Krisztus feküdt, midőn a pásztorok 
által fölkerestetett és dicsőíttetett. Az eredeti deszkák Ró-
mába vitettek és ezüstbe foglalva a Mária templomában 
őriztetnek, jelenleg e hely az eredeti után lapos márvány 
kővel van megjelölve. Miután azon helyen — alantos fekvé-
sénél fogva — szent misét mondani nem lehet, a közvetlen 
átellenében levő „három királyok" oltárán olvastatik na-
ponta két szent mise. Számos arany és ezüst olajlámpa vilá-
gí t ja — éjjel nappal — e földalatti szent helyet. A meg-
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hosszabbított barlangon egy vasajtó vezet át a többi föld-
alatti helységekbe, az első a szent József kápolna, hova Jó-
zsef Krisztus születése alatt vissza vonult, ugyan e helyen 
jelent meg álmában az angyal és inté minél előbb menekül-
jenek Egyptomba; e jelenetet egy gyönyörű szép olajfestésü 
oltárkép ábrázolja; közvetlen mellette van az ártatlan kis-
dedek „apró szentek" kápolnája, az oltár alatt egy vasros-
téllyal elzárt üregben találhatók a Heródes által meggyil-
kolt ártatlan gyermekek csontjai. Innen egy folyosó a szent 
Hieronymus sirjához vezet, kinek földi maradványai szintén 
Kómába, a Mária templomába vitettek. Hieronymus ezen 
földalatti helyiségekben tölté utolsó 36 évét és ugyan itt for-
ditá latin nyelvre a sz. irást. E helyről egy lépcsőn leju-
tunk a sz. Katharina (Bethlehemi plébánia) templomába. 

Hadrián pogány császár után az áldott emlékű He-
lena nagy Constantin császár anyja a sziklabarlang fölé egy 
gyönyörű basilikát épittetett, mely azonban sok változáson 
ment keresztül, mindennek daczára még most is világhírű. 
A basilika keresztalakulag van épitve, hossza 170, széles-
sége 80 láb, az oldal falakon a pompás aranyozott mozaikok 
még láthatók ; a templomnak öt hajója van boltozat nélkül, 
magas fatető négysoros vörös márvány oszlopon nyugszik, 
minden sor 12 oszlopot foglal magában: a templom déli ré-
szén még látható a 8 szegletü keresztelő márvány kő me-
dencze. Miután a templom roppant nagy, a görögök a köze-
pén egy magas kőfalat húztak, a másik felében pedig a ka-
tholikusok boszantására néha vásárt tartanak sőt sokszor is-
tálónak is használják. Megjegyzendőnek tartom, hogy a gö-
rögök — Ororszország hatalmas pártfogása mellett — 1757 
óta a basilikát, 1840 óta pedig azon szent helyet, hol Krisz-
tus Urnnk született erőszakkal birtokukba vették. 1847-ben 
a görögök a latin feliratú ezüst csillagot is eltávolitották, s 
egy másik görög feliratú csillaggal cserélték föl, és csak 
1852-ben sikerült ez európai diplomatiának azon salamoni 
Ítéletet kivivnia, hogy a latin feliratú ezüst csillag a régi 
helyére visszahelyezendő ugyan, de a szent hely a görögök 
birtoka marad. A latin feliratú ezüst csillag fönhangon til-
takozik a görögök erőszakos rablása ellen. 1869-ben a drága 
aranynyal himzett faliszönyegek a szent helyen „véletle-
nül" (?) égtek le, a katholikusok által azonban ujakkal pó-
tolni nem lett megengedve. 

A basilikától 400 lépésnyire fekszik a „tej-barlang" 
egy csinos oltárral ; e helyről a monda igy szól : Midőn He-
ródes az ártatlan gyermekeket kivégeztette, Mária megijed-
vén, emlőiből a tej eltűnt, csak akkor nyeré azt vissza, midőn 
e barlangba menekült, s egy csöpp tej e sziklákra esett, azóta 
e szikla barlang fehér krétaszerü porhanyos kőből áll ; e 
hely a törökök és zsidók által is nagy tiszletben tartatik. — 
Néhány lépésre innen egy keskeny meredek ut vezet a dus 
termésű völgybe a „pásztorok földjére." 

Betlehem Jeruzsálemhez három órai távolságra két hal 
mon, a tenger szine fölött 2670 lábnyi magasságban fekszik, 
— tehát 60 lábbal magasabban mint Jeruzsálem, — lakos-
sága 3000 főre megy, ezek közt 2000 katholikus, a többiek 
görögök, örmények és törökök: különösen kiemelendőnek 
tartom azt, hogy egész Palaesztinában sehol sem találni oly 
növésű lakosságot mint Betlehemben ; a lakosság egyrésze 
szent képek és ereklyék készitésével, a másik része pedig a 

dúsan termő talajon földmivelés és kertészettel foglalkozik. 
Végül mielőtt Betlehemet elhagynám fölemlítem, hogy Bel-
loni Antal olasz szerzetes az árva és elhagyott katholi-
kus fiuk részére egy fölséges „szeretetházat" alapított, mely-
ben a kisebb növendékek olvasók, ereklyék készitésével fog-
lalatoskodnak, a nagyobbak pedig asztalos és czipész mester-
séget tanulnak. 

Es most elhagyva e kedves helyet át zarándokolok az 
innen két órai távolságra fekvő Ain-Karembe, „keresztelő 
szent János" születés helyére. 

Fogadja a távolból hazafiúi üdvözletemet, melylyel 
vagyok igaz hive, Stoczek Károly. 

IRODALOM. 
-j- „Die Decretale ,Per venerabilein', von Inno-

cenz III. und ihre Stellung im öffentlichen Rechte der Kirche." 
Münster. Adolph Russel's Verlag. 1876. 

Szükségesnek tart juk, különösen korunkban, midőn az 
egyház alapelveit annyiszor megtámadják, épen ezen alap-
elveket tisztába hozni és hangsúlyozni ; mert nem szabad a 
tévelynek az igazságot feláldozni ; az okos elhallgatás erköl-
csileg csak addig lehetséges, ameddig ezen alapelvek érintet-
lenül hagyatnak. Ki a napi eseményeket figyelemmel kiséri, 
tudja, hogy egykönnyen nincsen vallási kérdés, mely gyak-
rabban tárgyaltatnék, mint az egyház hatalmi állása az ál-
lami hatalommal szemközt : ez képezi fontbs tartalmát Mo-
litor könyvének, melyet megismertetni akarunk. 

Ujabb időben többször találkozunk olyan nézetekkel, 
melyek a pápák középkori hatalmát egyedül ezen kor törté-
nelmi fejlődéséből és viszonyaiból, a nemzetek mintegy köz-
elismeréséből akarják megmagyarázni. Ellentétben ezen fel-
fogással Molitor kimutatja, hogy a pápák azon hatalmat, 
melyet rendkívüli esetekben világi dolgokban gyakoroltak, 
saját joguknál fogva és nem a népek megbízásából gyakorol-
ták. Bizonyitékai sorát I I I . Incze pápa „Per venerabilem" 
kezdetű ügylevelével nyitja meg, melyben a nagy pápa visz-
szautasitó választ ád lanquedoci Montpellieri Vilmos azon 
kérelmére, hogy törvénytelen ágyból származott gyermekeit 
törvényesíteni kegyeskednék.1) A pápa ügylevelében a kö-
vetkező nagyfontosságú elvet állitja fel: „Non solum in 
Ecclesiae patrimonio, super quo plenam in temporalibus ge-
rimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis 
causis inspectis, temporalem iustitiam exercemus." Ezen el-
vet I I I . Incze nem a középkori keresztény népjogból, hanem 
azon hatalomból származtatja, melyet Krisztus Urunk Pé-
ternek adott, midőn mondá : „Quodcunque ligaveris super 
terram, erit ligatum et in coelis, et quodcunque solveris su-
per terrain, erit solutum in coelis." Molitor ezen nevezetes 
decretalét, melynek sok magyarázója van, igen behatóan 
tárgyalja, összehasonlitva azt ugyanazon pápa „Novit" czi-
mü 2) és V I I I . Bonifácz hires „Unam Sanctam" 3) kezdetű 
ügyleveleivel. A „Novit" kezdetű decretale határozottabban 
körülírja azon esetet, midőn a pápa világi dolgokban is gya-
korolhat joghatóságot, t. i. tekintettel a vétekre vagyis er-
kölcsiségre „Non enim intendimus", mondja a pápa, „iudi-
care de feudo, cuius ad ipsum spectat iudicium, nisi forte 
iuri communi per speciale privilégium vel contrariam con-

') C. 13. X. Qui filii sint legitimi. — 2) C. 13. X. de iudiciis. — 
3) C. 1. Extrav. comm. de maior. et obed. 
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svetudinem aliquid sit detractum, sed decernere de peccato, 
cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in 
quemlibet exercere possumus et debemus." VI I I . Bonifácz 
világhírű constitutiójára nézve igaz ugyan, bogy csak az 
utolsó szavak foglalnak magukban „cathedralís" határoza-
to t : „Subesse Romano Pontífici omni humanae creaturae 
declaramus, definimus et pronunciamus, omnino esse de ne-
cessitate salutis de ezen irat többi nézeteinek magyarázata 
nem csekély nehézséggel jár. Szerzőnk ugy magyarázza, 
hogy a pápa azon időben, midőn a keresztény társadalom 
már hanyatlani kezdett, kötelességének tartotta, a keresz-
tény államjog eszméjét oktatásul és intő szózatul a népek és 
fejedelmek elé állitani. Bizonyos az, hogy az „Unam San-
ctam" a pápának felsőbbséget tulajdonit világi dolgokban 
is, mert határozottan mondja: „Oportet autem, gladium 
sub gladio esse et temporalem auctoritatem spirituali sub-
iici potestati ;" de másrészről az is áll, hogy VII I . Bonifácz 
a királyi hatalom önállóságát nem akarta kétségbe vonni, 
mert kevéssel hires ügylevele kibocsátása előtt határozottan 
mondá : „Tudjuk, hogy Istentől két hatalom van x-endelve, 
állítjuk, hogy semmiben a király (érti a franczia királyt) 
joghatóságát bitorolni nem akarjuk ; de sem a király, sem 
más keresztény nem tagadhatja, hogy a bün tekintetében 
(„ratione peccatí") nekünk alá van vetve." 

Ezek után M. azon eltérő nézeteket czáfolja, melyek 
az egyház kebelében az egyház és állam közti viszonyra 
nézve keletkeztek. Mindenek előtt azon véleményt emliti, 
mely a pápának világi dolgokban közvetlen hatalmat tulaj-
donit (potestas directa), e nézetnek azonban csakis a közép-
korban voltak védői. Helyesen mondja sz., hogy ezen téve-
dés alapokát a természeti és természetfeletti rend viszonyá-
nak helytelen felfogása képezte; nem vették figyelembe, 
hogy a kegyelem országa nem semmisiti meg a természet or-
szágát, sz. Tamás és az egyház tanitása szerint „gratia non 
tollit naturam sed perficit." Csak röviden emliti Molitor 
ezen nézet egyenes ellentétét, mely t. i. az egyházat minden 
joghatóságtól akarja megfosztani ; mert ez vagy az egyház 
kebelén kivül keletkezett, vagy legalább az illetőket az egy-
háztól elszakitá. Felhozza azután azon ujabb már fent érin-
tett véleményt, mely szerint az egyháznak világi dolgokban 
csak irányadó hatalma (potestas directiva) van ; csak taní-
tással és bölcs tanácscsal szolgálhat ; határozatával és ren-
deleteivel csakis a népek és fejedelmek lelkiismeretéhez for-
dulhat ; fenyítékül egyedül a kiközösítést használhatja. Azon 
nagy hatalmat, melyet a pápák világi dolgokban a középkor-
ban gyakoroltak a történetileg keletkezett ker. közjog kifolyá-
sának kell tekinteni. Ezen nézet kitűnőbb híveihez tartozik 
Feneion és ujabb időben Gosselin, franczia tudós. Hivat-
koznak Gersonra is, kinél „dominium negitivum, directivum, 
regulativum et ordinativum" kifejezések csakugyan előfor-
dulnak ; de M. bebizonyítja, hogy Gerson ezen kifejezések 
alatt tulajdonképen az egyház közvetett hatalmát világi dol-
gokban érti. A „potestas directiva" ellenében Molitor meg-
mutatja, hogy nemcsak a pápák épen nem, vagy csak kivé-
telesen hivatkoztak ezen jogczimre, hanem hogy a legjelesebb 

hittudósok és canonisták általános tanitása (communis senten-
tia) szerint az egyház feje világi dolgokban is rendkívüli 
esetekben gyakorolhat joghatóságot, mely legalább IV. Ince 
pápa óta „indirecta potestas in temporalibus" elnevezése 
alatt fordul elő. Szerzőnk azonban megengedi, hogy azon ha-
talom gyakorlása a történelmi viszonyoktól függ, mert nem 
az egyház romlására, hanem áldására kapta a pápa ezen ha-
talmat ; ha tehát valahol, vagy valamely korszakban nem 
ismertetnék el, ezen joggyakorlása csak zavart és bizalmat-
lanságot idézne elő. ("Vége k.) 

T E G Y E N E K . 
— Fm. Simor János bíbornok-érsek Ö Eminentiája a 

Léván alapítandó nőnevelő-intézetre 10,000 forintot adomá-
nyozni méltóztatott és kötelezte magát, hogy e czélva az 
épületet helyre állíttatja és felszerelteti. A barsmegyei köz-
gyűlés ezért köszönő feliratot intézett Ö Emjához. 

•— A Vilmos császár ellen intézett merénylet elköve-
tőjét, különféle politikai pártokkal törekedtek összekötte-
tésbe hozni, melyik legyen azonban-e párt ? e kérdés még 
ma sincsen egészen tisztába hozva, habár a nagy valószínű-
ség a socialdemocrata párt mellett van. A sokféle találgatás 
közt azonban jó lesz megemlékezni a következő nyilatkozat-
ról is, melyet a lapok a porosz-franczia háború alkalmával 
hoztak, e nyilatkozat a következőleg hangzik : „ A szabad-
kőműves páholyok és internationalisták Lyonban egyesült 
küldöttei a következőt határozták : Vilmos és az ő két se-
géde, Bismarck és Moltke, az emberiség ez ostorai, kik ki-
elégíthetetlen nagyravágyások által oly sok rablás, gyúj to-
gatás- és gyilkosságnak okozói, mint három veszett eb, törvé-
nyen kivül helyeztetnek. Testvéreink Németországban és az 
egész földkerekségen megbízatnak e határozat végrehajtásá-
val. E három elitélt vad állat mindegyikeért egy millió 
frank tűzetik ki, mely összeget a végrehajtóknak, vagy azok 
örököseinek a hét nagypáholy fog kifizetni." Ehhez azt hisz-
szük, nem kell commentár. 

— Münsterben a napokban tárgyalta a főtörvényszék 
az ottani püspök és dr. Giese praelatus, valamint többek 
ellen beadott azon vádat, hogy az illetők bizonyos tárgya-
kat, melyeket a májusi ,törvény' értelmében a kiküldött biz-
tos lefoglalni akart, ez elől félretettek volna. A törvényszék 
azonban vádlottakat felmentette, mi fölött a város lakossága 
az által adott örömének kifejezést, hogy csaknem az egész 
városban lobogókat tűzött ki. Ebből is láthatják a kultur-
harczosok, hogy mennyire rokonszenvez velük a nép. 

— Az ó-katholikusok Bonnban tartott legközelebbi 
zsinatja ismét bebizonyította, hogy mivé lesznek azok, kik a 
kath. egyháztól elszakadnak, ezek is oda jutottak, hova a 
többi secták, t. i. a házassághoz. Elhatároztatott ugyanis, 
hogy az ókatholikus papok, ha megnősülnek is, képesítve 
maradnak a szentségek kiszolgáltatására, ha lesz kinek ? Jel-
lemző azonban, hogy e zsinatról a corypheusok közül többen 
elmaradtak, ami a különben is haldokló ókatholicismusra 
nézve bizonyára nem nagy vigasztalás lehet. 

Előfizetési felhívás. 
A második félév közeledtével kérjük t. előfizetőinket, hogy minden késedelem és zavar elkerülése végett meg-

rendeléseiket minél előbb megtenni, azokat pedig, kiknek körülményeik ezt egyelőre nem engedik, hogy erről minket 
avégből értesiteni szíveskedjenek, hogy a lapnak megküldése meg ne szakíttassék. 

Talán szükségtelen említeni, hogy irányunk, ugy mint elveink változhatlanok, s hogy, nem tekintve sem 
jobbra, sem balra, a magunk utján haladunk, azon, melyet meggyőződésünk szerint, a katholikus ügynek érdekei és a 
katholikus időszaki sajtónak hivatása és méltósága elénk szab. 

Ezzel lapunkat a jövő félévre is a t. közönségnek szives pártolásába ajánljuk. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, II. málna-utcza 550. Kocsi Sándor nyomdai 

irodájában, Pesten, muzeum-körut 10. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautal-
ványokat ajánljuk. A könyvkereskedői utonvaló előfizetést mellőzni kérjük-, mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, junius 29. 52. I. Mév, 1878. 
T a r t a l o m : Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. — Kalászat. — Egyházi tudósitások : Pest Középtanodai bizottság. 
Róma. X I I I . Leo és a katholikus irodalom. Olaszország. A katholikusoknak politikai magatartása. — Palaestinai leveleik. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

Jogi tanulmányok az egyházi vagyonról. 
(Vége.) 

Amely okok által valami származik, ugyanazok 
által tartatik is fenn ; és azért, miként semmiféle do-
log sem vál ta t ik az egyház vagyonává, az egyház 
beleegyezése, illetőleg elfogadása, acceptálása nél-
kül : ép ugy nem ruháztathatik fel az egyházban sem-
miféle vagyontömeg a jogszemélyiség előjogával, az 
egyház akaratja ellenére. Ezen akaratnyilvánítás az 
egyház saját körében öt megillető souvarain hatal-
mának nyilatkozata és nem tekinthető államtól nyert 
ajándék vagy concessio gyanánt. Az egyháznak az 
anyagiak fölötti souverain hatalmánál fogva, ép ugy 
mint az államnak — kizárólagosan és szabadon 
minden más hatalom beavatkozásától, van joga azon 
feltételeket és kötelezettségeket előírni, melyek va-
lamely egyházi jogi személyiség életbelépéséhez meg-
kívántatnak. Az egyház ezen akarat és hatalom nyi-
latkozatában rejlik azon éltető princípium, mely a jogi 
személy jogköltésének (jog-fictio) az egyházi vagyon-
nál valódi alapot kölcsönöz. Ha pedig az egyház 
ezen akaratnyilvánítása megkívántatik, hogy egy-
házi jogi személy keletkezzék : ugy az államé nem 
csak szükségtelen, de sötmonstruosusnak tekintendő, 
mert az ily eljárás hasonlítana azon kísérlethez, ha 
egy emberi testbe még egy másik éltető lélek akarna 
betolakodni. 

Végül még világosabb lesz állitásunk, ha re-
flectálunk arra, hogy a jogi személy fogalmából az 
egyházra és közegeire bizonyos kötelezettségek há-
romlanak. Egyházi vagyon nem gondolható ugyanis 
egyházi czél, és az ezen czél érvényesítésére vonat-
kozó kötelezettség nélkül. Már pedig az állam vala-
mint maga nem gondozhatja az egyházi czélok léte-
sítését és érvényesítését — nem esvén ugyanis jog-

körébe az egyházi czélok : ugy az egyháznak sem 
írhatja elő, hogy figyelmét bizonyos, általa megha-
tározott és kitűzött czélra fordítsa. Ennélfogva nem 
alkothat egy oly intézetet vagy jogalanyt sem, mely-
nek fogalma és lényege azon kötelezettség megsza-
bása- és fölrovásától tételeztetik fel. 

Azonban, midőn azt hangsúlyozzuk, hogy egy-
házi vagyont és ennek jogalanyait megalkotni egyes 
egyedül és kizárólagosan az egyházhoz tartozik, ugy 
ez által nem akarjuk kétségbe vonni azt, hogy le-
hetnek czélok, amint ezek a tan- és a szenvedő em-
beriség nyomorának enyhítésére szükséges külön-
féle egyéb intézeteknél lépnek előtérbe, melyeknek 
létesítésére, ugy az egyház mint az állam jogosult. 
Az ily intézetek vagyona azonban, aszerint, amint 
az egyház vagy az állam által alapíttattak és tartat-
nak fenn, egyházi vagy állami vagyon volna. 

Amint egyházi vagyon, birjon bárkit is közvet-
len alanyául, nem keletkezhetik az egyházi jogható-
ság közbenlépése nélkül : ugy hasonlag semmiféle 
egyházi vagyon, egyházi czéljától el nem vonatlia-
tik ugyanazon egyházi hatóságnak engedelme, bele-
egyezése nélkül, és ez is csak a legfontosabb okok-
ból adhatja erre beleegyezését. Ha valamelyik egy-
házi jogi személy feloszlatás vagy egyéb módon 
megszűnik; azért nem lesz urat lanná az igy közvet-
len jogalanyától megfosztott egyházi birtok és az 
egyházi legfőbb joghatóságnak és illetőleg, akit erre 
a kánoni törvény illetékesnek és jogosultnak tart , 
van hivatása és joga az ilykép elárvult egyházi va-
gyonnak megszabni a rendeltetést és hováforditást. 

Amit Manning bibornok „A szentszék függet-
lensége" czimü müvében az egyesült olaszországi 
kormány által elnyomott szerzetes rendekről í r ' ) az 
egyház minden jogi személyeiről is értendő. „A szer-

!) 58. lap. 49 



410 

zetes rendek — úgymond ö idézett müvében — az 
egyház által alapitott szellemi testületek, és semmi-
féle más hatalom által el nem nyomhatók, mint 
amely azokat alapitá ; a avagy „mondhatja-e valaki, 
— kérdi tovább munkája folytában 2) — hogy ez 
(t. i. a szerzetes rendek ügye) pusztán világi kérdés, 
vagy hogy e testületek elnyomása a polgári hatóság 
jogköréhez tartozik! Teljesen szellemi tekintély ala-
pítot ta és alapí that ta csak azokat, és pedig tisztán 
szellemi czélokra. Megfosztani tehát őket birtokaik-
tól, lefoglalni házaikat, szétüzni őket hontalanul, 
mindez ugyan zsarnoki tett, de csak rablás leen-
dett ; azonban elnyomni e társulatokat , ez nyilván a 
szellemi hatalom alkotásának érintése, s igy a sz. 
szék tekintélyének gálád megsértése volt . a 

Azon ellenvetésekre, melyeket az egyház bir-
tok- és szerzésjoga, nemkülönben jogi személyei-, 
testületeivel szemben öt megillető kizárólagos alko-
tási és felügyeleti joga ellen az állami omnipoten-
t iának hódoló jogászok tenni szoktak, — mint olya-
nokra, melyek tartl iatlansága az egyház természete és 
isteni alapit tatásából folyó eddig kifejtett jogelve-
inkkel szemben első pi l lanatra feltűnik, felesleges-
nek ta r t juk bővebben reflectálni. Különben is az olya-
nokkal, akik azt mondják, hogy az egyház isteni ala-
pi t tatásával nem törődnek, ezt nem kutatják, hanem 
isteni jellegétől egészen eltekintve gyakorolják vele 
szemben nem a jog, hanem az erőszak tényeit, s kik 
minden jogot azon rendszerhez viszonyítanak, mely-
ben az állami omnipotentia a legfőbb princípium 
gyanánt van felállítva — az ilyenekkel vitatkozni 
és az egyháznak természete és isteni jellegéből folyó 
jogaira hivatkozni hálát lan munka lenne. Aki vala-
mely igazság- vagy tényre nézve akár színlelt, akár 
pedig igazi tudat lanságban akar maradni — azt 
meggyőzni lehetetlen. Azonban jól jegyezzék meg 
az ilyenek, hogy a tudatlanság, legyen az akár szin-
lelt, akár pedig igazi, jogot nem alkot soha, s 
hogy akkor, mikor ők ily tudat lanságban az egy-
ház jogait kétségbe vonják, vagy egyenesen tagad-
ják hasonlók ama pusztai madárhoz, mely azon naiv 
véleményben, hogy ha ő nem lá t ja üldözőit ezek sein 
fogják öt látni s kézre keríteni, a homokba rej t i fe-
jé t — az egyház jogainak elcsavarói is csalatkoznak 
azt vélvén, hogy a kérlelhetlen jog nem iildözendi 
őket és hogy az igazság és jog napjának elhomályo-
sitására elegendő, ha csak ők maguk zárják el előle 
szemeiket. 

Midőn Krisztus egyházát megalapította, meg-
2) 59. lap. Molnár János fordítása. Esztergom 1878. 

adta ugyan neki mindazon jogokat, melyek létének 
fentartása, áldásos működése és az egész földkerek-
ségen való elterjedésére szükségesek voltak, hanem 
nem állott egyúttal szándékában egyházát katona-
és rendőri sereggel körül venni azon czélból, hogy 
ezek védjék jogait. Az államnak kötelessége nem-
csak az egyesek, hanem az egyháznak, ezen áldásos 
tevékenységű isteni intézménynek jogait is védeni, 
és pedig a polgároknak nemcsak örökké való, de 
ideiglenes, földi jólétük érdekében is. Az egyház le-
téteményese, őre az igazságnak és a jognak, ö gon-
dozója, képviselője az emberiség legszentebb, t. i. 
szellemi érdekeinek azon érdekeknek, melyekkel ál l 
vagy bukik az emberek valódi nagysága és jóléte, 
melyeknek megsértése soha boszulatlan nem marad 
sem az egyesek, sem a nemzetek életében. — Aki az 
egyház jogait megtámadja, az Európa keresztény 
civilizatiójának és társadalmi viszonyainak ékkövét 
bolygatja meg. — „A keresztény Európa története 
bizonyítja, — mondja Manning 3) — hogy a római 
szentszék világi fenhatósága nem vala megsértve 
anélkül, hogy egész Európában ne dul t volna forra-
dalom és lázadás, mely csak véres háborúk á l ta l 
nyomathatot t el," — és „szilárd meggyőződésem, 
hogy Európa mindaddig nem fog megszabadulni 
azon fegyveres őrizettől, mely jelenleg — midőn 
tiz millió kar áll készen egymás legyilkolására — 
szemmel tar t ja , mig az erkölcsi rendnek a nyers ha-
talom fölötti fensőbbségét el nem ismeri." Dr. Való. 

Halászat . 
„ A. keresztyén egyház rövid története" 

czimü könyvből. 

Kezembe akadt ily czimü könyv : „ A keresztyén egyház 
rövid története." I r ta Német Károly, budapest evang. hitok-
tató. A népiskola felső- és a középiskola alsó osztályabeli 
prot. növendékek számára. Budapest 1878. Franklin-társu-
lat. Miután a szerző állitása szerint e könyv iskolai haszná-
latra van szánva, fóltehetjük hogy komolyan vette állításait. 
Ez okból mi is komolyan vévén a dolgot e kath. lap hasáb-
jain megemlékezünk könyvéről. Kalászainak mondjuk az 
alább következő idézetgyüjteményt ; a czimből azonban már 
gyanithatja az olvasó, hogy nem buza kalászat lesz az. Czé-
lunk ujabb adattal szolgálni annak bebizonyítására, hogy a 
19 század derekán is vannak még körök, melyeknek — az 
í rás szerint — füleik vannak a hallásra, de nem hallanak, 
szemeik a látásra, de nem látnak, „Incrassatum est eniin cor 
populi huius." Mily könnyű lett volna N. K. urnák meg-
tudni a kath. egyház tanait, ha már egyszer azokról is meg 
akar emlékezni ! Néhány krajczáros káté biztos fölvilágosí-
tást nyúj t neki. A történeti kérdésekben pedig a világ — és 

3) „A sz. szék függetlensége". Fordította Molnár J á -
nos. Esztergom 1878. 
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egyháztörténetnek épen tudós prot. irói által hiven ecsetelt 
képei nyújthat tak volna bő felvilágosítást. Igy azonban 
fogja magát „csinál" egyháztörténetet, olyant amilyen neki 
kell, a milyen a prot. érdeknek megfelel. Ily módon oltják 
oda át a szánandó ifjúság szivébe a gyűlöletet az U r Jézus 
egyedül igaz egyháza iránt. 

Nem rágalom, ha mondjuk, hogy N. K. ur egyháztör-
ténetet „csinált" ; ezt a következő idézetekből az elfogulat-
lan olvasó maga megitélheti. Meztelen valóságukban fogjuk 
elősorolni szerző főbb egyháztörténeti és hittani botlásait. 

Az egyháztörténet két korszakra oszlik ; prot. fölfogás 
szerint ez igen természetes t. i. az egyház keletkezésétől 
megújulásáig (annak utolsó fejezete : „A keresztyén egyház 
megromlása" utcunque az egész középkort foglalja magában) 
és az egyház megujulása. „A keresztyén vallás követői mind 
össze véve képezik a keresztyén anyaszentegyházat" (a pá-
pistákat is ide értve ?) 5. 1. „Hitünk alapitója és dicső feje-
delme Jézus ezelőtt 1876 évvel született zsidó szüléktől". 

„Ez (Mózes vallása) is sok hiábavaló szertartásokkal 
akart kedveskedni az élő Istennek." 5. 1. „Ilyenek (sz. Pál ta-
nítványai) voltak Timotheus és Ti tus ; Márk, Lukács, Bar-
nabás és Apollo, •— kiket az egyháztörténet a többi aposto-
lok tanitványival együtt apostoli atyáknak nevez ; ezek ta-
nítványait pedig egyházi atyáknak." 7. 1. „ . . . . felnőttebb 
korukban ünnepélyesen fogadást tétettek velük (gyermeke-
ikkel) (az első keresztények), hogy hitökben megmaradnak 
s ekkor confirmáltattak" 8. 1. „Külön papi és tanítói hivatal 
nem volt az első keresztény gyülekezetben ; hanem ki legin-
kább kitűnt, ez lett a többinek tanitója — vagy evangelis-
tája. Közönségesen a vénebbek közül választottak egyet, aki-
nek az egész gyülekezet minden tagja és ügye fölött felü-
gyelnie kellett s ezt episcopusnak nevezték. Ezekből lettek 
később a hatalmas püspökök. Voltak még az egyház körül 
szolgáló egyéb férfi és nőszemélyek is, u. m. dékánok és dia-
conissák. Az ilyen kiválasztott személyekből utóbb egyaköz-
néptöl egészen különvált papi osztály keletkezett." 9. 1. Sz. 
István, az első vértanú, nem egyéb, mint „alamizsnaszedő" 
(10. 1.) „Ettől (N. Theodosius idejétől) fogva a püspökök 
mindig nagy befolyást gyakoroltak az uralkodókra; s igy 
kapott lábra — a keresztyén vallás nagy kárára — a papura-
lom". A keleti szakadás keletkezett „a konstantinápolyi és 
római püspökök urhatnámsága miatt." 12. 1. „Sz. István a 
püspökségeket, zárdákat . . . terjedelmes birtokokkal aján-
dékozta meg, hogy legyenek a népnek mindenkor jó és buzgó 
tanítói." (csak?) „Midőn már a ker. v. 600 éves mult, s ez 
idő alatt sok hamis tudománynyal megelegyített : ekkor kelet-
kezett az izlam." 14. 1. „Midőn (a keresztes hadak) az öl-
döklésben kifáradtak, vérpatakon keresztül gázolva mentek 
hálát adni az Istennek. „Meg vannak bocsátva bűneink! A 
menyország a mienk !" Ujongtak a rajongók." 17. 1. „Maguk 
az apostolok se értették jól mesterük minden szavát." 18. 1. 
„Végre győzött Athanasius nézete3 hogy Jézus a Eiu-
Isten, egylényegü az Atya-Istennel, — és a Sz.-Lélek is azon-
képen ; s hogy e három személy egy Isten." „Az ember er-
kölcsi természetét illetőleg pedig Augustinus azon nézete 
győzött (412—431.), hogy az első pár ember bűnbeesése 
folytán a roszra való hajlandóság az emberben annyira erőt 
vett, hogy magától többé semmi jóra sem képes, hanem Is-

tennek ingyen kegyelméből üdvözülnek azok, kiket az Is ten 
öröktől fogva kiválasztott az üdvösségre." 

„Abból, hogy (e két czikk) oly mereven felállíttattak, 
három nagy baj következett, u. m. először az, hogy a ke-
resztény egyház pártokra szakadt ; másodszor, hogy a ke-
resztyén egyház és gondolat szabadsága nyűgbe veretett ; és 
harmadszor, hogy ezen hitczikkekből, mint egy törzsökből 
számos u j tévtanok nőttek ki, melyek Jézus vallásának szel-
lemével ellenkeznek." 19.1. „A nevezesebbek ezek : 1. Hogy 
az úrvacsoránál a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé 
változik. . . ." „Az ostya az imádás táryya lett ;" (az űr-
napon) fényes körmenetben meghordoztatik az ostya az U r 
Jézus terhe gyanánt." „2. Mária, Jézus anyja, Istenanyjának 
neveztetik és imádtatik." „3. Az apostolok és vértanuk iránti 
tisztelet is lassankint imádássá fajult." „4. (Hogy ne kelljen 
búcsúra járni) a pápák pénzért áruitatták országszerte a bűn-
bocsátó czédulákat." „6. Végre, hogy papi közbenjárás nélkül 
a szegény lélek még a halál után se üdvözülhessen, kigondol-
ták a tisztitótüzrőli tant — és a fülbe gyónást, hogy a lelke-
ket fogva tartsák és birják a nép minden t i tkát" 20. 1. A sz. 
remeték és bűnbánók „rajongók". 21. 1. „A papuralom azon 
tévtanon nyugszik, hogy a római pápa Jézusnak, sőt az Isten-
nek helytartója e földön, mint a róm. kath. egyháznak, ugy 
mint Jézus testének feje, melyen kivül nincs üdvösség." 22. 1. 

„( IX. Pius) elvesztette nem régen világi birodalmát ; 
de ehelyett az 1870. évi római közzsinat által a csalatkozhat-
lanság isteni tulajdonával lön felruházva." 23. 1. Az egyház-
javitók közé sorolja W a u x Pétert, Wikleffet, Huszt, és Sa-
vonarolát is ! 24. 1. „magok a pápák és püspökök a legaláva-
lóbb nyerészkedést űzték a bünbocsánattal az elámitott nép er-
szényére." 25. 1. „Luther a keresztyén vallás eredeti kút-
fejére, a bibliára rátalált," 27. 1. „Kajetán bibornok alat-
tomban arra is volt utasítva, hogy a veszedelmes barátot 
fogva vigye Rómába." 28. 1. Luther „a római egyház minden 
tanait és erkölcseit birálat alá vévén, ami, a szentirással és 
józan észszel ellenkezik, azt elvetette, s ami jó volt megtar-
totta. A mise, fülbegyónás (sic !), búcsújárás, szentek és Má-
ria imádása, a zárdai élet és papi nőtlenség csakhamar be 
lett szüntetve. Luther maga is, hogy jó példát mutasson már 
1525. megnősödött, feleségül vévén Bora Katalina zárdafő-
nöknőt (!), kivel igen példás és boldog családi életet élt." 
31. 1. „Calvin tudományossága és példás (!) élete által a re-
formátusok sorában elsők közt állt." 34. 1. Servet felett a 
genfi tanács „ Kálvin ellenzése daczára (!) mondta ki a mág-
lyahalált." 35. 1. „A szcntháromságróli tan a kereszténység 
4. századában fejlett ki." 36. 1. 

„A jezsuiták az eszközökben nem igen válogatók" . . . 
„Ezen osztályból (a jezuitarend 4. osztályából) nincs vissza-
lépés, hanem vagy élni és feláldozni mindent a rend érdeké-
nek — vagy (borzasztó!) halniok kell a tagoknak. Egymás 
tettei, — sőt titkos gondolatai és érzetei fölött is szigorúan 
ellenőrködnek kölcsönösen" (mily mesterek !) „Szellemi zsar-
nokok", „veszedelmes rend" czimével illeti őket. 43. 44. 1. 
„Mi nekünk sem anyagi, sem szellemi hatalmuktól nem any-
nyira kell félnünk, mint attól, hogy ruganyos természetű er-
kölcstanukkal lassankint az egész társadalom természetét, 
fent, és lent, megmételyezik . . ." 44. 1. A 30 éves háború 
„a csehek lázadásából lett". 45. 1. „Bertalan északáján össze-

52* 
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sen mintegy százezer református vesztette életét. A római zettségről, mely minden inkább, csak nem képzettség, mely-
pápa, 13. Gergely, ennek hallatára örömünnepet rendelt Ró- lyel a középtanodákból az if jak a felsőbb tanodákba lép-
mában és emlékpénzt veretett." 47. 1. IY. Henrik 1610-ben nek, ezek, csakis ezek mondhatják meg, mily kevéssé felel-
orozva leszuratott egy Ravaillac nevű jezsuita (!) által." tek meg eddig középtanodáink feladatuknak. 
47. 1. „Horvát- és Tótországban a nép roppant tudatlansága Nem nagyit juk a dolgot, nincsen is reá szükség, ha-
miatt több nem történhetett akkor még a reformatio érde- nem tényeket mondunk el. Nem egy, hanem számos eset van 
kében, minthogy Ungnad János az ujtestamentomot horvát rá, hogy nyolcz osztályt végzett, érettnek nyilvánított i f jú, 
nyelvre forditotta, s a nép közt abc-és könyveket osztatott nem tud becsületesen latinul, vagy görögül olvasni, arról 
ki, — amiért aztán az országból kiűzetett" (az ártatlan bá- nem is szólva, hogy azt, amit olvas ugy — a hogy, megér-
rány!) 51. 1. „ A Pápa 10,000 harczost küldött be az ország- teni is képes lenne; a számtalan házi és iskolai gyakorlatok 
ba Beglioyosa vezérlete alatt, segitségül a török ellen, azon- mellett — és talán épen ez a baj — alig találhatók, kik be-
ban a felsömagyarországi protestánsok zaklatására, javaik és csületesen fogalmazni tudnának, de igenis számtalanon talál-
templomaik pusztítására". 53. 1. „A soproni gyülekezettől is hatók olyanok, kik helyesírásilag irni nem tudnak. Egy 
elvétettek a templomok (melyeket a lutherek soha se épitettek !) nyolcz osztályt végzett ifjútól jogosan el lehet várni, hogy 
s virágzó gymnasiumjokat a jezsuitáknak kellett átenged- az logice tudjon gondolkozni, de az eddigi tapasztalat e rész-
niök!" 54. 1. Lósi Imre „dühös ellensége a hitujitásnak." „400 ben is azt tanúsítja, hogy a logikai gondolkozás if jainknak 
elfoglalt templomjok (]) helyett csak !)0 Ítéltetett vissza a pro- csak igen kevés része előtt ismeretes, ugy hogy a tanár 
te8tansoknak." „I. Lipót jezsuita papnevendék.u „Mindenütt gyakran kénytelen feltenni önmagának a kérdést, hogy lehe-
a legkisebb és legfontosabb dologban a jezsuiták bűnös keze tett ily if jakat éretteknek nvilvánitani ? és ha ezek érettek, 
működött." 55.1. A soproni protestánsok „templomukat s min- minők lehetnek azok, kik nem érettek? H a valami, ugy In-
den vagyonukat önkényt átadták a katholikusoknak" (so zonyára e pontok érdemelték volna meg hogy a bizottság 
gutherzig?) 57. 1. „Mária Terezia (sic!) országlásából. . . • figyelmét ezekre kiterjeszsze, mert ha fensőbb tanodáinkban 
a prot. egyházra nézve egyéb örvendetest nem jegyezhetünk jövőre is kénytelen lesz a tanár tanitványait helyes Írásra és 
föl, minthogy 1773-ban fia és Kaunitz ösztönzésére kiuta- olvasásra oktatni, ha neki kell a helyes gondolkozás szabá-
sitotta birodalmából a jezsuitákat. — Mint tavaszszal a lyait előadni, ugy mire mehet saját tantárgyával ? minő ha-
természet, ugy üdült föl az egész ország, midőn a sorvasztó ladást lesz képes a tanár felmutatni, lia az alsóbb rendű 
elemtől megtisztult." 60. 1. A prot. nép „elejétől fogva sem- ismeret hiányát kell majd pótolni? A kiküldött t. bizottság 
mi országos közvagyonban nem részesült, mint az uralkodó a tudományos haladhatás körül bizonyára nagy érdemeket 
kath. e g y h á z ( V é g e köv.) szerzett magának, ha munkálata által a jelzett bajokon, me-

r , lyek tovább már nem tűrhetők, gyökeresen segitett, a theo-
EGYHÁZI TUDOSITASOK. logusok, a jogászok, bölcsészek és orvosok, valamint a poly-

Pest, junius 28. Középtanodai bizottság. Soha annyi technicum tanárai nagyon le lesznek irántuk kötelezve, 
vajúdáson nem ment még keresztül, semmiféle törvényja- mert az érintett pontok közül egyik vagy másik, többé vagy 
vaslat sem, mint az, mely középtanodáink szervezésére vo- kevésbé a felsőbb tanodai tanárokat nagyon közelről érdekli 
natkozik, annyi mindenféle experimentálás történt már, hogy és nagyon szerettük volna, ha az elaboratum napvilágot lá 
sem a tanárok, sem a tanulók nem tudják maholnap magu- tott volna, vagy legalább legközelebb napvilágot látna, 
kat tájékozni az iránt, hogy tulajdonképen mi is a teendő- hogy tudnánk, nyertünk-e valamit, vagy semmit, 
jük, és evvel azt hiszszük, elég van mondva arra, hogy Az emiitett pontozatokon kivül azonban van még egy, 
megtudjuk,miszerint középtanodáink még mai napig sincsenek melyet meg nem említenünk, lehetetlen, habár erre már 
rendben. Nem azért említettük fel ezt, hogy kárhoztassuk többszörösen felhívtuk a figyelmet, e pont pedig nem más, 
a rendezésre irányuló törekvést, e törekvés dicséretes, ha- mint a vallásoktatás kérdése. A felett mi nem is kételke-
nem azt szeretnénk már egyszer látni, hogy e törekvéssel a düuk, hogy a többi tantárgyak a bizottságban előkerültek, 
czél is el van már egyszer érve, hogy középtanodáink oly hiszen mindezideig is arról volt a szó, hogy mily terjedelem-
szervezetet nyertek légyen, mely mellett feladatuknak meg- ben tanittassék a latin- görög nyelv és bölcsészet, kötelezők 
felelhetnek. legyenek-e az érettségi vizsgán vagy sem, hanem soha sem 

Legközelebb ismét épen e czélból hívott össze a nm. hallottuk, hogy valamely bizottságban szóba jöt t volna a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur egy bizottságot. Tre- vallásoktatás is, oly értelemben, hogy az eddig, sit venia 
fort ő excja, mint azt az országgyűlésen is kinyilatkoztatta, verbo, botrányosan csekély heti egy órai hitoktatás, legalább 
belátta, hogy a tanitványok a középtauodákban ,tul vannak heti két órára emeltessék. Érdekel ugyan bennünket az egész 
terhelve', és igy nem kételkedünk, hogy a bizottság ez irány- bizottsági munkálat, de ez a pontja legjobban érdekel és e 
ban is kiterjesztette munkásságát; de ha itt meg is állapo- miatt kétszeresen óhajtjuk, bár mielébb napvilágot látna az. 
dott, ha ezenfelül többet semmit sem tett, ugy tartunk tőle, Mert az mégis rettentően kirívó ellentét, hogy midőn más 
hogy a középtanodák ügye egy hajszállal sem vitetett előre, tantárgyak hetenkint 5—6 órán keresztül adatnak elő, a 
mint volt, hogy igy épen ugy nem fognak feladatuknak meg- hittan csak egy órát foglal el, ez a tantárgy, melyre minden-
felelni, mint nem feleltek meg ez ideig. Akik oly helyzetben kinek, az élet minden körülményei közt, bármily magas pol-
vannak, hogy középtanodáinkból jött i f jakat birnak hallga- ezon legyen is, szüksége van. A jelenlegi oktatási rendszer 
tókul, akik saját tapasztalatuk után tehetnek tanúságot azon mellett nem is csoda, lia a nyilvános életben szereplők nem 
nyomorúságosnak, vagy szánalomra méltónak nevezhető kép- csak fel sem veszik, ha látják a vallást ostromoltatni, hanem 
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ők is az ostromlók közé lépnek, mert mikor, honnan szereztek 
volna maguknak keresztény vallási meggyőződést ? ily cse-
kély mérvii vallási oktatás mellett, korunknak különben is 
materialisticus irányát tekintve, mit várhatunk, lia az igy 
képzettek tanárok, birák, kormányférfiak stb. lesznek? a 
tanszéket a hitetlenség, a birói széket megvesztegettetés, a 
kormányokat az egyház elleni érzület fogja dominálni. Visz-
sza kell adni a vallásoktatásnak az őt megillető méltóságát 
iskoláinkban, tanittassék az hetenkint legalább két órán át, 
a bizottság pedig, ha netalán ezt tenni eddig elmulasztotta, 
pótolja helyre a mulasztást mig nem késő, mert e nélkül 
munkálata bármily becses legyen is, nem fog megfelelni 
azon feladatának, hogy a szerinte szervezett középtanodáink-
ból, ugy a fensőbl) tudományos pályára kellőleg képzett, 
mint vallásos ifjak kerüljenek ki. ^ 

Hómrt. XI!I. Leo és a katholikus irodalom. A f. hó 
20-án megjelent római lapok, különösen pedig az ,Osserva-
tore Romano' és a ,Voce délia Verità' nagy méltánylással és 
részletességgel közlik azon magasztos ünnepély leírását, me-
lyet az Arcadia Romana f. hó 18-kán tartott a szent Péter 
székébe emelt X I I I . Lso pápa tiszteletére, kit 4(3 év óta vau 
szerencséje tisztelni tagjai között, s most iránta mint Pastor 
Maximas iránt óhajtá kifejezni hódolatát. 

Ez ünnepély általános érdekét fejezte ki már maga az 
Arkadia helyisége, a parrhási liget színkörének művészi 
ékítménye is, melynek előállítására az ó-classicai idom és az 
élénk olasz leleményesség egyesült. A dóriai oszlopok és bo-
rostyán ghirlandok között öt szobor vonta magára legelő-
ször a figyelmet, középen XIII. Leónak remekült sikerült 
szobra, pápai díszöltönyben ábrázolva és főpásztori áldását 
adva ; oldalt a fülkékben a négy erkölcsi erény : a mértékle-
tesség, okosság, igazság és erősség volt jelképezve. A fél-
körű épület homlokzatán a pápaczimere alatt, mely egy ele-
ven ciprussal volt előállítva mozaik utánzásban, e felirat 
volt olvasható: „Leoni XIII. Pontifici Maximo Arcadum coe-
tus." Oldalt pedig két emlékkőre osztva a nagynevű msgr. 
Nocella emez epigraphja fejezte ki az ünnepély czélját : „Ho-
nori. D. N. Leonis XIII. Pont. Max. — Urbani Arcades — 
Solemnem convention — Habent — Ad gratulationem — Sa-
pimtiae — Virtutisque Eius — quae — Difficillimis tempo-
ribus — digna — Supremi Sacerdotii — fastigio — Ad Prae-
sidium Ecclesiae — Reperta est. 

Parrhasium. nemus. fíospita sedes musis — Tua nitenti 
lauro — Frons — Magni principio — Ornatur — Cuius 
auspiciis — Fortuna — Doctrinarumque et artium — In 
-spem •— Novae Dignitatis — Assurgit." 

Az ünnepély jelentőségét emelte a kitűnő vendégek 
nagy száma is, kik közül az emlitett lapok névszerint előso-
rolják Di Pietro, Lranchi, D! Avanzo, De Falloux, Nina, 
Hohenlohe, De Luca, Giannelli, Sacconi és Pellegrini bibor-
nokokat, továbbá felemiitik Ausztria-Magyarország, Fran-
czia, Spanyol, Brasilia, Costarica, Bolívia követeit. A mila-
nói, bovai s több püspököt és főpapot, kik között ugy az 
,Osservatore Rom.' mint a , Voce d. Verità' kiemeli 'Párká-
nyinkat is ; megjelentek maguk a liberális párt azon férfiai 
is, kik a kiegyezés szükségét annálinkább érzik, mentől in-
kább bebizonyítja az idő, hogy a társadalom az egyháztól 
.elszakitva örvény széléhez jutott , igy Caetani berezeg, a 

nagyhirü Mamiani, Alleardi és több senator. Róma hű aris-
tocraciáját pedig teljes számmal itt láttuk. 

Az elnök tribünjét Guidi bibornok, a bécsi egyetem 
egykori dogmatica tanára foglalta el, körötte pedig az Ar-
cádok tudós kara, msgr. Ciccolini elnökkel, köztük a világ-
szerte ismert Cantú Caesar történész, Fabiani, Tripepi, szó-
val Róma legjelesebb tudósai, — méltó utódjai az Arcádiá-
ban a Crescimbeni-, Tiraboschi-, Gravina-, Monti-, Cesari-, 
Mezzofanti-, Secchi- s többeknek. 

A költői és prózai művek elszavalása, és az azok közt 
váltakozó zene és ének valóban méltó volt ez ünnepélyes 
alkalomhoz. Kiemelendőnek vélem azonban Guidi bibornok 
olasz értekezését, mely a hit és tudomány kincseivel volt 
gazdag, ugy a jeles tudós Armelini Titus remek latin car-
men-jét, nemkülönben Gnoli-Gualandi és Anlici-Mattei gróf-
nőknek dus érzelemmel irt és méltósággal elszavalt költe-
ményeit ; kitűnő volt a Frenquelli és Pascucci zene hym-
nusa is. 

Hogy pedig ez ünnepélynek emléke annál maradan-
dóbb legyen a kath. irodalomban, az Arcádia a Pastor Ma-
ximus iránt hódolatát még egy ,Emlékkönyvben' is meg-
akarja örökíteni, s e czélból nagyérdemű elnöke msgr. Cic-
colini, az Arcadia általános jellegéhez képest, — mely keb-
lében birja a kath. nemzetek tudósait, — az Emlékkönyv 
nyelvét polyglottá kivánta változtatni. Valóban nagyszerű 
kath. eszme, mely a jelen nemzetiségi kérdés bábeli zavará-
ban egy hit és egy szeretetben hozza össze a müveit iroda-
lommal bíró nyelveket. 

E czélból az Arcadia elnöke még az ünnepély előtt 
felkérte Tárkányi Bélát egy magyar költemény megírására, 
ki a Szent-István-Társulat hódolati feliratának bemutatása 
után, irodalmi érdemeiért az Arcadia tagjává lön megvá-
lasztva, s néhány ülésében részt is vett. 

Néhány nappal ezután az ő szentsége által oly kitűnő 
kegyességgel fogadott apát-kanonok ur egy igen becses aján-
dékkal tiszteltetett meg, ez egy díszes fénykép volt, mely ő 
szentségét hűn ábrázolja, s mely alá a pápa sajátkezüleg e 
szavakat irta vala a 76-ik zsoltárból: „Exurgat Deus et dis-
sipentur inimici Eius. Leo P. P. XIII." — mi által ez aján-
dék valóban becses ereklyévé lett. 

Tárkányi keblében az évek óta szendergő költői tüzet 
a szentatyának e sajátkezüleg irt szózata gyújtotta meg. Ez 
lőn alapeszméje magasan szárnyaló ódájának, melyet köl-
tőnk épen szent Péter világegyházának boltivei alatt irt meg 
szent Péter utódjának, a vallási költészettel szintén foglal-
kozó pápának tiszteletére. 

Szerencsés voltam e költeményt lemásolni és sietek azt 
a t. szerkesztő urnák idezárva megküldeni,1) örvendetes je-
léül annak, hogy Tárkányi szent liárfája most is ugyanazon 
hatalmas erővel és lelkesítő hévvel zeng, mely az ő nevét 
hymnologiánkban mindaddig fentartja, miglen egy katholi-
kus magyar lesz, ki hazánk szép nyelvén éneklendi az U r 
dicséretét. 

íme a Szent-István-Társulatnak hódolata X I I I . Leo 
pápánál kettős sikerrel hirt ; áldást nyert az Krisztus hely-
tartójánál a társulat irodalmi működésére, másodszor elő-

') A t. beküldő ur nem veszi rosz néven, hogy tekintettel az ed-
digi gyakorlatra a költeményt nem közölhetjük. II. szerk. 
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nyös összeköttetést eszközölt Róma irodalmi társulataival 
is ; mindkettőnek nemes kifejezése a fentebbi ihletett köl-
temény. — Azon élénk óhajommal zárom be tudósításomat, 
hogy az új ra megnyitott dalforrásból több hasonló költe-
mény gyöngyözzék elő egyházi költészetünk dicsőségére, és 
hogy Rómával a hit központjával tudomány- és irodalmilag 
is mentől szorosabb viszonyban éljünk ! Bogy ai B. 6 f y . 

Olaszország. A katholikusoknak politikai magatar-
tása. (Folyt.) Mások ismét ugy találják, hogy az u j kormány 
alatt a dolgok még sem mennek oly roszul mint némely 
,túlzó' állitja, hisz a harangok még mindig szólnak, a papok 
miséznek, templomba is lehet menni, ott j>edig a szent-olva-
sóról és a Madonnáról prédikálnak, ugy mint előbb. Ha va-
lahol egy ajtato3 néppel megtelt templomot látnak, össze-
csapják kezeiket: ime — mondják — ezekapessimisták mit 
akarnak? a hit még virágzik, majd csak diadalmaskodik a 
vallás szent ügye — magától is ! . . . . Máskor ismét meg-
fordítva igy szóllanak : I Ia a forradalmi had már most is 
oly dühös az egyház ellen, mit tenne csak, ha még inkább 
ingereinők és kihivnók. Azért egy katholikus pártnak ala-
kulása és a harcznak megindítása nem csak felesleges lenne, 
de még veszélyes is. Ha agyon nem tudom ütni a ragadozó 
állatot, talán jó lesz, ha megszeliditem, ha szépen simogatom. 
Szeretettel kell a forradalmárokat megszeliditeni a mennyire 
csak lehet, előzékenységgel kell reájok hatni, nem pedig erő-
szakoskodásaikért korholni őket, mert ezt, denique, a körül-
mények igy hozzák magokkal. Azon kell lenni, hogy ameny-
nyire lehet békésen férjünk meg egymás mellett, sőt vannak 
nyílt forradalmárok, kik a magánéletben igen müveit uri em-
berek, nem kell tehát mindjárt kétségbe esni. Igaz a római 
parlamentben ülnek és az egyházi censurák fenyitékét von-
ták magokra ; de azért otthon minden vasár- s ünnepnapon 
a templomban láthatod őket. Igaz, hogy az alsó házban dü-
hös beszédeket tartanak a papság ellen, de azért valahányszor 
haza jönek a plébános urnák valami emléket hoznak Rómá-
ból. Igaz, hogy az egyházi jószágokból gazdagodtak meg, de 
azért a szegényeknek is adnak. Igaz, hogy a nyilvánosság-
ban liberálisok s egyházellenesek, de azért gyermekeiket a 
jezsuitáknál neveltetik s nem bánják, ha az asszony a Ma-
donna oltárát virágokkal disziti : az eszély tehát azt taná-
csolja, hogy szemet hunyjunk vétkeik felett s csak jótettei-
ket lássuk és számláljuk. Ha ellenben egyszerre valami ka-
tholikus párt keletkeznék melynek czélja a liberális pártot 
megbuktatni, akkor mindezeket magunk ellen zuditanók, uj 
erőszakoskodásokra ingereinők őket s arra birnók. hogy a jó 
utat , melyre már lépni készültek, voltaképen elhagyják s 
csak sokkal roszabbakká válnának, — az egyház ügye nem 
nyerne semmit, de igen sokat vesztene" . . . Ekként és ha-
sonló módon beszélnek a gyáva ,okosok', ezeknek állitása 
szerint mi sem árt annyit a katholikus ügynek, mint az, exa-
geratio,' csakhogy szerintök minden katholikus egylet, min-
den katholikus lap, minden pap ,exageral', ki másról is be-
szél, mint a Madonnáról. Csoda-e ha ezek mi fogékonyság-
gal sem birnak a lassankint keletkező katholikus mozgalom 
o o 
iránt, hanem ha azt inkább visszaszorítani, elfojtani szeret-
nék ? — ha pártfeleik felszólításait, bizonyításait, tiltako-
zásait csak mosolylyal, sőt sajnálattal és ellenszenvvel is 
fogadják? . . . . 

A bölcs politikus ezen különös fajához a papság is 
igen nagy contingenst állit ki, mert a Manzoni féle ,don A b -
bondio' k nemes családja még ma sein halt ki Olaszország-
han. Vannak oly ftdő urak is, kik komolyan azt hiszik s 
mondják, hogy egy katholikus pártnak alakulása keresztény 
ellenes dolog. Igen jól ismerik s egyre idézgetik a szentírás 
mindazon helyeit, melyek azt mondják, hogy a világot és a 
vitákat kerülni kell s különös örömmel olvassák azon hit-
vallók s vértanuk történeteit, kik üldözözőiktől mindent el-
tűrtek, de soha egy szóval sem védelmezték magokat. Tud -
valevőleg, minden időben léteztek ily ,okos' férfiak, kik 
mindent jobban tudtak, s mit vétettek azok minden idő-
ben az egyház ellen, arról a történelem elég szomorú tanú-
bizonyságot tartalmaz. Mi csuda tehát, ha Olaszországban 
is terpeszkedik a restség és tunyaság, midőn e boldog or-
szágnak már éghajlata és természete is a dolce far niente az 
édes semmittevésre készti az embert ! 

De ez még nem elég ; — van még egyéb baj is, mely 
abban áll, hogy még azok közt is vannak nézeteltérésék sőt 
meghasonlások, kik tettleg működni akarnának. Mert épen 
a legfürgébb elemek között feles számmal vannak az u. n. li-
berális katholikusok kik ugyan elszánvák arra, hogy az egy-
ház jogaiért sikra szálljanak, de a saját magok terve szerint és 
nem oly módon, amint azt a szentszék kívánja, mely pedig e 
tekintetben, kétségen kívül, egyedül az illetékes biró. Azt 
mondják ezek, hogy engedelmeskedni kell ugyan a szent-
széknek dogmatikai ügyekben, de nem a politikaiban, mert ő 
ezekben nem tévmentes, sőt azt az óriási hibát követte el, 
hogy a mai olasz királyságban egyebet sem látott, mint a 
vallástalan forradalomnak mulandó diadalát, holott az való-
ban a jogosult nemzeti aspiratiónak beteljesedése, érvénye-
sülése, melyhez a vallásellenes elem csak per accidens csat-
lakozott. A szentszéknek ezen első tévedéséből — mindig a 
,liberális' katholikusok okoskodása szerint, — az a másik 
származott, hogy a bevégzett tényeket elismerni s azokkal 
egyezkedni, azoknak magát alávetni vonakodott, holott ez az 
egyedüli ut leendett, a vallásnak sértett jogait ismét teljes 
épségökben visszahódítani. Ennélfogva ezek a ,liberális' ka-
tholikusok azt követelik, hogy az Isten által megengedett s 
most már történelmi ténynyé vált olasz egységet mindenki 
elismerje, hogy a választásokban s a politikai közéletben, 
ennek egész terjedelme szerint mindenki részt vegyen, a ki-
rálynak hűséget esküdjék, s arra törekedjék, hogy a katho-
likus párt többségre vergődjék az alsóházban, hogy aztán 
kormányra juthasson és végre majd Olaszországot keresz-
tény elvek szerint kormányozza. (Folyt, köv.) 

/'alaestinai levelek. Jeruzsálem, 1878. év ápril 
25-én. Igen tisztelt uram ! Mielőtt Jeruzsálemet elhagynám 
az itteni napi események és hirekről közlök egyetmást. —• A 
kényszerhelyzet alatt kötött orosz és török békeegyezmény, 
hogy nem őszinte, azt eddigi ázsiai utazásom alatt mindenütt 
tapasztaltam ; a török kormány erősen szervezkedik s biro-
dalmában mindenfelé ujonezoztat; csak Jeruzsálemben e ma-
roknyi területen 12000 ujoncz gyakoroltatik. Ezek valamint 
a többi kerületekből is legközelebb Konstantinápolyba kül-
detnek, mint az itteni kormányzó RaufF pasa megjegyzé i 
Oroszország ellen — ha kell — utolsó csöpp vérig harczolni. 

A bulgariai cserkeszek közül a kormány Palaesztinába. 
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50 ezret telepitett le, a keresztény lakosságban ez egy kis fé-
lelmet gerjesztett, annyival inkább miután a napokban aná -
zárethi útban a cserkeszek egy fiatal angolt darabokra vag-
daltak ; ez ügyben a vizsgálatot az Angol consul szigo-
rúan vezeti. 

Don Alfonso és neje Donna Bianka — incognito „Jean 
Federos" és neje „Mária" név alatt april 16. óta Jeruzsálem-
ben tartózkodnak, és az Osztrák — Magyarországi zarándo-
kok épületében laknak. Még nem rég — Don Carlos idejé-
ben — az európai lapokban heves megtámadásoknak voltak 
kitéve. Miután az életmód a zarándoki épületben családias, 
a társalgás pedig fesztelen, személyes tapasztalásom folytán 
azon meggyőződést szereztem, hogy az európai lapok O 
fenségeikről tulszigoruan irtak. 

Donna Bianka született Braganzai herczegnő, Don 
Miguel volt portugalli király leánya, körülbelül 25—30 éves, 
termete kicsiny s karcsú, haja szőke, alakja hosszas, ajka s 
orra szabályos, szemei szürkék, fogai középnagyságuak s hó-
fehérek, kezei piczinyek, modora kedves s szelid, s társalgá-
sa könnyed, finom, mondhatom egy kis szende „fecsegő", a 
német nyelvet folyékonyan beszéli ; egyedüli ékszer a mellén 
egy nagy tű, mely a pápai tiarát tünteti elő. 

Don Alfonso 30—35 éves, közép termetű vékony egyé-
niség, haja s körszakála sötét gesztenyeszínű, szemei feke-
ték és tüzesek, a sas orra alatti kis bajuszt néha ki is pödri, 
keveset beszél, modora csöndes s megnyerő, rendkívül előzé-
keny mindenki irányában, a német nyelvet folyékonyan be-
széli. A mai napon nála tisztelgő spanyol szerzeteseket arcz-
képével ajándékozta meg. O fenségeik kíséretében van báró 
Walterskirchen, egy „tetőtől talpig" derék gentlman. 

Húsvét más napján kirándulás lett tervezve a Holt-
tenger és Jordán folyóhoz, ez a kirándulás kevésbe mult, 
hogy életünkbe nem került. A karaván a fönt emiitetteken 
kívül még a következőkből álott : gróf Coronini Alfréd grá-
czi fölbirtokos, egy lengyel szerzetes, dragománok, cselédség 
katonai kiséret s végül e sorok irója, A Jordán folyót el-
hagyva Jerichóba értünk, hol szabad ég alatt sátorokban 
helyezkedtünk el, a borzasztó hőség után, a szabad ég alatt 
az üde friss levegő kellemesen hatott reánk. Tőlünk kevés 
távolságra — szintén szabad ég alatt — egy Mekkába za-
rándokoló arabs karaván telepedett le, pattogó tűz mellett 
énekelve jár ták a beduinok tánczát. A messze távolból egy 
fekete felhő alak tűnik föl s közeledik felénk, nem tudtuk el-
gondolni, mi lehet-e rendkívüli tünemény, mig végre mind 
mind jobban közeledik felénk s tisztán látható lesz, millió és 
millió afrikai sárga sáskákból állott. E látvány gyönyürü s 
nagyszerű volt, az arabsok lövöldözni kezdtek reájuk, fejünk 
fölött nyilsebességgel a Jordán folyó felé röpültek ; azután 
nemsokára egy borzasztó szélorkán keletkezett, az összes sá-
torok egy pillanat alatt a levegőben repültek, a mekkai za-
rándokok közt pedig tűz ütött ki, közülök ketten korom fe-
ketére égtek, A környező hegyekről kődarabok hömpölyög-
tek le, a borzasztó szélvihar sivitása és az arabsok jajve-
széklő Allah! kiáltásaiban az utolsó Ítéletet képzeltük ; egye-
düli szerencsénk volt, hogy az orkán száraz volt, ha zápor 
esővel köszönt be, ugy menthetlenül a Holt-tengerbe sodor-
tatunk. Kisebb-nagyobb sérülést igy is mindenki szenvedett; 
Don Alfonsó nejét egy szál sátorfa keményen megsérté ; a 

szél lecsendesedtével, — mely éjfélig tar tot t — kezdtünk 
szedelösködni és a szélrózsa minden irányában szét szórt hol-
minkat összegyűjteni, s csak reggel 4 óra felé hagytuk el J e -
richo romjait. 

Jeruzsálembe délfelé értünk és a lehangolt kedélyeket 
a „szent föld kolostorá"-ban előfordult jóízű tévedés nagy 
derültségre hangolá. Egy franczia a karján keresztet akar-
ván tetoviroztatni, erre nézve felkéri a házgondnokot, hogy 
egy ügyes „műtőt" küldene hozzá, a zarándokház gondnoka 
berendelé a kolostor tetovirozóját, kinek azonban tévedésből 
a 19. szám helyett a 29-es szoba számát mondja, a belzebub' 
ivadéka bekopogtat a 29-esbe — egy angolhoz — azon tu -
datban hogy jó helyen jár, az előkészületekhez kezd, az an-
gol pedig azon hiedelemben levén hogy a kolostorban ez szo-
kás, karját végig hagyja tetoviroztatni, s csak végül sült ki 
e tévedés, képzelhetik önök azt a hahotát midőn az eset nap-
fényre került . 

Az itt levő európaiak holnap indulnak haza felé, az én 
utam, Egyptomba vezet, honnan legközelebbi levelemet — 
ha csak a homok pusztaságon el nem tévedek, fogom küldeni. 

Es most minden jót kivánva fogadja a távolból őszinte 
üdvözletemet — melylyel vagyok igaz hive, Stoezeh Károly. 

IRODALOM. 
- f - „ Die Decretale ,Per mener ahilemf, von Inno-

cenz III. und ihre Stellung im öffentlichen Rechte der Kirche. " 
(Vége.) Molitor nemcsak a közép- és ujabb korból, hanem 
az egyházi történelem régi korából is hoz fel érveket tételé-
nek bebizonyítására. E tekintetben különösen nevezetes 
Nagy Gergely pápa egyik levele, melyben a, bizonyos kóro-
dának adott kiváltságokat a következő záradékkal látja el : 
„Si quis vero regum, sacerdotum, iudicum, personarumque 
saecularium hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, 
contra earn venire tentaverit, potestatis honorisque sui di-
gnitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpé-
tua iniquitate cognoscat." Greg. M. Epist. Lib. X I I I . ep. 8. 
9. 10. Az egyház indirect hatalma a világi dolgokra nézve 
kitűnik a szentatyák azon helyeiből is, ahol az egyházi ha-
talomnak előrangot tulajdonítanak, mint például aranyszájú 
sz. János, kinek mondása szerint az egyház épen ugy áll az 
állam fölött, mint a lélek a test fölött ; előrangról szólnak 
már az apostoli constitutiók is. Gelasius pápa a régi egyház 
tanát, Anastasius császárhoz irt levelében e szavakkal fejezi 
ki : „Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter 
mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis 
potestas, in quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, 
quanto etiam pro ipsis regibus in divino reddituri sunt exa-
mine rationem." Ha tehát ezen szavak szerint a két hatalom 
önállósága mellett az egyház előranggal bir, akkor szüksé-
ges a rend fentartására, hogy a magasabb hatalom összeüt-
közés esetében fölénynyel bírjon, vagyis hogy az egyház 
rendkívüli esetekben világi dolgokban is gyakorolhasson 
joghatóságot. 

Molitor igen alaposan bebizonyította az egyház világi 
hatalmát ; de a történelmi viszonyokra talán mégis nagyobb 
súlyt kellett volna fektetni, habár egyedül ezekből a pápák 
azon hatalmi állását, melyet a középkorban elfoglaltak, le-
vezetni nem lehet. A kereszténység szellemétől áthatott kö-
zépkor ugyanis mélyen meg volt győződve azon igazságról, 
hogy az állami czél az emberiség nem legfőbb és nem utolsó 
czélja, hogy főképen az egyház hivatva van, az emberiséget 
természetfeletti végrendeltetéséhez elvezetni, és hogy annyi-
ban előranggal bir. Nemcsak a pápák, mint például Yl I - ik 
Gergely vagy I I I - ik Incze, hanem a császárok is, mint pél-
dául IV. Henrik, ki megengedé, hogy az egyház eretnekség 
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esetében megfoszthatja őt méltóságától, I . Frigyes, ki Nagy 
Constantin szavaival mondá : „Deus constituit vos sacerdo-
tes et potestatem vobis dedit, de nobis quoque iudicandi", és 
I I . Frigyes is elismerték az egyházi hatalom ezen felsőbb-
ségét ; ezen utolsó császár Nápoly számára kiadott törvény-
könyvében, magát a holddal, a pápát pedig a nappal hason-
lítja össze, és magát a pápánál kisebbnek mondja. A római 
pápák államjogi viszonyát a fejedelmekhez a középkorban 
különösen azon körülmény nagyra emelte, hogy a keresz-
tény fejedelmek királyi koronát és méltóságot a római pá-
páktól kértek. Erre alapitotta például VI I I . Bonifácz azon 
jogot, hogy Magyarország trónjáról az Árpádház kihalása 
után rendelkezhessék, mivel sz. István a római széktől nyerte 
királyi méltóságát, és annak ajánlotta fel országát. Még 
1204-ben I I I . Incze a cseh berezegnek adott királyi koro-
nát. Ilyen értelemben mondhatták a pápák, hogy a keresz-
tény országok a római szentszékhez tartoznak, és hogy az 
egyház feje bizonyos esetekben rendelkezési joggal bir. A 
pápa különben már tisztán egyházi állásánál fogva a ke-
reszténység és fejedelmek atyja, a jog és igazságosság véd-
döke volt ; „ultor scelerum, virga potentium, malleus tyran-
norum, regum páter," mondja róla sz. Bernárd. A pápai mél-
tóság ezen magasztos felfogásából önként következett, hogy 
a pápák a szükség esetében joggal foszthatták meg a kirá-
lyokat méltóságuktól ; mert lehetetlenség vala a középkori 
gondolkozás szerint, hogy keresztény népek fölött az egy-
háztól elszakadt, vagy az egyház által kiközösített fejedelem 
uralkodjék ; azért azon fejedelem, ki megátolkodott szivvel 
a kiközösitésben megmaradt, trónját is veszthette, mint Sua-
rez mondja : „Ut excommunicatus prineeps dominio et omni 
iure privetur, necesse est, ut speciali poena et sententia de-
claretur aut imponatur." Ha a középkorban is találkoztak, 
kik ellenmondtak ezen hatalomnak, egyrészről különbséget 
kell tenni a jog és a jog gyakorlata közt, melyre nézve visz-
szaélések történhettek ; másrészről tekintetbe kell venni, hogy 
a pápák ezen államjogi nagy tekintélye a keresztény eszme 
és a vallásos érzület, és nem a pontosan fogalmazott tételes 
jog szüleménye volt. A hitszakadás megszilárdulásával a 
pápák középkori hatalmi állása is tarthatlanná lett, mivel 
azon tényezők hiányoztak, melyek annak gyakorlását egye-
dül üdvössé tehették volna. 

Ha Európa népei ismét egy nagy keresztény családot 
képeznének, mi sem akadályozhatná őket, hogy a nehéz és 
veszélyes kérdések megoldását a kereszténység közös anyjá-
tól kérjék. Szépen szól de Maistre ezen hatalomról : A pá-
pák legkevésbé sem gáncsoskodtak a bölcs fejedelemeknél 
kötelmeik gyakorlatában, még kevésbé avatkoztak a souve-
rain örökösödések rendjének megzavarásába, mig a dolgok a 
rendes és ismert folyamatban voltak, csak nagy visszaélés, 
nagy bűntett, vagy nagy kétség esetében lépett fel a pápa 
tekintélyével. Mi azonban hogyan menekszünk meg a zavar-
ból, hasonló esetekben, mi, kik szánalommal tekintünk atyá-
inkra ? A lázadás, a polgárháborúk és mindazon bajok által 
mit ezek szülnek. Az egyház mindenkor védeni fogja azon 

isteni jogát, hogy az emberi cselekmények ama viszonyáról, 
mely az erkölcsi törvény és a természetfeletti rendre vonat-
kozik, Ítéletet mondhasson, akkor is, ha azon cselekmények 
esetleg a polgári ügyekre vonatkoznának, mert isteni Meste-
rétől azon küldetést kapta, hogy az egész embert testével és 
lelkével megszentelje. Ilyen értelemben kárhoztatva van a 
Syllabus 24. tétele : „Ecclesia vis inferendae potestatem non 
habet, neque potestatem ullam temporalem directam aut 
indirectam." Ezen „potestas temporalis" mértéke egészen 
az egyház magasztos hivatásától függ, melynek megvalósí-
tására eszközül szolgál, és azért is a korviszonyok szerint 
nagyon változhatik. Korunkra nézve vigasztalásul szolgál-
hatnak egy szent pápa szavai : „Impeti fiossunt humanis 
praesumptionibus, quae divino sunt iudicio constituta, vinci 
autem quorum libet potestate non possunt." (S. Gelasii Papa 
Epist. ad Anast. Aug.) 

Molitor munkája, mint ezen megismertetésből is ki tű-
nik, a jogtan és egyházi történelemre nézve igen fontos és 
korszerű kérdéssel beható és tudományos alapossággal fog-
lalkozik, azért figyelmet érdemel. A könyv terjedelme mér-
sékelt, a bevezetéssel együtt csak 259 nagyobb nyolezad rét-
lapot foglal magában. - j-

T E O T E S E K . 
— Simor János bibornok-érsek O Eminencziája a na-

pokban a fővárosba érkezett, hol néhány napot fog tölteni, 
ugyancsak a fővárosban jelen van a nm. püspöki kar legna-
gyobb része is, hogy részt vegyen az országgyűlés ünnepé-
lyes bezárásán. 

—- A gyaláztatni szokott kath. szerzetes-rendek egyike, 
a Trappisták rendje, még a liberális olaszok csodálkozását és 
elismerését is kivivta. A Pál-apátság trappistái ad aquas 
Salvias t. i. hogy kikerüljék a cassatiót, kénytelenek voltak, 
mint mező-gazdászati társulat alakulni, mert hát ma a szer-
zetes mint szerzetes nem türetik az általános (?) szabadság 
és testvériség közepette. Világliirü földmivelésük által miu-
tán már 20 tag áldozatul esett az éghajlatnak oda vitték, 
hogy a Malaria a vidékről eltűnt. A fóldmivelési egylet ennek 
következtében a rendnek az első jutalmat Ítélte oda, az olasz 
senatus pedig Forelli senator indítványára megengedte, 
hogy földterületüket tovább kiterjeszthetik. Mi örvendünk 
e kitüntetésen, de hát a többi szerzetes rendek mit vétettek, 
hogy az országból száműzettek ? — Az olasz senatus minden 
látszólagos engedékenysége mellett azonban most is foly a 
culturharcz, minek bizonyítékául felemiitjük, hogy a kor-
mány a nápolyi érseki palotát lefoglalta, mi ellen azonban 
az érseki káptalan helynöke tiltakozott. 

-— Cybichowszki gneseni felszentelt püspök, ki több 
havi fogságra és azután száműzetésre Ítéltetett, a fogságban O O t

 7 O C? 
megrendült egészségének helyreállítása végett több ideig 
Hyèresben déli Francziaországban tartózkodott, időközben 
azonban a száműzetési parancs visszavonatván, a napokban 
Gnesenbe ismét visszatért. 

Előfizetési fe 111 ivás. 
A második félév közeledtével kérjük t. előfizetőinket, hogy minden késedelem és zavar elkerülése végett meg-

rendeléseiket minél előbb megtenni, azokat pedig, kiknek körülményeik ezt egyelőre nem engedik, hogy erről minket 
avégből értesíteni szíveskedjenek, hogy a lapnak megküldése meg ne szakittassék. 

Talán szükségtelen említeni, hogy irányunk, ugy mint elveink változhatlanok, s hogy, nem tekintve sem 
jobbra, sem balra, a magunk utján haladunk, azon, melyet meggyőződésünk szerint, a katholikus ügynek érdekei és a 
katholikus időszaki sajtónak hivatása és méltósága elénk szab. 

Ezzel lapunkat a jövő félévre is a t. közönségnek szives pártolásába ajánljuk. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél. Budán, II. málna-utcza 550. Kocsi Sándor nyomdai 

irodájában, Pesten, muzeum-körut 10. sz. — Legalkalmasabb, legczélszeriibb s legkényelmesebo előfizetési módul az úgynevezett postautal-
ványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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