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TARTALOM. Veritatis liberabit vos. — Samassa 
József szepesi püspök ő mlgának pásztorlevele. — Egybázi 
tudósítások. —Vegyesek. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. 
„ V e r i t a s l i b e r a b i t vos . " 

I. 

Krisztus urunknak szent Jánosnál — 8, 32 — 
feljegyzett eme szavaival váltunk el a mult évben 
szives olvasóinktól s Krisztusnak ugyanezen szavai-
val köszöntünk be ez uj évben. A mult év sok buzgó 
katholikus sziv óhajait hagyta teljesittetlenül, benne 
sok remény hervadt el, sok baj maradt orvosolatlanul. 
Csüggedjünk-e, kétségbe essünk-e ezért? Ez rosz or-
vosság lenne. Újítsuk meg inkább óhajainkat, remé-
uyeljünk etiam contra spem s keressünk irt, mely-
nek alkalmazása által bajainktól megszabaduljunk. 

Igen, de hol azon varázsorvosság, mely bajaink-
tól megszabaditson? íme, itt ehárom szócska: „Ve-
ritas vos liberabit." 

Igen ára, de hol az igazság napjainkban? 
Itne, itt van: „Ego sum via, V e r i t a s et vira. 

Joan. 14. 6., Hic est, qui venit, Jesus Christus . . . . 
et Spiritus est, qui testificatur, quoniam Christus est 
Veritas. I. Joan. 5, 6. 

Hisz ha Krisztus nem távozott volna a földrő^ 
nem nyomná hiveit annyi baj, nem sóhajtoznának 
annyira a világ gonoszsága miatt. De igy kihez for-
duljanak? Hol keressenek enyhet s irt? Kiált fel 
sok csüggeteg katholikus. 

Hol? Ott keressétek az igazságot, hol azt Krisz-
tus hagyta. „Et ego rogabo Patrem et alium Para-
clitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum. 

S p i r i t u m v e r i t a t i s , quem mundus non potest 
accipere, quia non videt eum, nec seit eum; vos au-
tem cognoscetis eum, quia apud vos manebit et in 
vobis erit. Non relinquam vos orphanos." Joan. 14. 
1 6 - 1 8 . 

Jó, jó. De hát hol keressük ezen Spiritus veri-
tatist, ezen Paraclitust, a mi tulajdonképen annyit 
tesz, hogy Advocatus? Hol keressük őt s hol találjuk 
biztosan, hibázhatlanul ? 

Ott, azoknál, keressétek s meg fogjátok találni, 
hova s kiknek azt Krisztus megígérte s mert meg-
ígérte, megadta. A világnál, a liberális világnál, ne 
keressétek, mert Krisztus előre megmondta, hogy 
„Spiritum veritatis mundus n o n pot>est a c c i -
p e r e , quia non videt eum, nec seit eum;" már pe-
dig ha non potest ilium accipere, akkor nem is bir vele; 
ha nem bir vele, akkor nála hiába keresitek, mert a 
világ nektek azt nem adhatja, amie nincs. A ki te-
hát a mundusnál, a liberális világnál, keresi az igaz-
ságot, mely bajainkból megszabaditson, az ugyan 
rosz helyen keresgél. Quaeretis et non invenietis, 
pulsabitis et non aperietur vobis. A liberális világ 
ugyan teletorokkal kiabálja, hogy ki az igazságot 
szomjazza, hozzá jöjjön, fogadja el tőle az igazságot 
s non sitiét iterum, mert csak az őnála létező igaz-
ság képes az embereket, a társadalmat, kielégíteni^ 
megszabaditani, boldogitani. — Már hogy az, ki a 
világ liberális igazságaival jóllakott, non sitiét ite-
rum, azt elhiszszük. De hogy az igazi igazság, Krisz-
tus, — mert ez képes egyedül kielégiteni, megszaba-
ditani, boldogitani, az embereket és társadalmat s ezt 
keressük, — a világnál legyen feltalálható, ezt na-
gyon bajos elhinni. Tudjuk mi, hogy a liberálisok 
folyton azt hajtják : „Ecce hicest Christus, ecceillic, 
ecce in deserto, ecce inpenetralibus",ime, itt az igazi, 
az ős katholicismus." De megfelelt már erre maga 
ezen Krisztus, kit keresnünk kell: „Nolite credere, 

1 » 



2 

nolite exire. Ecce praedixi vobis" Ján. 24, 23—26. 
„Mundus non potest accipere Spiritum veritatis, quia 
non videt eum. nec seit eum." 

Ha tehát a világnál nem található fel Krisztus, 
a boldogitó igazság, máshol illik s kell azt keres-
nünk. Ott, hol azt Krisztus letéteményezte, azoknál, 
kiket maga helyett küldött az igazságot hirdetni, 
kiknek ezen igazságot, Spiritum veritatis, megigérte 
s megadta. 

Hova, kikhez, utasitott Krisztus ? Mindjárt meg-
mondjuk. Krisztus, kiről a mennyei Atya azt mond-
ja: „Tu es Filius meus dilectus, in Te complacui 
mihi" Marc 1, 11 s kit hogy hallgassunk, megpa-
rancsolta: I p s u m a u d i t e " Math. 17, 5, az általa 
választott apostolokhoz igy szólt: „Non vos me ele-
gistis, sed ego elegi vos et posui vos, ut eatis et fru-
ctum afferatis etfructus vester maneat." Joan. 15.16-
Ugyanezeknek mondá: „Sicut misit me Pater et ego 
mitto vos. A c c i p i t e S p i r i t u m S a n c t u m . " 
Joan. 20, 21. 22. Ezen apostolainak azon hatalom-
mal, melylyel Kritztus birt: „Data est mihi o m n i s 
p o t e s t a s in c o e l o et in t e r r a , " megparan-
csolja: „Euntes ergo d o c e t e o m n e s g e n t e s 
docentes eos servare o m n i a , quaecumque mandavi 
vobis. Et ecce, e g o v o b i s c u m s u m o m n i b u s 
d i e b u s — tehát a vatikáni zsinat napjaiban is — 
usque ad consummationem saeculi." Mat. 28, 18—20 
Ugyanezen kiválasztott apostoloknak, kiknek meg-
hagyta, „Euntes in mundum uni versum, p r a e d i-
c a t e E v a n g eli u m o m n i c r e a t u r a e " —gon-
doljuk, ide értetnek a liberálisok is — azt is mondja 
folytatólagosan, hogy „qui crediderit, — kétség ki-
vül azoknak, kiket az evangéliumot hirdetni küldött, 
tehát nem a liberális világnak — salvus erit, qui 
vero n o n c r e d i d e r i t — utique vobis praedican-
tibus, non liberalibus — c o n d e m n a b i t u r . — 
Marc. 16, 15. 16. Azon kivül, hogy Krisztus egye-
nesen, határozottan, sine ambagibus, sine reticentia 
minden alkalmazkodás nélkül, tudtára adta a világ-
nak, miszerint ki az apostolok predikálásának nem 
hisz, condemnabitur, még bővebben is kifejti ezen 
nézetét : „Ite, ecce ego initto vos, s i c u t a g n o s 
i n t e r l u p o s , " — a mundusnak, a liberális világ-
nak, jellemző epithetona Krisztus szájából, —- . . , 
„ Q u i v o s a u d i t , me a u d i t et qui vos spernit, 
me spernit ; qui autem me spernit, spernit eum, qui 
me misit." Luc. 10, 3. 16. És meghagyja, miként 
tekintsék azokat, kik reájuk nem hallgatnak: „Si 
Ecclesiam non audierit, s i t t i b i s i c u t e t h n i -
c u s et publicanus." Mat. 18, 17. Ugyanezen általa 

választott apostoloknak azt igéri: „Paraclitus 
autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in 
nomine meo, ille v o s d o c e b i t o m n i a et s u g -
g e r i t v o b i s o m n i a , quaecumque dixero vobis." 
Joan. 14, 26. Továbbá: „Cum autem venerit Para-
clitus, quem ego mittam vobis a Patre, S p i r i t u m 
v e r i t a t i s , qui a Patre procedit, i l l e t e s t i m o -
n i u m p e r h i b e b i t de me. Joan. 15, 26. Ugyan-
csak az apostoloknak mondá: „Si autem abiero, 
mittam eum (Paraclitum) ad vos. Et cum venerit 
ille, a r g u e t m u n d u m de peccato et de justitia 
et de judicio." Joan. 16, 7. 8. „Cum autem venerit 
ille S p i r i t u s v e r i t a t i s , d o c e b i t v o s om-
n e m v e r i t a t e m " Joan. 16, 13. Es azokért, kiket 
Krisztus kiválasztott, valamint azokért, kik általuk 
benne hisznek, igy imádkozik Jézus: „Pater , . . . 
verba, quae dedisti mihi, dedi eis: et ipsi aeeeperunt 
et cognoverunt vere, quia a te exivi et creliderunt, 
quia tu me misisti. E g o p r o e i s r o g o , n o n p r o 
m u n d o r o g o , sed pro bis, quos dedisti mihi, quia 
tui sunt . . . Ego dedi eis sermonem tuum et mundus 
eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut ego 
non sum de mundo. Non rogo, ut tollas eos de 
mundo, sed ut serves eos a malo . . . S a n c t i f i c a 
eos in v e r i t a t e. Sermo tuus veritas est. Sicut tu 
me misisti in mundum : et ego misi eos in mundum. 
(tanitani, megváltani, boldogítani.) Et pro eis ego 
sanctifico me ipsum: u t s i n t e t i p s i s a n e t i f i -
c a t i in v e r i t a t e. Non pro eis autem rogo tan-
tum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum 
eorum in me, ut omnes unum sint." Joan. 17, 
8 — 2 1 . 

Hol akarjátok még ezek után az igazságot ke-
resni? Péternél s az apostoloknál, ezek utódainál, a 
pápánál és vele egyesült püspököknél, szóval, a ka-
tholika egyháznál — vagy a világnál, azon világ-
nál, mely szabadelvüségében magát e l l e n t é t b e 
h e l y e z i az e g y h á z z a l , a pápával s püspökök-
kel s azt akarja, követeli, decretálja, arra kényszerí-
teni iparkodik az egyházat, hogy elhagyva elveit, 
elhagyva Jézus szavait, melyre őket oktatta, a Szent-
lélek tanitását, a világ elveit, nézeteit, irányait, elfo-
gadja, kövesse? „Si justum est in conspectu Dei vos 
(liberales) potius audire, quam Deum, judicate." Act. 
4. 19. 

Hol fogjuk tehát az igazságot keresni, hogy 
megismervén elfogadjuk s megszabadítson minket, 
megszabadítsa a társadalmat az ezt iszonyúan sújtó 
bajoktól? Váljon az egyháznál, mely „co 1 u m n a 
et í i r m a m e n t u m v e r i t a t i s " I. Tim. 3. 15. 
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avagy az egyházzal ellentétben levő államok irodái-
ban, parlamentek törvényeiben, liberális iskolákban 
lapokban ? Judicate. 

Es váljon az egyház tanulja-e az igazságot, a 
helyes elveket, a világtól, a modern államoktól? 
Avagy megforditva a világnak, az államoknak, a 
liberálisoknak, kell-e az egyháztól tanulni az igaz-
ságot, a társadalmat bajaiból felsegitő helyes elve-
ket? Judicate. 

Yálaszszatok, kik az igazságot keresitek. Vá-
laszszatok az egyház, melynek számára az igazság 
örök időkre biztosittatott a Szentlélek által s a világ 
közt, mely Krisztus által mindig ellentétben említ-
tetik az egyházzal, mikor az igazságról van szó. De 
ovatosan válaszszatok, mert komoly dologról, az üd-
vösségről, van szó. Szivleljétek meg L a c t a n t i u s -
n a k szavait Inst. divin, lib. IV. cap. 30. : „Sola 
igitur Catholica Ecclesia est, quae verum cultum re-
tinet. H i c e s t f o n s v e r i t a t i s , hoc est domici" 
lium fidc-i, hoc templum Dei, quo si quis non intra-
verit vel a quo si quis exiverit, a spe vitae ac salutis 
aeternae alienus est. Neminem sibi oportet pertinaci 
concertatione blandiri. Agiturenim de vita et salute> 
cui nisi caute ac diligenter consulatur, amissa et 
exstincta erit." 

De hallgassunk az igazság keresésében szent 
Ágostonra is Lib. de utilit. credendi torn. VIII . cap 
7 : „Ad inveniendam veritatem quaerendos esse ma-
gistros veritatis, quibus nulla disciplina caret. Cap. 
9. Hos magistros nonnisi in Catholica Ecclesia esse 
. . . veritatem enim esse ab aliqua auctoritate inve. 
niendam . . . Cap. 13. Ipsam quippe veritatem vel 
ejus magistros, qui vere sapientes sunt, quatenus 
sapientes, a stulto aut quaerente fidem inveniri non 
posse. Cap. 14. Apud haereticos talem auctoritatem 
non esse. Cap. 17. . . . ideoque in ilia (Ecclesia Ca-
tholica) esse acquiescendum e t a b e j u s m a g i -
s t r i s v e r i t a t e m a c c i p i e n d a m . " 

Es ne téveszszük szem elől. mit szent Irenaeus 
mond Contra haeres. lib. I I I . cap. 24. n. 1.: „Ubi 
enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei; et ubi Spiritus 
Dei, illic Ecclesia et omnis gratia: S p i r i t u s a u . 
t e m v e r i t a s . " 

Samassa József szepesi püspök ő mlgának pásztor-
levele. 

Venerabiles Fra t res et Filii Dilectissimi ! 
Quo tempore una erat in singulis dioecesibus clerico-

rum ecclesia, quae a cathedra Episcopi ibidem praesidentis 

cathedralis appellabatur, omnes presbyteri unius Episcopi 
imperio tenebantur. 

Verum, postquam saeculo IV. et V. populo multiplicato 
in singulis dioecesibus plures ecclesias condi pluresque aedes 
sacras exstrui coeptum est auctusque proinde fai t presby-
terorum numerus: Episcopi negotiorum partem commiserunt 
vicariis ruri constitutis, suprema potestate et inspectione 
sibi reservatis. 

Quae enim ecclesiarum sollicitudo ad indefessam vigi-
lantiae curam Episcopos adhortatur, eadem una postulat, ut, 
no villico longe agente messis agri pereat, in opus mini-
sterii viros idoneos assumant, qui ceu vigiles regiones sibi 
commissas obire et perlustrare non desinant. Ideo mandavit 
etiam Concilium Lateranense IV., ut „Episcopi viros ido-
neos assumant, potentes in opere et sermone, qui plebes sibi 
commissas vice ipsorum, quum per se idem nequiverint, sol-
licite visitantes, eas verbo aedificent et exemplo." 

Vicariorum horum officium primo olim institutum f u -
isse videtur in persona chorepiscoporum, quorum antiquis-
sima mentio est in Concilio Antiocheno (341), Neocaesare-
ensi, Nicaeno I. et Chalcedonensi. Intelligimus autem hic il-
los chorepiscopos, qui pr ioribus ecclesiae saeculis laudabiliter 
instituti fuerunt, nec vero eos, quos morum corruptela sequi-
ore aetate protulit, quorum propterea officium detestari p r i -
mum a viris prudentibus debuit, deinde ecclesiastica aucto-
r i ta te deleri. 

Attamen in ecclesia occidentali post saeculum V. ces-
sarunt in vicis et pagis chorepiscopi, quibus deinde archi-
presbyteri rurales successerunt, ad quos plurium parochia-
rum regimen pertineret, suscepta sollicitudine Episcopum 
faciendi certiorem de iis, quae in finitimis emergerent et 
agerentur parochiis. Tandem, quum Episcopi in ecclesiis ca-
thedralibus in locum archipresbyterorum vicarios générales 
instituissent, eandem aut similem induxerunt formám etiam 
in ecclessiis ruri erectis ita, ut pro ruralibus archipresby-
teris constitueront ibidem pro arbitrio aeque eligendos et 
destituendos vicarios, quos foraneos appellarunt. Hi in ca-
nonibus Decani, apud nos passim VA Diaconi dicti, plures 
per dioecesim constituuntur ; nam ob amplitudinem territorii 
et cleri ac fidelium multitudinem dioeceses divisae sunt in 
districtus seu decanias, quarum sicut limites defigere, eas-
dem urgente necessitate vel svadente utilitate oxtondoro vel 
restringere, dismembrare vel unire, ad iura Episcopi pertine-
bat semper. 

Dioeceses in certas decanias iam saeculo IX . dist in-
ctas fuisse patet e constitutionibus Riculphi Episcopi Sves-
sionensis, ubi c. 20 legi tur : „Rationi quoque proximum est, 
ut unoquoque mense statuta die, i. e. Kalendis uniuscuius-
que mensis, per singulas decanias presbyteri simul conveni-
ant et de his, quae in eorum parochiis accidunt, sermone m 
habeant." 

Atque haec disciplina ad nostra usque tempóra per-
venit. 

Quo vero latius dioecesium limites extenduntur, eo 
minus Episcopus rebus, quibus secundum beneplacitum Do-
mini ordinandis intendere debet, per se ipsum invigilare va -
let. Insignis itaque apud nos cumprimis utilitas Decanorum 
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per dioecesim dispositorum, ut antistiti oculi et auria loco 
sint. 

Functiones et potestas decanorum a mandatis, quae 
ab Episeopo accipiunt, dependent. Idcirco officia et iura illo-
rum potius ad décréta aynodalia, ipsorum Episcoporum 
praecepta, quam iuria communis praescriptionea exigenda 
sunt. Istiusmodi praecepta, quae ordinem agendorum nego-
tiorum complectuntur, in omnibus fere dioecesibus édita 
sünt ; in hac etiam, cuius regimen humeris Noatria incum-
bit, sparsim publicabantur. 

Ut vero a Nobis nihil negligatur, quod plurimum facit 
ad Dei honorem tuendum, auctoritatem Noatram tutandam, 
mores componendos, excessus corrigendos, pacem inter dis-
sidentes conciliandam, errores et abuaus, quoa defectus ne-
cesaariae acientiae et informationia decursu temporia indu-
xit, levandos, omnibua Decania ruralibua praeter curam 
animarum praecipimus et committimus cum Synodo R o -
mana : „ut sint doctrina, pietate et prudentia praaditi, qui 
pro Deo et propter Deum Evangelium non erubescant, sed 
de clericorum et laicorum vita ac moribus et quomodo pa-
rochi aliique animarum rectores in pastorali officio se gé-
rant, diligenter inquirant et in laternis acrutentur, ad Epi-
scopum fideliter delaturi, num clerua et populus, ut debet, 
vivant, num propriis in ecclesiis cultus adhibeatur, num au-
pellex sacra praecipue debito nitore conservetur et visi ta-
tionum décréta suae sint executioni mandata." 

Atque in aubsidium officii decanalis gerendi aequen-
tem instructionem eo etiam fine, ut omnia, quae in hac re 
diaperae dicta aunt hactenua, ratione et diatributione sub 
uno aapectu ponerentur, cenauimus edendam, sperantea fore» 
ut statutis certis regulis, quibua unuaquiaque intra limitea 
aibi constitutos contineatur, non honorem imminuat, non 
locum occupet alienum, vera concordia fiat et ex diversitate 
contextus atque recte officiorum geratur administratio s in-
gulorum. 

1) Tenetur Decanus iusiurandum reverentiae, obedi-
entiae, fidelitatis et diligentiae in officio apud Epiacopum 
dare. 

2) Quando Decanus muneri suo su8tinendo impar, of -
ficio reaignare coactus est, Notario districtuali, — qui ubi 
non eat, perceptis praesentibus mox eligendus et Nobis pro 
confirmatione praesentandus erit, — omnia ad districtum 
ipsi commissum pertinentia acta, documenta, literas fide et 
notatu dignas, sigillum decanale, secundum authenticum in -
dicem ipsi traditum et ad officium Nostrum remittendum 
bo na fide tradet. Quo facto Notarii erit usque ad renuntia-
tionem novi Decani functiones Decani débita cum diligentia 
et obedientia peragere. 

3) Decanus de vita decessurus tenetur mature, spiritu 
adhuc vigente, Notario acta omnia et documenta exhibere, 
qui ea, morte Decani secuta, Decano a Nobis nominato se-
cundum consignationem rursua conficiendam tradere et 
conaignationis unum exemplar ad officium Noatrum mittere 
debet. 

4) Decanua legali modo muneri suo praefectus ante 
omnia talem et divinae charitatis ardore et sacrarum rerum 
studio et vitae morumque integritate et doctrina et v i r tu-
tum officiia se praebeat ac praeatet, ut clerus, cuius curam 
gerit, exemplis praeclaria in diea magis atque magia in omnea 

pie recteque agendi partes conformatus, religione et sancti-
tate fiorens, fructua ferat fidelibus salutares et uberrimos ; 
nec quidquam eorum in illo vituperari posait, quod ipse vi 
sui officii in aliis corrigere et emendare tenetur ac revera 
corrigit et emendare studet. 

5) Decanus universim cuncta edicta, conatitutionea, 
diapoaitionea, mandata iam dimissa vel a Nobis dimittenda, 
ipse observet et protocollo illata sine longiori mora, si opus 
fuerit, ad sui districtus parochos dimittat ; nec non curabit, 
ut per hoa etiam protocollo accurate inaerta observentur ac 
effectui mancipentur atque de prompta et diligenti obser-
vantia horum Noa fideliter certiorea faciet. 

(Folyt, köv.) 

EGRTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, január 1. Ú j é v i e l m é i k e d e a. Rohanva 

halad az idő felettünk, lánczszemekbe gyűrűzve fonja az év 
számait oly gyorsan, oly meglepő sietséggel, hogy a határt 
nem ismerő gondolat ia alig képes vele versenyezni. Alig 
üdvözöljük elvtársainkat az év kezdetén és már a vég int, 
hogy búcsúzzunk, hogy hajnal hasadtával ismét a teatvéri 
üdvözlet fűzze szorosabbá az elvek egységében született, 
folyton bensőbbé lett, lelkes olvasó kör szeretetkapcsát. 
Jö-n és alig jött meg, mintha nem is jött volna, távozik az 
idő, nem hagyva más emléket létezéséről, mint az emberi 
szellem tényekben kifejezett működését és e tények ? évről 
évre felmagasodnak, égbe nyúló jelként mutatnak a mély-
ségre, mely felé a társadalom perczről perezre közeledik, 
hogy saját kezével áaott sirjába temesse magát. Hol tegnap 
állottunk, ott ma már nem állunk és holnap még kevésbbé 
fogunk állani ; folyton folyton haladunk, ha haladásnak le-
het nevezni a tűz emésztő lángját , mely rémes pusztítással 
tesz tanúságot romboló hatalmáról, ha haladásnak lehet ne-
vezni a fekélyt,- mely elhanyagolva vagy épen táplálva to-
vább rágódik a testen, míg teljesen megsemmisiti. 

A hit a természetfeletti létben a nyilvános életből k i -
zárva, csak egyesek keblében rejtözvo él még ; a tekintély 
alá van ásva, a hitetlenaég szellője orkánná változott, r a -
gadja magával az emberiséget az erkölcai aülyede's mélyé-
hez, mely támpontját elvesztette s rohanva halad elveszni. 

Ezt hozza újévi ajándékul minden év ; a múlttól a jövő 
örökaégként ezt nyerte, hogy az elkéazitett halál torkába 
dobja az emberiséget. 

Fogja-e ezt tenni ? Be fogja-e fejezni a mult bűnét ? 
Nem fog-e talán az utósó perezben viaazarettenni a mély-
ségtől ? Ki mondja meg. Egy bizonyos. Elvek emelik, elvek 
sülyeaztik, a táraadalmat, azok a tények rugói, az élet 
irányadói. 

Európa és hová a pogány Róma elvei elhatottak, azon 
mértékben sülyedt alá, hogy tovább már nem sülyedhetett, 
amint ezen elvek tért foglaltak. 

Az emberiség emelkedésének szemtanúi csak azon 
percztől és azon mértékben vagyunk, melytől és miként a 
kereszt elvei hóditó foglalásukat megkezdették éa fo ly ta t -
t ák az elmékben és szivekben. Isten, Megváltó, lélekhalha-
tatlanság, szóval, a természetfeletti lét és mindaz iránt 
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nyilvánult hit, mi vele összefügg, oly gyorsan emelte a 
tá rsadalmat , hogy csudaszerü újjászületése, emelkedése, 
csakis onnan magyarázható, mert a beszivott, az élet min-
den viszonyait szabályozó, elvek forrását Isten képezé. 
Mellőzzük ez elveket, úgy mellőztük emelkedésünk eszkö-
zeit, elökészitettük az utat, melyen haladva nem vár a t á r -
sadalomra egyéb, mint azon mélység, mely a hajdan pogány 
kort oly szánandó állapotban tünteti fel. 

Es ma e pontnál vagyunk. 
Évezredes hullámzás, évszázados küzdelem, után a 

társadalmat a multszázadi hitetlenség apostolainak nyom-
dokain előtörni lá t juk ; ismét magasra emelve lá t juk a po-
gány Róma elveit, romjait szemeinkkel szemléljük ; az á t a -
lános convulsio a társadalmi élet alapjául letett elvek kö-
vetkeztében csak idő kérdése, csak attól függ, fog-e tovább 
haladni az emberiség a lejtőn, melyen egy százada halad 
vagy felismerve a veszélyt, egy erős elhatározással szakit-e 
a múlttal, hogy jobb jövőt készitsen magának és a jövő 
nemzedéknek, mint minőt neki a mult hagyományozott ? 

Az elvek, az eszközök, melyek egy pogány világot 
voltak képesek sülyedéséből felemelni, képesek az elmerü-
léshez közel levő társadalmat is feltartani.Ha képesek vol-
tak keresztény társadalmat alkotni, képesek lesznek a meg-
romlottat is újjá alkotni. Erejük ma is az, mi volt kezdet-
ben ; nem haltak ki, nem szűntek meg létezni, csak bűnö-
sen, hálátlanul, leszoríttattak a térről, mely jogosan egye-
dül őket illeti meg. 

Elvek elvekkel, eszmék eszmékkel, állnak harczban ; 
magától az emberiségtől függ választani, a kettő közül 
melyeket segitse diadalra. Ugy akar-e győzni, hogy győ-
zelmében bukását vagy hogy erkölcsi létének biztositékát 
találja fel ? 

Alig hinnők, hogy az ismert kettős irány mellett a 
válasz kétes, habozó, lehetne mindazok részéről, k ik a v i -
szonyokat komolyan mérlegelve, velünk együtt visszariad-
nak azon több mint kétesértékü, mert határozottan veszé-
lyes, haladástól, melynek útjain mai nap a társadalom 
gondtalanul já r . Es ha igy van, ha gondokba merülve van-
nak, k ik aggódva szemlélik a helyzetet, melybe örvényként 
sodortatik a társadalom elvei folytán : mi természetesebb, 
mint hogy fokozott erővel működjünk ez örvény elhárí tá-
sán a régi és mégis mindig u j keresztény elvek alkalmazá-
sa által. 

A pogány Róma felújított pogány elvei megsemmisítés-
sel fenyegetik mindazt, mit a kereszténység a társadalomban 
nagyot és szépet alkotott. Az emberiség homlokáról letö-
rülni siet és müvéhez közel van, a ker. jelleget, a gondolat 
és érzelem országát, elmét és szivet megfosztani törekszik 
a már hitetlen kor azon nemességtől és emelkedettségtől, 
melyet a kereszténység kölcsönzött. Ezt ellensúlyozni nem-
csak, de a czélba vett szándékot teljesen meghiúsítva, 
a már már teljesen elvesztett keresztény jelleget visz-
szaállitani, egyedül a keresztény Róma elvei, azon elvek, 
képesek, melyek a világi trónjától ugyan megfosztott, de a 
lelkek felett hatalommal mais bíró, egyházfő ajkairól hang-
zanak. 

Sokat vétkeztek a kereszténység ellen, kik méltóság, 
tekintély, tudomány, műveltség vagy bármely czimen a 

társadalomban vezérszerepre hivatva voltak vagy magokat 
hivatva lenni vélték. Elhagyva az igazság kútforrását , vég-
veszélynek tet ték ki a társadalmat. Expiatio nem adat ik, 
míg csak vissza nem térnek, honnan eltávoztak, míg csak 
vissza nem fogadják, mit maguktól eltaszitottak, a keresz-
tény elveket. Ez az egyedüli mentő eszköz, ez lesz képes 
kiengesztelni a társadalmat is azok iránt, kik jóléte, n y u -
galma, ellen annyit vétkeztek. 

Jeleztük futó pontokban helyzetünket, jeleztük a k ö -
telmeket, melyek teljesítését a társadalom vár ja tőlünk. Az 
út, melyet követünk, előttünk egészen tisztán áll. Raj tunk 
nem fog múlni, hogy rendithetlenül ragaszkodjunk eddig is 
követett elvünkhez, hogy felébredésre intsük azokat is, k ik 
szunyadni látszanak. Rómára függesztjük szemeinket, val l -
juk elveit, mert tudjuk, hogy csak vele van biztositva lé-
tünk, nélküle megsemmisülünk. 

Vigilius. 

RÓMA, a k ü l f ö l d i C o l l e g i u m o k f o g a d t a -
t a t á s a a s z e n t a t y á n á l . Mivel szerencsétlen száza-
dunkban az egyház bokros megtámadtatásai főleg a vallás-
ellenes sajtótól erednek : illő és méltányos, hogy a vérig 
zaklatott kath. egyház tántorithatlan fiai a conservativ sajtó 
ú t ján is iparkodjanak egyfelől a tévelyeket korbácsolni, 
másfelől pedig egyszerű, de hü, vonásokban megmutatni, 
hogy — haj ! a zivatarok közepette is tudunk ám mi bol-
dogok lenni. Nemcsak tolongó vihar ellen küzdő egyesek 
bátorsága vagy a gúnytenger özönétől nem félő egyegy k i -
józanult hitéletének ujjáébredése dagasztja a nemesen érző 
keblet valódi örömre, hanem egész testületek is megelége-
dett örömmel s vidám önmegadással vall ják : Krisztusért 
szenvedni boldogság. 

Szabadjon tehát nekem is igen tisztelt szerkesztő iir 
becses lapjában nem ellenségeink minduntalani garázdálko-
dásainak, hanem ama leirhatlan örömnek adni némi kifeje-
zést, melyien deczember 14-én a többi intézetekkel együtt 
német-magyar Collegiumunk is ő szentsége által részesitte-
tett. Hogy ugyanis az olasz parlament megnyitásakor a bé -
reltek által tett gyér tüntetések ellenében mi is, nem ám 
fizettetve, fogoly pápánkat szivből üdvözölhessük, a k ü l -
földi Collegiumokkal testületileg hódolatnyilvánitás végett 
audientiát kértünk. Ez emiitett napon meg is adatott. 
Nem szükség efeletti gyermeki örömünket eleven, színek-
ben ecsetelni. A tudat, hogy már 7 hónap óta nem látott , 
békókba vert, szentatyánkat újból szemlélhetjük, szivün-
ket csordultig megtölté — s míg kipirult arczczal élénkebben 
iparkodtunk egymásnak titkos érzeteinket szavakkal is 
nyilvánítani, addig gyors, csaknem futó, lépteink észrevét-
lenül a Vatikán terére vittek. Ah dicső épület, kit rejtesz te 
a világ előtt ? Honnan van, hogy valahányszor szemléllek, 
szívemet keserű bútól szorulni érzem ? hogy hajlandó vol-
nék könyeimnek mindannyiszor szabad folyást engedni ? — 
Valóban, valahányszor lépteim ide visznek s az olasz bé -
renczek mogorva alakjait a pápai palota főajtaja előtt — 
mely nem az övék — őrködni látom, képzelmeimben ön-
kényt Megváltónk sírja tűnik fel, melyet pogány római 
zsoldosok őriztek. Mintha hallanám, e magasztos sirból 
tompán, de szivrehatóan, hangzik az ősz látnók vértanúi 
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önmegtagadása és bizalma: etiamsi me occiderit, in ipso 
sperabo ! 

Lépjünk be. A vigyázva feltárt külső ajtón belől a 
pápa nyakig fegyverzett sehvaitzi testőrsége vetett vizsga-
tekintetet reánk. Daliás hősök ezek, kik, meg vagyok győ-
ződve, csak maroknyi számmal is sok bajt volnának képesek 
egész tengernyi támadó csőcseléknek okozni. — Majd pá-
pai csendőrök és a palotagárda több tagjai mosolylyal te -
kintettek reánk, mint mikor rég nem látott ismerősök ú j -
bóli találkozáskor egymást üdvözölni szokták. Szóval, a 
Vatikán belsejében még egy kis pápai állam létezik, a ne-
mesi és sehvaitzi testőrség, a palotagárda és az óriási csend-
örök még tekintélyes számban vannak, k ik , tudom, mihelyt 
a pápai uralom jogait visszanyerné, a városban az óhajtott 
rendet azonnal helyre fognák állitani. A pápa saját ala-
mizsnáiból fizeti ezeket, mint szintén kenyérből kiesett 
egykori hivatalnokait is nagylelkűen nyugdijban részesíti. 

Miután a márványlépcsőkön felhaladtunk, nyájasan 
az igen diszes consistoriumi terembe vezeténok, melynek 
egyik végén mennyezet alatt egy vörös bársonynyal bevont 
pápai szék emelkedett. Szép számmal gyűltünk össze, t. i. 
tiz külföldi Collegium számos növendékeivel és elöljáróival, 
,kiket egy érzet lengett át : hódolni a pápának nemcsak sa-
já t , hanem nemzetük és hazájuk nevébon is. — Nemsokára 
megnyilt az ajtó s kit oly mohón vártunk, a pápa, biborno-
kok, praelatusok, kamarások s nemesi testőrök kíséretében 
belépett. Mindnyájan önkényt a szó teljes értelmében egy 
„ah" - ra fakadtunk, oly tele volt szivünk a boldog pillanat 
kéjétől. Szemeimet, a mint csak birám, kimeresztém, hogy, 
ha lehetne, a kedves pápát sóvár tekintetemmel egészen le-
nyeljem. Hányat nem igézett meg már ! De hát a gondola-
tok, miként csatáztak azok lelkünkben e dicső pápa múlt ja 
felett ! ? Hosszú kor vont szép, hópehelylyel borított, hom-
lokára barázdákat, melyek mindegyikéből szenvedéseinek 
egy korszakát lehető kiolvasni. Mennyi bántalom, mennyi 
üldözés, mennyi rágalom, nem szórta már rá mérges nyilait . 
Ámde nincs megsemmisülve ! Nézd, ott ül a székben, arczát 
dicső múltjának fénye övedzi, szemében szent vidámság ül, 
ajkairól sorsával megelégedett nyájas mosoly lebben el. Ott 
ül megfogyva bár azaz kifosztva jogaiból, de törve nem, 
hanem még ép erős lélekkel. Quid existis videre ? arundinem 
vento agi ta tam? Nem, hanem mint bérez tetején a százados 
tölgy, oly tántorithatlan, semmi fergetegtől sem félő, bátor 
hőst. Sed quid existis videre ? Egy pápát, minőt Róma a 
kath. egyház alapítása óta szakadatlanul szemlélt ? Oh, töb-
bet, többet mint pápát ! 

Ez s ehhez hasonló értelemben tolmácsolá a lengyel 
Collegium érdemdús igazgatója meleg érzolmeinket. A hó-
dolatnyilvánitásnak vége s ime a pápa felemelkedve meg-
szólal. Ah, minő beszéd! még most is szánt borzalommal 
tölti el szivemet. Harmadszor vagyok már többi társaim-
mal együtt szerencsés fogsága óta audientián lehetni, de 
igy beszélni még nem haliám ! — Hát még a királyi alak ! 
Ezüst für tök, mint szép korona fején, hófehér talaris t a g -
jain, mellén aranykereszt, vállain piros köpeny. Méltóság-
teljesen tekintett végig gyülekezetünkön s minél többet 
szólott, szép arcza annál inkább szikrázott az apostoli hév-
től. Jobbjával gyönyörű taglejtéseket tett s mivel e miatt 

jobb válláról a bibor köpeny lecsúszott s csak bal vállán 
függöt t , ez igazán királyi alakban tünteté fel őtet. Mint 
egykor Mózes Sión hegyén, akként szórta villámait jelen 
korunk e halhatatlan Mózese ! 

I t t közlöm gyorsirat után gyönyörű szózatát, részint 
mivel feltűnő világot vet jelen korunk állapotára, részint 
pedig üdvös és a szivbe mélyen bevésendő tanúságot rejt 
nemcsak magam, hanem magyarhoni kedves pályatársaim 
számára is. Magasztos szavakkal tehát imigyen szólott : 
„Az üldözések korszakát éljük. Krisztus egyháza ugyanis 
minden oldalról támadtat ik, szorongattatik. K i t agadha t j a? 
Ti azonban a fájdalmat, mit ezek miatt szivünkben szük-
ségkép kell éreznünk, talán azon észrevétellel akar já tok 
csillapítani, hogy az egyház már keletkezésekor hasonló 
sorsban részesült. Igaz, alig létesité Isten e csudálatos mü-
vét a világban, ez azonnal ellenséges indulattal zúdult fel 
ellene ; de e miatt szerfelett ne csudálkozzunk, mert a világ 
akkor a hitetlenség, igazságtalanság és tudatlanság legsű-
rűbb, legsötétebb, homályába volt eltemetve. De, vetitek 
közbe, az üldözések még akkor is dühöngtek, mikor az 
egyház az emberi társadalmat az igazság fényével megvi-
lágosította és oktat ta , hogy a méltányosság és életszentség 
ösvényén haladjon. Azonban nem rég értesültem egy tudós 
külföldi áldozár jeles müvéről, melyben állít tatik, hogy az 
egyház jelen üldözései sokkal nagyobbak és borzasztóbbak, 
mint minőket eddig az egyháztörténelem felmutatott. Én 
is e meggyőződésre jutottam, melyben annál inkább mege-
rősödöm, minél többet elmélkedem a jelenkor feldúlt viszo-
nyai felett. Levate oculos vestros in circuitu. Tekintsetek, 
fiaim, bár merre, keletre vagy nyugotra, délre vagy é j -
szakra, mindenütt észreveenditek, hogy a társadalmakban 
az uralkodó körök hitehagyottak, apostaták. A hitehagyot-
takra pedig Istennek átka nehezedik ! Mivel tehát ez átok 
míg tar t , az apostatáltnak fülét az isteni igázságok előtt be-
dugja és ajkairól nem egyebet, mint istenkáromlásokat 
hangoztat : azért ma nehezebb, mint valaha, Isten igéjét 
győzelemre vinni. Mert ha a körülmények helyzete ilyen, 
ha azok, kik a társadalmak élén állanak, a sátán kezeiben 
vannak, igen, ha lángoló gyűlölet szítja őket Krisztus Jézus 
ellen: mondjátok, minő erő, minő bátorság, minő buzgalom, 
minő tudomány, minő életszentség, volna elegendő velük 
szembe szállani s azokat , kiket a csalfa kormányok elszé-
dítettek, megtéríteni ? Ennélfogva felszólítlak titeket, fiaim, 
hogy minél buzgóbban és állhatatosabbau szenteljétek ma-
gatokat a tudományoknak, hogy ezek fegyverével annál 
biztosabban győzhessétek le az ellent és naponta növeked-
jetek az erényben, hogy valódi szent élettel szégyenithes-
sételc meg őket. Egy példásviseletü, erényes, papot ugyanis 
még az ellenség is becsül. Igen, tudományra és erényre tö -
rekedjetek, az ernyedetlen buzgalomban és szeretetben gya-
rapodjatok, — most bír játok erre a legszebb időt, — hogy 
egykoron a szóval ajkaitokon s a karddal kezetekben győ-
zelmesen vívhassatok. Adjon l3ten a ti eszeteknek világos-
ságot s áldja meg edzett erővel akaró tehetségteket, hogy 
jogait, az anyaszentegyház jogait, bátran védelmezhessétek, 
amaz egyházéit mondom, mely ma oly kegyetlen üldözé-
seknek van kitéve. Ez az emlék, mit ma nektek nyúj tok ; 
bárcsak Isten azt mélyen szivetekbe vésné és bárcsak az ő 
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dicsőségének méltó eszközeivé idomitana titeket. Megáld-
lak benneteket, megáldom a hazát és a nemzetet, melyhez 
tartoztok s megáldom családotokat az Atya, Fiu s Szent-
lélek nevében . . . " 

í gy akart az őszbeborult, halhatatlan, főpap Megvál-
tónk igazi szeretetétől lángoló beszédével sziveinkre h a t n i , 
melynek ihletett heve — ah, nem kétlem! —• mindnyájunk 
szivébe szent érzetet varázsolt s lelkűnket a jövőre egy 
erélyes fogadásra készteté. 0 , ha oldalamon egy kard f ü g -
gött volna, azt magasan kirántva, mint a pozsonyi ország-
gyűlésen hajdani őseink, lelkesülten kiáltottam volna : mo-
riainur pro Rege et Papa nostro ! 

Gidófalvi Gergely.*) 

PARIS. G r r a t r y m e g h ó d o l a v a t i k á n i z s i -
n a t n a k . Grratry, az egykori oratorianus, jelenleg a párisi 
érseki megye papja, Montreuxból, hol betegen fekszik, mult 
november hónap 25-én főpásztorához a következő sorokat 
intézte : 

Monseigneur ! Ha nem lettem volna súlyosan beteg és 
képtelen levélírásra, már régen intéztem volna nagyméltó-
ságodhoz hódolatom nyilvánítását. 

Ma azonban sietek nagyméltóságod előtt egyszerűen 
kijelenteni azt, mit, úgy hiszem, nem is szükség mondani, 
tudniillik, hogy úgy, miként paptestvéreim mindannyian, a 
vatikáni zsinat határozatait elfogadom. Mindazt, a mit az 
eldöntés előtt e tárgyra vonatkozólag ama határozatok ellen 
irtam, visszavonom. 

Kérem nagyméltóságodat, küldje nekem áldását. 
A párisi érsek eme levélre következőleg válaszolt. 

„Kedves abbém! 
Rövid, de jelentőségteljes, levele, melyet szenvedése 

helyéről hozzám intézett, épületes és engem megvigasztal. 
Eléggé ismertem önt, hogy soha se kételkedjem önnek az 
egyház határozatai iranyábani teljes tanulékonyságáról . 
Ezen alávetés a papnak és püspöknek valódi dicsősége és 
nagysága, ez egyszersmind a lelkiismeret egyedüli bizton-
sága. 

Ön sokat irt az igazság védelmére ; de Ön az egyház-
nak még nagyobb szolgálatot tesz, midőn a keze által a leg-
utóbbi időben irt sorokat visszavonja, mint midőn ugyan-
azon kéz által ama sok ékesszóló és hasznos könyveket 
megírta, melyek a hitet a lelkek oly nagy sokaságában 
megszilárdították. 

Ily nagylelkű és nemes példa által viseletünket össz-
liangzatba hozzuk meggyőződésünkkel és megmutatjuk a 
világnak, hogy őszinték vagyunk, midőn azt áll í t juk, hogy 
a hitnek világa magasabb és fénylőbb, mint gyenge és inga-
dozó értelmünk világossága. 

Forrón óhajtom egészsége helyreállítását, hogy foly-
tathassa a hitnek védelmét ama fényes tehetséggel, mely 
önt megkülönbözteti és azon uj tekintélylyel, melyet Önnek 
az alávetés olyannyira becsülendő ténye kölcsönzött. 

Páris, deczember 8. 
Hyppolit József érsek." 

*) Köszönjük o lelkes levelét. Szabadjon reménylenünk, hogy nem 
leszen az utolsó. Szerk. 

IRODALOM. i 

„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

Jelen, nagyérdemű Írójának ügybuzgóságát és theolo-
giai alapos tudományát nemes vonásokban előtüntető, mun-
kálat , mint megjelenésének éve mutatja, nem tartozik a k i -
adványokban gazdag német irodalom legújabb termékei 
közé s mióta az a sajtót elhagyta, ugyanezen halhatatlan 
szerzőnek már egynél több alkalmi elmemüve is közzététe-
tett az álokoskodásokkal feleresztett phrásisok lovagjai, 
a megtestesült jog- és birtokrablás, istenkáromlás, szomorú 
emlékű mesterei, ellenében. Mindamellett rendén levőnek 
ta r t juk ezen régebben nyilvánosságra bocsátott műről is 
megemlékezni, egyrészt, mert e becses lapokban még 
eddigelé ismertetve nem volt, másrészt pedig, mivel meg 
nem állhatjuk, hogy megszivlelésül ne jelezzük a szabados-
kodó, önző és csupán tömjéneztetést hajhászó, sajtónak, 
népámitó szájhősiességgel, ízlést és tekintélyt, becsületet és 
igazságosságot, kíméletlenül arczulcsapó, irányzatos rosz-
akaratról tanúskodó, modorát, eljárását, mely gyakoribb és 
czéljaiban kevesebbé válogató, mintsem egynémelyek gon-
dolnák. 

Hogy e kiadvány czélját, rendeltetését, világosabban 
felismerhessük, kis széttekintés nem lesz egészen fölös-
leges. 

Emlékezni fognak a „Religio" t. olvasói azon multévi 
mindent inkább, mint a való igazságot s legszentebb jogo-
kat védelembe fogadó, sőt már a vallás szentélyébe is rom-
boló kezekkel betolakodó, „Main-Zei tung"-ban és a d a r m -
stadti kamarában az egyoldalú s e mellett ingerült tollal, 
legnagyobb vehementiával közlött, illetőleg elmondott, 
semmit jelentő, a számtalanszor szemeink közé dobott, de 
mindig megczáfolt, (jóllehet a gondolkodni és combinálni 
nem szeretőkre, a mélyebben pillantani nem igen képesekre 
nézve, vakító) sophismáknak mesterségesen összeszűrt quint-
essentiáját képező, a lap- és okadatolatlan álmadozásokra, 
szennyes rágalmakra, melyeket minden becsületes és pá r -
tatlan sziv mély s keserű fájdalom nélkül alig vehetett t u -
domásul. Es, erősen hiszszük, legtöbben ezen éktelen tény-
ről, a szeméremvesztett egyoldalúság ezen kirívó el járásá-
ról, értesülve, ama hő óhajtástól lőnek áthatva, vajha hal-
latná kellő erélylyel, előadási világosság- és gondolattiszta-
sággal, hangosan és ünnepélyesen, otthelyütt valaki t i l t a -
kozó szavát szemben a becsület és igazságosság főösztöné-
nek megsértésével, melyek nélkül valamely állam szintúgy, 
mint egyed biztonságát képzelni sem lehet ; vajha valamely 
hitbuzgó, lelkos, a világos előadással nagy készültséget p á -
rosító, tudós és bátor férfiú, a jelen szabadság uj korszaká-
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bail kiváltképen ki tet t vallás szent ügye és igazai mellett 
a köztanácskozás süket falain kivül az irodalmi pályán is 
síkra szállana az ellen tervszerüleg támadó és ostromló, 
fosztogató és hazudozó, vallásfaló, piszkos, táborával, mely 
magát és körét feledve, csak mások, a katholicismus, a j ta ja 
előtt szeret söpörgetni, csak mások állítólagos hibáin r á -
gódni. 

Ezen minden hü katholiknsnak, sőt minden jóérzü-
letünek (mert másokat hamis vádak ellen erőteljesen védeni, 
bárha az török, hindu vagy más kath. keresztény h i tünk-
kel ellenkező elveknek hódolna is, minden becsületes em-
bernek kötelessége, hacsak valaki a rágalmazók tanácsá-
ban ülni nem akar) kebelében önkényt támadt k ivánatnak 
valósulta felöl örvendetesen győz meg bennünket az előt-
tünk levő és bemutatásra szánt jeles dolgozat. 

Már czime is jellemző ezen kitűnő szakismeret mellett 
őszinteséget, mérsékletet és magas erkölcsi érzelmet eláruló 
munkálatnak és bőven elégséges arra, hogy mindazoknak 
éber figyelmét vonja magára, k ik a valódi műveltség, tudo-
mány, erény és igazság iránt nem közömbösek. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A kiefersfeldi plébánost, Bernardot, főpásztora e x -

communicálta, mert a müncheni ókatholikus programmot 
elfogadta s helyére vicariust nevezett ki. Bernard úr azon-
ban a templomkulcsokat nem adja senkinek s igy a kiefers-
feldi katholikusok, kik között igen kevesen vannak, kik 
Bernard plébánossal tar tanak, meg vannak fosztva az isteni 
tisztelettől. E miatt a kormánynál panaszt emeltek, mely 
azt felelte, hogy forduljanak e tekintetben kiközösitett 
plébánosukhoz. Ugyanigy van a dolog Tuntenhausenben, 
azon különbséggel, hogy itt az excommunicált plébánosnak 
egyetlenegy hive sincs, de azért a templomkulcsokat magá-
nál tar t ja s a kormány pártfogolja,. De ha e dolog megfor-
dítva történnék, a hivek válnának el az egyháztól s a pap 
hü maradna, majd segítene a kormány. — A bajor muzsi-
kus, most theologus, kormány csakugyan azt tünteti ki, 
hogy Bajorország éret t az annexióra. Avagy talán épen 
ezen dolgoznak az excellentiás u r a k ? Szegény bajor k a -
tholikusok. 

— A „Reménység könyvének" kiadói tisztelettel j e -
lentik előfizetőiknek, hogy a mű megjelenése nyomdai aka -
dályok miatt néhány héttel elkésett. Tehát béketürésért 
esedeznek. 

— Németországban a háború befejezése óta a liberáli-
sok igen szorongatják a katholikusokat és szemükre vetik, 
hogy mert Rómában van a fejük, hazájukat nem szeretik s 
azért kivételes rendszabályokkal kell őket körülvenni. 
Ezen vádakra a berlini „Germania" megfelel s kimutatja, 
hogy a katholikusok többet tettek Németországért a háború 
alatt , mint a protestánsok. Düsseldorf kerület, melynek 
katholikusai 3.5 részét teszik a lakosságnak, 804,958, a 
kölni majd egészen kath. kerület 439,771, az egészen k a -
tholikus aacheni kerület 139,200, az 5.6-od részben kath. 

t r ier i kerület 120,000, a 3.5-öd részben kath. westfáli kerü-
let 225,794 tallért adakozott a haza oltárára. A kath. mal-
tai rend vitézei 225,471 tallért gyűjtöttek. Ezzel szemben a 
protestánsok sokkal kevesebbet adakoztak. A protestáns 
szász tartomány, mely kétszer annyi lakost számlál, mint 
Düsseldorf kerület, 725,000, Preussen 202,410, Pomerania 
101,697, Brandenburg 100,000, porosz Silezia 151,687 t a l -
lért. A protestáns Szent-János-lovagok 182,076 tallért 
gyűjtöt tek. — Kik szeretik tehát jobban hazájukat — 
tettel ? 

— Szentatyánk deczem. 22-én a bibornokok jelenlé-
tében a következő főpásztorokat praeconizálta : Basile xav. 
Ferenczet reggioi érsekké Calabriában, Baranovszky Bálin-
tot lublini, Valsecchi Sándort bergamói coadjutorrá cum 
jure successionis, Mauri de Montefiascone Egyedet rietii, De 
Martino Miklóst venosai, Patroni Tóbiást valvai és sulmon-
tanai, De Giacomo Frigyest marsii, Augusto Benedeket l a -
cedoniai, Dalena Antalt monopolii, Ramaschiello Domon-
kost szent-agathai, Pitera Antalt bovai, Acquaviva de T r i -
carico János bárót nuscói, Basile Sándort cassanói, Laterza 
Anasztázt bojanói, Cantoli Sándort bovinói, Pierrallini J á -
nost collei, Gianotti Leonardot modiglianai, Cano Jenőt 
bosai, Ipolyi Stummer Arnoldot beszterczebányai, Richard 
Ferencz Mária Benjámint bellei, Duquesnay Alfrédét limo-
gesi, Dom Nouvel Anselmet quimperi, Correa de Bastos 
Pinna Emmanuelt coimbriai, Pereira Batelho de Amaral e 
Pimentel János Máriát angrai, GonÇalves de Oliveira Vitái 
Máriát olindai, Dom Vaccari Lajost sinopei in partibus, De 
Nicola Ferenczet háliai in part., Soubirranne Péter János 
Józsefet sebastei i. p.; breve által : Dom Scarischik Vilmost 
port-louisi, Lions Ferenczet basilopolisi i. p.,Lepley Gyulát 
gabalai in partibus püspökökké. A pallium a reggiói érsek-
nek megadatott. 

— Württembergből egy protestáns ir ja a „Germániá"-
nak, hogy az odavaló protestánsok között a darmstadti 
protestáns gyűlésen történtek kellemetlen benyomást okoz-
tak, mert egyátalán nom hajlandók a rationalismusnak hó-
dolni vallási dolgokban. Különben a pápa s a jezsuiták el-
leni kifakadásokat azért is kárhoztat ják, mert kathol iku-
soknál, magokat a jezsuitákat sem véve ki, soha se tapasz-
tal ták, hogy gyűléseiken, nyilvános előadásokban, a protes-
tánsokat bántalmazták volna. — Úgy van ez másutt is. 
Alig ta r tha tnak valami összejövetelt, melyben a kathol iku-
sokat nem sértegetnék és mégis a katholikusok a türelmet-
lenek, vallásháboritók. 

Beküldetett Elöfizatési felhívás „Apollo" czimü zene-
lapra, mely zongorára és néha más heng3zerekre szerzett 
zenemüveket tartalmaz. Megjelenik minden hónap 1-én és 
15-én egy füzet. Szerkeszti Fellegi Victor Budán iskola 
utcza 191. sz.Előfizetési feltételek, dalárdatagok, képezdei, 
zenedei s zenoakademiai tanárok és tanulók számára, ha az 
illető intézet útján s pecsétje alatt történik az előfizetés, nép-
tanítók s zenetanárok részére, ha állásukat igazolják, 
egész évre három ft . 75, félévre 1 f. 88, negyedévre 94 kr. 
egyes szám 30 k r ; különben egész évre 5 f., félévre 2. 50. 
negyedre 1. 15., egyes szám 50 kr. Tiz példányra egy in-
gyenpéldány. A mutatványszámot s programmot ingyen s 
bérmentesen mindenkinek megküldi a kiadó, ki azt kéri. — 
Zenebarátok figyelmébe ajánltat ik. 

— A párisi érsek mult év deczember 3-án hozta 
be ünnepélyesen a St-Sulpice templomba a római ritust. 

Felelős szerkesztő CSELKA M N D 0 K , 

Nyomatot t Pesten, 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, január 6-án. S I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Veritas liberabit vos. — Samassa 
József szepesi püspök ö mlgának pásztorlevele. — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Yeritas líberaMt vos. 

i l 
Az igazság, mely hivatva van az egész világot 

megvilágositani, megszabadítani, boldogitani, maga 
a megváltó Jézus Krisztus vagyis az ő teljes, hami-
sittatlan, tanítása azon igazság, melynek a fentebb 
jelzett változásokat kell a világon előidézni. Ez ál-
lítást nem tagadhatja senki. 

Krisztus továbbá magamagát, az igazságot, ta-
nítását, egyedül apostolainak hagyta, kiknek meg-
parancsolta, hogy az emberi nemet az igazságra ta-
nítsák s nehogy a teljes igazságból valamit elfelejt-
senek, roszul fogjanak fel avagy idő folytán megha-
misítsanak, habár nem gonoszságból, de emberi gyar-
lóságból, nekik adta a Szentlelket, ki őket a teljes 
igazság ismeretére vezesse s folyton őrködjék felet-
tük. Ez állítást sem tagadhatja senki, mert Krisz-
tusnak szavai ezt minden kétségen kivül helyezik. 

Önkényt felveti magát ezek után a kérdés : az 
apostolok után hol lelhető fel az igazság, Krisztus 
hamisittatlan tanítása? Mert ismeretes dolog, hogy 
az apostolok, mint emberek, már sok száz év óta 
meghaltak. Meghalt-e velük az igazság és sírba szállt 
avagy létezik valahol s ha igen, hol? 

E kérdésre való feleletet előbbi czikkünk végén 
már anticipáltuk, amennyiben egyenesen a katho-
lika egyházra mutattunk, mint mely az i g a z s á g -
n a k ö r ö k ö s e , f e n t a r t ó j a s b i z t o s t a n i -

t ó j a. De üdvös lesz ezzel kissé bővebben foglal-
kozni. 

Mindenki be fogja látni, hogy Krisztus nem 
azért jött a világra, miszerint tanitása által pusztán 
az akkor élő zsidókat s pogányokat vezesse az igaz-
ság megismerésére, hanem azért, hogy tanitása által 
a világ minden népét a világ végéig boldogítsa. 
Azért parancsolta, hogy az ő tanítására a világ min-
den népe taníttassák, „ d o c e t e o m n e s gentes," 
„praedicate Evangelium o m n i c r e a t u r a e " s azért 
igérte, hogy „ecce, ego vobiscum sum omnibus die-
bus u s q u e a d c o n s u m m a t i o n e m s a ecu Ii." 
Minthogy pedig az apostolok nem éltek „usque ad 
consummationem saeculi" : világos, hogy tanításá-
nak hirdetését másokra is bízta, kik folytatnák azt, 
mit ő kezdett, az apostolok folytattak. 

Az továbbá a kérdés: kik tehát azok, kik az 
apostolok által megbízattak, hogy az igazságot, Krisz-
tus hamisittatlan tanitását, hirdessék a világnak ? 
Mert ha ezt ki lehet mutatni, mégpedig minden két-
ségen kivül, akkor nincs más hátra, mint hogy az 
igazságot csakugyan ezektől fogadjuk el. 

Krisztus a tanítási hatalmat az apostoloknak 
adta, n e m m i n t e g y e s s z e m é l y e k n e k , ha-
nem mint az általa az igazság folytonos hirdetésére 
alapítandó egyház főpásztorainak. Mert ezeknek 
mondá: „Docete omnes gentes, praedicate Evange-
lium omni creaturae. Ecce ego vobiscum sum ; Qui 
vos audit, me audit. Ezen isteni hatalom, tanítani az 
igazságot, átment az apostolokról az e g y h á z r a , 
n e m m i n t t e s t ü l e t r e , melynek minden tagja 
birnaezen tanítási hatalommal, hanem az e g y h á z -
b a n b i z o n y o s s z e m é l y e k r e s e z e k n e k 
u t ó d j a i r a . Mert világos, hogy midőn Krisztus 
az apostolokat küldötte tanítani, őket olyanokhoz 
küldötte, kik tőlük tanuljanak, kik szavaikra, okta-
tásukra, hallgassanak, kiket az apostolok s utódaik 
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az igével tápláljanak, őket kormányozzák, kik nekik 
engedelmeskedjenek, különben nem volna értelme 
annak, hogy do ce te, p r a e d i c a t e , p a s c e ag-
nos, oves. 

És ezen külömbséget nem lehet nem eléggé 
hangoztatni épen napjainkban, midőn az egyházban 
a hivek akarják tanítani a pásztorokat. 

Az apostolok a hatalmat, tanítani, egyenesen 
Krisztustól kapták, mert őket tanítványai közül 
egyenesen kiválasztotta: „Etquum dies factus esset, 
vocavit d i s c i p u l o s s u o s e t e l e g i t d u o d e -
c i m ex i p s i s , quos et Apostolos nominavit," Luc. 
6. 12. Ezeknek adta ugyanazon hatalmat, melylyel 
őbir t : „Sicut misitme Pater et ego mitto vos." Joan. 
20,21. S hogy e hatalom p u s z t á n s e g y e d ü l 
az a p o s t o l o k a t illette, kitetszik abból is, hogy 
ők e hatalommal élni parancsoltatnak, még mielőtt 
hivek lettek volna, mert hisz a tanítási hatalom volt 
azon eszköz, melylyel híveket kellett szerezni. De 
az apostolok tudomásával is birtak annak, hogy a 
tanítási hatalom őket illeti kizárólag, mert mondják 
maguk Act. 10, 40: „HuncDeus suscitavit tertiadie 
et dedit eum manifestum fieri, n o n o m n i p o p u l o , 
sed testibus praeordinatis a Deo, n o b i s , qui man-
ducavimus et bibimus cum illo, postquam resurrexit 
a mortuis. E t p r a e c e p i t n o b i s p r a e d i c a r e 
p o p u l o . " Tehát Krisztus tanítását hirdetni, az 
igazságra a népeket tanítani, egyenes kiváltsága az 
apostoloknak. S minthogy Krisztus tana, az igazság 
az egész emberi nem számára adatott a világ végéig, 
ezen kiváltságos hatalom az egyházban p u s z t á n s 
e g y e d ü l az a p o s t o l o k u t ó d a i t i l l e t i s 
a b b ó l a h i v e k k i v a n n a k z á r v a . Ezeknek 
tanulni, nem tanítani, engedelmeskedni, nem paran-
csolni, van joguk az egyházban. 

Ha tehát valaki az apostolok h alála után az 
egyházban az igazságot, Krisztus hamisittatlan tani_ 
tását, akarja birni, n e m az e g é s z e g y h á z h o z ^ 
m i n t t e s t ü l e t h e z , k e l l f o r d u l n i a , hanem 
az apostolok utódaihoz, azokhoz, kikre az apostolok-
nak Krisztustól adott tanítási hatalom egész teljében 
átment, a tanító egyházhoz, mint most nevezik vagy-
is a pápához s püspökökhez. A ki nem ezeknél, ha-
nem a világnál, mint ez az egyházzal ellentétben 
van vagy pedig a hivek összeségénél keresné az 
igazságot, az ott keresi, hol azt Krisztus nem hagyta, 
rosz helyen keresgél s mit sem talál. 

Ha tehát az igazságot akarjátok tisztán, hami-
sittatlanul, birni Krisztusnak mennybemenetele 

s az apostolok halála után, az egyház magisterium 
vivumához forduljatok. 

Ennek ellenében a protestánsok azt mondják, 
hogy ha valaki az igazságot, Krisztus hamisittatlan 
tanítását, akarja fellelni, nem szükség a tanitó egy-
ház magisteriumához fordulni. O t t a s z e n t í r á s , 
ez Krisztus hamisittatlan tanát tartalmazza, ebből 
merithet mindenki. A liberalÍ3 katholikusok pedig 
a szentix'áshoz még h o z z á v e s z i k a h a g y o m á -
n y o k a t s Döllinger legújabban a c r i t i c a i t ö r -
t é n e l m e t , mint oly kútfőket, melyekből az ember 
még a tanitó egyház ellenére is merítheti Krisztus 
igaz tanitását. 

Hogy a szentírás és hagyományok Krisztus igaz 
tanát foglalják magukban, az igaz. De nem igaz, 
hogy azt ezen forrásokból minden ember hamisítat-
lanul meritheti. Mert maga a szentírás és hagyomá-
nyok körül is vannak kérdések, vitás kérdések, me-
lyeket magától minden ember meg nem oldhat. Ily 
vitás kérdések voltak a szentírási canon, az irás 
egyes helyeinek értelme. Már pedig ezen kérdéseket 
azért, mert a szentírás sok helyütt homályos, 
másutt egyenesen hallgat, az ember önmagától meg 
nem oldhatja, legalább nem oldhatja meg csalatkoz-
batlanul. S igy nem is meritheti az ember belőle 
hibázhatlanul Krisztus igaz tanát. Azután, ha a 
szentirás lenne az egyedüli forrás vagy a hagyomá-
nyok s criticai történelem, melyből az igazságot 
kellene merítenünk, akkor az következnék, hogy a 
tudósok, ugyan nem csalatkozhatlanul, talán v a l a -
h o g y csak felismerhetnék Krisztus igaz tanát, de 
a tudatlanok, pedig a világ legnagyobb része ilyen, e 
forrásokból nem menthetnének s legfölebb a tudósok 
bonczolgatásaira, melyek pedig egyátalán nem meg-
bízható eszközök, lennének utalva. És magában az 
emberi társadalomban is a törvény nem maga ma-
gát magyarázza, nem maga magát alkalmazza, ha-
nem egy másvalaki, ki erre hivatva s felhatalmazva 
van. Nem lehet tehát azt mondani, hogy az ember 
Krisztus igaz tanitását önmaga találhatja fel a szent-
írásban, a hagyományokban, mert erre Krisztus, ki 
a tanitást adta, nem egyes embereket hatalmazott 
fel, hanem az egyház magisteriumát, a miértis sz. 
Péter mondja II. Petr. 1, 20, 21: „Omnis p r o p h e -
t i a S c r i p t u r a e p r o p r i a i n t e r p r e t a t i o n e 
n o n fit. Non enim voluntate humana allata est ali-
quando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati locuti 
sunt sancti Dei homines." És hogy lehessen a véges, 
hibás, gyengebelátású, ember ítélő bírája a kinyilat-
koztatott igazságnak? Hogy Ítéljen oly dologról, mely 
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értelme határait messze túlszárnyalja? De magában 
véve logicai absurdum, hogy valaki a szentírás ho-
mályos helyeit propria auctoritate magyarázza. Mert 
ily esetben feltételeztetik nála annak tudata, amit 
még csak keres. 

Nem, a szentírásból és szent hagyományokból 
az ember magára hagyva Krisztus igaz tanítását, a 
hamisittatlan igazságot, nem merítheti, mit eléggé 
bizonyit az is, hogy azok, kik az egyház magisteriu-
mát elvetik s pusztán a szentírásra vagy legújabban 
a hagyományokra támaszkodnak, egymásnak foly-
ton ellenmondanak, igaznak tartja az egyik, mit a 
másik hazugságnak nevez, elfogadja az egyik, mit a 
másik elvet. Már pedig midőn az igazságról van 
szó, akkor ily habozás, kapkodás, nem biztos út an-
nak felismerésére. Ha pedig az igazságot csalatkoz-
hatlanul fel nem ismerhetjük, a szerint életünket nem 
is igazithatjuk, az igazság minket meg sem menthet. 
Azért mondja szent Ágoston Contra epist. fundam. 
c. 5.: „Ego Evangelio non crederem, nisi me Eccle-
siae moveret auctoritas." 

Tehát ismételve mondjuk : Aki azt akarja, hogy 
az igazság öt megszabadítsa, az az igazságot Krisz-
tus mennybemenetele s az apostolok halála után 
nem a szentírásban. sem a hagyományokban, sem a 
criticai történelemben, sem a tudósoknál, sem a vi-
lágnál, sem a liberálisoknál, ne keresse, hanem a ka-
tholika egyháznál és pedig ennek magisteriumá-
nál, a tanító egyháznál. Azért igen szépen mondja 
Schouppe Theol. dogm. I. pag. 169: „Ecclesia est 
abbreviata quaedam ad omnem veritatem via, cuili-
bet patens ac plana." 

Gyönyörűen mondja szent Cyprián azokról, kik 
az egyház magisteriumát elhagyva, más tanítókat 
keresnek, de Unit. Eccl. p. 399.: „Ilii sunt, qui se 
ultro apud temerarios convenas sine divina disposi-
tione praeficiunt, qui se praepositos sine ulla ordina-
tionis lege constituunt. Ibid. p. 400 : Contra ejusmodi 
clamat Dominus, ab bis réfrénât et revocat errantem 
plebem suam dicens: Nolite audiresermones pseudo-
prophetarum. Non locutus sum ad eos et ipsi pro-
phetaverunt. (Jer. 23. 22.) Hos eosdem denuo Domi-
nus désignât et dénotât dicens: Medereliqueruntfon-
tem aquae vitae et effoderunt sibi lacus detritos, qui 
non possunt aquam portare." (Jer. 2. 13.) 

Ide alkalmazható az is, mit Irenaeus mond 
Contra haeres. lib. III. cap. 24. n. 1. : „In Ecclesia 
enim posuit Deus Apostolos, Prophetas, doctores et 
universam reliquam operationem Spiritus, cujus non 
sunt participes emues, qui non currunt ad Ecclesiam, 

sed semetipsos fraudant a vita per sententiam malam 
et operationem pessimam. Ubi enim Ecclesia, ibi et 
Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia etom-
nis gratia. Spiritus autem Veritas." 

A szentírásnak egyesek általi magyarázatáról 
igen szépen mondja Origenes Comment, series in 
Matth, cap. 48. in opp. omm. tom. III. pag. 864: 
„Dicet enim, qui seducere voluerit nos et defendere 
contraria veritati :Eccehic est Christus, demonstrans 
verbi gratia hunc Evangelii locum. Alterius autem 
erroris auctor dicet: Ecce hic est Christus, offerens 
exempli causa alterum textum, qui videtur defendere 
mendacii illius verbum, quod proposuit vindicare. . . 
Erunt autem et alii plures, qui ex divinis Scripturis, 
conjungentes eis suum proprium sensum, dicturi 
sunt discipulis: Ecce hic est, ecce illic . . . Sed nos 
credere illis non debemus, nec exire a prima eccle-
siastica traditione, nec aliter credere, nisi quemad-
modum per successionem Ecclesiae Dei tradiderunt 
nobis." 

Azért mondta valaki : 

Hic liber est, in quo sua quaerit dogmata quisque, 
Invenit et pariter dogmata quisque sua. 

Az idejebeli ókatholikusok ellen pedig igen helye-
sen mondta már Irenaeus Contra haer. lib. I. cap. 
2. n. 2. : „Quum autem ad earn iterum traditionem, 
quae est ab apostolis.. . provocamus eos, adversantur 
traditioni, dicentes se non solum presbyteris, sed 
etiam apostolis existentes sapientiores, sinceram in-
venisse veritatem; Apostolos enim admiscuisse ea, 
quae sunt legalia, Salvatoris verbis." 

Samassa József szepesi püspök ő mlgának pásztor-
levele. 

6) Concedimus Decano, ut absolvat in casibus Nobis 
reservatis, una et restituât ius amissum petendi debiti con-
iugalis, ad tempus, quo munere Decani fungetur. Ista autem 
facilitate ita utetur, ut eandem etiam aliis districtus sui ani-
marum curatoribus, quibus et quando in Domino iudicave-
rit , in casibus tarnen nonnisi singularibus et pro illa tantum 
vice, pro qua petitur, non vero generaliter ad omnes casus, 
subdelegare val eat. 

7) Damus quoque Decano potestatem intra districtus 
ei demandati limites peragendi benedictiones, in quibus iuxta 
ritus sacri rationem chrismatis unctio non est necessaria. 

8) Quum Decani rurales omnibus pastoribus et eccle-
siasticis Districtus semper intendere et invigilare debeant, 
attendere quoque, num nihil in parocliiis sibi subiectis ad 
earum debitum regimen et ciiram animarum spectans ne-
gligatur : nihil evidentius, quam inter primas Decanorum 
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muneris partes esse parochiarum sibi subiectarum exactam 
et frequentem viaitationem, ut notitiam parochiarum acqui-
rere ac corrigenda corrigere aut ad Episcopum corrigenda 
referre queat. Iccirco permultorum Episcoporum vestigiis 
inbaerentes statuimus, ut semel adminus singulis annis pa -
rocbias sui districtus visitent tempusque visitationi desti-
natum parochis tempestive praesignificent caveantque se-
dulo, ne occasione visitationum epulum detur. 

9) Visitationum autem istarum scopus est sanam or-
tbodoxamque doctrinam inducere, bonos mores tueri, p ra -
vos corrigere, populum cohortationibus et admonitionibus 
ad religionem, pacem innocentiamque adducere; caetera, 
prout locus, tempus et occasio feret et visitantinm pruden-
tia ad fidelium fructum constituere. Quod ut quo facilius fe-
liciusque succédât, monemus omnes et singulos, ad quos v i -
sitatio spectat, ut paterna charitate christianoque zelo omnes 
amplectantur. In specie 

10) Quidquid ad cultum divinum portinet et quae ad 
eum fovendum praescribuntur aut commendantur, omni-
mode conentur exsequi. Nam certe hoc est maximum et pr i -
mum mandatum, ut Dominum, qui universa propter semet-
ipsum operatus est, in spiritu et veritate adoremus, ex toto 
corde diligamus atque illi fideliter serviamus. E x illius 
praecepti observatione pendet non solum, quod est honoris 
et gloriaeDei, sed etiam hominis et societatis félicitas ; quod, 
si servaretur fideliter, ad reliqua mandata adimplenda facile 
omnes adducerentur. (Catech. Rom. in 3. praocept.) Huius 
vero legis contemptus et oblivio totius ordinis morális f u n -
damentum quatit et subvertit, omnia mala, praesertim ob-
coecationem mentis, morum corruptelam, effrenatam rerum 
temporalium cupiditatem, effundit in populos et cuilibet so-
cietatis, tum religiosae, tum civilis, tum domesticae, vinculum 
disrumpit. E t ideo 

11) Quum domum Dei deceat sanctitudo, ecclesiarum 
munditiem Decanus sibi summopere commendatam h a -
beat. Quidquid loci sanctitati adversatur, mundetur et 
corrigatur. Nam religionis christianae excellontia postulat, 
ut in cultu sacro nihil adhibeatur, nisi divina maiestate di-
gnum, sacramentorum sanctitati atque fidelium pietati con-
gruum. Diligenter ergo examinet altare primum maius, t a -
bernaculum, ostensorium, ciborium, caetera postmodum a l -
t a r i a , fontem baptismalem, sacrar ium, confessionalia 
omnemque ecclesiae adparatum. 

Ubicunque Dominus, fons amoris, panis sub specie a d -
sit, lampas diu noctuque colluceat, quae fidelibus Deum prae-
sentem annunciet atque hominibus recedentibus cultus ali-
quam et amoris professionem exhibere pergat. Nulla un-
quam excusatio admittatur ; permodici, qui requiruntur, 
sumptus ad ea pertinent, quae cultus divinus absolute requi-
rit et si non alio modo, fidelium certe eleëmosynis haberi 
pótéi-unt. Consvetudo lumen perpetuum alendi ante al tare 
Ssmi Sacramenti adeo antiqua est, ut earn saeculum etiam 
IV. noverit. S. Congregatio Rit. die 22 Augusti 1699 ad 
quaestionem de hac re positam respondit : „lampadem omnino 
esse retinendam ante altare Ssmi Sacramenti, ut continuo 
ardeat. " 

Ad sacristiam deinde se conférons, calicea, pyxidem, 

portatilem, casulaa, linteamina et quaecumque cultui divino 
inserviunt, diligenter inspiciat. 

Vasa sacra s. canonum institutis sint conformia. Calix 
vel adminus eius cuppa pariterque patena interius deaurata 
et consecrata sint et quum inauratio a t t r i ta et deleta fueri t , 
accurate de novo inaurentur et consecrentur. Pyxidis sal-
tern cuppa interius, sicut et lunula, deaurata et benedict a 
sint. Optandum porro esset, ut vasa s. oleorum essent a rgen-
tea ; tolerantur tamen stannea. Haec autem nitida et in loco 
decenti sub sera occlusa reverenter custodiri debent. Cha-
racteribus sufficienter notentur ipsa vasa, non autem oper-
cula, ut substitutioni locus non praebeatur. 

Paramenia, quibus induitur Sacerdos, sint munda, be-
nedicta et coloris officio diei conformis ; quae sunt notabilitor 
lacerata, sint interdicta, quin tamen ad profanos usus adhi-
beri possint. Sacri canones requirunt, ut omnia ecclesiae l in-
teamina ex lino vel canabe conficiautur ; hinc ergo corpo-
rale, purificatorium, albae, amictus, altaris mappae, sint ex 
lino vel canabo et munda; quae autem benedictione egent, 
benedicantur. 

Imagines non lacerae sint, non inverecundae, nihil pro-
fanum praeseferentes, sed ad pietatem excitandam aptae. 
Nullae stationes vel imagines fidelium venerationi publice 
exponantur, nisi ab Episcopo vel eius delegato benedictae. 
Quae ipsa sua antiquitate sunt venerabiles, non facile cum 
novis commutontur. — Hoc absoluto negotio 

12) Coemeterium adibit, quod perlustrabit. Coemeteria 
sint ad normam s. canonum clausa nullisve usibus profanis 
pateant. 

E coemeterio redux ecclesiae fabricam, quantum fieri 
posait, attente examinet. Nihil intentatum relinquendum est, 
ne humor parietes ecclesiae vel sacrarii vitiet, ut tutius in ipsis 
divina euchariatia, quae saltern qualibet altera hebdomada 
renovanda eat et a. supellex asserventur. 

His peractis, nisi foraan scholarum inspectio alii cui-
dam sacerdoti concredita fuerit , scholam adeat, ubi pueri 
et puellae eorum, quae didicerint, coram eo tentamen faci-
ant seduloque inquirat, num doctrina christiana aliaque, 
quae ad public am institutionem pertinent, r i te ac diligenter 
proponantur. 

Domum dein parochialem visitet, an reparationibus 
minoribua débité sit satiafactum, an maiorea quaedam requi-
rantur , diligenter investiget et an beneficii bona iuxta 
sanctiones ecclesiaaticaa administrentur, quantum rea sinat, 
exploret. Denique Parocho, ayndico et — quodsi patronatua 
iuri subsit, — patrono aive eiua mandatario advocatis, per -
quirat de iis, quae ad administrationem bonorum ecclesiae 
parochialia pertinent. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VESZPRÉM. A r a n y m i s e . Méltóságos és főtiszte-

lendő Marki Ignácz czimzetes pÜ3pök, veszprémi nagypré-
post, püspöki helynök stb., úr mult év deczember 9-én töl-
tötte be áldozárságának ötvenedik évét. Aranymiséjét eddigi 
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életmódjához híven a legnagyobb egyszerűségben végezte. 
Reggel valamivel 7 óra előtt a székesegyház egyik mellék-
oltáránál, hol rendesen szokott misézni, megjelent az Isten 
szive szerint való pap, hogy mint jelenkori Simeon megha-
tottságtól reszkető kar jaira vegye és felmutassa azt az Urat , 
kinek ezelőtt ötven évvel először s azóta folyvást annyi 
hűséggel, feddhetetlenséggel, szolgált. Legközelebbi rokonain 
s azon hü tisztelőin kivül, k iknek az örvendetes esemény 
véletlenül értésükre esett, nem volt jelen senki. A néptö-
meg, a tüntetés, pompa, fény, mind hiányzott , mivel ő 
a k a r á ; de gazdagon kárpótolt mindent a csendes áhitat, a 
mély meghatottság. 

Mivel eddig „transivit bene faciendo", a mai szent 
napot is csak jótéteményei által akarta emlékezetessé tenni. 
Vön azért kezéhez egy kis tiszta lapot s a következő sza-
vakat és számokat jegyezte reá, aranymiséjének napját va-
lóban megaranyozván általuk. „Ma, deczember 9-én, betöl t-
vén áldozárságom Ötvenedik évét, Isten iránti hálából a 
következő szent czélokra áldozom, u. m : Székesegyháznak 
500 f r t , Papi nyugdíjintézetnek 500 f r t , Iskolamesteri 
nyugdíjintézetnek 300 f r t , Generalis Sollicitura szegények 
alapjaiba 300 f r t , Iskolamesteri pénztárba 300 f r t , Sz. F e -
rencz-rendü szerzeteseknek 100 f r t , Irgalmasnénéknek 100 
frt , Kórház 100 f r t , Káptalani Sollicitura szegények a lap-
jaiba 300 frt , Veszprémi házi szegényeknek 100 f r t , Stipen-
dialis pénztárba 300 fr t . Sz.-Fehérvárott keletkező á r v a -
házra 1000 fr t . Összesen 3900 f r t . 

E nevezetes összegen kivül minden cselédjét és sok 
szegényt gazdag ajándékkal örvendeztetett meg s több adó-
sának tetemes összegről szóló kötlevelét kegyelmesen visz-
szaadta. Tudom, hogy a jelen sorok, de különösen számok, 
közlése által a méltóságos aranymisés úrnak nem tettem 
kedves szolgálatot, mivel ő azon r i tka, igaz keresztény, j ó -
tevők közül való, kik nem bánják , ha nevüket a titok f á -
tyola fedi, sőt szeretik, ha nagy tetteik szem s világ előtt 
elrejtve maradnak. Kérem azért s reménylem is bocsánatát, 
mivel hisz az egész közlés úgyis csak azért történt , hogy 
nagyszámú ellenségeinktől megkérdezhessem: nemjóvolna-
e az egyházi javadalmakat az ilyen papok kezében meg-
hagyni ? . . . . Azoknak pedig, k ik a szegények örökségé-
ben — Patrimonium pauperum — ülnek, e nemes példára 
utalva azt mondhassam: „menjetek és őhozzá hasonlóan 
cselekedjetek." 

r. 

É R - S E M L Y E . H á l a s z ó z a t . A nagyváradi latin 
szertartású püspöki megye érkeserüi anyaegyházához t a r -
tozó ér-semlyéni róm. kath. hitközség őszinte hálaköszö-
netét nyilvánít ja mélt. és főtiszt, megyés püspöke, illetőleg 
kegyes főpásztora, Lipovniczky István úr azon ri tka áldo-
zatkészségeért, melylyel a népnevelés szent ügye iránt l án -
goló szive szeretetének fényes bizonyítékát adá, — midőn 
alólirott anyaegyházi lelkésznek indokolt alázatos kérelme 
folytán az ér-semlyéni iskolatanitói lak felépítésére benyúj -
tott szabványszerü épitési és 1104 fr t ig terjodő költségve-
tési tervét elfogadva, saját püspöki pénztárából létre hozá 
az iskolatanitói épületet, — mely a tanítónak teljes kényel-
mot s biztonságot nyujtand, lévén lakszobáján kivül cse-

lédlaka, konyhája, kamrája , szükséges melléképületei, u g y -
szinte az iskolahelyiségen kivül egy rányiló 4 öl hosszú és 
2 öl széles folyosója, mely különösen a nyári idényre isko-
labővítésül hasznosítható, kétfelül üvegablakokkal ellátott 
a j tók által elkülönítve. 

Adjon az ég számos ily nemeskeblü ügybarátot és 
pártfogót a népnevelés szent ügyének, magát pedig a lelkes 
és áldozatkész főpásztort áldja és tartsa meg sokáig összes 
egyházi megyéje díszére és javára . 

Kovrïk Attur. 
ér-keserüi plébános. 

LONDON. B o w y e r K á r o l y , az ismeretes parla-
menti tag, nemrég hosszabb levelet intézett a „Times"-hez, 
melyben azon állitólagos veszélyekről értekezik, melyek 
némely kormány nézete szerint az infallibilitas k imondásá-
ból származnának. E levél sokkal nevezetesebb és érdeke-
sebb, semhogy annak tartalmát olvasóinkkal megismertet-
ni ne tar tanok kötelességünknek. Néhány átalános beve-
zető sor után ezeket mondja Bowyer : 

„Európa trónjai a democratia és a köztársasági eszme 
által alá vannak ásva. Titkos társulatok által vannak k ö -
rülvéve, melyek jól szervezett összeesküvést kovácsolnak 
nemcsak a monarchia, hanem a vallás, a tulajdon, a tek in-
tély, az egész polgári társadalom ellen. — Ezen összeeskü-
vés következetesen halad s valamint országunknak, ugy a 
szárazföldnek tömegeit is az által hódítja a maga részére, 
hogy valami hazug egyenlőség csalárd eszméjével édesgeti s 
oly elveket hangoztat előttük, melyek megvalósítva, min-
den kormányzást lehetlenné tennének, kivéve a nyers erő 
általit. 

Minő politikát követnek e veszélyeknek közepette 
az európai kormányok ? Azt mondják, hogy az Internat io-
nale ellen „valami" történni fog; de az a „valami" aligha 
lesz több a semminél. Bizonyos és tény az, hogy Francz ia-
országot kivéve, melynek cselekvési képessége ez idő sze-
rint végképen meg van bénitva, valamennyi európai ko r -
mány azon töri fejét, miképen lehetne bizonyos „más vala-
mi" ellen tettleg fellépni s ez a „más valami" — a pápá-
nak csalatkozhatlansága. Képzelhető-e ennél oktalanabb s 
nevetségesebb eljárás ? 

Mi veszély származhatik a pápának csalatkozhatlan-
ságából az eUrópai kormányokra? Tegyük fel, hogy a pápa 
ex cathedra valami oly tant hirdetne, mely bizonyos ko r -
mányoknak nézetei- vagy elveivel ellenkeznék : — mi k ö -
vetkeznék abból ? Magában véve egy hittani tétel sem gya-
korolhat politikai hatást. Ami neki politikai jelentőséget 
szolgáltathat, az a közvélemény, ezt pedig minden szabad-
elvű kormány tiszteli. Hagy ják tehát e tant a közvéle-
ményre s ne avatkozzanak bele. Ott, a hol concordatum lé-
tezik, ez mint lex scripta intézkedik a püspökök kinevezése 
s más határozottan körülvonalozott kérdések iránt, melye-
ket semmiféle hittani dogma sem érinthet soha, minthogy 
ez csak hittanbeli ügyben rendelkezik. A kérdéses ha táro-
zat egyébiránt nem is a pápának személyes csalatkozhat-
lanságát, hanem csak azt mondja ki, hogy ex cathedra csa-
latkozhatlan azaz mint pápa s mindazon szabályoknak t isz-
teletben tartása mellett, melyek az egyháznak szervezeté-
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bői folynak s bogy ex cathedra csak akkor csalatkozhatlan, 
ha h i t - vagy erkölcstanbeli kérdésekben határoz, mi köz-
ben talán csak nem teszi fel valaki, hogy a pápa maholnap 
oly tanokat fog dogmaképen kihirdetni, melyek Európára 
hasonló mértékben veszélyesek lehetnének, mint bizonyos 
más tanok, melyek épen most t a r t j ák félelemben világré-
szünket. 

Figyelemre méltó átalában, hogy napjaink á l lamfér-
fiai semmitől sem félnek annyira, mint a szellemnek ha ta l -
mától s hatásától s az egyháznak tekintélyétől. Pedig soha 
sem volt idő, melyben a vallásnak kicsinylése nagyobb s 
melyben a szellemnek s az egyház tekintélyének befolyása 
kisebb leendett, mint épen ma ; a mégis mindennek daczára 
ugy tet tet ik magukat az ál lamférfiak s oly kedvetlenséget 
mutatnak az egyházi befolyásnak nagysága miatt, mintha 
nem is a 19-ik, hanem a 12-ik, században élnénk. Az ál lam-
hatalomnak ezen féltékenysége a szellemi s egyházi befo-
lyás ellen azonban oly dolog, melynek nyomai végig hú -
zódnak az egész történelmen. E féltékenység már azon sza-
vakban is nyilatkozott, melyeket a felbőszült zsidók P i l á -
tushoz intéztek : „Nincs más királyunk, mint csak a csá-
szár !" De Döllingertis csak azért támogatja a világi ha t a -
lom, mert egy egyetemes zsinat ellen fellázadt, melynek 
élén a pápa áll s melyet az egész kath. egyháznak, melynek 
ő maga is papja, püspökei képeznek. És ami angol sajtónk d i -
cséri a bajor kormányt, hogy az egyház ellen fellépés erősza-
kos rendszabályok által a szellemi s egyházi befolyást vissza-
s elnyomja. A „Standard", ezen különben igen tiszteletre 
méltó couversativ lap, örül a pápa kifosztásán és szenve-
délylyel sürgeti az egyházi jószágok elkobzását Rómában, 
holott ugyané lap nem átallotta az irhoni protestáns egyház 
ellen követett eljárást, még pedig nem is régen, szentségtö-
résnek nevezni. Ugyanezen conservativ lap lelkesül a né-
metországi vallási mozgalomért is és semmit sem kiván in-
kább, mint hogy a szellemi s egyházi tekintély a világi ha-
talom által elnyomassák és hogy az egyház ne legyen több, 
mint a kormányzási gépezetnek egyik része. 

Az időnek egy másik jele azon átalános törekvés 
az iskolát végképen elvilágiasitani s a papságot egészen k i -
szorítani a tanitói hivatalból. A vallást mindenütt ugy te -
kintik, mint a műveltség egyik akadályát és nem is az a k é r -
dés többé : félretétessék-e vagy se, hanem az : miképen tör -
ténjék e félredobás ? 

A veszély jelenleg nem abban áll, hogy a népek tú l -
ságosan sokat hisznek, túlságosan sokat engedelmeskednek, 
hanem ellenkezőleg abban, hogy semmit sem hisznek és 
senkinek sem akarnak többé engedelmeskedni. Ez a szelle-
meknek más iránya. Ugy látszik ennélfogva, hogy a világi 
hatalomnak törekvése, a vallásoktatásnak hatályát és befo-
lyását mindszükebb határok közé szorítani, nemcsak fö-
lösleges, hanem egyszerűen oktalan is, mert ez által csak 
azt fogja elérni, hogy saját ellensége, melynek főczélját a 
társadalom végleges felforgatása képezi, egyre erősbödik s 
inindnagyobb mértékben viszi vétkes üzelmeit. Pedig azt 
gondolná az ember, hogy a kormányok, ha valaha, ugy 
most, szorultak mindazon eszközöknek segítségére, melyek 
az embert az engedelmességre birni s ebbeli kötelességét, 
mely a szabadságérti immár szenvedélylyé fajult rajongást 

illő határai közé visszavezetni képes, vele megismertetni 
fogják. Concordia sacerdotii et imperii soha sem volt szüksé-
gesebb, mint épen most, midőn arról van szó, hogy a t á r sa -
dalom azon borzasztó veszélyek ellen megvédelmeztessék 
melyek mindenünnen fenyegetik. Nem pártszellemben 
irom én ezeket. Azt állítom, hogy a világi hatalom 
és a világi törvények nem elégségesek az életnek s a 

tulajdonnak biztosítására. Ezt nem régen Párisban l á t -
tuk s nemsokára lá tha t juk Londonban is. Párisban a va l -
lás nélküli nevelésnek következményeit lá t tuk s azt, minő 
eredményre vezet, ha a kormány minduntalan csak azt 
mondja a népnek, hogy a vallás merő hazugság és a sza-
badságnak s felvilágosodásnak legnagyobb ellensége. A 
meggyilkolt papok csak annak estek áldozatul Párisban, 
hogy az ottani communisták mélyen gyűlölték azon elvet, 
melyet a papok képviselnek, a keresztény engedelmesség és 
tekintély elvét. S erre azon kormány tanította őket, mely a 
magát régen túlélt gallicaDismusnak hódolván, az egyházat 
nem mint a tekintélynek főtámaszát tisztelte, hanem mint 
az államnak legveszélyesebb ellenségét üldözte. Pedig a v i -
lági hatalom nom állhat fen vallás, szellemi befolyás és t e -
kintély nélkül. Az emberiségnek mindarra szüksége van, 
mi az engedelmességnek alapelveit fentar t ja ; mert a társa-
dalom e nélkül fen nem állhat ; mert ezen nemcsak az élet-
nek s a tulajdonnak, hanem egyátalán mindannak bizton-
sága is alapszik, mire itt e földön szükségünk van. A mű-
veltség és a népgazdászat nem elégségesek arra, minthogy 
ezek a szegényt soha sem fogják megakadályozni abban, 
hogy szükségleteit gazdag szomszédjának rovására ki ne 
elégitse. O joggal azt fogja mindig mondhatni, hogy az el-
méleti érvek ugyan igen jól hangzanak, de hogy az ő szük-
ségletei gyakor la t iak ; minélfogva mindenki azon lesz, hogy 
azokat, bármifélék legyenek is, ugy ahogy kielégítse, azt 
gondolván, hogy ezt téve, csak oly joggal él, melytől a pa -
pok és pásztorok eléggé álnokul meg szeretnék fosztani. 
Az embereket semmi sem tar that ja féken vagy kényszeri t-
heti engedelmességre, mint vagy az erőszak vagy a köte-
lességérzet azaz a köteles engedelmességnek öntudata oly 
tekintélylyel szemben, mely isteni eredetű s mely a jövő 
élettel s a jövő földöntúli felelősséggel szoros összekötte-
tésben áll. Csak ezen kötelességérzet nyújthat elég biztosí-
tékot, mert az anyagi hatalom minden perczben túlélheti 
magát ; csak e kötelességérzet képes emberi törvényeket s 
emberi kormányokat támogatni és védelmezni. A világi 
kormányok ennélfogva tévednek, ha azt gondolják, hogy 
önerejük elégséges leend ama bizonyos felforgató elveknek 
leküzdésére vagy hogy ők képesek lesznek vallás nélkül a 
titkos társulatoknak mindinkább növekvő befolyása ellené-
ben hatályos gátot vethetni s a helyett, hogy az egyházat 
örökös féltékenységgel üldöznék, inkább azon kellene len-
niök, hogy azzal karöltve a világ békéjét biztosítsák." 
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IRODALOI. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Folyt.) 
A tárgy, melylyel szerző foglalkozik, nem más, mint 

az olyanok részéről, k ik elfogultságból és tudatlanságból 
vagy a felzaklatott állati, tanulni semmit sem képes, szen-
vedélyességből, soha sem a higgadt megfontolás, hanem 
mindig csak létesithetlen álmok és szilaj vágyak által ve-
zettetve, a méltósággal, nemességgel és szentséggel telt kath. 
kei-, vallástanuak és minden tekintélynek roszlelkü becs-
mérlését tűzték ki feladatokul s k ik minden, a dulakodó-
kat , a kiküzdött való szabadság józan felhasználása, orga-
nizálása, rendszerbe hozása czéljából kellő erélylyel féken-
tartó, tör vény védő, hatalom ellen törnek, megtámadott 
„Compendium Theologiae Morális. Auctore P. J . R. Ghiry 
S. S." czimü, gonddal és kellő rövidséggel összeállitott t an-
könyv egyes, a szövegből kikapott, helytelenül értelmezett , 
részeinek részint megcsonkitott, hamisan idézett, részint 
téves fejtegetés által elferdített s illetéktelenül bővített, 
helyeinek kü l - és bol okokon és becsületes tudományon sar-
kalló, a legpositivebb és kérlelhetlenebb tényekkel igazolt, 
tiszta, átlátszó, helyes, magyarázása. Szerzője pedig, ki a 
kath. világban most különösen, midőn nemcsak az ellen-
vallásuakat, de már több megmételyezett katholikust is az 
egyházüldözési ragadós példáknak szédülete kerülget , mél-
tón dicséretesen küzd több művében, melyekben részint a 
polémia éles fegyverével, részint a legkeserűbb, legigazság-
talanabb, megtámadásokkal és a legőszintébb, leghívebb és 
jellemesebb emberekre árulást ráfogó gyanúsításokkal szem-
ben, valahol csak egy ha lvány reménysugár dereng, türe l -
mét nem vesztve, az irenika malasztos szavával, szelíd hang-
ján, a résztvevő, belseje boldogságát más felebarát jába is 
átönteni óhajtó, erős szeretetnek meleg szózatát intézve el-
lenfeleihez, az örök élet tiszta forrását egyedül birtokló 
katholicismu3 tökéletességének biztos kimutatása alapján a 
keresztényi testvérülés nagy és magasztos ügyét veszi czélba. 
Szóval, szerzője az ilyetén i rányú tartalomgazdag észszüle-
ményeiről hires, hitében oly buzgó, az egyház jogai- és 
érdekeiérti ellenállásban oly k i t a r tó és lelkesülő, fényes-
eszü mainzi püspök, Ketteler Vilmos Emmanuel báró. 

Az apostolilelkü és még oly szavakkal szemben is, 
melyek előtt, mert az annyi vészterhelte fellegeket fejünk 
fölé zúdított, a társadalmat felforgató, gombaként keletkező, 
alakoskodó, hazug, vallástalan, firkákban gyönyörködő 
korunkban jó hangzásnak, sokszor a reális előny vagy a 
szent jog rovására is meghódol a logicai következetességgel 
kevesebbé ismeretes, pillanatnak élni és zavarban halászni 

szerető nemzedék, erkölcsi bátorságát megtartó szerző cse-
kély vastagsága mellett is oszmedús munkájának erőteljes 
bevezetésében, melyből minden kebel- és vallásbuzgó meg 
fogja érteni, hogy minél fenségesebb és üdvárasztóbb a re -
ligio rendeltetése, annál mélyebben kell a halandó szivének 
elszomorodnia, látván és hallván ama rágalmakat , mél ta t -
lankodásokat, melyekkel bizonyos oldalon hasonlittatlanul 
nagyobb számmal, szószékekről, gyűlésekben, képes k ö n y -
vekben, hírlapokban, a katholikusokat, egyházuk intézmé-
nyét, fejét, pásztorait, dogmáit, elönteni meg nem szűnnek, 
félreértetlenül kimondja, miszerint e dolgozat kiadatása 
oda irányul, hogy feltüntesse, miként a kath. keresztény 
erkölcstanoknak, melyeket Krisztus Urunk minden erköl-
csiség kezdetére alapit vala, minthogy a tiszta és szent sze-
retet köteléke által az egész embert Istenhez fűzni t ö r ek -
szik az által, hogy Isten legfőbb méltóságát tisztelni, Isten 
szavában hinni, Isten hatalmátóli függésünket elismerni, 
Isten akara tá t szentül teljesíteni, Isten jóságában bizni, I s -
ten igazságosságától félni, Isten akara tának magunkat a lá -
rendelni és Istentől örök boldogságot várni tanit s a fe leba-
ráti szeretet s minden abból származó erényeket és jó csele-
kedeteket Isten közvetlen védelme alá helyez, értelme a 
kath. öntudatban és egyházhozi összefüggésben felfogva 
és legkisebb alapos okot sem nyújt az úgynevezett mozgal-
mak előidézőinek elferditésre, visszás, hamis, ellenséges 
alkalmazásra. Kimondja, miszerint ezen művecskéjének 
czélja nem egyébben áll, mint őszinte megszivlelésül a j á n -
lani azt, hogy csak az igazságnak van joga másoknak is 
tudomására jutni, a kétes és hazug, szivet és elmét megmér-
gező, dolgok pedig, melyek mindig elegendők az értelmet-
lenek és nem gondolkodók előtt arra, hogy másokon szenny-
foltokat hagyjanak, — csupán' mint magánybir tok áruiha-
tók azoknak számára, k ik a helyett , hogy megelőző hittel 
és szeretettel igyekeznének maguknak vallási ismereteket 
biztosítani, ábrándos, hiú, öntetszéssel, üres kétkedésekkel 
és tudálékos begyőzési vágygyal telvén el, ily savanyu g y ü -
mölcscsel szoktak táplálkozni ; kiknek lolki szemeik az 
igazság napját nem tűrhetvén, annak minden áron való el-
homályositásán fáradoznak, mert nagyban ápolt haj landó-
ságuknál fogva a sötéthez úgy hozzászoktak, miszerint 
kijelölt czéljukhoz képest csakis zavarral tudnák a dolgot 
tisztába hozni és kideríteni . . . 

Tehát e munkálatnak feladata nem más, mint rendre 
és helyre igazítani egynémely, a vallásismeretek hiánya 
miatt gyanúsításoktól áradozó kétes és hazug dolgokat 
helytelen felfogásokat, egyoldalúság és elfogultság szülte 
fonák érzeteket, következetlen lehozásokat, indokolatlan 
állításokat, különféle zavaros, megmérgezett, forrásból 
eredt ráfogásokat, melyek a tétovázó irányok, a mindenfelé 
naponként növekvő arányokban szertelon kapkodás jelen 
napjaiban a kath . papnöveldékben tárgyaltatni szokott e r -
kölcsi hittant illet őleg felszínre hozatnak, mit, tekintettel 
főleg a minden crit icát és hermeneuticát alapjában felfor-
gató eljáráshoz nem értő és épen azért a nagyhangú ph rá -
sisok által könnyen tévútra terelhető közönségre annál örö-
mestebben és nagyobb készséggel teszen, mert szerencsés 
ez előtt némi hivatalos tennivalótól szabad, erre fordítható, 
idővel: „Zum Grlück habe ich zwischen meinen vielen A r -
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beiten einige Tage Zeit, um sie ihr (dieser Schrift) zu wid-
men . . . rendelkezhetni . . . 

Tán az eddig mondottak is elegendők lennének a kiad-
vány helyes megitélhetésére nézve, azonban megérdemli az, 
hogy kissé részletesebb ismertetéséhez fogjunk. 

A szükséges összefüggés tekintetéből szerző t anúsá -
gos sorait igen helyesen a dolgozat eredetének kendőzetlen 
feltárásával kezdi. 

A tendentiosus-szivósságu „Main-Zei tung" t. i., mely 
ellensége az emberiség haladásának az erényben, igazság-
ban és a rend tekintélye által biztositott szabadságban, 
nemcsak gátul nem szolgáló, sőt ellenkezőleg támogató, 
védelmező, katholicismusnak, az egyháznak s a hol csak 
módját ejtheti, igyekszik hitelétől, tekintélyétől, megfosz-
tani, oly szinben tüntetvén fel, mely valamint az úgyneve-
zett liberális elemeknek, úgy az erkölcsiségnek (?) is, ú t já t 
állja, 1869-iki 177. számában elég vakmerő volt gyerme-
kies játékot űzve kifakadó czikkbon felhivni a hazájá t , 
nemzetét, forrón szerető, annak igazi művelődését, dicső 
felvirágzását, hatással és lelkesültséggel egyképen eszközlő 
s tekintettel az eddig lefolyt nyilvános életre és az ebben 
kifejtett munkásságra, méltán nagyhirü egyházfejedelmet, 
a mainzi püspök urat , népszerűsége megtartása és olyatén 
bánásmódban részesítés végett, mely a közvéleményt ellene 
mindeneseti-e felizgatja, váljon mit szól ezen szerinte (a 
„Main-Zeitung" szerint) lelkiismeretlen tanvezetéshez, 
melyben a hesseni fiatalság, növendékpapság, (jelesen G~ury 
jézustársasági áldozár erkölcsi hittana nyomán) része-
sül ? . . . 

E sorokban az egyoldalúság, elfogultság és roszlelkü-
ség kétségkivül azon passusokban jelentkezik, melyek k á r -
hoztatását foglalják magukban mindannak, mi a kath. t an -
intézetekben, papnöveldékben, történik, míg ellenben tán 
saját Övéire vagy, ha tetszik, protestáns atyánkfiai intéze-
teire reflectálni egyátalán nem ta r t j a méltónak. 

Ha valaki azt gondolná, hogy mindez csak álom vagy 
tréfabeszéd, az olvassa a nevezett újságlap hivatolt számát 
és bámulni fog az arczátlan malitia és vak előítélet ily nagy 
foka felett, melyet egy czikkben offrons hangon így el-
mondva nem mindennap lehet találni. 

Még (mindnyájunk előtt élénk emlékezetben vannak 
azon pharizeusi biztatások, 'melyeket a magasztalt u j ko r -
szak felfuvalkodottjai , a német úgynevezett liberálisok, a 
lapokban nyújtot tak, „hogy ők a katholicismust szabadnak 
akar ják , hogy náluk a vallás tiszteletben tar ta t ik és fog is 
t a r ta tn i . " Ezen kirivóan gálád eljárás a mainzi hi t tudo-
mányintézet ellen mutatja leginkább, minő azon szabadság, 
melyet kilátásba helyeznek azok, k ik nem akarván megkü-
lönböztetni a gyakorlatilag létesithetőt az ábrándoktól, a 
leggyülöletesb, minden emberi jóérzést kigúnyoló erősza-
koskodásban való féktelenség út ján iparkodnak megvalósí-
tani liberális ábrándjaikat ! . . . Itt , a mi valóban szivszo-

moritó, csak a szándékos, gyógyithatlan, vakság nem is-
meri fel, mily kevéssé tisztelik a phrasisdús, de eszmesze-
gény, czikkeket gyártó modern száj- és tollhősök, a kiknél 
a kürtölgetet t becsületesség csupán üres szó belbecs nélkül, 
mely a valódi becsületesség, emberméltóság és szivnemesi-
tés forrása, a kath. ker. institutiókat. 

Avagy nem lehet-e innét felismerni, miszerint az egész 
nyorseséggel népjogtipró és brutális módon szerződésszegő 
bitor talián kormányféle „szabad egyház szabad államban" 
politikát, de csak a katholicismusra nézve, másutt is néme-
lyek vajmi igen óhajtanák életbe léptetni ? 

Hiába ! semmi újság a napj i la t t . 

(Folyt, köv.) 

Y E G r T E S E K . 

— Primás ő herczegsége az uradalmain levő minden 
tanítónak évi fizetését megjavítván elrendelte, hogy 1872. 
é v január 1- tő l az eddigi 60 f r t helyett készpénzben 100 
f r t . fizettessék, 20 p. m. kétszeres gabna helyett 24 p. m. 
kétszeres és 9 p. m. árpa adassék, 200 kéve lágy rőzse he-
lyett 4 öl kemény dorongfa ; a földet pedig, melyet a tanitó 
eddig használt, ezután is használhassa. — Isten áldja meg 
érte a kegyes főpásztort. 

— A sziléziai protestáns consistorium Lauterbach és 
König pvedicátorokat hivataluktól felfüggesztette, mert, 
egyetértve illető községeikkel, az uj énekeskönyvet vissza-
vetették. Ez egészen rendén van ; de ha kath. püspök va la-
mely hitszegő pappal hasonlót tesz, akkor rettenetes a lárma 
Izraelben ! 

— A legújabban másodízben lajthántúli cultusmi-
niszterré kinevezett Stremayr midőn először e hivatalt vi-
selte, Döllingerhez fordult azon kéréssel, csinálna számára 
egy tör vényjavaslati tervezetet az egyháznak az államhozi 
viszonyát illetőleg. Döllinger ezt megtette, de Stremayr e 
közben elbocsáttatván, elő nem léphetett e javaslattal. Most 
azonban, hallomás szerint, előterjesztendi a bécsi birodalmi 
tanácsnak. Kíváncsiak vagyunk reá. 

— A müncheni katholikus egyetemi hallgatók petitiót 
intéztek az egyetemi senatushoz, melyben kérik, hogy az 
idén eléggé különösen felfüggesztett academiai isteni t i sz-
telet ismét megtartassák úgy, mint az eddig szokásban volt. 
Hogyis ne volna felfüggesztve az egyetemi isteni tisztelet, 
midőn az egyetemnek „magnificus" rectora excommuni-
cált pap. ^ 

— Rómában 9,570 zsidó s egyéb forradalmár k é r -
vényt intézett a parlamenthez, melyben a jezsuiták elűze-
tését kérik. Ez ellen 33,4-56 katholikus petitiót intézett 
ugyanezen parlamenthez, melyben a jezsuiták megta r tá -
sát sürgetik. — Nem csudálkoznánk azonban, ha e l iberá-
lis testület a kisebbségben levő zsidóknak kivánatát fogná 
teljesiteni. 

Felelős szerkesztő CSELKA ííANDOR. 

Nyomato t t Pesten, 1872. K o c s i Sa'ndor sa já t nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, január 10-én. 3 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Testvéri szózat a ft. magyar papság-
hoz. — Samassa József szepesi püspök ő mlgának pásztor-
levele. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Testvéri szózat a ft. magyar papsághoz. 
Testvérek! Szentatyánk, egyházunknak feje, a 

római pápa, 16 hónapja már, hogy ellenségei által 
mindenéből kifosztogattatott. Tartományait, váro-
sát, palotáját, elfoglalták, pusztán s egyedül a Vati-
kánt hagyták meg neki. Itt él már 16 hónapja övéi-
vel, hivatalnokaival, testőrségével, — alamizsnából. 
Nincs semmi vagyona, nincs semmi jövedelme, mert 
az olasz kormány által felajánlott civillistát el nem 
fogadhatja, nem ismerhetvén el jogosságát a rablás-
nak és nem tehetvén, hogy az olasz király fizetett 
udvari főpapjául vagy káplányjául tekintessék. 

Mit tegyen tehát a pápa, hogy magát s a római 
szentszéket fentartsa? Talán eladja a Vatikánnak 
kincseit ? Talán a világ hatalmasaihoz forduljon 
könyöradományokért? Ezt a pápa tenni soha sem 
fogja. 

Hanem fiaitól, hiveitől, várja, hogy rajta segít-
senek. Nem intéz ő mihozzánk felhivást, nem folya-
modik hozzánk, hogy őtet segítsük, mert ezzel érde-
münkből vonna le. De mint atyánk joggal megvárja, 
hogy ne legyünk érzéketlenek állapota iránt, hanem 
tegyünk érette, nem személyeért, hanem az egyház 
fejéért, annyit, mennyi mindenikünktől kitelik. 

És ki fiai szeretetében bizik, nem is csalatkozik. 
A világ katholikusai filléreik által tartják fen a pá-
pát. Olaszország s Belgium, valamint Németország, 
katholikusai azok, kik hallatlan áldozatkészséggel 
sietnek a pápa segélyezésére. A többi országok ka-
tholikusai is tesznek, mennyi tőlük kitelik. 

Es nekünk magyaroknak nem szabad hátra-
maradnunk. Mi mint magyar hazafiak hazánk iránti 
kötelmeinknek megfelelünk s a reánk kivetett adót 
készséggel megfizetjük. Mint katholikusokra egy-
házfőnk adót nem vetett ki. Es váljon azért nem 
fogunk-e megfelelni iparkodni kötelmeinknek mint 
katholikusok ? 

Elhagynók-e szentatyánkat nyomasztó anyagi 
helyzetében ? 

Beérnök-e azzal, hogy már egyszer, kétszer 
vagy talán többször is adakoztunk ? Megvonnók-e 
filléreinket azon katholikus intézmények fentartásá-
tól, melyek hitünk terjesztését, diszét, fényét, esz-
közlik? 

Kiválnánk-e a többi világ katholikusai közül 
érzéketlenség, szűkkeblűség, által? 

Nem sok az, mit mindegyikünktől méltán vár 
a katholicismus. Csak filléreinket akarja igénybe 
venni, de akarja, hogy azokat szivesen, készséggel, 
rakjuk az egyház oltárára. Még azt sem akarja, 
hogy ez által önmagunktól vagy hazai szegényeink-
től, jótékony intézeteinktől, megvonjuk áldozatkész-
ségünket. 

Ez év elején tehát ismét hozzátok intézzük szó-
zatunkat kedves testvérek s felkérünk, adakozzatok 
a szentatya számára. Ne nézzetek az összegre. Adjon 
mindenki annyit, mennyit bir. De adja szivesen a 
örömmel, mert csakigy lesz adományunknak érdeme 
Isten előtt. 

A mult évben közel tiz ezer frankot küldött a 
„Religio" a szentatyának. A gyűjtés folyt s a mi az 
elküldött összegből fenmaradts azóta bejött, áthoza-
tik ez idei gyűjtésre. 

Mindenkinek adományát registrálni fogjuk pon-
tosan s lelkiismeretesen s mihelyt nevezetesb összeg 
jő össze, azt azonnal a bécsi nuntiushoz tesz-
szük át. 

3* 
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A gazdagok adományai közt méltán foglalnak 
helyet a szegények krajczárai. 

Szólítsátok fel hiveiteket az adakozásra. Az 
összegre nem kell tekinteni s ha a hivek nevei be-
küldetnek, azokat is szívesen kiirjuk. Hisz a katho-
likus ügy őket is érdekli. 

Honora Dominum de tua substantia et de pri-
mitiis omnium frugum tuarum da Ei et implebun-
tur horrea tua saturitate et vino torcularia tua redun-
dabunt. Proverb. 3, 9. 10. 

Samassa József szepesi püspök ő mlgának pásztor-
levele. 

13.) Nihil eat, quod alios magis ad pietatem et Dei 
cultum assidue instruat, quam eorum vita et exemplum, qui 
se divino ministerio dedicarunt. (Conc. Trident. Sess. 22. c. 
1. de reform.) Sacerdotum Christi os, mens manusque con-
cordent, ne in ipsos cadant verba, quibus pharisaeorum v i -
tia exprobrat Christus: „dicunt et non faciunt" et ne quum 
aliis praedicaveriut, ipsi reprobi efficiantur. Quapropter se-
dulo invigilabit et curabit Decanus, ut sacerdotes sacras 
functiones obauntes quam maxima pietate, gravitate atque 
modestia divina exsequantur officia, omnes ab ecclesia prae-
seriptas caeremonias accurate servent. Porro iustitiam, fidem, 
pietatem caeterasque virtutes sectari contendant, ut reliqui 
in eos velut in speculum oculos coniicientes, ex iis sumant, 
quod imitentur. Orationi, meditationi et lectioni singulis 
diebus certis statisque horis incumbant ; his eni m armis v i -
t ia comprimuntur, his alimentis virtutes nutriuntur. Ado-
randum Christi sacrificiutn singulari religione ac pietate 
quotidie celobront hora parochianis opportuniore, quo fideles, 
habentes fiduciam in sanguine Christi et accedentes cum 
vero corde in plenitudine fidoi, ampliorem misericordiam 
inveniant in auxilio opportuno. 

Ut digne Deo conversari et merito ad tremenda vale-
ant accedere mysteria, frequenti ac diligenti confessione 
conscientiam mundare adnitantur. 

Verbo salutis populum suum assidue pascant ; porro 
catechisandi officio, quod unucn e praecipuis est, diligenter 
satisfaciant. Experientia enim, vitae magistra, palam te-
statur ex illo rite perfuncto pendere rectam parochiarum in-
stitutionem, ex eo neglecto populos ad infidelium gentium 
conditionem paulatim redigi. „Opus pergrande at nescio 
prorsus, si quidquam maius osse pet est." Sic loquitur de of -
ficio hoc celeberrimus illo Gersonius, suae aetatis clarissi-
mum lumen, qui matúra iam aetate christianae doctrinae 
elementa festis diebus in ecclesia pueris declarabat. Eoque 
magis ad graviores sui muneris partes pertinere existiment 
parochi puororum ac rudium instructionem, quo amplius 
hodierni religionis nostrae inimici suas omnes artes conferre 
connitantur, ut iuveniles mentős a prima aetate pervertant. 
Si vero in re tanta négligentes fuerint, sibi dictam reputent 
terribilem hanc prophetarum querelam : „Parvuli petierunt 

panem et non erat, qui frangeret eis." (Thren. IV. 4.) E t ; 
„Egeni et pauperes querunt aquas et non sunt : lingua eo-
rum siti arui t ." (Isai. 41, 17.) 

Singulis saltem dominicis et festis diebus pueros in 
ecclesiam parochialem convocent ibique doctrinam chr is t i -
anam diligenter edoceant. 

Scholas frequenter visitent ac in eas omnem impen-
dant curam ; ludimagistros speciali benevolentia ac bonis of-
ficiis amanter prosequantur. 

Non solum subditis rectores animarum sacramenta 
fideliter ac diligentissime dispensent etiam cum vitae suae 
periculo, ubi occurrit extrema salutis necessitas : verum eos 
ad ilia rite suscipienda fervide cohortentur ; per sacramenta 
enim vera iustitia vel incipit vel coepta augetur vel amissa 
reparatur. (Concil Trid. Sess. VII . Decr. de Sacram.) Ut 
fidelis populus maiori cum reverentia et animi devotione ad 
sacramenta accedat, illorum vim et usum pro suscipientium 
captu, si opus sit, frequenter explicare non omittant. 

Aegrotos, quanta maxima poterint, charitate visitent, 
consolontur, instruant. Caveant, ne asgroti sacramentorum 
receptionem usque in id temporis procrastinent, quo vel 
morte praeoccupati iis penitus defraudati e vita discedant 
vel saltem vi morbi et mortis instantis doloribus afflictati 
et oppressi ea minus fructuose suscipiant. 

Pauperum aliarumque personarum miserabilium curam 
paternam habeat omnis parochus. Christus enim, cuius per-
sonam gerit et opus operatur, circuibat non solum docens in 
synagogis et praedicans Evangelium regni, sod et sanans 
omnem languorem et omnem infirmitatem. Sit igitur singu-
lis, iis praecipue, qui propter senectutis incommoda, mor -
bum aut debilitatem iuvenilis aetatis non valent victum 
sibi providere, compassiono proximus et per pietatis viscera 
in so eorum transférai infirmitates. 

Quoniam vero munia pastoralia nequaquam ab iis 
praestari et impleri possunt, qui gregi suo praesentes non 
sunt, nullus parochorum abesse audeat, etiamsi vicarium 
adiutorem habeat, nisi légitima de causa et ab Episcopo ob-
tenta facultate, si ultra quindecim dies absentia potra-
hatur. 

Decanus Parochis permittere potest, ut ex rationabili 
causa et de presbytero, qui eorum vices suppléât, provisi-
ono facta, a parochia sua per quindecim ad summum dies 
absint. Ad Episcopum tamen da licentia concassa referat. 
Parochi ultra 4 dies sine indultu Decani e parochia ne di-
scedant. Discessuri autem ita gregi suo provideant, ut, 
quantum fieri poterit, ex ipsorum absentia nullum ipsi spi-
rituálé damnum emorgat. Et quamvis, qui aliquantisper 
tantum absuut, non videantur abesse, quia statim reversuri 
sunt:(Conc. Trid. Sess. X X I I I de Reform, c. 1.) i 1 Ii minima di-
cendi sunt residentes, quibus mos esset, etsi non pro multis 
diebus, sepius tamen extra parochiam vagandi. 

Quia vero habitus extriuseci decentia morum hone-
statom intrinsecam ostendit, a multis peccatorum occasio-
nibus avocat maioremque conciliât ecclesiastico ordini au -
ctoritatem : clerici sacris initiati veste talari utantur. Nihi-
lominus, si iter agendum sit, licet portare habitum ad iter 
accommodatum, in quo honestas ot decorum ordinis serven-
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tur ita, ut clericum a laico respiciens oculus valeat d i -
scernera. 

Parochi domi suae non habeant famulas, quae aetatem 
a canonibus praescriptam nondum attigerint aut quarum 
anteacta vita et praesens vivendi ratio omnem circa hone-
statem morum suspicionem non amoveant. Item nec alias 
mulieres secum habitaro permittant praeter eas, quibuscum 
cognatione iunguntur et eo quidemgradu in canone expresse 
designato, quaeque insuper de bono nomine curam habeant, 
sancti Hieronymi ad Nepotianum monitionem semper reco-
lentes : „Nec in praeterita castitate confidas. Nec Davide 
sanctior, nec Salomone potes esse sapientior. Caveto omnes 
suspiciones et quidquid probabiliter fingi potest, ne finga-
tur , ante devita. " 

Si animi relaxationi indulgeant, ea seligant oblecta-
menta, quae nec a s. canonum praescriptionibus, nec ab or-
dinis ecclesiastici gravitate sint aliéna. Atque attendant, ne 
aut temporis, quod orationi, studio, ministerio sacro, debe-
tur, aut pecuniae, quae eleëmosynae piisque operibus est re-
servanda aut huius icternae pacis, quam sancta altaris my-
steria requirunt, iacturam faciant. 

Cuncta haec, quae nunc perquam breviter perstrinxi-
mus, attigimus ideo, ut Decanus sciat, quidnam animadver-
tere debeat, ut iugi circumspectione vitam et mores paro-
chorum custodire queat. 

Si vero quempiam aut in cura animarum negligentem, 
lincuriosum, tepidum aut gravi, non tarnen publico, defectu 
laborantem deprehenderit Decanus:eum primum inter se ej. 
ipsum solum cum omni charitate corrigat ; si non adierit 
adhibeatur tertius ; si nec sie sapuerit, congregatis in unum 
districtus sui parochis is in pleno coetu ad seriam emenda-
tionem hortando obsecrando moneatur ; sed si nec id suffi-
cerat aut si nova in dies incrementa malum caperet vel 
scandali poriculum impenderet, tunc Episcopo ab omni hu -
mana consideratione alienum testimonium reddat fideliter, 
unice gloriam Dei et ecclesiae bonumintendens. Qui, quum 
muneris sui ratio id postulet, Episcopum de scandalis vel 
gravi eorum suspicione non admonet, offensae divinae et 
detrimenti animabus illati complicem se esse sciat. 

Caeterum Decanus non ut molestus explorator exci-
piatur, sed ut amicus et frater. Accusationes haud facile ex-
eipiat, sed maturo et districto examine perpendat, quas se-
pius contra presbyteros confingit impietas, aeeipit creduli-
tas, disséminât malignitas. 

De omni visitationis negotio Nobis post mensem rela-
tione!^ reddat. 

14) Quum unica annua visitatione vix assequi possit 
totius parochiae perfectam notitiam Decanus, praeter visi-
tationem ordinariam data occasione sepius parochias sibi 
commissas invisat. Hinc et in cap. 4. de offic. Archipresb-
praecipitur, „ut singulae plebes archi presbiter um habeant 
propter assiduam erga populum Dei curam, qui non solum 
imperiti vulgi sollicitudinem gerat, verum etiam presbyte-
rorum, qui per minores titalos habitant, vitam i u g i c i r -
cumspectione custodiat et qua unusquisque industria divi-
num opus exerceat, Episcopo suo renunciet." 

15) Decanus clero curae suae commisso in omuibus 
casibus et dubiis consilio adsit, quem in finem assidua le-

ctione diligentique studio, sufficienti scientia et experientia 
se ipsum instruat. Ceterum causas, quarum cognitio et de-
cisio natura sua aut e iuris dispositione ad s. Sedem perti-
nent, non finiat ; secus vero dubia, quae ad eum pro solutiono 
referentur, si leviora sint ac celerem exigant explanationem, 
servato tutioris sententiae dictamine ipse solvat ; si vero 
sint gravia et longiorem patiantur moram, saltern aliquibus 
parochis districtus sui ad certum locum evocatis ventilanda 
proponat collatisque votis quod melius expedire videbitur, 
dofiniat ; si denique tanta sit negotii difficultas atque impli-
catio, ut nondum quid magis expediat, deprehendatur, ad 
Episcopum deferat. 

16) Ut Decanus, quaeipsi ratione districtus incumbunt, 
officia faeilius exsequatur, convocet, quoties expedire vide-
bitur, omnes parochos sui districtus atque cum illis commu-
niter et divisim consilia do pastorali officio et de aequabili 
exsecutione et observatione statutorum ineat. Praeter 
has extraordinaria ex causa institutiendas congregationes 

17) Quotannis bis habebit congregationes et quidem 
semel mensibus vernalibus, utpote Martio, Aprili, Maio, se-
cunda vice mensibus autumnalibus, quippe Septembri, 
Octobri, Novembri. Arctioribus limitibus termini hi non 
circumscribuntur ideo, ut ex re et tempore talis pro congre-
gationibus dies deligi possit, qui, quod adtinet ad curae 
animarum, oeconomiae ruralis, viarum ac commeatus, r a -
tiones aptissimus videbitur et minimis obnoxius difficultati-
bus. Normam, ad quam congregationes hae habendae erunt, 
serius praescribemus. Nec non relationes periodicas tempore 
fixo secundum usum et consuetudinem ad officium Nostrum 
mittet. 

18) Quum Decanus plerumque sit scholarum districtus 
sui inspector, nulli parcet fatigio et curae, ut in tanto mu-
nere peragendo suis partibus totus incumbat atque ea, quae 
in statutis dioecesanis hac de re fusius et accurate proposita 
sunt, ad amussim observando, fiduciao in se locatae satisfa-
ciat Nobisque auxilio sit in tarn gravi officio adimplendo. 
Parentes ad proles suas diligenter in scholas mittendas hor-
tetur ipse omni zelo ; nec enim filios sibi, sed Deo eiusque 
servitio addicendos acceperunt. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ALSÓ-SZÖLNÖK, január 1. B o l d o g u j é v e t , 

kedves Religióm ! mely az elmúlt év folytán is oly kedve-
sen látott vendégem voltál. Vajha az u j évben szivesen be -
fogadnának mindazok, kik szeretik az igazságot, kik érdek-
lödnek egyházunk élet-halálharczairól, k ik szivükön vise-
l ik szeretett közös a tyánk és legfőbb pásztorunk szomorú 
sorsát . . . 

Neked főleg boldog uj évet apostoli tetteidben és sa-
nyarú szenvedéseidben egyaránt dicső P i u s u n k , kit már 
másodizben tenfiaid készítette siralmas fogságban talál az 
évnek változata. Forró imánkhoz, hogy a jó Isten ellenei-
den minél előbb fényes győzelmet venni engedjen és elrab-
lott összes birtokaidba visszahelyezni kegyeskedjék, újévi 

3* 
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csekély ajándékul öt forintot küldünk szegénységünkből az 
alsó-szölnöki hivek lelkészükkel, azon édes reményben, 
hogy a gazdagok filléreinkhez majd százakat csatolandnak 
és azon szándékból, hogy velünk, csekélyekkel, a nagyok 
egyetértve, gyermeki szeretetünk és legmélyebb hódolatunk 
adományaival mindnyájan hozzájáruljunk közös szent-
a tyánk magasztos szegénységének némi enyhítéséhez és a 
világegyház szükségleteinek fedezéséhez. Mi eddig is h i t -
tük, hogy lelkipásztoraink, ha h i t - és erkölcstanokat a d -
nak elő és püspökükkel, ez meg a római pápával, egyet t a -
nítanak, isteni s azért feltétlen hitet követelő igazságokat 
adnak elő. De most a tévútra vezető emberi okoskodások 
ellenében fenhangon valljuk, hogy a római pápa, midőn az 
egész világhoz szól, h i t - és erkölcstanunk tévmentes hirde-
tője, hitünk és erkölcsi viseletünk csalatkozhatlan főazabá-
lyozója. Ezen észszerű és a tudományára fenhéjázó ész 
ellenében nemcsak korszerű, de szükséges, csak alakilag uj , 
hitágazat vallásában minden hithű katholikusokkal egye-
temben akarunk élni éa halni. 

Zsemlics István 
plebánoa. 

E T T Y E K . K á p o l n a s z e n t e l é s . E t tyek plébá-
niának Bóth nevű filiálisában van egy nagyobb kápolna a 
boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának tiszteletére 
szentelve, mely azonban az idő viszontagságai folytán deso-
lált állapotra jutott. A buzgó plébános, Schedt Károly 
czimzetes kanonok s kerületi esperes úr , rég fájlalta e k á -
polna szomorú állapotát s minden gondját arra irányozta, 
hogy Bóthnak birtokosát, Sándor grófot, megnyerve, a. k á -
polna megujitását eszközölni lehessen. És ezen fáradozásait 
s törekvéseit a buzgó plébános úrnak siker koronázta. Az 
uradalmi tiszttartó Burián Pál úr mindent elkövetett, hogy 
a plébános urat törekvéseibon gyámolitsa. S igy történt , 
hogy az egészen renovált kápolnát mult év deczembor 8-án , 
mint búcsú napján, a f t . plobános-esperes úr ünnepélyesen 
felszentelhette. Daczára a rosz időnek, nemcsak a plebánia-
beli hivek, de igen sokan gyülekeztek a környékből is az 
ájtatosságra. 

A beszenteléat maga a plebáno3 úr végezte, mely után 
alkalmi azózatot intézett az öaazesereglett hívekhez, mely-
ben kiemelve Istennek kegyeaségét, ki templomainkban 
lakni méltóztatik, felhívta a híveket, hogy no hagyják az 
Urat itt magányban, hanem gyakran keressék fel. Azután 
a megújításról szólva, háláját fejezte ki a nemes kegyura-
ság s annak méltó képviselője, Burián Pál úr iránt, valamint 
Helmer Ferencz pesti aranyozómester iránt is, ki a megújí-
tást vezérelte, az aranyozást, márványozást, önmaga nagy 
buzgalommal teljesítette. 

Ezon alkalmi azózata után a kanonok-esperea úrnak 
a helybeli káplány úr lépett a azószékre s a boldogaágos 
szent Szűzről, az ünnepnek megfelelőleg, jelea beszédet t a r -
tott a hivek épülésére, mely szent beszéd után volt az 
ünnepélyes nagy mise s ezzel az ajtatoaságnak vége. 

Ezen kápolna, melynek renovátióját most felemlítet-
tük, régi emléke a községnek ; a főoltár, melyen gyönyörű 
faragványok vannak, a száz év előtt itt lelkipásztorkodó 

kapuczinusatyáknak műve, k ik itt s az egész vidéken még 
most is igen jó emlékben vannak. 

AmiértÍ3 méltó hálánkat fejezzük ki a ft . kanonok-
eaperea-plebánoa úr iránt, ki ezen emlék épen tartására a 
megujitáaára annyit fáradott s áldozott. De nem kevésbbé 
érdemlik meg hálánkat a tek. tiszttartó úr, valamint a k á -
polna megujitásán ernyedetlen azorgalommal fáradozó Hel -
mer Ferencz ia. 

A jó latén adjon mindnyájuknak boldog hosszú 
életet. 

J. G. 

E I C H S T A T T . A p ü s p ö k i á t a l á n o s h e l y e t t -
n ő k n e k a m e g y e b e l i p a p s á g h o z i n t é z e t t 
n y i l a t k o z a t a a n é m e t b i r o d a l m i t a n á c s b a n 
a a z ó a z é k k e l i v i a a z a é l é a e l l e n h o z o t t b u n -
p ó t t ö r v é n y c z i k k t á r g y á b a n . " Az uj birodalom 
büntető törvénykönyve, mint halljuk, egy uj, eddig még 
hallatlan, czikkel gyarapodott, mely a szószékkelivisszaélés 
és egyátalán oly egyhá zi beszédok ellen akar irányozva 
lenni, melyek a politikai békét zavarnák. Nem mulaszt-
ha t juk el e büntető törvényczikk kihirdetéaét néhány ész-
revétellel megelőzni. 

Feladatunk volna ugyan a tdő papaág előtt okadatolni, 
miért vagyunk kénytelenek ily törvény ellen tiltakozni, 
amennyiben ez oda czéloz, hogy a püspök jogszerű tekintélye, 
kit egyedül illót az egyház tanítói hivatala felett őrködni, 
háttérbe szoríttassák vagy legalább gátoltassék competens 
ítéletet hozni a felett, váljon az előfordulható esetben sértve 
van-e az igazság, a szeretet, az engedelmesség vagy sem ? 
Kötelességünknek tar t juk mindazáltal előbb tdő papságunk 
előtt és nevében tiltakozni minden vád éa bizalmatlanság 
ellen, moly ez u j törvényczikkel együtt j á r . 

Ninca ugyania arról tudomásunk, hogy valaha me-
gyénk bárcaak egy egyházi szónoka is politikai pártosko-
dásra használta volna a szószéket, hogy mint az isteni tö r -
vények hirdetője, engedetlenaégre izgatott volna, hogy, 
mint a béke apostola, gyűlöletet azitott volna máaként vé -
lekedők iránt. Nincs példa reá, hogy alkotmányellenesen 
beszélt volna vagy hogy védelmezte volna a birodalom po-
litikai jogainak árulóit, sértőit. 

Tiltakozunk előre is minden vád ellen, mintha azon 
esetben, ha netán a koronából egy fényes gyöngy kiesnék s 
a haza megaláztatást szenvedne, papságunk a korona f é -
nyének elhomályoaodáaát hallgatva fogná nézni vagy ke -
vésbbé viselné szivén a haza nagyságát és jólétét. 

De talán nem is a papság vádoltatik, hanem az egyház 
tanától ta r tanak s nem biznak a papság mérsékeltségé-
ben ? Mi ez ellen is tiltakozunk. A katholika vallásnak 
vannak ti tkai, de nincaenek oly rémséges titkai, minők 
által a szabadkőművesi páholyok félelmesek az államra, 
miként az egyházra. Az egész világ ismeri ama tanokat, 
melyeket a világi hatalom irányában kötelessége a papnak 
hangoztatni ; tudja, hogy a szent Írásból ki nem téphetjük 
az „Adjátok meg a caáazárnak, mi a császáré" ; tudja, 
hogy a király tekintélyét senkitől mástól, hanem az Is ten-
től származtatjuk ; tudja, hogy kárhoztatnunk kell minden 
lázadást a törvényes fejedelem ellen, hogy az elöljárók ha -
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talmát, mint Istentől származottat , kell tekintenünk, — 
még akkor is, ha azt egy Pilatus gyakorolja i rányunkban. 
Mire való tehát a bizalmatlanság az egyház tanai iránt ? 

Avagy miért kellene tőlünk tartani ? A megyés püs-
pök meghagyja az egyházi szónokoknak (inst. past. p. 425) 
hogy erkölcsi hiányok, nem pedig személyek, ellen kel je-
nek ki, hogy kiméljék az egyesek becsületét, hogy meg ne 
sértsék az állami elöljáróságot és a tekintély viselőit. Es 
van-e ok, hogy attól tartsunk, miszerint az egyházi szóno-
kok nem fognak a püspöknek engedelmeskedni ? Mi oly 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy papságunkért e tekin-
tetben a felelősséget bátran elvállalhatjuk. 

A kérdéses törvényczikk tárgyalása alkalmával á ta -
lános rágalmak szórattak a papság ellen. Ezek minket époly 
fájdalmasan érintenek, mint magát a megyei clerust. De 
kér jük is azért a t. papságot, hogy méltóságával mogegye-
zőbb feleletet ne adjon e rágalmakra, mint a minő volt édes 
Üdvözítőnké rágalmazói ellenében a zsidó synedrium előtt : 
„Jesus autem tacebat". 

És e hallgatag felelet legyen kötelességünk teljesitése. 
Hirdessük, mint eddig, ugy ozantul is rendithetlenül az Úr 
parancsolatait ; küzdjünk a hitetlenség ellen ; alázzuk meg 
az indifferentismust ; kárhoztassuk a hamis esküt, az eskü-
szegést, a rablást ; védelmezzük a szülök jogait és ismer-
tessük meg velük kötelességeiket ; állítsuk szemközt az á r -
tatlanságot a bűnnel, a házasság szentségét a fajtalansággal ; 
hirdessünk engedelmességet az alattvalónak, könyörületet a 
gazdagnak, türelmet a szegénynek, szeretetet mindenkinek. 
Adjunk példát a világnak ama kötelességek teljesítésében, 
melyeket hirdetünk ; dicsőítsük az Úr nevét, melyet k i r á -
lyok s népek előtt vallunk. Legyenek házaink a szegények 
menedéke, sziveink a szomorúságnak vigasztalása, buzgó-
ságunk reménye minden nyomorúságnak, legyen életünk 
minden keresztény példányképe. 

Kötelességeink teljesitése legyen és maradjon egyedüli 
hallgatag feleletünk ama kihivásra, mely ellenünk intéz-
tetett . 

Egy esetben mégis akarunk szólni. Szemünkre lob-
bantják, hogy két kormány van az országban. Ne tagadjuk, 
valljuk be, hogy igenis van. Ura lkodik a király, de ura lko-
dik az is, kinek jelét koronáján hordja a király , uralkodik 
Krisztus. 

Az állam törvénye uralkodik, de uralkodik az Istené 
is. Vannak kötelmeink mint polgároknak, de vannak mint 
papoknak is ; hűséget esküszünk az alkotmányra, de enge-
delmességet fogadunk az egyháznak is ; ismerünk földi ha -
zát, de ismerjük a mennyországot is ; megadjuk a császár-
nak, mi a császáré, de Istennek is, mi az Istené ; készek va-
gyunk az államért mindent feláldozni, de becsületünk és 
lelkiismeretünk az Istené ; ha a zsidó nép meg is tagadja 
Krisztust, mi nem fogunk vele kiáltani : „Non habemus 
regem, nisi caesarem". Krisztus é3 a király, az egyházi és 
világi hatalom, a hivő katholikus és a hü alattvaló, volt 
hajdan a haza nagyságának alapköve, az lesz a jövőben is» 
Ha kérdezik : k i rá ly-e Krisztus, a mi k i rá lyunk-e ? akkor 
bá t ran ismételjük minden helytartó előtt Krisztus szavait ; 
„ T u dicis." 

Igy teszszük magunkat méltókká annak szent kegyel-

mére, ki megszégyenité amaz ellenségeit, k ik őt szavánál 
akar ták fogni és az apostol erejével fogunk birni, ki békói-
ban is mondhatá: „Verbum Dei non est alligatum." Üdvö-
zítőnk utósó szószéke a kereszt vala. A keresztről elhang-
zott utósó szava elég hatalmas volt, hogy megtérítse a 
jelenvolt népet, ennek élén a pogány századost, kit a világi 
hatalom őrül állított e szószék mellé. Kér jük az Ur-Is tent , 
hogy szent kegyelme a mi szónokaink szavait is ily fényes 
sikerrel koronázza. 

Ezeket elmondani kötelességünknek tar tot tuk, hogy 
érzelmeinket nyilvánítsuk, hogy oltalmazzuk papságunk 
becsületét és szabályozzuk magatartását. Eichstätt • 1871. 
deczember 12. 

Suttner, püspöki helyettnök. Gravenreuth, t i tkár . 

KÖLN. V a l a m i a s z a b a d k ő m ű v e s s é g r ő l . 
T é n y , hogy a szabadkőművesség valahányszor valami 
nagyobb merényletre készül, mindannyiszor azon, a hiszé-
kenyek által mindig igazság gyanánt fogadott, állítását 
ismételgeti, hogy társulata semmi egyéb, mint az ártat lanul 
mulatni akaróknak egyesülete, moly legfölebb még huma-
nitárius jóeselekedetekkel foglalkozik itt ott ; politikai 
vagy vallási üzelmektől azonban teljességgel távol tar t ja 
magát. 

Ezen állítást legújabban i^mét sűrűbben halljuk han -
goztatni, mint ezelőtt, jeléül annak, hogy valami készülőben 
van. De épen ezért nem ta r t juk időszerűtlennek néhány szó-
val a valódi szabadkőművességnek képét felfrisiteni, hogy 
azok, a kiket illet, okulhassanak. 

Nem feszegetjük itt azon kérdést, váljon csakugyan 
igaz-e, hogy a szabadkőművesség kezdetleges kezdetében 
nem volt egyéb, mint bizonyos építőmestereknek, építészeti 
műkedvelőknek, egyesülete, melynek tudományos czéljai 
voltak s mely a középkori kömüvesi egyesületek mintájára 
alakult volna. Annyi igaz, hogy az építészeti szakemberek 
igen korán ki szoríttattak a társulatból s hogy az építő-
művészeinek ápolása époly korán szűnt meg ez egyesületnek 
czélja lenni, mely csakhamar egészen más czélokkal foglal-
kozott s csak a régi nevet és a régi jelvényeket tar tot ta 
meg, mint azok 1440 óta a strassburgi főegyház körül fog-
lalkozó kőművesek egyesületénél divtak, melyeket azonban 
számos phantasticus toldalék által nem kis mérvben meg-
bövitettek. Az építészeti czélok helyébe a nagy tomplom 
körüli munka lépett, mely templom alatt egy most még 
láthatlan „egyház"-at értenek, melynek azonban aszabad-
kőmüvesi működés által nemsokára láthatóvá lenni s va la-
mennyi más egyházat fölöslegessé tenni keilend. 

A jövőnek ezen egyháza azonban Krisztustól, mint a 
világnak megváltójától s annak megváltói müvétől merőben 
eltekint, nem kevésbbé, mint egyátalán minden keresztény 
vallástól vagy hitfelekezettől. Előtte a keresztény, a zsidó, 
a pogány, egy és ugyanaz, t. i. vakok, sötétségben botorká-
lók, barbárok. „A szabadkőművesség" — igy nyilatkozott 
egy magasrangú testvér — „mindenesetre a legrégibb in-
tézmény a polgári társadalom után s olyan, mely a jelképek 
külszine alatt az észnek tisztább tanát, de az igazságét is, 
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minden századokon át fentartotta s nemzedékről nemze-
dékre átszolgáltatta." 

Ebből következik, bogy a szabadkőművességen kivül 
csak esztelenség, tévedés, sötétség és igazságtalanság ural-
kodik. 

Az isteni kinyilatkoztatás, a Krisztusban való hit, a 
szabadkőművességben nem talál sem helyet, sem elismerést, 
sőt e társulat a keresztény hittitkok ellenében más titkokat 
állit fel és a pogányság kora előtte époly barbár kor, mint 
a keresztény aera. A szabadkőművesség titkai pedig az em-
bernek s az emberi észnek istenitéséban culminálnak, mely 
magán kivül sem Istent, sem saját eszén kivül más kinyi-
latkoztatást, nem ismer. 

Ennek következménye az, hogy ama templom, melyen 
a szabadkőművesség dolgozik, ha valamikor elkészülhetne, 
semmi egyéb se lenne, mint az Antikrisztusnak egyháza. 
E szabadkőművesség a keresztényellenes, az antikrisztusi, 
eszmének jól szervezett és concentrice működő megteste-
sülése. 

Csak helyesen cselekedtek tehát X I I Kelemen , 
(1738-iki apr. 28-án), XIV Benedek (1751. május 17-én)? 

VII PiUs (1814. aug. 13-án), X I I Leo (1826. mart. 13-án), 
X V I Gergely (1832. apr. 15-én), és IX Pius (1865-iki sept. 
25-én), midőn az emberi nemet ezen veszélyes társulattól 
óvták s kárhoztatólag nyilatkoztak róla. 

A szabadkőművesség' azonban nemcsak az egyháznak 
ellensége ; az ő gyűlölete tovább, valamennyi fenálló á l -
lamra és nemzetre, kiterjed. Terve szerint egy oly államnak 
vagy jobban mondva egy oly polgári társadalomnak kell 
idővel létesülnie, mely nem ismer más tekintélyt s más 
törvényt, mint a szabadkőművességet s annak szabályait. 
Hogy pedig e czél eléressék, szükséges, miszerint a most 
fenálló államok s a most létező nemzetek épen ugy meg-
semmisüljenek, mint kell hogy megsemmisüljön a keresz-
tény egyház, hogy ezeknek helyét a szabadkőműves állam s 
a szabadkőműves agyház elfoglalhassa. 

A társulatnak ezen czéljai szükségessé teszik, de egy-
szersmind meg is magyarázzák, azon szűnni nem akaró 
gyűlöletes harczot, melyet e társulat az állam és az egyház 
ellen régóta folytat, minek leghangosabban szóló bizonyi-
téka az, hogy a szabadkőművesség minden forradalomban 
mindig a főszerepet viszi, mit számtalan adat bizonyit. 
Különben az egyház megsemmisítését czélozván, most a 
pápaságot ostromolja s egyidejűleg a jezsuitákat. 

AMERIKA. M i s s i ó i t u d ó s i t á s . Minnesotai püs-
pöki megye. Trobecz Jakab wabashaui hitküldér levele ba-
rátjához. „Oktober 14. 1871. Ma ráérek és mivel épen eső 
esik, a szabadba sem kivánkozom, tehát hadd közöljek ön-
nel ismét valami újságot Amerikából. E hónap 4-kén 22-en 
voltunk áldozárok Szent-Pálban, hol ama kérdéseket t á r -
gyaltuk, melyek a Danicában (a laibachi kath. egyházi 
lapban és a Religio 36. számában) közölve voltak. Méltó-
ságos püspökünk megigéré, hogy többször is tartat ily t a -
nakodó gyűléseket (conferentiákat), ami különösen a fia-
talabb áldozárok előtt vajmi kedves, mert itt sok, felette 
sok, gyakorlati ismeretet sajátí thatnak el maguknak. Ily al-

kalmakkor arról is tanácskozunk, mikép lehetne eme vagy 
ama rendetlenséget beszüntetni. így méltóságos püspökünk 
azt javasolta, hogy mindazoktól, kiknek nincs elég erős 
feltételük vasárnap a táncztól tartózkodni, a'feloldozást meg-
tagadjuk ; különben is némely táncz (különösen keringős) 
szigorún van megtiltva. A pápai tévmentesség miatt itt 
semmi nehézségünk sincs. Az itteni katholikusok minden 
igazságnak, melyeket az egyetemes zsinat kihirdetett, nyu-
godtan s alázatosan alávetették magukat. Magától értető-
dik, hogy szükséges volt röviden és népszerűen kifejteni s 
megmondani, miben áll Krisztus helytartójának tévmentes-
sége és hogy ezen tan nem uj, csak tüzetesebben van k i -
fejtve s megállapítva. 

Mindenfelé kath. iskolákat felállítani, ez most f ő -
gondja méltóságos püspökünknek és majdnem minden lelki 
pásztornak. Es ha meggondoljuk, hogy az emberek kötele-
sek az istentelen állami iskolára adózni és jó lelkiismerettel 
még sem küldhetik oda gyermekeiket és e mellett a kath. 
tanítókat is tartoznak támogatni : kiki elgondolhatja, hogy 
ez mind a lelkipásztorra, mind a szülőkre, nézve nehéz do-
log. Mindamellett majdnem mindenütt, hol lelkész lakik, a 
templom mellett ott díszeleg az iskola, melyben a gyerme-
kek Isten akaratja szerint neveltetnek ; és mekkora a k ü -
lönbség a kath. iskolába s a felekezetnélkülibe járó gyer-
mekek közt ! Az elsők szülőiket, a papokat, tanítókat, az öre-
geket és igy tovább megbecsülni tanulják és mily'udvariasan 
és keresztényileg üdvözlik útközben a felebbvalókat ! Az 
utóbbiak pedig felfuvalkodottságot és faragatlanságot ta -
nulnak ; nem törődnek sem szülőikkel, sem pappal vagy t a -
nítókkal, nekik mindegy. Es- ha a vasárnapi iskolában 
ügy gyei-bajjal imigy-amugy elkészülnek is az első szent 
áldozásra, ez csak kényszerűségből történik, mert hétközbőn 
nagyobbrészt elfeledik, mit vasárnap megtanulnak, de nem 
is igen gondolnak vele. Sokan ezek közül nemsokára hitha-
gyókká lesznek és a templomra meg szentségekre többé sem-
mi gondjuk. 

Én is fáradozom tőlem telhetőleg és a mennyit ma-
gamtól pénzben megvonhatok, odaadom, hogy kath. isko-
lám számára apáczákat kapjak. Bizonyos, hogy még sok 
költségbe fog kerülni ; de reménylem, hogy az ogész fára 
közös erej ével a lelkipásztorral egyetemben mind meg lesz 
győzvo. Ez őszszel fáraházat kell épitenem, mert eddigi 
lakásomat az apáczák fogják átvenni. Másik héten elindu-
lok e czélra házról házra koledálni ; — adjon Isten jó sze-
rencsét hozzá ! 

Az egyházi ügyeket illetőleg itt minden a régi kerék-
vágásban van. Missiói állomásaimmal igen meg vagyok 
elégedve és a mint látni , elégedettek az emberek is s igy 
békében és vigan élünk együtt. Most nálam tartózkodik 
ama Mikus Márton Rakitnából, ki Buch úrral jött Ameri-
kába. E télen át nálam fog maradni, néhány kis oltárt fog 
két vidéki templom és szép szent szekrényt (taber-
naculum) itteni templomunk számára készíteni. Ö igen 

.ügyes ember, különösen jól tud márványozni és aranyozni. 
Oly szép szekrényt készitend, hogy párját fogja ritkítani 
Minnesotában. Jövő tavaszszal visszafog menni Krajnába, 
mert hidegnek találja az égaljat. 

(Vége köv.) 
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IRODALOM. 

„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitungu und der zweiten Kammer zu Darm-
77 O 

S t a d t , zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von "Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 
(Folytatás.) 

Miként az álliberalismus olcsó phrásisaival elcsábitja 
a népet, mely vakon indul a szabadéivüség czéga alatt mu-
togatottak után. azon védtelen állapotba, a hol már köny-
nyen hurkot vethet nyakába : úgy kell, hogy mindenki, ki 
csak komolyan gondolkodva mélyebbre tekint, tisztán lássa, 
hogy az ellenségesérzelmü, az emberiség legnemesebb, leg-
szentebb, érdekeit is tisztátlan tollal tárgyaló, „Main-Zei-
tung"-nál és vak csatlósainál jól átgondolt rendszeres tactica 
forog kérdésben, melynek az a czélja, miként az egyházi 
méltóságok megfélemlittessenek. Nagyon nehéz azon egy-
házat szabadon kormányozni, ha legnagyobb, hitükhez r a -
gaszkodó, egyházuk tanait s határozatait szenteknek tartó, 
méltóságai t isztük gyakorlatában folyton oly bánásmódnak 
vannak kitéve, minőt időnk szabadonczai a liberalismus örve 
alatt követnek. 

„Die „M.-Zg" — úgymond sz. p 177. — bringt einen 
Artickel, welcher mit der Uberschrift begint : „Wer bringt 
da3 deutsche Volk um sein Gewissen?" Eine Anfrage zu 
dem Herrn Bischof Kettaler von Mainz und mit den Worten 
schliest: „Diebstahl und Unterschlagung, Fälschung und 
Betrug, Meineid und Eidesbruch, fürwahr ein entsetzliches 
Doppelkleeblatt ! Und unter solchen Lehren wächst ein 
Theil der hessischen Jugend h e r a n ? . . ." 

Ekként közöltük az irat létrejöttének rövidke törté-
neti vázlatát, melylyel ez bevezettetik s a mely szintoly 
megdöbbentő, mint jellemzetes . . . 

Nem felettébb gyanús-e, hogy míg az országnak bel-
nyugalmát többször, öntudatosan, megzavart bűnöst pár -
tolják, terveiket a gyilkolás, rablás s mindenféle erőszakos-
kodás ú t ján létesitni akarókat kényeztetik : addig az egy-
ház körében felmerülő eseményeket, határozatokat, tanokat, 
melyek az állammal semmi egybeköttetésben sincsenek, a 
legkonokabb roszakarattal értelmezik s a csak egyházi kö-
telmeiknek megfelelő tényezők ellen oly rendszabályok a l -
kalmazását követelik, melyek egy magát „szabadnak" ne-
vező férf iúnál , ki folytonosan a „vallásszabadság"-féle 
eszméket pengeti, a legvakmerőbb megsértését képeznék 
épen azon vezérelveknek, melyeket a rendszer zászlajára 
kitűzött ? ! 

Mivel pedig a fékvesztett, a gyalázatos üzelmek által 
a közerkölcsiséget, minden ország talpkövét, aláásni törekvő, 
szenvedély mély vakságában a lelkiismeret furdalását a 
szivekből kiirtani igyekezvén okulni nem egykönnyen szo-

ko t t ; mivel.továbbá a rágalmazásban, hazugságban s izga-
tásokban, csakhogy az emberek kebléből az Istenbe helye-
zett hitet, a vallásos érzületet, eltávolítsák, — a hitetlen 
ujságirók és könyvgyártók magukba szállani nem igen 
akarnak : a jelen irat nem annyira a kornak, a korszellem-
nek, a kath. elvekkel egyenesen vagy nagyban ellenkező 
nézeteitől elkapatott és korlátlan pályáján magát mindig 
tovább ragadtatni engedő „M.-Ztg-"hoz lőn intézve, mint 
inkább az elfogulatlan, az igazság után nemes vágytól, az 
erkölcsiség legfőbb, sőt legszükségesebb, biztositéka iránt 
lelkesedőkhez, az erény nemes ösvényén haladva emberi 
méltóságukra érdemesekké lenni törekvőkhez. Figyelemre 
méltó, mint beszél komoly méltósággal erre nézve sz. : 
„Der „M.-Ztg" kann ich nun eine Antwort nicht geben. 
Der Hass macht blind ; wer aber durch denselben einmal 
blind geworden ist, der ist einer Belehrung unzugänglich. 
Aus demselben Grunde fehlt diesem Blatte das Mass der 
Billigkeit, der Gerechtigkeit, der Wahrheitsliebe, des sittli-
chen Ernstes, welches ich auch beim Gegner fordern muss, 
um ihn einer Antwort zu würdigen. Solche Übertreibungen 
richten sich überdies selbst . . . Ich darf gewiss annehmen, 
dass nicht nur alle Katholiken, welche die angeführten 
Worte lesen, sondern auch viele Niehtkatholiken sofort e r -
kennen, dass nicht Liebe zur Wahrheit und Sittlichkeit, 
sondern blinder Hass diese Worte dictirt hat . . . Wenn ich 
aber annehme, dass kein ehrlicher Mann diese Vorwürfe 
glauben kann, so ist es doch nur wenigen möglich den gan-
zen Umfang der Unwahrhaftigkeit zu erkennen, der diesen 
Anschuldigungen zu Grunde liegt . . . Dazu muss man das 
betreffende Buch (hier von Gury) genau prüfen und dann 
die Verzerrungen, die Verdrehungen, Entstellungen, Aus-
lassungen, verfolgen, die nőthig waren um solche Vorwürfe 
machen zu können . . . Diese Schrift hat den Zweck redlichen 
und besonnenen Männern dieses Urtheil zu ermöglichen . . . 
Ich wende mich also wieder an alle ehrliche Leute , . . auf 
deren Urtheil ich stets grossen Werth lege, si mögen Katho-
liken sein oder nicht und bitte sie zu prüfen, auf welche 
Seite „Fälschung und Betrug" liegt . . . Es sollen diese 
Blätter also in keiner Weise eine Antwort an die „M.-Ztg" 
sein, sie sollen vielmehr nur einen Beitrag liefern, um das 
wü3te Treiben dieser Partei und den schnöden Missbrauch 
der Presse zu kennzeichnen." 

Az imént felhozottakban e hitromboló és nagyszájú 
liberális phrásisokkal üzérkedő korszakban kétségen kivül 
minden józan higgadt ember rokonszenvesen üdvözli azon 
őszinteséget, nemes határozottságot, melylyel sz. mindjárt 
az előzményekben a kath. ügyek kérdésében a cynicus á l -
liberálisok szintoly méltatlan, mint alaptalan, kifakadásait 
visszautasitja. 

Az egész munká la t diathesisét körülbelül a követke-
zőkből lehet majd látni. 

Mindenek előtt sz. helyes tájékozásul előrebocsát né-
mit a mainzi papnöveldében kézenforgó tankönyvről, me-
lyet a kába lelkek, a destructiv irány hivei, ijesztőül hasz-
náltak fel ezen mosdatlan piszkolódhatásra, midőn a többi 
között ezeket mondja : 

„Dieses Buch (Compendium Theologiae Morális. Au-
ctoi'e J . P. Gury) hat, wie dieser Titel klar ausspricht und 
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wie der Verfasser in der Vorrede ausdrücklich erklärt , nicht 
den Zweck eine Moral-Philosophio oder eine erschöpfende, 
wissenschaftliche, Darlegung des gesammten Gebietes der 
Moral-Theologie zu sein, sondern es ist lediglich ein Com-
pendium, ein kurzgefasster Lehrbegriff, der Moral-Theolo-
gie, ein kurzer Auszug aus Vorlesungen, die der Verfasser 
gehalten hat. Daraus ergibt sich erstens, da3s der Gabrauch 
desselben bei einer theologischen Lohranstalt nur in der 
Weise eines Hilfsmittels stattfinden kann, nicht aber in der 
Art , dass dadurch der wissenschaftliche Vortrag des L e h -
rers ersetzt werden soll. Es ist ein Leitfaden, dessen sich der 
Lehrer bodiont, wobei er die Aufgabe hat das Wahre zu 
begründen, das Lückenhafte auszufüllen, das Missverständ-
liche zu erklären und das etwa unrichtige zu berichtigen. 
In dieser Ar t werden zahllose Compendien und Leitfäden 
bei Vorlesungen benützt . . . Hieraus ergibt sich aber auch 
zweitens, dass eben der Kürze wegen, die zur Natur eines 
Compendiums gehört, ein solches Buch sich vor Allem dazu 
eignet, es zu entstellen, zu verdrähon, Missvorständnisse 
hineinzutragen. " 

Emli t tet ik továbbá, hogy, mivel e kézikönyv, mely 
évekkel ezelőtt jelent meg először, több gondosan javitó 
átnézésben részesült és mivel tudvalevőleg mind forrásának 
átlátszósága és a tananyag kellő modorban történt felosz-
tása, mint a te'nyoldások (casuistica) tanának előadása miatt 
már husz éven át több papnöveldében kedves fogadtatásra 
talált : valaki csak kikel ellene, az a mainzi papképző in té-
zettel, a kath. világ egyéb, Gury kérdéses, czélszerüleg el-
rendezett, világos folyó nyelvezettel irt, a lelkipásztori 
munkában igen áldásosán segíthető, müvét előadásalapul 
tűrő, illetőleg behozó, püspökök ellen is fordul . . . 

(Folyt, köv.) 

Y E G - Y E S E K . 
— Halálozás. Kertész József kegyesrendi áldozár, a 

nyitrai társház tagja , munkás életének 77-ik, áldozárságá-
nak 54-ik, évében f. évi januárhó 2-án az Urban elhunyt. 
— Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Egy párizsi lap, „La Cloche", statistikai adatokat 
hoz a párisi elemi iskolákat illetőleg, melyekből kiemeljük, 
hogy jelenleg úgynevezett nyilvános, állami, iskolákban 
18,438 fiu és 21,632 leány, az úgynevezett magányiskolák-
ban pedig 17,164 fiu és 11,719 leány nyer oktatást szerzete-
sek által. 

— Bajorország egy falujában bizonyos szolgáló nem 
régen 1800 frtot talált. Ki volt szerencsésb e szegény leány-
nál ? Jövője biztosítottnak látszott ! Szerencséje azonban 
nem soká tartott, mert csakhamar elrontották a — jezsui-
t ák s pedig akként, hogy a jezsuita-moralis szerint, mint 
azt az utósó missio alkalmával a páter több izben elmondta, 
nem szabad a talált jószágot csak úgy egyszerűen megtar-

tani, hanem vissza kell azt a jogos tulajdonosnak szolgál-
tatni. Ezen jezsuita-moralis eszébe jutván a szegény szol-
gálónak, kutat ta a tulajdonost s midőn végre megtalálta, 
visszaadta neki jogos tulajdonát. E derék úri ember igazi 
„liberális" létére nem adott neki ugyan jutalmul semmit, 
hanem azért hála fejében majd — derekasan tovább lármáz 
a jezsuiták ellen ! 

— A bajor ókatholikusok tehát csakugyan elhozatják 
maguknak az utrechti jansenista érseket, hogy fiatal sar-
j a ika t megbérmálja. — Minek fáraszt ják e szegény hollan-
dit oly messze útra ? Hisz neki csak annyi joga van náluk 
bérmálni, mint akár Michelisnek. A legérdekesebb az egész-
ben az, hogy a secta épen most vallja magát határozottan 
jansenistának, midőn a bajor cultusminister ország világ 
előtt kijelenti, hogy ő bennük az igazi katholikusokat 
tiszteli. 

— A „Journal de Débats" Thiersnek egy nyilatkoza-
tát közli, mely a pápának Francziaországba való átköltö-
zésére vonatkozik. „O szentsége leendő határozatára nézve", 
— igy Thiers, sem nézetet, sem tanácsot, sem óhajt s mi 
ilyet nem akarunk koczkáztatni. Csak azt aka r juk vele 
tudatni, hogy őt, ha Francziaországba jön, itt a legnagyobb 
tisztelettel fogadaudjuk s a lognagyobb biztonságot és 
függetlenséget készitendjük számára. A mi a belrendet 
illeti, meg vagyok győződve, hogy négy polgári rendőr-
szolga elég lesz azokkal sorfalat képeztetni, k ik áldásáért 
esengenek ; a többiben pedig független lesz. Egyetlen egy 
szavára mindent rendbe hozatok a paui kástélyban, hol 
egyik legnagyobb királyunk, IV. Henrik, a katholicismusra 
tért . Hadi hajónk Civita-Vecchiában készen áll." 

— Sz.-Pétervárott egy érdekes füzet jelent meg, mely 
Pichler Alajosnak, a nagy ókatholikusnak s ép oly nagy 
könyvtolvajnak, perét tartalmazza. Érdekes látni abból, 
mily ügyességet fejtett ki Döllinger kedvencz tanítványa a 
császári drága könyvekmérték nélküli annectálásában s nem 
kevésbbé mulattató, ha azt olvassuk, hogy e jeles férfi azért 
kéri folmentetését, mert ő „mindig Krisztusnak tiszta tanát 
követte" s mert mindig az igazságos ügynek előharczosa 
volt, mely elitéltetése által nagy ká r t szenvedne. Az illibe-
ralis muszkák pedig mégis eli télték! 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az 1871. II. f. 42- ik számból: 256 forint 
84 kr. , 40 f rank aranyban, 12 régi husza3, 9 uj ezüst frtos, 
1 ezüst kétftos, 3 osztrák % ftos. 16 cs. k. arany, 20 db. 
egyesületi tallér. 

A 1. sz. nagyváradi egyházmegyéből . . . . 409 f r t 

Kegyes adakozás. 
A ]. sz. nagyváradi egyházmegyéből : 

A Szentgyermekség társulatára 23 f r t 46 kr 
A szt. sír őrei javára 11 „ 78 „ 
Az afr ikai missióra 10 „ 50 „ 
A b. Szűz társulatának a keleti keresztények 

javára 2 „ 50 „ 
Bonifácz-egylet részére , 2 „ 50 „ 
Amerikai hittéritők javára 2 „ 50 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten, 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



C" Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 
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LIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) 3 Kocsi 
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, január 13-án. 4 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Veritas liberabit vos. — Samassa J ó -
zsef szepesi püspök ő mlgának pásztorlevele. — Egybázi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

„Veritas liberabit vos." 

n i . 

Azokat, kik az igazságot, Krisztus hamisittat-
lan tanitását, keresik, Krisztusnak mennybemenetele 
s az apostolok halála után a tanitó egyházhoz utasi-
tottuk s kimutattuk, hogy Krisztus egyenes rendel-
kezése folytán az ő igaz tanát pusztán, egyedül, ki-
zárólag, a katholika egyház tanitó hivatalánál, vivum 
magisteriumánál, lehet feltalálni vagyis a pápánál s 
püspököknél. 

Ennek folytán felmerül a további kérdés : ki 
képezi napjainkban ezen magisterium vivumot? 

Valamint az egyház alapittatása idejében a ta-
nitó egyházat, a inagisteriumot, az apostolok fejük-
kel, szent Péterrel, együtt képezték és kivülök senki 
más: úgy napjainkban a tanitó egyházat , a magi-
steriumot, az egész egyház püspökei képezik fejük-
kel, a római pápával, együtt egyedül s kizárólag. 

Nem tartoznak tehát a magisteriumhoz azon 
püspökök, kik a többi püspöktársaktól, kik a fővel, 
a pápával, együtt tartanak, elválnak; nem tartoz-
nak ezen magisteriumhoz a többi papok, tudósok, 
laicusok, valamint nem tartoztak az apostoli időben 
sem. Ez utóbbiak, legyenek bármily mély tudomány-
nyal, életszentséggel, tündöklők, nem képezik a ta-
nitó egyházat, valamint az előbbiek azt képezik 
semmi tekintettel saját személyes érdemeik- vagy 
érdemetlenségeikre. Ezt Krisztus igy rendelte s azért 
az apostol pusztán a püspökökről mondja, kikhez, 

mint magától értetik, a pápa is tartozik : „Attendite 
vobis et universo gregi, i n q u o v o s S p i r i t u s 
S a n e t u s p o s u i t E p i s c o p o s r e g e r e E c c l e -
s i a m Dei , quam aquisivit sangvine Suo. Act. 
20. 28. 

Midőn tehát az igazságot, Krisztus hamisittatlan 
tanát, keressük napjainkban, az egyház magisteriu-
mához forduljunk vagyis azon püspökökhez, kik a 
pápával együtt egy testületet képeznek. Aki ezen 
testület mellőztével egyes, a pápától elvált, püspö-
kökhez avagy kitűnő tudósokhoz fordul s ezeknél 
keresi Krisztus egész, teljes, hamisittatlan, igazságát, 
az tévúton jár s a mit keres, megtalálni nem fogja. 

És hogy ez igy van, hogy - Krisztus az igaz-
ság, az ő teljes, hamisittatlan, tana, hirdetését egy 
általa kiválasztott, a Szentlélek által oktatott, felvi-
lágosított, megerősített, folyton őrzött, közegre, az 
egyház tanitó hivatalára, bizta, a lehető legnagyobb 
jótéteménye a megváltónak, melyben hiveit részesi-
teni kegyeskedett s melyért a katholikusok, de az 
egész világ emberei, nem tudhatnak eléggé hálát 
adni neki. 

Mert ugyan mivé válandott idők folytán szent 
tana a gyarló emberiség kezei között ily istenren-
delte közeg nélkül? Mint „ p a r v u l i fluctuan-
t e s c i r c u m f e r r e m u r o m n i v e n t o d o c t r i -
n a e i n n e q u i t i a h o m i n u m , in astutia ad cir-
cumventione'm erroris." Ephes. 4, 14. Mily foszlá-
nyokra szaggatták azon keresztény felekezetek, 
melyek a katholika egyháztól elváltak, Krisztusnak 
tanitását, azt nemcsak a külföldön, de hazánkban is, 
sajnosan láthatjuk, nemcsak láthatjuk, hanem mái-
kézzel tapogathatjuk. 

S ez nem is lehet másként. Hisz az ember 
gyarló, feledékeny, szenvedélyeinek, indulatainak, 
rabja és játékszere, kinek kezében a legszentebb igaz-
ság is megromolhatik. És a gonoszságot, a roszaka-

3* 
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ratot, az ördög incselkedését, melylyel az embereket 
megejteni, az igazságtól eltántorítani, legalább er-
kölcsi szemeiket elhomályosítani, nehogy azt tisztán 
felismerjék, felismerve kövessék, szokta, nem is akar-
juk emliteni. 

Ha tehát Krisztus nem gondoskodott volna ily 
igazsághirdető intézetről, mit csináltak, hova, kihez, 
fordultak volna az emberek, midőn az igazság, Krisz-
tus igaz tana, körül nehézségek, kérdések, viták, el-
ferditések. támadtak? És váljon nem támadtak-e ily 
nehézségek, viták, elferditések, az idők folya-
mában ? 

Ha pedig nem rendelt volna Krisztus a tana 
körül támadandó vitás kérdések elintézésére egy 
általa választott, felhatalmazott, általa folyton gon-
dozott, közeget, hanem hagyta volna ezeknek meg-
oldását az emberekre úgy, a mint vannak, vegyitve 
jók és gonoszak, okosak és tudatlanok avagy bizta 
volna a véletlenre: mellőzve, hogy ez sem szentsé-
gének, sem bölcseségének, sem igazságos ságának 
sem irgalmasságának, meg nem felelendett, váljon 
f e n m a r a d h a t o t t-e v o l n a t i s z t á n t a n a i 
megmaradhatott volna e g y s é g é b e n s lehetett 
volna á t a l á n o s s á a világon, minővé természete 
és Krisztus megváltói méltósága folytán válnia 
kell? 

Épen azért, mert Krisztus isteni tanitását, az 
igazságot, gyarló emberek számára hozta, kik között 
ezen tan könnyen megromolhatott volna, amint va-
lóban meg is romlott, volt szükséges, hogy tana örö-
kös tisztántartására, az igazság folytonos, rendit-
hetlen, hirdetésére, egy különös közeget válaszszon. 
S mert ez szükséges volt, azért Krisztus e szükséget 
kielégítette, midőn maga helyett, maga nevében és 
saját hatalmával az igazság hirdetésére küldötte az 
a ostolokat s ezek képében s ezek által a pápát s 
p ispököket. Ha pedig ő ezeket és csakis ezeket, mint 
szavai tanitják, küldötte az igazság hirdetésére, ká-
romlás volna feltenni, hogy nem gondoskodott kel-
lőleg, miszerint ezek az ő nevében, az ő hatalmával, 
az ő tanával ellenkezőt, hazugságot igazság helyett, 
ne tanithassanak. Ha pedig ezt Jézusról fel nem te-
hetni, akkor ennek ellenkezője igaz vagyis az, hogy 
az apostolok utódai, az egyház magisteriuma, mást 
nem tanithat, mint azt, mit Krisztus vagyis az igaz-
ságot és mindaz, ki az igazságot keresi, óhajtja, ezt 
az egyház magisteriumánál találhatja fel egyedül, 
ezt máshol keresni bűn, az egyház tanát megvetni, 
örök kárhozat. Csak igy mondhatta Krisztus: „ Q u i 

v o s a u d i t , me a u d i t ; q u i v o s s p e r n i t , m e 
s p e r n i t ; q u i a u t e m me s p e r n i t , s p e r n i t 
eum, q u i me m i s i t , P a t r e m . 

IV. 

Krisztusnak igaz, hamisittatlan, tanát, mely hi-
vatva van a világot felvilágosítani, megmenteni, bol-
dogítani vagyis röviden az igazságot, melyről isteni 
ajkai hirdették, hogy „liberabit vos " a katholika 
egyház magisteriumánál kell keresnünk vagyis a 
pápával egyesült püspököknél. S amit ezek Krisztus 
igaz tana gyanánt hirdetnek, az valóban Krisztus 
tana, a miről azt állitják, hogy igaz, az valóban az 
igazság, a mit megbélyegeznek, elvetnek, kárhoztat-
nak, az hazugság, tévely, mely az embereket nem-
csak meg nem szabaditja a bajoktól, hanem ideig s 
örökké boldogtalanokká képes ten.ii. 

Az egyház ezen magisteriumának nyilatkozata 
pedig legünnepélyesebben, legnyi'lvánvalóbban, a/, 
úgynevezett egyetemes zsinatokon történik. Ha tud-
n.illik a pápával együtt az egész világ püspökei leg-
alább virtualiter összejönnek, Krisztus tana körül 
valamit határoznak, egyet állítanak, mást elvetnek, 
kárhoztatnak, az, mit állítanak, igazság, Krisztus-
nak igaz tana, melyet hallgatni mindenki köteles, 
melyet megvetni, megtagadni, tilos az örök kárhozat 
büntetése alatt. 

Ily egyetemes zsinat ült össze 1869. deczember 
8-án Rómában szent Péter templomában, melyen a 
pápával együtt az egész világ püspökei nemcsak vir-
tualiter, de mondhatni corporaliter, együtt tanács-
koztak. Ezen vatikáni egyetemes zsinat képezte s ké-
pezi a kath. egyház magisterium vivumát. Ezen 
egyetemes zsinat 1870. julius 18-án ünnepélyesen 
kimondotta, kimondotta buzgó imádság, hosszas és 
fáradságos tanulmányozás és meghányás után, hogy 
az egyház feje, a római pápa, valahányszor mint az 
egyház főtanitója az egész egyházat tanítja a hit s 
erkölcs dolgaiban, mindannyiszor nem tévedhet a 
tanitásban vagyis az igazit, Krisztus igaz, hamisit-
tatlan, tanát, az igazságot, hirdeti és pedig hirdeti az 
igazságot a Krisztustól vett teljhatalommal, Krisz-
tus nevében s ezt mindenki elfogadni köteles. 

íme, az igazságnak utolsó mestere, melyhez 
utalva vagyunk, ha azt akarjuk, hogy veritas nos 
liberet. Itt a pápa, az „os orbi sufficiens," kihez fo-
lyamodnunk, kire hallgatnunk, kell, h i Krisztus 
igaz tanát, az igazságot, őszinte lélekkel szomjaz-
zuk s keressük. 
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És ez nem is lehet másként. Mert a pápa, mint 
a püspökök püspöke, az egyházban a főtanitó, a hit 
s erkölcs dolgaiban a főbíró, kihez minden ily ügyben 
fordult s fordul az összes kereszténység, miként ezt 
a lyoui második zsinaton a görögök megvallották: 
„Ad quem potest quilibet super negotiis ad Eccle-
siasticum forum pertinentibus appellare et ad cujus 
judicium potest in omnibus causis ad Ecclesiasticum 
examen spectantibus recurri." Vagy miként ezt a 
gallicáüusok magok elismerték a hires declaratio 
IV. pontjában : „I n f i d e i q u a e s t i o n i b u s p r a e -
c i p u a s s u m m i P o n t i f i c i s e s s e p a r t e s 
e j u s q u e d é c r é t a a d o m n e s et s i n g u l a s 
E c c 1 e s i a s p e r t i n e r e.a A római pápa az, kinek 
mondotta Krisztus szent Péter képében és személyé-
ben: „Simon, Simon, ecce satanas e x p e t i v i t vos , 
ut cribraret, sicut triticum : e g o a u t e m r o g a v i 
p r o te, u t n o n d e f i c i a t fides t u a : et tu ali-
quando conversus confirma fratres tuos." Luc. 22-
31. Ugyanennek mondotta Krisztus Matth. 16, 18,. 
„Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ec-
clesiam meam et portae iuferi non praevalebunt ad ver-
sus eam.í£ Végre: „Pasee agnos, pasce oves meas. 
Joan. 21, 15. 

De hogy erősitse meg a pápa a hitben, az igaz-
ságban, Krisztus tanában, testvéreit, ha ő maga sem 
biztos benne? ha ó' maga is hamisan tani that? Mi-
ként álljon fel az egyház s hirdesse a világ végéig 
az igazságot, ha az, kire ezen egyház épitve van, 
maga is tévelyeghet, midö'n az egyházat tanitja s az 
igazságban fentartani akarja? Miként táplá'ja a hi-
veket s ezek vezetőit helyes, jó legelőkön, ha ő maga 
megmérgezett tanokkal képes őket megrontani? 

Nem, ez lehetetlen. A r ó m a i p á p á n a k j o g a 
v a n h i t b e l i r e n d e l e t e k e t k i b o c s á t a n i s 
az e g y h á z k ö t e l e s e z e k n e k e n g e d e l m e s -
m e s k e d n i ; a z p e d i g , a m i n e k az e g é s z 
e g y h á z k ö t e l e s e n g e d e l m e s k e d n i , n e m 
l e h e t más , m i n t az i g a z s á g ; t e h á t a ró-
m a i p á p a , m i n t i l y e n , n e m t a n i t h a t m á s t , 
m i n t az i g a z s á g o t . 

Ezt tanitották a szentatyák, ezt tanitotta az 
egyház vivum magisteriuma: tehát ez igazság. Ha 
igen : el kell fogadnotok, ha akarjátok, hogy „Veri-
tas vos liberet." 

És ha ez nem volna igy, ha a pápa a hit dolgá-
ban s erkölcsökre nézve nem igazat tanithatna: ak-
kor Krisztus a legnagyobb szükségben hagyta volna 
magára hiveit, azon időpontban, midőn másod-zor 

lesz eljövendő i t é l ni . „Die nobis, quod signum ad-
ventus tui et consummationis saeculi? Et respon-
dens Jesus dixit eis: Videte, ne quis vos seducat. 
Multi enim venient in nomine meo dicentes: Esro 
sum Christus et seducent multos. Audituri enim 
estis praelia et opiniones praeliorutn . . . Consurget 
enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt 
pestilentiae et fames et terrae motus per loca  
Tunc tradent vos in tribulationem et occident vos et 
eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. 
Et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent 
et odio habebunt invicem. Et multi pseudoprophe-
tae surgent et seducent multos. Et quoniam abun-
davit iniquitas, refrigescet Charitas multorum. Math. 
24, 3 —12. — Et erunt signa in sole et luna et stel-
lis et in terris pressura gentium prae confusione so-
nitus marisét fluetuum,arescentibus hominibus prae 
timore et exspectatione, quae superveniet universo 
orbi, nam virtutes coelorum movebuntur." Luc. 21, 
25. 26. — Tune, si quis vobis dixerit: Ecce, hic est 
Christus aut illic, nolite credere. Surgent enimpseu-
doclnisti et pseudoprophetae et dabunt signa magna 
et prodigia ita, u t in errorem inducantur (si fieri pot-
est) etiam electi.« Math. 24, 23. 24. 

Es midőn ezen napok, a végső, legfontosabb, 
napok be fognak következni ; midőn sok tanitó fog 
támadni, kik hazugságot, tévelyt, fognak hirdetni, 
hogy elcsábítsák Krisztus hiveit; midőn az egész 
föld meg fog indulni az éggel együtt s az apostolo-
kat, a püspököket, le fogják gyilkolni; m i d ő n 
e z e n b o r z a d a l m a k f o g n a k t ö r t é n n i , k i 
t a r t s a f e n a z e g y h á z a t , k i h i r d e s s e 
K r i s z t u s i g a z t a n á t , k i ó v j a m e g a h í v e -
k e t a t é v e l y v e s z é l y e e l l e n ? A h i t s er-
k ö l c s d o l g á b a n , K r i s z t u s i g a z t a n á b a n 7 

az i g a z s á g b a n , c s a l a t k o z h a t ó s m á s o k a t 
m e g c s a l h a t ó p á p a ? E g y a k k o r h a m a r j á -
b a n ö s s z e h í v a n d ó e g y e t e m e s z s i n a t ? 
A v a g y t á v i r a t o k s l e v e l e k ú t j á n k i t u -
d o t t c o n s e n s u s u n i v e r s a e E c c l e s i a e ? 

Ezt higye Döllinger, gondolatlusta s hitüres 
társai. Megérdemlik, hogy ezt higyék, kik egy 
egyetemes zsinatnak nem, de saját maguknak, 
hisznek. 

Mi pedig, ha akarjuk, hogy ez évben s a jövő-
ben „veritas nos liberet," tartsunk a tévmentes 
pápával. 

„Veritas lifyerabit vos." 

8* 



28 

Samassa József szepesi püspök ő mlgának pásztor-
levele. 

19) Peculii eccleaiarum fidelem procurationem tractet 
et urgeat. Qua in re sequentia sunt notanda : 

Curet, ut bona ecclesiarum parochialium seu filialium, 
nec non fundationum piarum, administrentur a parocho, in 
curarum socios vocatis parocbianis saltem duobus, qui apud 
nos curatores vel syndici appellantur. Hi nunquam non viri 
pietate ac integritate mortxm conspicui sint, in quantum fieri 
possit, tales praeterea, qui bonis tempo ralibus non egeant, 
seligantur. Ubi adhuc constituti non sunt , a parocho pro-
ponentur atque attentis desideriis, quae parochiani intra 
iusti et aequi limites patefaciunt, abEpiscopo nominabuntur. 
Ordinarie ad triennium assumuntur ; eo tamen tempore elapso 
denuo proponi et nominari possunt. Indigni loco moveantur 
Viros hos Decanus instituât et praemissa admojiitione de 
obligationum, quas suscipiunt, natura et gravitate, iusiuran-
dum ab eis exigat, fore, ut ad ecclesiae bona tuenda et con-
servanda pro virili contribuant. 

Pecuniae, praeter eas, quae ad sumptus quotidianos 
requiruntur, nec non syngraphae, literae fundationum, omnia 
denique documenta ad ecclesiae bona vol iura pertinentia, 
asserventur in area duplici adminus sera munita ; claves 
autem custodiantur a parocbo et ecclesiae curatoribus ita> 
ut area nonnisi omnibus in id conspirantibus recludi queat. 
Ju ra patronoi'um, quae illis vi fundationis vel legitimae con-
svetudinis circa administrationem bonorum ecclesiae com-
petunt, salva manent. 

S. Curiones cum ecclesiae curatoribus administratio-
nis gestae rationes quotannis confidant, adhibito quoque 
patrono vel eius delegato. Rationes revidebit Decanus ruralis 
mense Novembri secundum sequentes régulas : 

Ante omnia praestituet diem suscipiendae revisionis in 
singulis districtus sui ecclesiis, quem parochus patrono aut 
huius procuratori significabit. Die fixo Decanus praesentibus 
peculii administratoribus, patrono item aut buius delegato, 
revisioni se accinget. Paratas videlicet et sibi praesentatas 
rationes pala m per extensum legi curabit, neque officio suo 
se satisfacisse putet simplici recalculatione percepti et ero-
gati, sed ipsa allegata documenta in origine revidebit, num 
autbentica et légitima sint. E x iis et collatione diarii ac 
inventarii, rationum item anni elapsi, cognoscet, num omnia, 
prout oporteat, in perceptum sumpta sint, an secus ? num 
erogationes non excadant l imit es facultatis administratori-
bus dataa? an sint documantis firmatae et an permissio 
Episcopi, in quantum requireretur, adsit ? Post boc pecunias, 
quae secundum revisas rationeä praesto sunt, numerabit et 
arcae ecclo3Íae inferri curabit, quae sal tem 2 seris muniatur. 
Lust rabit dainde inventaria cum ecclesiae, tum piarum 
fundationum, numve omnia, prouti consignata sunt, suppe-
taut, inquirat ; quoad fundos immobiles et supellectilem in-
oroaitionaai patat ab a 1 ninUt ra toribus, cbirograpba, tabu-
las de locatione (vulgo contractus arandales), literas funda-
tionum ot protiosa singillatim perlustrabit, una vero id, num 

mutationes, quae decursu illius anni quoad peculium tam 
ecclesiae, quam piarum fundationum seu per increme-ntum 
seu vero per decrementum acciderunt, accurate in inventario 
notatae sint, investigabit ; fine hoc quaeret ox administra-
toribus, num peculium ecclesiae por pia legata et oblata 
adauctum, numve fundationes factaa sint ? Perscrutatis sic 
et cognitis omnibus, rationes et inventarium subscribent ad -
ministratores et ipse quoque. 

Porro perquiret Decanus, num iuribus ecclesiae, piarum 
fundationum et parochiae nullum immineat periculum, ut sic 
cum administratoribus et patrono vel eius delegato consilium 
capere et deliberare possit, quid causa vindicandi iuris agere 
oporteat ? Sententiam consuitantium Uteris mandari curet, 
autographum scrinio ecclesiae inferat, illius vero copiam a 
se subscriptam, sicut et rationes revisas, in duplici exemplo 
officio dioecesano mense Decombri exhihebit superadditis eis, 
quae forsan ad ecclesiae bona efficacius conservanda sive 
utilius procuranda conducere existimet. Denique hoc tem-
pore etiam fabricam ecclesiae et aedificium parochialo cete-
rasque aedilitates investigabit et quae e consilio praesen-
tium quoque ad tollondos hiatus constituenda censuerit, se-
dulo constituet. 

Si patrónus nèc ipse nec per delegatum interesse facile 
posset, in dioecesi tamen commoretur vel delegatum ibi 
commorantem habeat : sententia scriptis ab eo significanda 
requiratur, quoties agitur de sorte legitime renunciata vel 
censibus aliisve praestationibus actione iudiciali vindicandis 
aut de negotio, ad quod peragendum ecclesiae peculium a d -
ministrantes absque potestatis superioris licentia et appro-
b a t i o n procedero nequeant. Porro, petenti negandum non 
est, ut rationarium annuum, cui conficiondo commode adesse 
non possit, ipsi delegato in dioecesi commoranti mi t ta tur . 
Debito tamen tempore sententiam suam exponere tene tur , 
si velit, ut animadversionum a se factarum tempore super-
revisionis ratio habeatur. 

20) Diligenter curabit, ut fundationum instrumenta 
sedulo serventur et onera iis imposita, quae nonnisi ad men-
tem Concilii Trid., servatis constitutionibus Urbani VIII . , 
„Saepe", 21 Junii 1625 et Innocentii X I I „Nuper", 23 De-
cemb. 1697 reduci possunt, religiose persolvantur. Porro 
operam dabit, ut in qualibet sacristia tabella palam collocata 
Missas celebrandas aliaque in fundationibus statuta exhi-
beat. Elaborabit denique, ut die dominica ex ambone sacra 
fundationalia sequenti hebdomada celebranda adconservan-
dam in populo erga pias fundationes fiduciam publicentur. 
Oblationes enim fidelium inter legitimos sive ecclesiarum 
sive ministrorum reditus a Concilio Lateranensi 4-o recen-
sentur. Illas improbare vel etiam quibusdam specialibus 
punctis penitus abolere nullo modo licet. Si qua fuorit de illis 
oblationibus pro tempore praefixo inter parochianos et pa-
rochum ecclesiae utilis et s. canonibus consentanea conven-
tio, non ante rata habeatur, quam Episcopi iudicium petitum 
fuerit. 

21) Inferiores ecclesiarum ministros,'uti ludimagistros, 
aedituos, campanatores, contra impetitiones quorumvis de-
fendet ; quodsi e contra ministros eiusmodi in aliquo deli-
quisse adverterit, eos corrigere, si vero incorrigibiles depre-
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henderit, a servitio amovere aut vero potestate altiora tol-
lere omnimode studebit. 

22) Decani est parochos et parochiarum rectores in 
muneris rite adepti administrationem usitato more et modo 
indueere. Procurationi omnium bonorum, quae ad parochias 
vel ecclesias parocbiales et filiales pertinent, assidue invigi-
labit et ideo instrumentum rerum ad baneficium, ecelesiam, 
fiscum ecclesiae, bibliothecam, fundum instructum parochiaei 
pertinentium accuratissime conficiet. Ad beneficium legaliter 
promotus scripto confirmet cuncta, quae in inventario con-
tineantur, tradita sibi esse et sponsionem addat beneficium 
se secundum ecclesiasticas praescriptionos administraturum 
et curaturum. Porro divisionem redituum inter decessorem 
(vel eius substantiae caducae curatores) et successorem se-
cundum statútum dioecesanum a decessore Nostro Josepho 
Bélik die 16 Maii 1827 N. 564. editum omni meliore modo 
procurabit et instrumentum ab illis, nec non unâ a se, sub-
scriptum ad officium Nostrum mittet. 

23) Si parochus vel parochiae rector gravi morbo de-
cumbat, Decanus eum adeat, de vita periclitantem sacra-
mentorum praesidio muniat sive ut iusto tempore munia-
tur, curam gerat et opportune eum excitet, ut domui suae 
disponat naque de stipandiis Missarum forsan nondum per-
solutarum et de mercede famulantibus débita providere 
obliviscatur ; caveat tamen, ne ancillam haeredem scribat, a 
quo scandalum difficile abest. Vita functum sepeliat, iuribus 
stolae ad ipsum pertinentibus. 

24) Animarum curam sacerdoti a Nobis approbato in-
terim administrandam et, quae sunt ecclesiae, custodienda 
committat atque Nos de hac re certiores faciat. Res paro-
chiae et ecclesiae, qua etiam commissarius episcopalis, secun-
dum praescriptiones legis consignet ; libros, scripta, supel-
lectilem aliaque omnia tuto loco deponat vel deponi curet ; 
testamentum defuncti, si adfuerit, ad officium dioecesanum 
mittat unâ cum inventario, cuius tamen copiam in suo quo-
que tabulario conservet. 

25) Constituimus, ut omnes superiores districtuum dioe-
ceseos huius amodo aequabiliter Decani rurales nominentur j 
porro honoris causa omnes et singuli utantur cingulis viola-
ceis, primum in sessionibus quibuscunque post canonicos 
obtineant locum et titulo Admodum Reverendorum insigni-
antur. 

Haoc sunt, quae ad summi Dei cultum et ecclesiasti-
cam diseiplinam tuendam aut conservandam Dacanis Nostris 
mandare et imponere voluimus earn ob causam, ut ubicun-
que in dioecesi Nostra abusus et contrariaa consvetudines 
subrepsissent, vi huius instructionis supprimerentur et era-
dicarentur. Constitutio autem haec undique et in omnibus 
suis punctis, non obstautibus quibuscunque, a Decanis ob-
servetur et exsecutioni detur. 

Non nova sane, nec Nostro ingenio vel arte excogitata, 
reperietis hie, sed quae ex venerandis fontibus, ex Summo-
rum Pontificum constitutionibus, Conciliorum decretis, s. s. 
Pat rum scriptis, hausimus atque descripsimus ita, ut sacra 
antiquitatis oracula in Nostra hac constitutione vos alloqui 
videantur. 

Rogamus ergo vos, Venerabiles Fratres et Filii Dile-
ctissimi, ut has constitutiones quanto maximo potestis amoro 

amplectamini totosque vos ad earurn normám accomodare 
studeatis. Tanto siquidem maior est conditio eorum, qui 
colunt, quam qui tulerunt, leges, quanto est obedientia prae-
ceptione praestantior. 

Hortamur ergo et obsecramus vos, ut in ea, quae in 
vestram gratiam sunt édita, earn conferatis industriam, 
quam ipsa vesti-i muneris ratio deposcit. Nihil levis momenti 
in his arbitremini ; ut enim parvi sumptus, si frequentiores 
sint, magnas opes exhauriunt : sic modicae transgressiones 
statuta firmiora dissolvunt, dum occulta serpit ac sensim 
grassatur legum violandarum prava consvetudo. Hinc quippe 
accidit, inquit s. memoriae Innocentius Papa I . , u t „impi-oba 
usurpatione fiat de consvetudine regula, quae non venit ab 
ipsa, quae Uteris mandata est, disciplina." 

Interim vero baud omittimus in humilitate cordis No-
stri clementissimum misericordiarum Patrem orare et obse-
crare, ut uberrima suae bonitatis dona super vos effundat 
ac vestris pastoralibus laboribus benedicat. Atque Nostrao 
praecipuae benevolentiae testem paternam benedictionem 
omnibus vobis peramanter impertimur. 

Datum Scepusii die 21 Novembris 1871. 
Josephus 

Epp. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
B E R E T T Y Ó - S Z E N T - M Á R T O N , 1871. deczember 

31. Ú j é v i e l m é l k e d é s . Ha visszapillantunk a lefolyt 
évre s azon eszméket latolgatjuk, melyek történeti neveze-
tességre emelkedtek, azt lá t juk, hogy azokból inkább az 
emberiség romlását, mint annak előhaladását, lehet követ -
keztetnünk. Meg kell vallanunk, hogy korunkon, mely a 
felvilágosodás korának tar tat ik , szégyenfolt az, hogy a 
közvélemény, tudomány, szabadság, hősei az észbeli, e r -
kölcsi, hittani, elveket eltaposó erőszakosak hadának Ítélik 
oda a babért. Egy pillantás Rómára s állitásunk igazságá-
ról kiki meggyőződhetik. 

És ez nem csuda, ha meggondoljuk, hogy Voltaire 
azon elve értelmében foly a harcz, mely az egyházat, a v i -
lág üdvintézetét, törekszik megsemmisíteni. Fájdalom, azt 
hiszik, hogy a mit tizenkét tudatlan apostol megalapitott, 
azt 12 bölcs megsemmisítheti, holott ezer meg ezer apostolt 
gyilkoltak már meg és az egyház mégis áll, mert nem h a -
landó apostolok, de Isten müve. Ezt azonban feledni 
szokták. 

De hogyis fogadhatnák el a felvilágosodott (!) k o r -
szak gyermekei az egyház, Róma, tanát, mely igy hang-
z ik : „Adjátok meg Istennek, a mi Istené, a császárnak, a 
mi a császáré," szóval, kinekkinek a magáét, midőn ők 
Istenről, egyházról, vallásról, legalább az igazról, mit sem 
akarnak tudni ? 

Róma tana üldöztetik, de csak azoktól, kiket Krisz-
tus előtt ezer évvel szent Dávid igy jellemzett: „Az eszte-
len mondja szivében, nincs Isten." Hogy az ezen elvet kö -
vetők mily alacsony fokán állanak a tudománynak és e r -
kölcsnek, meggyőződhetik kiki, ha Dávid 13 zsoltárát t o -
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vább olvassa. Méltán énekli a költő: ha az erkölcs elvész, 
Róma ledől vagyis, oda a népek szabadsága, boldogsága. 

Azon apostoli tan, mely a világnak adta a világossá-
got, szabadságot, testvériséget, boldogságot, szóval, a ke-
reszténység, csakis a tudatlanok által gáncsoltatkatik. Es 
pedig hall juk, miként ? 

Azt tetszik többeknek állítani, hogy ezen tant a po-
gány görögöktől és rómaiaktól vették át az apostolok. Már 
pedig tudjuk, hogy a pogány tanok ész-, erkölcs- és sza-
badságellenesek voltak, tohát ilyenek az ezekből levont k a -
tliolikus tanok is ! 

Do miként lőhetett, hogy a keresztények a pogányok-
tól kölcsönözzék tanukat, midőn a pogányok azt ostobaság-
nak tar to t ták és háromszáz éven át üldözték fékezhetlen 
dühhel ? Igen, mert a keresztények Istent, mindenek urát 
és a felebaráti szeretetet legszentebb hitigazságaik közé so-
rolták, míg ellenben a pogány tan az embert ördög szülötté-
nek hitte s annak gyújtot t gyer tyát , a hamisság, csalási 
gyilkosság, fejedelmének. A pogányoktól vettük volna hi t -
tanunkat, azoktól, kik alig szerepeltek a világ színpadán 
öt-hatszáz évig és elpusztultak és a mi tanunk kétezer év 
óta uralkodik és Isten által örökké uralkodni f o g ? Saul is? 

míg nem ismerte Jézus hitét, kérlelhetlen ellensége volt • 
mint Pál oroszlányi bátorsággal küzdött érte. 

Avagy megbamisittatott e tan ? Hisz valamint hajdan 
Péter lábaihoz rak ták javaikat a fejedelmek és alattvalóké 
gazdagok és szegények : ugy tesznek most is, kiket azon 
szent hit lelkesít, mely az apostolok korában lelkesítette 
Jézusnak, az Isten-embernek, hiveit. 

A pápát, mint Krisztus helytartóját , fejüknek ismer-
ték Ázsia, Afrika, Európa, keresztény népei, annak ismerik 
most is. Káromolják őtet, a püspököket és üldözik, mint 
Krisztust és az apostolokat, a gonoszok táborai, mert nem 
térnek el Krisztus tanától s kárhozta t ják a gonoszok isten-
telen tanait, melyeltbe a tudatlanság és rósz* akarat miatt 
estek s bennük konokul megmaradnak. 

Mutat ja ezt azon eset is, hogy Bossuet a 16. században 
a tridenti zsinat értelmében egy kátét adott ki, melyben 
előadatik, hogy a katholikusok a bold. Szüzet, szenteket, 
nem imádják, csak tisztelik. Elleneink akkor azt hivék, 
hogy a pápa ezért kái hoztatni fogja a nagy püspököt és 
csalódtak. 

De azért a protestáns újság most is nagybölcsen (?) 
azt meri irni, hogy mi a Szentháromsággal a szent Szüzet 
és a pápát is istenítjük és imádjuk. Ezek csak nem tanul-
nak soha semmit, hanem folyton s folyton felmelegítik a 
legostobább, ezerszer visszautasított, vádakat , hogy hiszé-
keny, gondolkodni nem tudó vagy nem akaró olvasóikat és 
hallgatóikat a pogány bálványozó katholikusok ellen uszít-
sák. Es a liberálisok mindebben hü csatlósai az egyház ezen 
elleneinek. 

Igy volt nálunk a múltévben. Jobbra fordul-e sorsunk 
a jövőben ? 

Adja Isten é3 adni fogja, ha egymáshoz sorakozunk. 
Fiat , fiat. 

Maliovics János. 

RÓMA. T i s z t e l k e d é s o k és f o g a d t a t á s o k 
a s z e n t a t y á n á l . Egyike a legnevezetesebb tisztelko-
döknek, ha nem a legnevezetesebb, azok közt, k ik a pápa 
fogsága óta Rómában megfordultak, mindenesetre a német-
alföldi királyné volt, kinek ittlétét már régebben emiitet-
tük, valamint azt is, hogy a királyné, feleletül a szent-
a tyának azon mentegető észrevételére, hogy helyzetének 
körülményei nem engedik meg neki az udvariasság szoká-
sai szerint a látogatást viszonozni, másodízben is tisztelke-
dett nála, nehogy a szentatyának akadályoztatása által an-
nak másodizbeni látásától megfosztassék. 

A szentatyánál te t t tisztelkedés után a királyné A n -
tonelli bibornokot is szerencséltette látogatásával, ki, miu-
tán a szentatya fogságát egész kiterjedésében osztja, a v i -
szonttisztelkedésre azon alkalmat használta fel, midőn a 
a királyné a vatikáni gyűjteményeket szemlélte meg, mit a 
királyné igen kegyesen fogadott. 

A királyné, ki már mint orangei herczegné volt egy-
szer Rómában, igen megelégedetten nyilatkozott mindazon 
változtatásokról s javításokról, melyeket a pápa azóta a t u -
domány s művészetek érdekében tett ; mely észrevételre 
főleg a vatikáni gyűj temények bő alkalmat szolgáltattak. 
0 felségét minden itteni kirándulásaiban Visconti báró, a 
régiségi gyűj temények igazgatója, kisérte mint vezető és 
hol szükséges volt, mint magyarázó. 

Oktober 29-én a vatikáni trónterem egy lélekemelő 
lá tványnak volt színhelye. Azon egyetemi tanárok tették 
tiszteletüket a szentatyánál, kiktől az olasz kormány a hű-
ség esküjét követelte s k ik azt megtagadván, ennek követ-
keztében elbocsáttattak. íme e becsületes férfiakuak névsora : 
Scappaticci a syr-chald nyelvek, Vicenzi a héber nyelv, 
Masti az olasz s latin nyelvészet, Visconti báró a régészet, 
Ruggieri a pandecták, Natalucci a polgári jog, Dionisi a 
perrendtartás, Tancioni a sebészet, Diorio lovag az össze-
hasonlító boncztau s az állatisme, Pellerini az állati gyó-
gyászat, Rudel a boncztan, Ladelci a füvészet, Astolfí az 
analyticus algebra és geometria, Azzarelli a gép- s erőtan 
tanára. Ezeken kivül még Bigiarelli, a füvészeti kert igaz-
gatója, Gambett i a boncztani termek s gyűjtemények őre, 
Marchetti az egyetemi iroda s Gallinelli a korlátnoki hiva-
tal igazgatója, Piccioni korlátnoki hivatalnok és Angellini 
az egyetemnek főszám vevője is tisztelkedtek ez alkalom-
mal a szentatyánál. 

Bollig a sanscrit és arabs nyelv és Respigli a csillagá-
szat tanára, k ik az esküt szintén megtagadták, betegség 
által akadályozva nem vettek részt a tisztelkedésben. T o r -
tolinitől, a magasabb számtan tanárától, a kormány nem 
merte az esküt követelni valószinülog azért, mert Brioschi, 
a tanulmányi ügyek mostani igazgatója, nem régen a hires 
tanár egyik müvét tökéletesen kiirta s e gyár tmányt aztán 
saját eredeti munkája gyanánt árulta, kivel tehát továbbá 
érintkezni kissé szégyenkezett. Valóban bámulatos tulajdon 
ogy piemonti hivatalnokban. 

Mindezen urakat Capalti bibornok, a tanulmányi con-
grogatio olnöko és egyetemi korlátnok vezette be ő szent-
ségéhez, ki őket az emiitett napon fogadta, moly alkalom-
mal az oluök a követkoző beszédet intézte hozzá: 

„Szentséges a tyánk ! A forradalom, mely mintegy vad 
felindulásban hánykolódó tenger, az egész világot ellepi, h a -
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talmába ejtette immár szent városunkat is, sőt annak polgá-
rai közül is nem egyet magával sodort. Kivitelt képez s a 
számos kivétel között nem a legutolsót ezen tiszteletre 
méltó tanári csoport, mely méltán dicsekedhetik azzal, hogy 
a legborzasztóbb vihar közepette bátran és következetesen 
lobogtatja a hűség s becsület zászlaját ! 

Alighogy e városnak uj urai lábukat ide betették, 
máris néhányat ezen tiszteletre méltó tanárok közül elbo-
csátottak, míg mások, ámbár becsületes meggyőződésük 
s a szentszék iránti ragaszkodásuk eléggé ismeretesek va -
lának az illetők előtt, régi állomásaikon még egy ideig 
meghagyattak. Meglehet, hogy a kormány nem akar ta ide-
jekorán egész darvaságát a világ előtt kitárni. Későbben 
azonban ezek is felhivat.tak, hogy egy igazságtalan s szent-
ségtörő esküt tegyenek le; de ők ezt nemes s megingathat-
lau bátorsággal megtagadták, miáltal szentséges a tyánk 
szivének ujolagos vigaszt nyújtani remélték, ki hasonló 
hűségi bizonyitékot már számosat vett katonái és egyéb 
hivatalnokai részéről. 

Megjelentünk pedig ma szentséged trónja előtt, hogy 
kifejezést adjunk a hűség s rendithetlen ragaszkodás azon 
érzelmeinek, melyek egész el járásunkat igazgatják, hogy 
tisztelkedjünk szentséged előtt, kiben a keresztény igazság 
csalatkozhat]an tanitóját s törvényes fejedelmünket t isztel-
jük , hogy megköszönjük szentségednek ránk vonatkozó 
kegyes határozatait s hogy végre azon főpásztori áldásért 
esdekeljünk, mely bennünket a hitbon megerősit és az örök-
ké való jutalomnak zálogául szolgál." ' 

A szentatya körülbelül ezeket felelte : 
„Nem tagadom, hogy ezen tudós és tiszteletre méltó 

tanárok magatartása nekem nem csekély vigaszul, egész 
Európának pedig jeles például, szolgál. 

íme épen ma olvastam olyan tényt a szent evangéli-
umban, melyet joggal alkalmazhatni r á j u k . 

A pharisaeusok, készek, mint mindig, capere Do-
minum in sermone, egy izben azt kérdezték tőle, váljon sza-
bad-e a császárnak adót fizetni? „Matassátok meg nekem 
az adópénzt, — mondá az Ur s midőn megmutatták volna, 
"kié ez a kép és a fe l i rás?" — kérdé tovább, mire ők azt 
válaszolák: „a császáré. 

Szükségtalen mondanom, hogy nem ti vagytok azok, 
k ik a pharisaeusoklioz hasonlitanak. Sőt épen ellnnkezőleg. 
Hanem midőn azok, k ik ma csakugyan az akkori pharisae-
usok helyét pótolják, azt kérdezték tőletek : „Kié ez az 
egyetem? k ik építették falait, termeit, templomait? k ik 
lá t ták el javadalmakkal , kik gazdagi ták gyűjteményeit, 
könyvtárát . . . .? akkor ti azt feleltétek: a pápák. Igenis, 
a pápák tették mindezt s mi nem ismerünk el más urat r a j -
tuk kivül. S meggondolván, mit olvastatok naponkint az 
egyetemi épületnek homlokzatán, midőn előadásaitokra 
mentetek: „Initium Sapientiae Timor Domini", férfias bá-
torsággal érvényesítettétek azt. 

Köszönetet mondok ezért nektek s teljes szivemből 
megáldlak titeket. Vegyétek változatlan jó indalatomnak 
eme zálogát s őrizzétek meg azt mint hüségtek, de egyszers-
mind mint saját személyem, emlékét. 

Ez utósó sz. .vak igen szép arany érmekre vonatkoztak, 
melyekből a jelenlevők mindegyike kapott egyet a szent-

atya kezéből, ki aztán a tisztelkedőket apostoli áldásával 
elbocsátotta. Megemlitjük még röviden a római nemesség-
nek egy diszes küldöttségét, mely november 8-án tisztel-
gett a szentatyánál, ki e napon huszonöt év előtt a lateráni 
basilicában inthronizáltatott. Továbbá a katonai papságnak 
küldöttségét s egy spanyol deputatiót, mely 30,000 f r t pé-
terfillért hozott, valamint a katholikus i f júság küldötteit s 
azon tiszteletet, melyet november 12-én a Borgo di S. 
Pietro nevű városrész lakói tettek a szentatyánál, hogy 
tüntessenek azok ellen, k ik épen az ő városrészüket v á -
lasztják oly gyakran pápaellones demonstratióik színhe-
lyéül. 

IRODALOM. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 
(Folytatás.) 

Szól ezután Ketteier arról, hogy jóllehet G-ury az á t a -
lánosságban oly ocsmányul rágalmazott nagy társulatnak 
tagja, azért az általa fejtegetett tan nem azon társaság t a -
lálmánya, melyhez ő, mint jeles tag, tartozott. Álljon itt 
némi Gury életéből. Született 1801. január 23-án, meghalt 
1866. april 18-án. Tudniillik ez utóbbi esztendő húsvétjén 
Auvergne hegyei közt missiókat tar tot t , melyek alatt hús-
vét utáni kedden beteg lön s keresztény türelemmel viselt 
hétheti fájdalmas szenvedések között aj tatosan költözött el 
az élők sarából 65 éves korában . . . Vais környékén a plé-
bánosok fáradságot nem ismerő gyóntatója, soknak lelki 
vezére és atyja, számtalannak tanácsadója, hőn szeretett szer-
zetének példásan keresztény és kitűnő tagja, sok vallásos 
egyesületnek igazgatója, volt. Harminczöt éven át részint 
a római collegiumban, részint a valsi papnöveldében, az e r -
kölcsi hittant adá elő. Nem fénylett, hogy egyik honi szak-
tudósnak, Dr. Palásthynak, szavaival él jünk, lángészszel, 
mint Suarez, de ki tűnt gyakorlati biztos Ítéletével ; azért 
casuisticus határozataival igen hasznos lett ; nem hozott 
napfényre uj nézeteket, nem tort uj ösvényeket, dicsőségét 
abban lelte, hogy a megtört utakon sérelem nélkül haladott , 
kerülve a túlszigorúságot és a szenvedélyekkel vit t a lkudo-
zást. Liguori ügyes compediatora lőn . . . Élete szakadat-
lan munkásság volt, Puy megyében osztatlan szeretetben és 
mély tiszteletben részesült, alázatos, jókedvű, szolgálatkész, 
volt minden jóban. 

Kiemelendőnek véljük sz. egynémely idevágó szavait : 

„Die katholische Moral-Theologie ist eine Wissen-
schaft, die als solche seit den Kirchenvätern bis heute be-
standen hat. An dieser Wissenschaft haben seit sechszehn-
hundert Jahren die grÖ3sten Denker des Christenthums in 
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allen Jahrhunderten und unter allen Völkern mitgearbeitet. 
Ein Handbuch der Moral-Theologie, welche auf diese T r a -
ditionen keine Rücksicht nehmen würde, ist in der katholi-
schen Kircho unmöglich. Man braucht desshalb die Bear -
beitungen der Moral-Theologie auf katholischem Gebiete 
nur aufzuschlagen, um sogleich auf jeder Seite die Spuren 
dieser Überlieferung zu finden. So auch in unserem Com-
pendium. Fast be i jedem Satze findet man eine grosse Zahl 
theologischer Schriftsteller citirt, die mit dem Jesuitenorden 
nichts zu thun haben. Es ist daher eino ebenso grosse U n -
wissenheit, wie auch eine grosse Unwahrheit, dieses Com-
pendium lediglich als eine Ausgeburt des Jesuitengeistes 
hinzustellen. Die Wahrheit ist vielmehr, dass die Grund-
ansichten dieses Compendiums vollkommen übereinstimmen 
mit den Grundansichten aller grossen Moral-Theologen aller 
christlichen Jahrhunderte. Davon wissen aber freilich diese 
unsere Gegner nichts. Sie kennen weder dio christliche Wis -
senschaft, noch die christliche Moival-Theologie. Und so 
bringt sie dann ihre Unwissenheit und die Verschobenheit 
ihrer Begriffe dazu, Licht Finsterniss zu nennen und die 
reinste und erhabenste Moral zu lästern." 

E jelentőségteljes szavak elmondása után átmegy sz. 
a sajátképeni tárgyra. És ugyan, hogy a kérdésben levő 
„Theologia Morális" ellen roszakarat- és elfogultságból eredő 
vádaskodásnak mind könnyelműsége, mind alaptalansága, 
még inkább ki tűnjék, az ida vonatkozó főbb állításokat té -
telenkint megvilágítja. 

Jelesül a 4—9 lapokon felderíti, hogy a mit a 
fonák „M.-Ztg" Guryból a tolvajságról vagyis a de causis a 
furto excusantibus közöl, mik szerint annak elvétele, a mire 
a végső nyomorban, in extrema necessitate, szükségünk van, 
nem lopás, mert a tulajdonos természetes érzületével nem 
ellenkezik, iszonyú tudatlanságot vagy gonoszságot árul el. 
Nem állhatjuk meg, hogy az e helyütt előhozottakból ar ra 
nézve, mint kell Guryt helyesen felfogni, értelmezni, elő-
térbe no állitsuk emezeket : 

„Diese Lehre," — a 8. lapon, — „dassin der äusersten 
Noth die Beseitigung derselben durch den Gebrauch f r em-
den Gutes kein Diebstal sei, führt uns aber noch zu einer 
anderon erhabenen Idee. Dor hl. Thomas von Aquin ent-
wickelt sie etwa folgendermassen. 

(Folyt, köv.) 

V E G - Y E S E K . 
rr 

— Személyzetiek. 0 felsége az egri főkáptalanban 
Danielik János éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, 
Német Mihály örkanonoknak az éneklő kanonokságra, F e -
renczy Imre székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, 
Kovalcsik József pankotai főesperesnek a székesegyházi 
főesperességre és Pánthy Endre mesterkanonoknak a pan-

kotai főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ez által megüresedett utolsó kanonokságot Zsendo-
vics József érseki t i tkárnak adományozta. Továbbá Csémy 
Péter mosonykerületi alesperest és szentjánosi plébánost és 
Jordán Tamás rusztkerületi alesperest és darázsfalvi plé-
bánost a győri székesegyház tiszteletbeli kanonokaivá ne-
vezte. 

— Beküldetett : Az életből. Beszélyek irta Csiky 
Gergely. Pest. Aigner bizománya. 1872. Ara 1 f. 20 kr. 
Tartalma három beszély. I. A patak hidja II. A szegény 
asszony öröksége. III . Egy nagy szellem történote. — Igen 
érdekesen vannak ezen beszélyek irva s tanuságosak. L e g -
kitűnőbb közöttük a II. szám alatti. Kedves olvasmányok, 
méltán ajánljuk. 

— Beküldotett : A római pápák történelme szent P é -
tertől korunkig. V I I I kötet. I r ta Karcsú A. Arzén. E nagy 
szorgalommal összeállított műnek ez az utolsó kötete. Egy 
egy kötet ára 1 f t . összesen 8 ft . — Kívánjuk, hogy e mű 
minél jobban elterjedjen, hogy a pápaság intézményéről 
jobb fogalmat szerezzenek magoknak hazai katholikusaink, 
mint azt a lapokból meritik. 

— Boküldetet.t : I. Mária tisztelete a tiz első század-
ban Dr. Hergenröthor után magyaritá az egri növpaps. 
magy. egyházirodalmi iskolája, Eger. A r a ? II . Versszemel-
vény a régiek elmésen mulattató bölcs mondataiból. A latin 
eredeti után forditotta Bálinth Gyula. Gyula-Fehervár 1871. 
Püspöki könyvnyomda. A r a ? I I I . Az angol nyelv levél-
szerinti önoktatása Ps. Nagy Sándor II . rész 18 levél. IV. 
A franczia nyelv levélszerinti Önoktatása. Ps Nagy Sándor 
I. rész 5. levél. 

— A münchen-freisingi érsek legújabban Messmer s 
s mint halljuk, Frohschamer egyetemi tanárokat excommu-
nicálta. A trienti herczegpüspök pedig a „Bozner Zeitung" 
olvasásától óva intette hiveit. 

—- A „G. Z tg" egyik tudósítása szerint Amerikában 
jelenleg 137 püspöki megye és 3783 katholikus pap van. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 665 forint 84 kr., 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák */4 ftos. 16 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Nagyölbőről . . . . . . 15 f r t 

Szerkesztői üzenetek. 

R. J . E g e r . A kérdéses mű ez: De matrimoniis mix-
tis inter catholicos et protestantes. Scripsit Augustinus de 
Roskovány, canonicus Agriensis. Tomus II. Quinque-
Ecclesiis, Typis Lycei Episcopalis 1842. 

J . J . N e g y e d . A beküldött pénzből 50 kr a jövő 
félévre maradt. Jól emlékszem. 

Felelős szerkesztő CSELKA MNDOE. 

Nyomato t t Pesten, 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, január 17-én. 5 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Csuda és téteményes vallás. — Egy 
főpásztor tevékeny atyai szeretete. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Csuda és téteményes vallás. 

A csudák megvitatott*) lehetőségéből nem kö-
vetkezik egyszersmind azok valódisága, annál ke-
vésbbé bizonyos, hogy mindazon rendkívüli jelenség 
valóságos csuda, melyet a hiszékenység ilyennek 
tartott. Még megoldásra vár ama kérdés: váljon a 
csuda, mint a kinyilatkoztatás ismérve, az isteni köz-
vetlen ok bizonyos okozataként felismerhető-e? 

A csudák felismerhetőségében két mozzanat 
tartandó szem előtt: a történelmi bizonyosság vagyis 
váljon a rendkivüli tünemény mint tény valóban 
történt-e? s a bölcseleti valódiság vagyis váljon az, 
a mi történt s a mint történt valóban a természet 
erejét felülhaladó közvetlen isteni okozat-e ? 

A mi a csuda történeti valódiságának megvita-O O 
tását illeti, abban a csuda ugy tekintendő, mint más 
külső, érzékeink alá eső, tünemény s mint más ta-
pasztalati esemény külérzékek segélyével észlelhető. 
Példa erre a többi közt az ismeretes evangeliumi 
vakon született hirtelen történt gyógyitása. (Ján. 9. 
1.) A csudának tehát, mint külső ténynek, megálla-
pítására, illetőleg bebizonyítására, ugyanazon törté-
nelmi kutatás útja, ugyanazon itészeti szabályok, 
szóval felismerhetőségi eszközök, szolgálnak irányul, 
mint bármily más rendes külvilági esemény consta-
tálásánál. Erre pedig két út szolgál: az öntapaszta-
lat s mások hiteles tanúsága. Az elsővel birnak az 

*) L. „Religio" 1871. II. f. 17, 25, 33, 41, 49, 57, 
65. 11. 

eseménynyel egykorú jelenlevők, a másikat később-
koruak s távoliak nyújtják. Bizonyosnak ugyanis 
azt tartjuk, minek valóságáról elégséges okból meg-
győződünk. Ha e meggyőződés öntapasztalat- vagy 
tárgyvizsgálat- s felfogásból ered, tudatnak vagy 
tudalomnak, ha pedig mások tekintélye által támad, 
hitnek neveztetik, mert hinni tesz valamit más te-
kintélye miatt igaznak tartani s így a tekintély in-
ditó ok a meggyőződésre. — Más hitelességében 
akkor bizunk, midőn meg vagyunk győződve tudo-
másáról és őszinte közléséről. E két kellékben áll-
nak a hit indokai s feltételei, melyeknek eredménye 
a tekintély. 

Minthogy a csudánál az esemény külérzékek 
alá esik, hogy a felől bizonyos ismeretre tegyünk 
szert, csak ép, egészséges, érzékekre van szükségünk, 
legyen az a tény szokott vagy szokatlan. Saját ta-
pasztalatunk eléggé meggyőz bennünket nemcsak a 
tény létéről, hanem miképlétéről is. Ugyanis az em-
ber semmiről úgyszólván jobban nem győződik meg, 
mint a mit érzékeivel észlelt, annyira, hogy az önta-
pasztalat ellen bármi más ellenkezőt bizonyító okok-
nak sem szokott engedni. Innét van, hogy semmi 
oly elevenen, oly mélyen, nincs s nem is marad be-
nyomva lelkünkbe, mint a mit egyszer láttunk, mit 
a reflexió és visszaidézés útján a lélek nem látva is 
lát; „mit én megnéztem, meg volt az nézve, láttam, 
a mit láttam," közönséges bizonyitgatások az embe-
rek közt s ritka azon bölcs, ki maga is igy ne szólna 
olykor, még ritkább, kinek sikerüljön másokat az 
ellenkezőről meggyőzni. Senkinek sem szokott az 
ember úgy hinni, mint saját eszméinek. Ha valaki 
ébren, józan állapotban, külérzékei által tapasztalja, 
hogy a zöld ág hirtelen elszárad vagy a száraz fa 
virágot hajt, jöjjön bár a bölcselők egész serege s 
állítsák, hogy a természetben nincs ugrás, meg fogja 
ugyan engedni, hogy áll az említett természeti tör-



vény, gondol is ő vele; de abban ugyan nem fog 
engedni, bogy a tény, esemény, igazságát elvitat-
hassák tőle. Ennek példáját látjuk (Ján. 9, 20—25) 
a vakon születettben, ki mondá: „ha bünös-e, nem 
tudom; egyet tudok, hogy vak voltam és most 
látok." 

Azonban, vajmi csekély az öntapasztalatnyuj-
totta ismeret ahoz képest, mit mások tanúsága által 
szerezhetünk; azért az emberi nemnél mindig nagy 
jelentőséggel birt a történelmi hitel, melynek kellé-
kei a tény tudata s a közlő őszintesége. Az első a 
tanú azon tulajdonát jelezi, melynél fogva a kérdé-
ses tényt megfigyelvén, azt helyesen minden tévely 
kizártával felismerte. E kellék biztosan feltehető oly 
tanúban, kiről tudva van, miszerint ép, egészséges, 
érzékekkel ellátva az eseménynél jelen volt, azt sa-
ját érzékeivel észlelte és sem vakbuzgóságról, sem 
hiszékenységről, nem vádolható. Ha ezek nyilván-
valók, a tanú tudomásáról józanul nem kétkedhetni 
s önkényt következik, hogy nem csalódott. 

Hogy a tanú másik kelléke, az őszinteség, is 
kifogástalannak tűnjék fel, tekintettel kell lenni an. 
nak erkölcsi jellemére, igazság- és erényszeretetére. 
Nem mellőzendők a körülmények sem, melyekben 
tanúskodik, ha becsületes jelleme, lelkiismeretessége 
minden józan okokon alapulható kétséget kizár és 
sem remény nem sarkalta, sem félelem nem gátolta^ 
sem haszon, becsvágy, szóval, semmi önző indok, nem 
vezette tanuságtételében. Az ily tanú őszinteségéről 
kételkedni embertelenség és hitetlenség volna, mert 
ily esetben vagy azért nem hinnénk, mivel a tudatot 
és őszinteséget senkiben sem tartjuk fellelhetőnek 
vagy mivel nincs mit hinnünk. Az első őrültséggel 
határos, a másik azt árulja el, miszerint még igen 
keveset vagy mit sem tanultunk másoktól. 

Az őszinteség legfeltűnőbb záloga, mi egyszers-
mind a tanú tu latára is ajánló érv, ha a tanuságté 
tellel járó veszély daczára önfelál lozással is bizo. 
nyitja a kérdéses eseményt. Mert miként nem épen 
sok embernek erénye önmaga veszélyével igazat 
vallani : úgy józanul senkiről sem tehető fel oly ok-
talanság, hogy tudva s akarva önmaga ellen hamis 
tanúságot tegyen, ámbár az igazság megvallása által 
a veszélyt magától elháríthatná. 

Némely körülmények közbejöttével a hitelesség 
fokozódik, ha t. i. többen ugyanazon eseményt egy-
értel müleg tanusitják, ha az nyilvános s nyilvánosan 
tesznek bizonyságot az egykorbeliek előtt, kik a 
tényt tapasztalták, ha a tanúságtétel az akkortájt élt 
hatalmas és méltóságban levő férfiakra netán némi 

homályt vet; mert ily esetekben a mint lehetleu a 
csalódás, oly oktalanság csalni akarni. 

Az emiitett kellékekkel biró tanú tehát ha jel-
zett körülmények közt bizonyitja, miszerint korában 
egészen csudadolgok történtek, melyek a természet 
minden erőit felülmúlják : az esemény újdonsága s 
különössége daczára is hitelt érdemel; hinni kell 
azon eseményeket, hacsak a tudomány kárára és ér-
zékeny rovására minden történeti hitelt el nem ve-
tünk. Az e tekintetben el nem fogadott bizonyítékok 
által minden történet tagadására vezettetünk; pedig 
ez az erkölcsi világ rendjét semmisitené meg, melyen 
minden emberi bizonyosság alapszik. 

Senki sem tagadhatja ugyanis, hogy szükségünk 
van nemcsak átalábau történeti ismeretekre, hanem 
másoktól átveendő taneszmékre is; ezek pedig csakis 
tekintély közvetítése által szerezhetők meg. Ha 
semmi történetit nem hiszünk, egész eredetünk rej-
tély, nemünk neveltetése, fejlődése, haladása, meg-
szűnik művelődésünk világa lenni ; temérdek ered-
ményt előzmények nélkül kell felvennünk, természe-
tünk telve leend ellenmondásokkal, mert emlékező 
tehetségünk csupa tévedésekre vezet, a jogok alapjai 
megsemmisülnek, szóval, az ember vak, kinek van-
nak lelki szemei a múlt történelmére, de nem lát, 
van érzete, de tárgy nélkül, van kifejlett állapota, de 
eredet s tényezők nélkül. 

A ki tehát tudja a tényt s őszintén közli azt, 
annak hinni észszerű kötelesség; mindegy azután, 
akár természetest, akár természetfelettit, rendest, szo-
kottat vagy rendkivülit, szokatlant, állítson a közlő; 
csak ő a dolgot tudhassa s őszintén közölje, hitelt 
érdemel egyaránt s nem hinni neki annyi volna, mint 
ok nélkül az ész ellen cselekedni s azért alapos te-
kintély mellett fölösleges a közlemény igazságát vagy 
észszerüségét vizsgálni, mert ez okvetlenül áll, ha 
bizonyos a közlőnek tudata s őszintesége úgy, hogy 
nem a tárgy igazságából kell megitélni a hitelessé-
get, hanem a hitelességből önkényt foly a tény s 
tárgy igazsága, észszerüsége s minden ellene gördit-
hető nehézség hiúsága. 

A fentebbiek alapján tehát megállapított s köz-
értelmüleg elfogadott elv, hogy a tény igaz vagy 
hamis volta nem annak könnyű vagy nehéz termé-
szetétől, hanem a tanuk tudatától és őszinteségétől 
függ. A máskép gondolkodó csakis igen szűkkörü 
önkényes eszmékkel bir a történelemről s e gondol-
kodásmód oly elméhez illik, mely saját előítéleteibe 
burkolódzik, hogy fensőbb nézetek ellen védve 
legyen. 
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Mit sem von le a csuda történelmi valóságát 
bizonyitó érvből az, bogy akifejlett értelemben meg-
kívánt tanúság emberi tény, holott a csuda isteni 
okozat; mert itt csak arról van szó, váljon a csuda, 
mint a külvilágban jelentkező tünemény, történt-e, 
nem pedig arról is, váljon a mi történtnek állíttatik, 
valóban a természet erejét meghaladó eredmény-e? 
Az előbbi felől csak úgy győződhetni meg, mint 
bármely más történeti dolog felől, t. i. kétségtelen s 
kifogástalan tanúk bizonyítása által, kik abban, mit 
láttak vagy hallottak, se nem csalhattak, se nem 
csalatkozhattak ; míg a másik vagyis a tünemény 
benső természete, isteni okozata, a történt tények-
nek a természet jól ismert törvényével való össze-
hasonlításából önkényt következik. A tanubizonyi-
tékok kétségtelenné teszik, hogy ez vagy amaz igy 
vagy amúgy valóban történt; az ész, a tudomány, 
pedig itél, hogy az csuda. Azért tebát, mivel az ese-
ményben természetfeletti is van, miáltal a tünemény 
csuda jellegével bir, nem következik, miszerint a 
hiteles emberi tanúk bizonyítéka érvénytelen lenne 
vagy erejéből vesztene, hanem e tulajdonsága a csu-
dának a hitelesség legóvatosabb vizsgálatát igényli, 
hogy a hitelesség oly indokokon alapuljon, melyek 
ne szorítkozzanak csak a kisebb-nagyobb valószínű-
ség megállapítására, hanem erkö'csi bizonyosságot 
szüljenek, mely nem zárja ki ugyan az ellenkező le-
hetőséget, de igenis minden okszerű józan kétséget. 
Természetünkben van nem egykönnyen hinni olya-
nokat, melyek a tapasztalat s természet rendje felett 
vannak. Hogy az ember ilyeneket is higyen, leghi-
telesebb tanúk s adatok szükségesek, hacsak valamit 
minden megfontolás nélkül vakon nem akarunk 
hinni. Azután, a csudaesemény kivételként szerepel 
a természet megszokott folyamában, a tapasztalat 
pedig a szokott rend mellett tanúskodik s a tudatla-
nok inkább az esemény nézésével, mint annak vizs-
gálásával, foglalkozván, kelleténél hajlandóbbak a 
szokatlanabb tényben fensőbb erőt sejditeni. 

(Folyt, köv.) Bita. 

Egy főpásztor tevékeny atyai szeretete. 

Nom tar tha tom vissza szivem lüktetését , hogy ne r e -
begjenek a jkaim ; nem tar tha tom kezemet mozdulatlanul, 
hogy a keresztény világnak né mutattassék be övök időkre 
az a tyai szorgosság jeles emlékeül azon tett s áldozat, mely 
az azt hirdető sorok olvasóinak kebelét meglepte. „Laude-
naus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua. 
Multam glóriáin fecit Dominus magnificentia sua a saeculo. 

Homines divites in virtute, pulchritudinis Studium habentes 
pacificantes in domibus suis. Omnes isti in generationibus 
gentis suae gloriam adepti sunt et in diebus suis haben tu r 
in laudibus. Qui de illis nati sunt, reliquerunt nomen nar randi 
laudes eorum et sunt, quorum non est memor ia ; per ierunt , 
quasi qui non fuerint et nati sunt, quasi non nati et filii 
ipsorum cum ipsis. Sod i 11 x viri misericordiae sunt, quorum 
pietates non de fue run t " , i r ja az U r lelke, Ecclesiastici 44. 

Hogy az im elősorolt szent igék a nyi t raegyházmegye 
főpásztoráról t iszta lélekkel mondha tók , k i kéte lkedhet ik 
szivében, midőn olvasandja azon a lelkipásztorkodó clerust 
illető, az anyag iakban segélyező, rendeleteit, melyek máso-
latát a lább közlendem ? Annyira megvál toztak az idők 
mentében az egyének körülményei , melyek él tünkhez s 
küzdő p á l y á n k h o z csat lakoznak, miszerint a lelkiekbon mű-
ködő papságnak s a keresz tény tan igazságait a tanonczok 
zsenge elméibe cseppegtető elemi iskolák tanitóinak anyagi 
segélyezése elmellőzhetlenül szükségessé vált . Ezen anyagi 
ellátás üditőleg ha to t t kedélyeinkre s tetterősebb életre 
vi l lanyozta szivünket . 

A magyar kath. anyaszentegyház egyházmegyéi között 
a nyi t ra i egyházmegye lelkészkodő clerusának s elemi t an i -
tóinak szorult helyzetét mutató adatok egyike az is, m e l y -
nek valódiságáról kiki meggyőződhetik, ha tapasztalásból 
meríteni nem volt a lkalma, hogy a megyének kiválóbb része 
Trencsényvármegye kopár s hegyek tömkelegéből itt ott 
kisugárzó völgyeire szorítkozik, hol részint a tartós hideg, 
részint a sovány, kövecses, ta laj , nem termékenyítheti a l a -
kosok földjeit. Már ha az ember, a fóldböli élésre itélt e m -
ber, a földből nem húzhat ja az éltető erőt és ekkép a l a k o -
sok átalános szegénysége sem támogatha t ja a lelki üdvöt 
hirdetők s az erre vezetők ügyefogyot tságát annyi anyagi 
j avakka l , mennyit az életfentartás igényel : önmagától k ö -
vetkezik annak elismerése, hogy valódi aggasztó lehet a 
lelkészkedő papság s elemi taní tók állapota ily né lkülö-
zésben. 

De támaszt a mennyei főpásztor egyházának sorsán 
segélykező főpásztorokat , k i k letörlik munkás segédjeik 
arczárói a könyeket és elviselhetőbbé teszik he lyze tü -
ket . Aldassék egyházmegyénk minden híve részéről a gond-
viselés, hogy még a kereszténység bölcsőjében honunkat i l le-
tőleg el lát ta a püspökségeket annyi fö ld javakkal , melyekből 
a különféle órákban jelenkező munkásai szőlejének időről 
időre némi segélyt vá rha tnak , sőt nyernek is. 

Korunkban mindenfelől emeltetnek szobrok, melyek az 
utókort figyelmeztessék azok erényei követésére, kiket áb -
rázolnak a magasztosságban. De az i lynemű emlékkövek 
távolról sem mondhatók monumentum aere perenniusoknak ; 
mert míg ezek azon sajátsággal b i rnak, hogy maguk körül 
a légkört sűrí t ik és a mel le t tük járókelőkből egykét bámu-
lót idéznek elő: lelki s testi megelégedést, a nyomasztot tak 
felüdülését s könyeik letörlését képtelenek eszközölni. Sok -
ka l vigasztalóbb, szivet, lelket, emelőbb, áldástosztó és ü d -
vét érlelő örök emlékre sietek t. olvasóimat utalni, melyből 
„multam gloriam fecit Dominus magnificentia sua a saeculo" 
és melyek „reliquerunt nomen nar randi laudes eorum." 

Egyházmegyénk ős időktől fogva kérkedik bőkozü 
főpásztorokkal . És valóban, mily helyzete volna az egy-
ház munkásainak s híveinek, ha nem szerencséltette volna 
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a minden javak adója oly lelkes elöljárókkal, k ik keb lük-
ben viselvén a megye szomorú létét, igyekeznek az aggo-
dalmakat eloszlatni vagy kisebbítni ? Üdvözüljenek az örök 
hazában Kluck, Wurum és Palugyay néhai főpásztorok 
lelkei, mind a jótékonyság mindannyi csillagai. Ezok szá-
mitandók emlékező tehetségünk óta azon szerető lelkekhez, 
k ik mind a lelkészkedö papság, mind a hivek soknemü nél-
külözéseinél atyai fényben feltűntek. Kluch s Wurum neve-
zetes alapitványi összegeket hagytak örökségképen a clerus 
s a községtanitók javára. Bold. Palugyai püspök egyebek 
közt a leánynevelés emelésére Nyitrán, az elkárosodott s 
szerencsétlenséggel sújtott hivek segélyére az egész megyé-
ben, tette le a monumentum aere perenniust. Ugyanezt léte-
sité jelenleg az Ur szőlőjének első munkása s főőrzője, ms, 
főpásztorunk s pedig mélyebb alapzattal a lelkészkedö pap-
ság és a serdülő ifjúságot nevelő tanitók részére. Az oly 
sok szivlankadtság felegyenesitéseért mi segédmunkásai az 
evangelium hirdetésében nem foj that juk el az örömnek hő 
nyilvánulását, nem fékezhet jük szivünk fellobbanását. F i a i -
dat hőn szerető főpásztor ! engedd, hogy lelkesült keblünk 
húrja i t a hálaérzet nyilván pengesse, kiváltképen a mostani 
hideg században, midőn az emberek csak a rideg k ő -
oszlopok emelésében vagy a sötétséget terjesztők javára tett 
adakozásokban vélik fellelhetni a jótékonyságot. Miután 
már felemeltetett az emlékkő, mely szeretettől lángol és így 
a sziveket hevíti, ideje szemügyre méltatni azon sorokat, 
melyek aranynál ékesebben tündökölnek a lapokon, hogy 
okuljanak az okulni akarók s áldják az atyaiérzelmű j ó -
tevőt. 

Decretum Nro. Augustinus etc. 

Memoriae commendamus tenore praesentium significan-
tes, quibus expedit universis, quod, cum Nos nullis plane 
suffragantibus meritis, sed unice immensa Divinae clemen-
tiae largitate regimini huius Sanctae Ecclesiao Nitriensis 
admoti, iam indo ab anno 1863-0 id, quod e reditibus men-
sao Episcopali addictis et ad supportanda Dioecesani guber-
nii onera destinatis, post tectas alias necessitates resultavit 
ac proin pars superflua evasit, e tenerrimo erga Divinum 
Numen gratitudine et erga Spirituálém Sponsam nostram 
Ecclesiam Nitriensem dilectione, sed et sacrorum Canonum 
spiritui conformiter, in bonum ac emolumentum creditaeNobis 
Dioecesis impendendam constituentes, Venerabili Capitulo 
Cathodralis Ecclesiae Nostrae pro solita sub titulo Fundi 
Dioecesani a nomine Nostro compollati administratione ac 
manipulatione, reservato Nobis e f ructu sive censu dispo-
nendi iure, de tempore ad tempus resignassemus Fundoque 
hoc e Benignitate Supremi Numinis ab eo inde tempore no-
tabilité!1 adaucto, de praefigenda eidem special i destinatione 
méditantes, post institutam uberiorem ac maturam super 
multiplicibus percarae Dioecesis Nostrae indigentiis ac ne-
cessitatibus deliberationem comperissemus, Ilonorabilem 
Nobisque sincere Dilectum Clerum Curatum, in cura ani -
marum indefesso studio et laude dignissimo zelo laborantem^ 
pondus diei et aestus portantem ac cumprimis Cooperatores 
sive Capellanos, subsidiariam Parochis operam assidue na -
vantes, non obstantibus annuis, quae ex pia Fundatione per-
cipiunt subsidiis, provisione dignitati cleri et exantlatis labo-
ribus admensa maximam partem adhuc destitui ; Parochos 

porro, qui systhematicis Cooperatoribus provisi e Fundo 
Religionis obtingentiam victualem percipiunt, ob huius exi -
litatem passim magnis curis ac sollicitudinibus obnoxiari ; 
alios item bene multos Parochos ad simplicem eamque exi-
guam Congruam redactos ex obtutu debitae sustentationis 
haud leves anxietates sustinere ; Ludimagistrorum denique 
ac praesertim Docentium in filiabus Parochiarum mater ia-
lem sortom ob vilem plerisque in locis dotationem ac fideliüm. 
paupertatem admodum tenuem existera: Nos praeexpositis 
Cleri Curati et Ludimagistrorum ac Docentium ind igen t s , 
quantum in Domino possumus, obviare et Fundum Dioece-
sanum a Nobis, ut praemissum, erectum in subsidium vocare 
decreverimus ita, ut distribution© subsidiorum e piis F u n -
dationibus quotannis institui solita porro quoque in cursu 
suo relicta, tum Capellanis, quorum honorarium in 105 finis 
hactenus defixum vero vile est, tum Parochis paulo ante a t -
tactis, habito etiam ad Parochos Patronatus Episcopalis r e -
spectu, tarn Ludimagisti-is Parochiarum, certum et nullo 
unquam tempore in Congruam imputandum, inde a primo 
anni vonturi (1872) die obveniat honorarii ac salarii a u -
gmentum. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK:. 
MESSZEVIDÉK. „ E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a 

d o n a n o b i s D o m i n e . " Már nyolczadik éve, hogy lel-
kipásztorkodom. Ezen idő alatt a kath - i r ányú napilapok 
és folyóiratok egykettő kivételével mind rendelkezésemre 
állottak. Meglehetős figyelemmel olvastam is 'őket és még 
sem akadt szemembe oly tudósítás, mely szerint valahol 
széles Magyarországon a 18 római kath. és a 6 görög ka th . 
egyházi megyében papi lelkigyakorlatok tar ta t tak volna. 
Nagyméltóságú főpásztoraink, püspökatyáink, talán azért 
mulaszták el majdnem egy évtizedig nekünk fiaiknak a lel-
kigyakorlatok kenyerét megtörni, mert talán nem éheztünk 
utána. E kenyér pedig talán azért nem kellett vagy ha k e l -
lett, (hogy némelyeknek kellett, a többi közt azon gyö-
nyörű, a lelkigyakorlatokra figyelmeztető, czikkekből is 
ki tűnik, melyek a Religio 1865-iki II. félév 51. és 52. szá-
maiban megjelentek,) azért nem éltünk vele, mert nem é r -
tünk rá. Annyira be voltunk bonyolítva a politika szóra-
koztató mozgalmaiba, melynek mezején pedig eleddig csak 
tövis és bojtorján termett számunkra. Ellenben Ausztriából 
a bizonyára nagy lelki haszonnal megtartott le lkigyakor-
latokról oly számos tudósítások fokszenek előttünk, hogy 
szomszéd paptársainknál csakugyan — Munkay szavaival 
szólva — „átalánossá vált a meggyőződés, miszerint a lel-
kigyakorlatok a papság újjászületésének főemeltyüi." Igy a 
lavanti püspöki megye negyvenöt áldozára szeptember 
11—15-kén a rohicsi fürdőben tartot t lelkigyakorlatokat, 
mert a megye székhelyén, Marburgban, a liberáli-
sok miatt „habár magas falak között és jól elzárt a j t ók -
nál merész dolog lett volna" lelkigyakorlatoka t tar tani . (L. 
Vatlnd. 260. sz.) A görczi megyének utoljára 1869-ben vol-
tak lelkigyakorlatai ; folyó évben szeptember 18-án és 22-én 
a nagymélt. érseknek, ki ez évben ünnepié 50 éves áldozári 
jubileumát és 74 papnak részvéte mellett tar ta t tak. A sze-
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kaui megye számára Verwalt, jézustársasági atya, Grácz-
ban tar tá a lelkigyakorlatokat, melyeken 77 áldozár jelent 
meg szeptember 25—29-én. Ezen megye fáradhatlan fő-
pásztora, ft . Zwerger úr, maga mondá a bevezető és befejező 
beszédet. A Grráczban évenkint tartatui szokott lelkigyakor-
latokra többször nebány szombathelymegyei áldozár is 
megjelent, biztos jeléül annak, hogy itthon még többen és 
még készségesebben vennének részt azokban, ha lehetne. 
Az se kerülte ki figyelmemet, hogy az 1871. II . félévi Re-
ligio 36. száma szerint Éjszak-Amer ikában a minnesotai 
püspöki megye hitküldérei mindnyájan folyó évi julius 
12—18-áig Szent-Pálban lelkigyakorlatokat tar tot tak. Ha 
már most annyi megyében fenáll a lelkigyakorlatok áldás-
dús intézménye ; ha a roppantkiterjedésü minnesotai me-
gyében szétszórtan lakó hitküldérek főpásztoruk köré gyűl -
hettek lelkigyakorlatok tartása végett : mi is fiúi hódo-
lattal ké r jük a nagyméltóságú püspöki kart , méltóztassék 
az ötvenes években már Magyarországon is meghonosodni 
kezdő intézményét a lelkigyakorlatoknak ujolag fel tá-
masztani. 

A Paderbornban megjelenő Chrysologus még az első 
áldozáshoz készülőknek is szent lelkigyakorlatok tar tását 
ajánlja, sőt a módját is tárgyal ja . 

Továbbá, nem lelki öröm és élvezet olvasni a D ü l m e n -
ben (Westfáliában) megjelenő „Katholisches Missionsblatt " -
ban ama felhívásokat, melyekkel majd a tanitónők külön, 
majd a férfiak és i f jak külön, majd a szüzek és asszonyok 
külön, leginkább augusztus és szeptember hónapokban lel-
kigyakorlatokra meghivatnak ? 

Midőn a ft . lelkipásztoi-kodó papságot legalázatosabb 
kérelmemnek a nagymélt. püspöki ka r előtti szó- és Írásbeli 
támogatására felhívom, csak futólagosan és kortársaim 
számára említem meg, hogy több római pápa bucsúengedé-
lyekkel is édesgette a papságot a lelkigyakorlatokbani rész-
vételre ; hogy IX . Pius többször ajánlotta azokat hathatósan 
és pedig 1846-ban november 9-én kelt és a ker. kath. egy-
ház valamennyi főpásztorához intézett apostoli köriratában, 
az osztrák birodalom főpapi karához 1856-ik évi marczius 
15-én menesztett körlevelében, „sőt ugyanezen lelkigya-
korlatokat , mint a lelki élet felujulásának rendkívülien 
hathatós eszközét, még a világi hiveknek is ajánlja az 
olaszhoni püspökökhez 1859-ik év deczember 17-én adott 
körlevelében, amint ez egyébiránt magának sz. Ignácznak 
is első terve volt s még jelenleg is több helyen gyakorolta-
t ik." Religio 1865. II . f. 51. szám. Az esztergomi t a r -
tományi zsinat atyái is 1858-ban megigérék : „Curabimus, 
ut sacra cleri curati exercitia in omnibus huius provinciáé 
dioecesibus instituantur." Tit . VI . cap. 2. 

Azon édes reményben, hogy a lelkigyakorlatok üdvös 
intézménye nem sokára először ugyan csak egyes helyeken 
behozatik, később pedig azon minta szerint, mely „Forma 
externa spiritualium exercitiorum per v. clerum ecclesiae 
hungaricae asservandorum, quam privatae opinionis instar 
exhibet Franciscus Szauiszló, . . . Vindobonae ex officina 
Mechitaristarum 1850," czimü könyvben a boldogemlékü 
szerző által terveztetett, egész Magyarországon átalánossá 
tétetik, záradékul nt. szerkesztő úr engedelmével magam és 

a Religio szíves olvasói tanúságára ide igtatom az e g y -
ház legújabb doctorának, liguori szent Alfonznak, a lelki-
gyakorlatokat tárgyaló értekezését. (Folyt.) 

NÜRNBERG. Ó k a t h o l i k u s v á n d o r g y ű l é s 
tar tatot t deczember 18-kán az „Arany sas"-ban, minden 
esetre a dologhoz méltó helyen. Hogy a gyűlésen sokkal 
több protestáns mint ókatholikus volt jelen, azt természe-
tesnek találandja mindenki, ki tudja, hogy Nürnberg város 
és vidéke túlnyomólag protestáns. Münchenből Wolf, F r i ed -
rich, Huber, Reinkens és Schamberger jelentek meg, az 
utóbbi egyszersmind a „müncheni testvérek" üdvkivánatait 
is hozta magával. 

Niedermayer ügyvéd elnökölt. Beszédek természete-
sen rőfszámra ta r ta t tak . Mulatságos volt Hubar tanár , k i 
nem kevesebbre vállalkozott, mint arra , hogy az ókatholi-
cismus által a — socialis kérdést megoldja. Tudjuk, hogy 
Huber már régebben foglalkozik a munkáskérdéssel ; azt 
is tudjuk, hogy eddig meglehetősen ügyetlen dilettáns mo-
dorban foglalkozott azzal s azért meg sem lepett ezen leg-
újabb elmefuttatása sem, mert ez úrtól komoly szót úgy 
sem vártunk. Az ókatholicismus szerinte azért szükséges, 
hogy a munkás tömeg ismét vallásossá váljék. Hogy az 
utóbbi legalább is felében oldaná meg a socialis kérdést, az 
bizonyos ; de miként tegye az ókatholicismus, az egyházi 
forradalomnak eme legújabb szülöttje, vallásossá a munkás 
tömeget ? azt nem ér t jük , annál kevésbbé, minthogy Huber 
sem lát ta szükségesnek ezt megmagyarázni, talán azért , 
mert maga sem tudja s az egészet csak azért hozta fel, 
mert hát illett Nürnbergben, „az országnak szellemi fővá-
rosában," valami nagyot — mondani. 

Míg Huberé csak mulatságos, addig Reinkens beszéde 
egyenesen botrányos, volt. Denique nincsen gonoszabb a 
hitehagyott papnál, mert ennek gonoszsága r i tkán ismer 
határt. Nézzünk csak egy kis mutatványt R. beszédéből : 
„A szellemi zsarnokság ellen küzdünk. A papok a népet 
elidegenítették Krisztustól s e kettő közé a Máriacultust 
ékelték. (!) így történt, hogy az egyházban az álaj ta tosko-
dás meghonosult, az olvasó elmondása, a bigottság. I X . 
Pius, a mi a theologiát illeti, a legtudatlanabb pápa, a k i 
valaha élt. Oly tanulatlan, hogy soha életében még azt a 
kis vizsgát sem tudta letenni, melyet Olaszországban a fe l -
szentelendőktől követelnek s hogy dispensáltatnia k e l l e t t . . . " 

Ezekre, miket leírni tollúnk vonakodott, a „Religio" 
minden olvasója ex tempore felelhet. E lap tavai majdnem 
állandó rovatképen tudósításokat hozott azon fogadta tások-
ról, melyek a szentatyánál jubileuma alkalmából történtek. 
Ezekből lá tha t ták a t. olvasók, hányszor kellett a pápának 
rögtön, minden készülés nélkül, a feliratokra s a hozzá i n -
tézett üdvözlő szónoklatokra felelni ; — minden előleges 
készülés nélkül, mondjuk, mert számtalan esetben oly gon-
dolathoz fűzte válaszát, melyet az épen előtte szólónak a j -
kairól hallott. De l í tha t t a a t. olvasó azt is, hogy e rögtön-
zött válaszok mindig a legtalpraesettebbek, a legtalálóbbak, 
voltak, melyek még rögtönzött voltukban is az ékesszó-
lásnak mindannyi remekművei. De tegyük fel, hogy ez 
mind betanult beszéd volt, ámbár a dolog természeténél 
fogva nem lehetett az, akkor azt kérdezzük : hol tudnak 
hamarjában 80-éves aggastyánt, ki hónapokon, majdnem 
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egy egész éven, át, nap nap után, a legkülönfélébb nyelve-
ken, majd latinul, majd olaszul, majd f ra ncziául, majd spa-
nyolul, a legkülönfélébb tá rgyú, nem r i tkán hosszadalmas 
beszédeket be tudjon tanulni és elmondani, néha hatot, t i -
ze t , napjában? Elmegyengeségre muta t -e ez vagy nem 
inkább arra, hogy Reinkens úr közönséges rágalmazó . . . ? 

De igy van ez mindenütt. Bizonyos uraknak, hogy 
az ellentáborban megtüressenek, túl kell licitálni az ot tani 
lármázókat vagy mint szokás mondani, a renegát mindig 
roszabb a született töröknél. Sajnálhat juk ez embereket, 
de másrészt mégis Örülnünk kell, hogy veszett ügyük vé-
delmére nem vállalkoznak különb jellemek, mint a minők 
szerepelnek. 

MARIA-LAACH. D e h a r b e J ó z s e f a t y á n a k 
é l e t e é s h a l á l a . Mult év november 8-án egy rend-
társunk mult ki, kinek nevét katechetikai munkái a leg-
szélesebb körökben tet ték ismeretessé s kit számos tisztelői 
mint derék papot, óriási szorgalmú tudóst s mindenkor 
szolgálatkész jó barátot, ismertek s most — siratnak. T e -
kintve s köztiszteletet, melyben a boldogult egy hosszú 
fáradságteljes életen át állott s tekintve azt, hogy neve s 
müvei e lapok nem egy olvasója előtt bizonyára ismerete-
sek, megkísértjük a következőben a boldogultnak rövid 
biographiáját adni, amint a baráti kéztől nekünk szivesen 
átengedett szórványos adatok ezt megengedik. 

Deharbe 1800-iki april 1 - én született Strassburgban 
és 1817-iki szeptember 20-án a jézustársaságba lépett. 
Hosszú, a legnagyobb szorgalommal, de hasonló eredmény-
nyel, végzett tanulmányok után pappá szenteltetvén, elő-
ször mint hitküldér működött Schveiczban, későbben pedig, 
kitűnő szónoki tehetsége miatt, mint az egyházi ékesszólás-
tan tanára alkalmaztatott a briegi collegiumban, mely hely 
Wallis nevü cantonban fekszik. Ez alkalmazásban majdnem 
mindazon a tyákat képezte, k ik 1848 után mint hitküldérek 
Németországban működtek, moly működésnek eredménye 
az volt, hogy a jezsuiták Poroszországbani letelepedése 
nemcsak lehetővé tétetett , hanem tetemesen meg is erősít-
tetett. Míg Deharbe ekként az iskolai időt i f jabb rendtár-
sai szónoki kiképeztetésére, addig a szünidőket rendesen 
arra fordította, hogy a közelfekvő Bajorországba tévén k i -
rándulásokat, ott a világi papokkal lelki gyakorlatokat 
tartson. 

A briegi működés nem soká tar tot t és Deharbe atya 
eddigi kirándulásait állandó lakhelylyel cserélte fel Német-
országban, midőn a társulat az anlialt-kötheni herczegnek 
sürgős kivánatára Köthen városában collegiumot alapitott, 
melynek tagjául Deharbe is rendeltetett. I t t veté meg alap-
já t azon mindinkább terjedő irodalmi munkálkodásnak, 
mely nevét későbben meg Németországnak határain túl is 
messzevidékeken ismeretessé tette. Csakhamar belátván 
ugyanis, hogy minden üdvös hitküldéri ' működésnek a né-
met nép közt főkellékét egy jól s gondosan kidolgozott s 
összeállított ká té képezi, mely nélkül a hitküldérek mindig 
csak félmunkát képesek végezni : elhatározta magában, hogy 
ezen égető hiányon segiteni fog, mely elhatározásnak a k é -
sőbben oly hiressé vált Deharbe-féle kátét köszönjük. 

A munka azonban nem ment oly könnyen s nem folyt 
oly gyorsan, mint szerzője talán kivánta volna. Alighogy 

megkezdte, már fel kellett azt ismét függeszteni, minthogy 
Köthenből Luzernbe küldetett, hol a társulat akkor rend-
házat alapitott, melynek élére Deharbe atyát állitotta. De 
alighogy a kezdetnek nehézségein túl volt, máris megint k a -
techetikai munkái mollett lá t juk őt, melyek végre annyira 
megértek, hogy legelső kátéját Luzernben adhatta ki. 

De Luzernben sem volt állandó helye. 1847-ben többi 
társaival elűzetvén onnan, sem Olaszországban, sem Ausz-
triában, nem talált nyugtot ; mert ez országokbon is az 
1848-iki forradalmi év legelsőbben a szegény jezsuiták ellen 
fordult. így ideoda kergettetve, azt gondolná az ember, hogy 
Deharbe kénytelen volt munkájá t legalább felfüggeszteni, 
ha nem is egészen megszüntetni. Azonban csalódnék. De-
harbe utazva, bujdosva, is folytonosan dolgozott s midőn a 
társaság végre Bajorhonban némi lélekzetet venni, némileg 
úgyszólván magához térni, kezdett, akkor Deharbeot is l á t -

juk átdolgozott, bövitett, javitott , kátéjával előlépni, mi né-
mileg az által is tétetett lehetővé neki, hogy 1850-ben vala-
mennyi bajor püspök az ő káté já t fogadta el köteles t a n -
könyvül, mely példát nem sokára több külföldi főpásztor 
is követte. Mindezeken kivül ez időtájban más körülmény is 
beállott, mely ugyan a szegény boldogultra minden inkább 
volt, mint örvendetes, mely azonban irodalmi működését 
nem kis mérvben fokozta, ér t jük azon sajnálatos, súlyos, 
fü lbaj t , mely a boldogultat körülbelül ez időtől fogva a lel-
kipásztori teendőkre képtelenné tevén, annál szorosabban 
lánczolta Íróasztalához s végeztette el vele mindazon kitűnő 
munkákat , melyek maradandó hirnevet szereztek neki. 
Ekkén t maga a gondviselés volt az, mely őt ez irodalmi 
termékenységre mintegy kényszeritette, mely kényszc-rnek 
szivesen engedvén, „A tökéletes szeretetről" cziraű müvé-
nek befejezése után egészen katechetikai dolgozatokra adta 
magát s nemcsak az egyes megyékben szükségelt különféle 
kiadásokat rendezte, hanem ismeretes kézi könyveit is k i -
dolgozta. Ezen irodalmi működésnek eredménye legmeré-
szebb reményeit is felülhaladta. Nemcsakhogy majdnem 
egész Németország fogadta el ká té já t , hanem az É j szak-
Amerikában és Indiában is elterjedt, míg a forditásokat 
illetőleg csak azt emii t jük, hogy egyszerre négy angol és 
három lengyel kiadás jelent meg. (Vége köv.) 

AMERIKA. M i s s i ó i t u d ó s í t á s . (Vége.) Missiói 
állomásaimból különös újságot nem tudok, hanem átalában 
amerikai és pedig nagyobbrészt borzasztó újság annyi vau, 
hogy tiz ív papirost elhasználnék, ha mindent le akarnék 
irni. Csak néhányat említek fel. Egész nyáron át úgy szól-
ván semmi esőnk sem volt, tehát minden szörnyűén száraz 
és nem csuda, hogy e napokban a tűz sokfelé oly rémülete-
sen dühöngött. Azt is gondolom, hogy az Isten e csapással 
hivja magához az embereket. Vajha meghallgatnák ! Manap 
az emberek igen felfuvalkodottak és elhízottak ; sok helyütt , 
mint itt Amerikában, igen sokkal birnak és dúsgazdagsá-
gukban megfeledkeznok teremt.őjükről. De ime, az Isten 
nem nyelvüket, mint a babiloni toronynál, hanem eszüket, 
zavarja meg, mikép azt higyék, hogy Isten nélkül boldo-
gulhatnak és ime, hová űzi őket a hitetlenség. Európában 
az emberek az ellen törnek, mit a művészet és gazdagság 
több századokon át létesitett, miről Páris iszonyatos romjai 
tanúskodnak ; és váljon ez nem rettentő büntetése-o a hi te t -
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lenségnek és istentelenségnek? It t Amerikában pedig az Isten 
ollenséges tüzet küldözget, mikép az istentelen embereknek 
megmutassa, hogy még él, habár sok omber nem is hisz 
benne. It t , hol az ember rabjaivá tette az elemeket, hogy a 
sokféle gépeknél végezzék helyette a munkát ; itt, hol ön-
maga rabja a földi mammonnak, melynek feláldozza hitét , 
szabadságát, nyugalmát és legszebb érzelmeit (miként á t a -
lában az amerikaiak) : itt ugyanazon elemek ellene t á m a d -
nak és e világon minden dolognak hiúságát hirdetik neki. 
Mult héten a nyugati Minnesota mérhetlen rónáin dühön-
gött borzasztó tűzvész, mely rendkívül nagy károkat okozott. 
Takarmány, gabona, marha, házak és minden elégett, hová 
a tűz elhatott, sőt több ember is a lángok közt lelte halálát. 
160 angol mértföld (több 50 óránál) szélességre kóborlott a 
tűz réteken és erdőkön és erős szélben oly gyorsan terjedt , 
hogy csak kovés volt menthető. Még szomorúbban ment a 
szomszéd „Viskonsin" tartományban, hol a tűz i rgalmat-
lanul uralkodott úgy, hogy 15 ezer angol négyszög mértföld-
nyi területen, nagyobbrészt fenyves erdő, majdnem minden 
elégett, a mi csak éghetett azaz majdnem Mississippitől 
egész a Michigáni tó hegyéig. Több kis város lőn a tűznek 
martaléka és közel száz omber veszté életét. De mindez 
tönkre silányul, ha felgondol juk a rettentő tűzvészt É j szak -
Amerika legszebb városainak egyikében, Chikagóban. L e g -
erősebb szélben egész napokon át dühöngött a tűz és ma jd -
nem az egész várost (legalább %-edé t ) elhamvasztotta. Az 
ember minden haja szálának fel kell borzadnia, ha eme 
borzasztó isteni csapás kimeritő s eleven leirását olvassa, 
mely Chikagót érte, ezen gazdag és nevezetes várost Ha 
fontolóra veszsziik, hogy ez a legpompásabb és legnagyobb 
városok egyike volt, hogy némely ház több milliót megért, 
hogy az épületek nagyobbrészt úgy voltak alkotva, hogy a 
tüz alig árthat nekik, hogy sok közülök csupa öntött vas -
ból volt sat., ha fontolóra veszszük, hogy némely boltokban 
több millió értékű áru volt és ez mind oda van : könnyű 
elhinni, hogy a kár közel ötszáz millió dollárt vagyis 
1.000.000,000 forintot tesz. 

O mily nagyszerű templomok, némelyek alig befe-
fejezve, most iszonyú nagy romok ! Az igen szép nagyszerű 
állami épületek mind el vannak hamvasztva. Több pá lya-
udvar és rak tá r mindavval, mi bennük volt, megsemmisült ; 
mintegy 2 millió mérő csupa buza hamvadt el. Sőt azt is 
i r ják , hogy 18 ezer ház égett le és két ezer hold föld, hol 
előbb a város állott, most fekete pusztaság. Némely hí r la-
pokban olvastam, hogy közel 3 ezer ember lett ezen i r tóz-
tató szerencsétlenség áldozata. A szegénység nagy. Néme-
lyik még négy nappal ezelőtt dúsgazdag volt, ma koldus. 
I t t látni a gazdagság mulékonyságát. Csak kis része a v á -
rosnak maradt fen a nyugoti oldalon, a többi mind elham-
vadt. Még azon épület is leégett, melyben ama nagyszerű 
gépek voltak, melyek csöveken keresztül az egész várost 
tóvízzel el lát ták és igy a szegény népnek már több napja 
nincs vize azon kivül, melyet messziről, a tóból, szekéren 
vagy gyalog hoznak. A tűzveszély idején némelyik 10 fo-
rintot kinált egy pohár vízért, mint a hirlapokban olvasom. 
A fuvarosok száztól két ezer forintig kaptak egyetlen egy 
szekér portékáért, hogy biztos helyre szállítsák ; minél 
nagyobb volt a veszély, annál magasabb az Ígéret. De mit 
i r j ak erről még többet, hisz már ez is eléggé feltünteti a 

a rémítő szerencsétlenséget és következményeit. Minden ol -
dalról jön segély, igy majd lassacskán elfeledik szerencsét-
lenségüket. Ma már újra kezdtek épiteni és rövid idő alat t 
Chikago ismét királynéja leend a nyugoti É j szak-Amer i -
kának. Ezen iszonyú tűzvész majdnem minden biztosító 
társaságot ugy kiszivott, hogy mostan templomaink mind 
veszélyben vannak, mert bajosan volna kapható valami, ha 
leégnének. 

IEOMLOI. 

„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt;, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Folytatás.) 

Gott ist der Eigenthümer aller Güter der Welt. Er hat 
sie den Menschen im Allgemeinen gegeben zur Befriedigung 
ihrer nothwendigen Bedürfnisse. Die Vertheilung dieser 
Güter und somit das Recht das Eigenthums derselben liegt 
im göttlichen Willen, wie wir daraus erkennen, dass ohne 
diese Vertheilung keine Ordnung bei Benützung der Güter 
möglich ist. Er hat aber die Vertheilung selbst den Men-
schen überlassen. So gewiss aber die Grundsätze, nach wel-
chen diese Gütervertheilung von den Menschen geordnet 
wird, (sie sind die bürgerlichen Gesetze, so weit sie dem göt t -
lichen Gesetze nicht widersprechen) auch von den Men-
schen befolgt werden müssen : so darf doch diese Ver thei-
lung nie den letzten Zweck aller Güter, dem Menschen in 
seiner Noth zu dienen, ganz vereiteln . . . Daraus folgt 
abar, dass das Eigenthum der Menschen stets ein bedingtes 
ist, nämlich durch das Eigenthum Gottes und dass es daher 
Fälle geben kann, wo das Eigenthumsrecht des Menschen 
ganz aufhören muss, weil sonst die Absicht Gottes verhin-
dert würde. Dieser Fal l ist aber nach der Lehre der gros-
sen Denker des Christenthums voi-handen in jener äussersten 
Noth, wo der Mensch in Gefahr ist sein Leben zu verlieren, 
wenn er nicht das nimmt, was seinem Mitbruder gehört. 
Selbst der Begriff des Diebstahls, „Wegnahme eines f r em-
den Gutes gegen den Willen des Eigenthümers," fällt nach 
der Lehre der Theologen hier weg, weil der Eigenthümer, 
wenn er vernünftig und christlich handeln will, nicht dage-
gen sein kann. Wi r überlassen also gerne der „M.-Ztg" 
ihre Lohre, dass der Arme, der in der Todesgefahr ein 
Stück Brod nimmt, in's Zuchthaus gesteckt werden muss . . . 
Wir überlassen ihr (auch denen, die ihr glauben) gerne in 
gegentei l iger Lehre eine Untergrabung des Rechtes zu fin-
den und freuen uns aus voller Seele den hohen Grundsatz 
zu bekennen, der in der Lohre liegt von der „extrema né-
cessitas," dass Gott der Herr aller Dinge ist und dass die 
Sittlichkeit einen tiefern Grund hat, als blosse L e g a -
lität." 
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A harmadik részben előveszi sz. a „M.-Ztg" félszeg és 
az őt veszedelmes extravagantiáiban tüskönbokron követő 
nemgondolkodók megtéveszthetésére számitott handabandá-
zását, gyanusitását, az „occulta compensatio " - r a vagyis az 
úgynevezett titkos kárpótlásra nézve azaz oly jószágnak, a 
nélkül, hogy akár magunkat, akár egy harmadikat , kever -
nénk a tolvajlás gyanújába, akár botrányra okot szolgál-
ta tnánk, — magához vételére nézve, melyhez valakinek 
kétségtelen joga és igénye van, de jogtalan birtokosának 
tudtával és akaratával vagyis rendes úton hozzája nem jut -
hat. Azok után, a mik ott érintvék, az alaposan gondolkodó 
kell, hogy szemügyre vévén az itt kimutatott borzasztó 
corruptiót és igazságtalanságot, melyeket a katholicismus-
nak kettőztetett dühhel neki rontó szabadonczok a polgá-
rosodás és liberalismus kopott szólamaival soha sem lesznek 
képesek befödni, elismerje, miszerint teljes joggal mondja 
sz. a 10 lapon : 

„Der ganze Gedanke von Gury ist entstellt, die Sätze 
zerrissen und je nach dem Bedürfniss sind die einzelnen 
Theile theils ausgelassen, theils willkürlich wieder zusam-
mengesetzt. 

Die „M.-Ztg" unterdrückt und verschweigt fünf Be-
dingungen (die Gury in einzelnen angibt) und hebt nur 
zwei, mit berechneter Absichtlichkeit, namentlich die eine 
Bedingung hervor, welche in dem ganzen Gedankengange 
Gury's gänzlich verschwindet, nämlich „den Rath kluger 
Männer," was im Sinno der „M.-Ztg" auf die Beichtväter 
und den Beichtstuhl hinzielen soll. 

Welch eine Unaufrichtigkeit und Ungerechtigkeit!" 
A negyedik, valamint az ötödik, részben a „M.-Ztg" 

részéről felhozottakból váltig bebizonyul, hogy minden go-
nosz a felforditott eszmékben, az erkölcsi és értelmi rendet-
lenségben, alapszik s hogy az éretlen s felfuvalkodtató, 
minden szeretet nélküli, bölcsészkedés nem soká j á r j a d ivat -
já t azokkal szemben, k ik megelőző hittel, tiszta kedélylyel 
és nemes akarat tal több szorgalmat fordítanak vallási is -
mereteik tisztázása, gyarapítása, czéljából a hagyomány t a -
núi, a szentatyák, olvasására, valamint az is kitetszik, mi-
szerint a tiszta és szent szeretet köteléke által az egész em-
bert az Istenhez fűzni törekvő kath. keresztény tanulmány 
gyűlölői az értelmezéstannak minden józan szabályait, ha 
talán tudnák is, helyesen alkalmazni épen nem akarván, az 
értelmezőnek nevére alig méltók. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 

— Braunsberg városból és vidékéről ujolag 439 k a -
tholikus családapa folyamodott a porosz vallásügyérhez, 
ne kényszeríttessenek gyermekeik az ókatholikus WolL-
mann előadásait hallgatni. — De a gyermekek azért Í3 
kényszeríttetnek. Ez a vallásszabadság liberális felfogás 
szerint. 

— Pilon Abel párisi könyvkereskedő nagy dísz-
munkát ad ki, melynek tárgyát a vatikáni zsinat képezi. A 
képekkel is bőven ellátott munka nyolcz vastag fol io-kö-
tetből áll. A szöveg hallomás szerint római helybenhagyást 
nyert . 

— Míg a majdnem egészen katholikus Heidelberg a 
szürkenénikéket kiűzte, addig a tisztán protestáns Gotha az 
utolsó himlőjárvány alkalmával nemcsak valamennyi kó r -
házát i ly apáczákra bizta, hanem az iránt is intézkedett, 
hogy a nővéreknek száma tetemesen szaporittassék. 

— A legutolsó lyoni utczai lázadás miatt bevádoltak 
közt bizonyos Caubet nevű egyén igy nyilatkozott birái előtt : 
„En atheista vagyok, hitvallásom három szóból áll : atheis-
mus, socialismus, forradalom ! Igen helyesen mondja erre a 
„Consti t .": „E három dolog mindig karöltve j á r , mi azt 
muta t ja , mivé lesz a társadalom, ha a vallási érzület k ive-
szett belőle." 

— Bonnban egy u j katholikus lapot alapítanak. Czima 
„Deutscho Reichs-Zeitung" lesz. Miféle „katholikus" losza 
lap, azt eddig még nem tudjuk, de nevezetes azon j a j veszék-
lés, melylyel az odavaló liberális lapok egy katholikus 
lapnak még csak hírét is fogadják. Legfőbb érvük az, hogy 
vége lesz a hitfelekezeti békének. — Persze, míg a ka tho -
likusok a maguk pénzével hizlalják a vallásukat minden-
nap gyalázó lapokat s mindent szépen zsebre raknak, addig 
van hitfelekezetközi béke. 

— Döllingernek mégis csak vannak hivei. Közöltük 
azon gratuláló iratot, melyet néhány anglikán „pap" s egy 
másikat, melyet egy amerikai semmihivő, mint magát ne-
vezi, intézett hozzá. Ma azon szerencsés helyzetben v a -
gyunk, hogy egy bátorító levelet említhetünk, melyet P o -
godintól, az orosz történésztől, kapott s melyben felszólítja, 
ne álljon meg félúton, hanem iparkodjék a t r identinumnak 
mellőzésével annyira reformálni a német egyházat, hogy az 
oroszszal kezet foghasson, — Lám, most tudjuk, miért lo-
pott Döllingernek tanítványa, Pichler uraira, oly rettentő 
sok könyvet a szentpétervári könyvtárból. 0 a kézfogást 
igy értette. Váljon ezen muszka sympathiák buzditólag 
ha tnak-e a magyar döllingeriánusokra ? 

N y i l v á n o s n y u g t a . A szentatya javára intentiókat 
vál lal tak : 

Molecz Antal szentendrei káplány 10-et, Dr. Kramp 
János és Riesz Gáspár temesvári segédlelkész urak 20-at és 
Dr. Eben Mihály lyceumi tanár 10-et. Az Összeg 14 f r t 16 
kr a „Religió"-hoz beküldetett. 

Dr. Ében Mihály. 

Szeretetadojnányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 680 forint 84 kr . , 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 16 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

A deáki hivek 5 f r t 70 kr 
Intentiókból . . . . 14 „ 16 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomato t t Pesten, 1872. K o c s i Sa'ndor sa já t nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
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n coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

t 20-án. O . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Csuda és téteményes vallás. — Egy 
főpásztor tevékeny atyai szeretete. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Csuda és téteményes vallás. 

Azon körülmény se von le semmit a bizonyí-
tékok erejéből, hogy a tanúk régen éltek; mert nem 
a kor közel- vagy távolléte határozza meg, mi igaz, 
mi nem; az erkölcsi és szellemi, tehát az igaz is, va-
lamint térhez, úgy korhoz sincs kötve, feltétlen, vál-
tozhatlan, levén az. Vagy váljon a régiek nem ugyan-
azon észlelő tehetségekkel birtak-e, mint mi? Ha 
igen, úgy fel kell tennünk, hogy velük úgy éltek a 
tények észlelésében, mint mi teendettük, ha ugyan-
azon körülmények közt akkor léteztünk volna. Ha 
mi hallanánk azon eseményt, hogy valaki feltámasz-
tatott halottaiból, váljon mit tennénk, hogy biztos 
tudomást szerezzünk róla? Mindent pontosan meg-
vizsgálnánk, különösen, váljon igazán raeg volt-e 
halva, a kiről állíttatik a feltámadás, mikor, ki által, 
hogyan, támasztatott életre? Igy járhattak el az 
egykorúak is. Különben a történeti valóság bebizo-
nyításában nem a körül forog a kérdés, váljon tisz-
tán, helyesen, itéltek-e a tény természetéről, hanem 
váljon a látott s hallott dolgokat igazán tudták-e s 
akarák-e előadni ? Tehát mint tanúk s nem mint 
birák szerepelnek. Egyébként majdnem szükségtelen 
is e különböztetés, mert ha megfigyeljük a szent tör-
ténet íróit, úgy tapasztaljuk, hogy azok ritkán ele-
gyítik saját nézeteiket, ítéleteiket, a történetbe, me-
lyet a legnagyobb egyszerűséggel s igy őszinteség-
gel beszélnek el; legfölebb a nép és Írástudók véle-
ményét mondják el a nélkül, hogy azt akár helye-
selnék, akár gáncsolnák. Megszivlelésül ide igtatjuk 

a még részben positiv alapon álló protestáns Doe-
derlein szavait e tekintetben: „Nec libri sacri prae-
rogativa quasi sententia de rerum gestarum natura 
quidquam definiunt vel origines earum semper de-
clarant, verum, quod est scriptoris providi et mo-
desti, rem simpliciter narrant, judicium autem, utrum 
ea naturalibus viribus patrata fuerint, analienae vir-
tutis adjutorio, liberum cuique relinquunt. (Institutio 
Theologi Christiani 30.) 

Vagy miért nem lehetett volna szemtanuja 
akárki Jézus feltámadásának, a ki ép szemmel birt s 
látni képes volt a kereszten már halva függöttet, el-
temettetettet, ki harmad napra neki ismét megjelent 
azon sebbel födött, átlyuggatott, testtel, mely azelőtt 
sirba tétetett? A csuda is, mint tény, az érzéki vi-
lágban jelentkezvén, csak épérzékünek kell lennie 
annak, ki szemtanuja akar lenni. Azon kérdés meg-
fejtése, váljon az csakugyan csuda-e? nem a tanú 
dolga. Azért a csuda történelmi valódisága tanúinál 
nem is kívántatik valami nagy tudományosság, ha-
nem csak egészséges érzékek használata s kifogásta-
lan igazmondóság, melynél fogva se nem csalat-
kozhattak, se csalni nem akarhattak, se nem csal-
hattak. Hiszen hogy ez vagy amaz csuda, nem az ő 
szavukra hiszszük el, hanem erre nézve a természet 
könyvére támaszkodó saját józan eszünkkel íté-
lünk. 

A tanú tehát nem a tény természetét bizonyítja, 
hanem csak saját s mások arról való véleméuyét 
jelöli. A tanúnak s korbelieinek ezen Ítélete a tény 
természetéről is, ha arról kétség támad, nagyfontos-
ságú lehet, különösen ha a tanúk egykorúak s oly 
helyzetben vannak, hogy a csudát, ha lehetett volna, 
tagadni fogták. Hanem hogy mi arról, mint csu-
dáról, bizonyosságot szerezzünk, nincs rá szüksé-
günk, mint a kik arról ítélhetünk magunk. Például, 
a történelmi valódiság megállapítására kevés nyo-

6* 
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matékkal van az, hogy az evangélisták a feltámasz-
tott Lázár esetében mily Ítélettel voltak; csak bizo-
nyítsák azt, hogy mi történt, mi magunk Ítélhetünk 
a tény természeti vagy természetfeletti voltáról. 
Igen, az evangelista bizonyítja, hogy a valóban meg-
halt, már bűzhödt, Lázár Krisztus szavára a sírból 
kijött és családi körének élve visszaadatott; saját 
eszem Ítélete pedig azt mondja rá, hogy ez csuda. 

Ebből következik, mily alaptalan a csuda tör-
ténelmi bizonyossága ellen tett azon észrevétel is, 
miszerint a saját érzékeink által nem észlelt rendkí-
vüli eseményről mások tanúsága által értesítve nincs 
biztosságunk arról, váljon a tanúk mindent jól meg-
vizsgáltak-e, nem felületesen jártak-e el az esemény 
észlelésében vagy talán a természet törvényeibeni 
tudatlanságuk miatt nem levén képesek a tény ter-
mészetét belátni, azt saját korlátolt felfogásukhoz 
idomitották, csudának mondva, a mi nem az. Sőt 
inkább az egyszerűségnek is megvan azon jó oldala 
a tanuságtételnél, hogy a látottakat egész mivoltuk-
ban szokta előadni, bele nem vegyítve saját nézetét, 
mitől a tudósok alig tudják megtartóztatni magukat. 
Csak épeszű ós érzékű legyen a tanu s a tényt min-
den lényeges körülményeivel bizonyitsa. A tények 
természetét nem látták be annyiból, hogy a termé-
szeti erők teljes ismeretével nem birtak; de azért 
látták, a mi történt s annak hiteles előadása nem 
kiván benső tárgyismeretet. Bármikép ítéltek is a 
tényező erőről, ez a tény valódiságát nem változtatja. 
Nem is arra építjük mi Jézus és az apostolok isteni 
követségének hitét, mert tanitványaik némely tet-
teket csudáknak tartottak, hanem mert olyanok a 
tények, melyeket nekünk is csudáknak kell tarta-
nunk, hacsak minden tapasztalást mesének nem 
mondunk. 

/ 

Ámde épen azért, mivel a bármily alapos em-
beri tanúság által szerzett erkölcsi bizonyosság nem 
zárja ki egyszersmind az ellenkező, tehát a csalhatás 
és csalódhatás, lehetőségét, azt következtetik néme-
lyek, miszerint daczára annak, hogy többen bizonyí-
tanak valamely rendkívüli eseményt, mégis lehetsé-
ges épenséggel, hogy csalódnak vagy csalnak vagyis 
az erkölcsi bizonyosság nem zár ki minden lehetsé-
ges kéts éget. 

Igaz ugyan, hogy az emberi bármily súlyú ta-
núság csak erkölcsi bizonyosságot nyújt, mert té-
nyekről van szó, melyek nem a „priori," metaphy-
sycai okokkal, bizonyíthatók s igy minden más, te-
hát az ellenkező, lehetőséget, következőleg minden 

kétséget, se zár ki ; de igenis kizár minden okszerű 
józan kétséget s ez elég a meggyőződésre. 

A bizonyosság ugyanis a kifejtett elmélet sze-
rint a tárgy valóságáról elégséges okból való meg-
győződés; minthogy pedig a tényéknél természetük-
nél fogva nem a benső tárgyvizsgálat nyújt elégsé-
ges okot a meggyőződésre, hanem a tudattal biró s 
igazmondó tekintély: az igy szerzett egyedül lehet-
séges erkölcsi bizonyosság nemkevésbbé biztos, mint 
a metaphysicai, mivel az a maga nemében ép oly 
világos okfőkön alapszik, mint ez. Ha tehát az elvek 
bizonyosak, bizonyosaknak kell lenniök a lehúzások-
nak is, habár nem azonostermészetüek a mindkét-
rendbeli elvek szerinti okoskodások. 

Nem téveszthető szem elől a tényekről szerzett 
bizonyosság olynemü természete, miszerint az mint-
egy kettős meggyőződést foglal magában, t. i. köz-
vetlent, mely saját vizsgálatunk által szereztetik a 
közlő hitelességéről, azután közvetettet a tény igaz-
ságáról, melyről ugyan nem saját tárgy vizsgálatunk 
győz meg, hanem a közlő tekintélye. De a ki hisz, 
teljesen meggyőződik arról, hogy hinnie kell, ha 
észszerüleg akar cselekedni s nem hinni annyi volna, 
mint ok nélkül az ész ellen cselekedni. Senki se kö-
teles tehát hinni a csudákat bizonytalanhitelü, gya-
nús, nagyravágyó, hizelgő s rajongó ember szavára ; 
de okszerűen el se vetheti azokat, melyeket minden 
kételyt kizáró hitelesség ajánl. Első esetbsn a hiszé-
kenység, másikban a hitetlenség, méltó vádja alá 
esik. 

Nem tagadjuk tehát a metaphysicai s morális 
bizonyosság közti különbséget, amennyiben az első 
az ellenkező lehetőségét is kizárja. Ilyent szereznek 
az ész világos okfői, melyeknek ellenkezőjét lehetlen 
gongolni. Például, semmi sincs ok nélkül; mivel sa-
ját öntudatunkban van azok igazsága s ezt ép oly 
kevéssé tanuljuk másoktól, mint eszünk valóságát 
nem. De e különbség mit se von le a meggyőződés-
ből, mert azt csakis a tárgy természete hozza magá-
val s még abból, hogy valaminek lehetett nem is tör-
ténni, nem következik egyszersmind s nem bizonyul 
be szükségkép, hogy az nem is történt. Mert nem 
arról van szó, valjou valami lehetett-e, hanem, váljon 
az, a mit lehetett, valóban létezett-e ? s ez a legbizo-
nyosabb lehet, ha mindjárt lehetséges volt is neki 
nem történnie. 

Ezek után már legkevesebbé se zavarhat meg 
azok ellenvetése, kik az emiitett kétrendbeli bizo-
nyosságra utalva állítják, hogy a két bizonyosság, a-
mennyiben az egyik az ellenkező lehetőségét is kire-
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keszti, nem úgy a másik, egymással ellenkeznek s 
azért a nagyobb bizonyosságot, a metaphysicait, kell 
elfogadni annál inkább, mert minél rendkivüliebbek 
az események, annál kevésbbé valószinüek. 

Válaszunk ez: sem ellenkezés nincs a két bizo-
nyosság közt, sem egyik nem nagyobb a másiknál. 
Mert az úgy nevezett physicai bizonyosság, mely a 
természeti törvények állandóságában alapszik, nem 
feltétlen, hanem csak feltétesazaz a törvények állan-
dóságára támaszkodva bizonyosak vagyunk, hogy az, 
minek a törvények szerint kell történnie, fog is tör-
ténni, hacsak felső tényező nem gátolja. Azért a 
physicai bizonyosság a nem történendő természetfe-
letti tüneményről, például a holt feltámadásáról, bi-
zonyos feltételtől függesztetik fel, mely feltételről, ha 
eléggé hiteles tanú által a csuda constatált, bizonyos, 
hogy azon concret esetben nem érvényesült. 

Nem is nagyobb az egyik bizonyosság a másik-
nál. Mert, mint kifejtettük, a bizonyosság a dolog 
valóságáról elégséges okból való meggyőződés. Eb-
ben fokokat különböztetni nem lehet, mivel a fél-
meggyőződés nem meggyőződés, legfölebb valószínű-
ség, valamint nincs félhit, mivel hinni tesz valamit 
igaznak tartani 5 ha volna félhit, akkor annak tárgya 
igaz is volna, nem is. Az igazság önmagában nem tűr 
meg bizonyossági fokozatokat, de igen a mi ismere-
tünk róla különbféle úgy, hogy minél több s alapo-
sabb indokokat ismertünk fel : annál bizonyosabb 
nekünk az igazság. 

Valamint továbbá a physicai bizonyosság a 
physicai rend állandóságában sarkal: úgy a morális 
az erkölcsi rend változhatlanságában találja okát. 
Tehát képtelenség állitani, hogy a morális, mint 
felsőbb rend, kevésbbé állandó a physicai al-
sóbbnál. 

S az sem áll minden különböztetés nélkül, hogy 
minél szokatlanabb az esemény, annál kevésbbé va-
lószínű. Ha ugyanis oly valószínűségről lenne szó, 
melynél fogva valamely jövő esemény hozzávetés, 
conjectura, útján sejdithető: megengedem, hogy az 
esemény minél szokatlanabb, annál kevésbbé való-
színű s igy bizonyosságról szó se lehet. De a való-
színűség vagy valószinütlenség ily kérdése nem al-
kalmazható a tanúk tekintélyére, kik tényt, történt 
dolgot, adnak elő. Ha ugyanis hiteles, kifogástalan, 
tanúk által megállapított tényről van szó, mint a 
csudánál, a conjecturákon alapuló valószínűség vagy 
valószinütlenség nemcsak nem kisebbíti, hanem fo-
kozza a tanúk hitelét, amennyiben a szokatlan ese-

mények jobban figyelmet gerjesztenek s igy pon-
tosabban is észleltetnek. (Reinerding Theol. 
Fund. 66.) 

(Folyt, köv.) Bita. 

Egy főpásztor tevékeny atyai szeretete. 
(Vége.) 

De repartitione ac distributione huius augmenti se-
quentia statuimus in Domino decernenda ac disponenda: 

I. Singulis Capellanis, qui Parochis in cura animarum 
sub3Ídiariam navant operám, hue intellecto etiam Capellano 
Trontschinionsi ad S. Annám et Administratore in L u k y , 
addicimus annue 95 flnos, summarie 70 Capellanis 6350 
flnos, ea cum refloxione, quod ad casum augendi numeri 
Capellanorum his quoque idem 95 flnorum honorarium per 
Nos adplacidandum sit. 

I I . Parochis in Patronatu Episcopali existentibus, 
signanter Nitriensi, annuos 100 flnos ; Parochis autem D a r á -
zsiensi, Zsériensi, Csáporiensi, Driethomiensi, Szkalensi, 
Kosztolna-Miticzensi, Ardanoczensi et Vogyeradiensi, (hi 
postremi duo sunt in A.-Dioecesi Strigoniensi,) singillativo 
50 flnos addicimus, simul 400 flnos. 

I I I . Parochis onere intertenendi Capellanum erga 
exiguam e Fundo Religionis bonificationem gravatis ac 
secus quoque in proventu tenuiter conscriptis, Zliecho, 
Lednicz , L isza , Marikova, Kis-Ugyicsa, Nagy-Durina, 
Neslussa, Bela, Torchova, Felsö-Vadicso, O-Besztercze, Csa-
tza, Cserne, Oscsadnicza, Szkalite, Turzófalva Viszoka, Zá-
kopese, Nagy-Szlatina, Divék, Valaszka-Bela, singillativo 
100 flnos, simul 2200 flnos, resolvimus eo animadverso, quod 
inquantum Parochi hic recensiti Cooperatore destitueren-
tur , eiectatum subsidium cossare debeat. 

IV. Jux ta conscriptionom provontuum Parochis tenui-
ter dotatis aut plane ad simplicem Congruam redactis, 
Gerencsér, Köröskény, Apátfalva, Szelecz, Vág-Ujfa lu , 
Morva-Lieszko, Felső-Poruba, Rovnye, Szrnye, Vöröskő, 
Podszkal, Pruzsina, Szlopna, Viszolaj, Dohnyán, Laáz, 
Zubák, Uj-Kraszno, Szulyov, Besztorcze-Podhragy, Horno-
Hlboke, Nemes-Kotes30, Peti-ovicz, Kollarovicz, Csicsman, 
Facako, Bitsicza, Kesseleökő-Podhragy, Alsó-Lelocz 
Rudno, Sztrecsen, Visnyo, Brodno, Ochodnicza, Zissina, 
Lutissa, Riecsnicza, Javornik-Cseme, Sztassko, Rakova, 
Csávoj, item Curato Mojthinensi, singillativo 50 flnos, simul 
2100 flnos, placidamus ea cum observatione, quod Parochis 
eysthematicum Cooporatorem erga exilem Fundi Religionis 
bonificationem accepturis eiectatum superiore puncto 100 
flnorum honorarium loco hic addicti 50 flnorum subsidii 
assignandum sit. 

V. Ludimagistrorum patronatus Episcopalis, qui cae-
teris forte tenuius dotati existunt, materialem sortem alia 
ratione sublevaturi, sequentibus Ludimagistris : Kolonionsi, 
Ivánkensi, Köröskényensi, Nyitra-Zsámbokrétensi, Apá t -
falvensi. Szeleczensi, Vág-Ujfalvensi , Bossaczensi, Rov-
nyensi, Szrnyensi, Vöröskőiensi, Mojthinensi, Lutissonsi, 
Podszkalensi, Pruzsinensi, Szlopnvensi, Viszolajensi, Doh-
nyánensi , Laazensi, Liszensi, Szulyoviensi, Besztercze-

6* 
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Podhragyensi , Hornyo-Hlbokensi , Marikoviensi, Csicsma-
niensi, Facskoviensi, Bittsiczensi, Sztrecseniensi, Csavojiensi 
et Alsó-Lelóczensi, singillative 25 flnos, simul 750 fl. ; porro 
filialium docentibus systhomaticis singillative 20 flnos, simul 
400 fl. ; tandem tr iginta subdocentibus filialium singulis 15 
flnos, simul 450 flor., addicimus ita, ut filialium tam systhe-
maticos docentes, quam subdocentes Parochi et VADiaconi 
Nobis do casu in casum proponant, quos quippe prae caeteris 
minus dotatos et in munere obeundo diligentes ac obsequen-
tes censuerint ; primae tamen relationi desuper praestandae 
insérant vel adnectant genuinam conscriptionem proven-
tuum, quibus filialistae docentes et subdocentes gaudent. 
Insuper suapte intelligi volumus praemia ac subsidia pun-
cto praesente addicta illis d u m t a x a t ludimagistris, docenti-
bus ac subdocentibus obventura, qui scliolas catholicas (non 
communes) moderantur . Quamobrem desideramus, ut V A -
Diaconi, dum depostam propositionem Nobis facturi sint* 
diserte adnotent, an schola characterem catholicum teneat ' 
an in communera eviluerit ? 

VI . Praemissas resolutiones stipendiorum sive subsi-
diorum ea clausula adstrictas esse volumus : donee de ampl i -
ore cleri et ludimagistrorum ac docentium dotatione aliter 
provisum non fueri t ; hac enim subsecuta eiectatum per Nos 
augmeutum cessabit et de eo in bonum ac emolumentum 
dilectae Nobis Dioecesis aliter disponendi ius Nobis nostris-
que Successoribus reservamus. 

V I I Quoad modum instituendae distributionis dispo-
nimus, ut distributio haec binis per annum vicibus, quippe 
mense Julio et Januar io , fiat i ta, ut édita abhinc ad concer-
nontem capi tularem administrationem assignatione pecunia 
per Officium Nostrum Dioecesanum repartienda ad V A D i -
aconos promoveatur, qui recognitiones part ic ipant ium Nobis 
usque medium Juni i et Decembris Submittent, assignatione 
obvenientis ratae semestralis non prius subsecutura, quam re-
latio VADiaconal is isthuc pertigerit . U t autem addicta per 
Nos subsidia concernentibus sine ulla diminutione obveniant , 
volumus, ut expensarum transpositionis pecuniae onus F u n -
dus noster Dioecesanus ferat . 

Post haec, quaemadmodum Nos ad genua provoluti 
Deum O. M. in humili tate cordis nostri precamur, ut exilia 
haec oblata Nostra ad maiorem sancti Nominis sui gloriam 
et Ecclesiae ac Dioecesis, cui Nos prorsus indignos praeesse 
voluit, bonum ac emolumentum cedei'e fac ia t : i ta de hono-
rabili Nobisque sincere Dilecto Clero Nostro curato, non 
minus quam de ludimagistr is ac docentibus, libenter suppo-
nimus, imo firmiter Nobis pollicemur, ipsos pro exaltatione 
S. Matr is Ecclesiae et felici Dioecesis huius s tatu pias ad 
Omnipotentem preces fundendo, Nostrae quoque infirmitatis 
in iisdem precibus memores futuros . Datum in Episcopali 
nostro Castro Nitriae, festo anniversario Consecrationis No-
s t rae in diem tr igesimam Novembris incidente, anno mille-
simo octingentesimo septuagesimo primo. 

Elolvasván e soi-okat, j e r t ek sorsosaim az Urban , emel-
j ü n k kegyelmes s szeretett főpásztorunk iránt fiúi kegyelettől 
ihletett hálaoszlopot szivünkben s ne mulaszszuk el üdveért 
hő i m á k a t zengedezni a jó teremtőhöz, hogy általa i rgalmat 
leljen, midőn angya lának szózata ébresztondi a sirokban 
nyugvókat e's méltó jutalom elvevésére előhivandja az U r 

aka ra t a szerint a földi j avakka l bölcsen sá fá rkodókat . 
Másrészt ösztönözzük testi s lelki erőnket a reánk bizott 
teendők sokszorozott erélylyel való véghezvitelére és igy 
magunknak méltókká tevésére az oly nagy jótétemény 
élvezésénél. Mily nagy volt a szeretet működése i r á n y u n k -
ban, oly nagy legyen a lelkek üdve keresésébeni buzgólko-
dás , nehogy valamiképen hálát lanságról vádoltassunk 
azért , hogy a vett jókat nem méltányol tuk kellően. Véssük 
hálaébresztöül szivünkbe s elménkbe sz Ágoston igéit m a -
radandóképen : „Amans et quod amatur , unum sunt." 1. de 
Tr ini t . c. 2. „Quanta est haec Caritas! Scientiae solidamen-
tum, fidei scutum, divitiae pauperum, vita morient ium." 
Serm. 350. „Cari tas te gignat , Caritas perficiat, Caritas r o -
boret, ut videas verbum." Serm. 126, 

D. J; 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

P E S T . jannár 12. A P e s t e r L l o y d é s a t ö r -
t é n e l e m . Másfél éve már , hogy a vat ikáni zsinat atyái) 
felvilágosítva a Szentlélek ál tal , a pápa csa la tkozhat lansá-
gáról szóló tan i tmányt k inyi la tkozta to t t hi t igazságként 
je lente t ték k i és az izgatás ellene hazánkban úgy, mint 
külföldön, még ma is fénykorá t éli. Kevély, bukot t , e l -
mék vagy soha vagy csak nehezen szoktak megtérni ; i n -
k á b b sietnek másokat is a mélységbe magokkal ragadni . 
Csak ez fejti meg előttünk némely nyugta lan elme f á r a d o -
zását , hogy a már hivők keblében is megrendítsék a hitet 
vagy, ha ez nem sikerül, legalább beszennyezzék azon ne -
veket, melyek hódolva az egyház isteni tekintélyének, a 
hit győzelmét hirdet ik a világnak. 

Az infall ibil i tas tagadóinak ugyanis mai nap k e d -
vencz eszméjük lett a zsinati minoritás és ugy a magyar 
püspöki k a r tagjai t is ál lhatatlanságról, ingatagságról, v á -
dolni, mert a zsinat alatt egy, még meg nem határozot t , t a n -
tételre nézve a többséggel ellennézetben lévén, ma azt e l fo-
gadták . — In specie a P. L. ez el járást „perfid e l j á rásnak" 
nevezi, mely felett egykor a történelem, úgymond, szigorú 
Ítéletet fog mondani. 

A történelemnek kétségtelenül sok feljegyezni és ítélni 
valója lesz ko runk eseményei és igy a va t ikáni zsinat felől 
is. De ha igazságos akar lenni Ítéletében, ha „perfid e l j á -
r á s t " fog boncz kése alá venni: ugy múlhat lanul a saj tó 
magatar tása lesz, mely felett i rgalmat lanul pálezát kell 
törnie és itt nem kis része lesz a P . - L l . - n a k . 

Jó lesz mégis tanúságul röviden megjegyezni, mit fog 
egykor a történelem mondani a zsinati minoritás a tyái ról és 
mit a sajtóról ? 

A püspökökről azt fogja mondani, hogy néhányan kö-
zülök, t a r t v a különösen attól, nehogy a hitetlen hypocriták, 
k ik már az Isten létében való hitet se t ud j ák megemész-
teni, zavar t okozzanak még a hivő nép között is, a zsinat 
alat t ellene voltak a pápa csalatkozhatlansága k imondásá -
nak, de a zsinat határozata után, mint ka th . püspökökhöz 
illik, alázatos szivvel és lélekkel meghajolva az egyház 



45 

isteni tekintélye előtt, a hit legmagasztosabb példáját mu-
ta t ták a világnak ; tanuságul pedig ezt fogja hozzá tenni : 
si secutus es oppugnantem, sequere confitentem. 

A sajtóról pedig ezt fogja feljegyezni: a 19-ik századi 
sajtó legfeketébb szennyfoltját azon perfid eljárási modor 
képezi, melyet a vatikáni zsinattal szemben tanúsított. H a -
zugság, rágalom, ferdités, okmány hamisítás, koholmány» 
gúny, megvesztegetés, a szenvedélyeknek az egyház elleni 
felizgatása, hazug távirati gyártmányok, voltak azon fegyve-
rek, melyekkel a zsinat ellen küzdött . Emberek, kiknek 
legnagyobb része azon fajhoz tar tozik, mely ma is kész 
lenne a Megváltót megfeszíteni, szokott tolakodással, h y -
pocrita kétszínűséggel, mintha az infallibilitáson kivül az 
egyház minden más tanitmánya előtt meghódolnának, a 
keresztény egyház főpapjainak nem pirultak a sajtóban 
pöffeszkedve tanácsokat osztogatni, sőt fenyegetni, ha az 
egyház tauitraányára a hitetlenség mérvvesszejét nem a l -
kalmaznák. És hozzá fogja tenni a történelem : a 19-ik szá-
zad felvilágosodott férfiai nem szégyenlették magokat ily 
bűzhödt forrásból merített sajtó által a ker. egyház tani t -
mányában oktat tatni és orruknál fogva vezettetni. Nem 
kételkedünk, hogy ha Guttenbarg előre tudta volna, meny-
nyire fogják egykor nagyszerű találmányát beszennyezni, 
inkább örökrea titok fátyolával fedte volna be azt az emberi-
ség elől. 

Nem fog e mellett a történelem megfelejtkezni azon 
aljas vádról sem, melylyel a sajtó jónak látta az egyház 
fejét többszörösen megtámadni. Ki ne emlékeznék vissza, 
hányszor támadta meg a liberális sajtó szentatyán-
kat azon állítólagos okból , hogy pressiót gyakorol 
a püspökökre? hogy, mint egykor nagybölcson távirat ta 
magának a P. Ll., a pápa excommunicatióval fenyegette 
volna a magyar püspököket, ha az infallibilitásra nem sza-
vaznak? Et mentita est inquitas sibi. Nem a pápa, hanem 
az utolsó szentségek nélkül elhunyt Eötvös b. minister, igenis 
ő, gyakorolt pressiót a püspökökre, mint most erről a 
Ll.-ból hitelesen értesülünk és általa megerősítve ta lál juk 
azt, mit akkor a fama rebesgetett. Becsületes el járás-e ez a 
a sajtó részéről ? vádolni a pápát oly bűnről, melynek szer-
z ő j e , forrása, a hazában létezett? Becsületes el járás-e a 
sajtó részéről a pápa presssiojáról beszélni akkor, midőn 
a kormányi erőszakoskodásról tudomással birt ? O, a tör tén-
elem e perfid eljárásról szintén tudomást fog venni, de nem 
a sajtó előnyére. 

A „P. Ll . " - ró l pedig, ha épen véletlenül a történész 
kezébe fog akadni, azon „perfid el járást" fogja különösen 
kiemelni, hogy egy alkalommal, az egyház isteni szerveze-
téről okoskodva, szükséges következményként vonta ki 
belőle a pápa csalatkozhatlanságát és most, midőn püspö-
keink, hogy többet ne mondjunk, — úgy sem értené meg, 
— e logicai szükségességnek hódolnak, most megtámadja, 
a történelem Ítélőszéke elé idézi, őket, miért nem hitetlen-
kednek, sőt miért nem csapják arczul a józan logicát is vele 
együtt ? És itt megjegyezzük, hogy e pontban nem F r i e d -
rich kéteshitelü adataira, hanem a Ll. ellen magára a Ll.ra 
hivatkozhatik a történelem. Nem lesz semmi, mi e szeny-
nyet róla letörülje. I t t nem lesz lehetséges a hypocritát j á t -
szani. A „perfid eljárás" bűnének bélyegét annak homlo-

kára nyomja a történelem, ki avval mást vádolt. Azért 
bá t rak vagyunk ajánlani a Ll . -nak és kenyeres társainak, 
ne épen hivatkozzanak a történelem Ítéletére, mert az ily 
irány követése mellett pálczát fog törni felettük. 

t . 

MESSZEVIDÉK. E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a d o n a 
n o b i s D o m i n e . (Folyt.) 1. Szóljunk mindenek előtt a 
lelkigyakorlatoknak, melyek magányban végeztetnek, hol 
egyedül Istennel társalgunk, nagy hasznos voltáról és l á s -
suk ennek lehető okát. Megismerjük az örök igazságokat, 
p. o., mily fontos ügy lelkünk örök üdvössége, mily becses 
az idö, melyet Istentől ajándokul bírunk, hogy benne az 
örökkévalóságra érdemeket gyűjtsünk ; mennyire kötelez-
tetünk viszontszeretni az Istent végtelen jóságáért s azon 
nagy szeretetéért, melylyel i rántunk viseltetik ; — ezen és 
hasonló dolgokat nem a test, hanem csak a lélek, szemeivel 
ismerjük meg. Ellenben bizonyos, hogy az akarat , ha az ész 
a jónak becsét és a rosznak utálatos voltát eléje nem állí t ja, 
soha se fogja ezen jót felölelni, ezen roszat kerülni. Ámde 
épen ez okozza azok vesztét, kik ezen világhoz ragaszkod-
nak ; a setétség közepette élődnek és mivel az örök javak 
és örök kinok nagyságát meg nem ismerik, a tiltott k é j -
vágynak adják magukat s ezáltal nyomorultan tönkre 
ju tnak. A bűn kerülése végett tehát arra int bennünket a 
Szentlélek, hogy a ránk törő utolsó dolgokat szüntelen sze-
meink előtt tartsuk, t. i. a halált, melylyel számunkra ezen 
világ minden javai véget érnek és az isteni Ítéletet, melynél 
Istennek egész étetünkről keilend számot adnunk. „Minden 
cselekedetedben emlékezzél meg utolsó dolgaidról és örökké 
nem vétkezel " Ecclesiasticus 7, 40. És más helyen mondja 
az Ú r : „Vajha eszesek volnának és értenének és végükről 
gondoskodnának!" Deut. 32, 29. Isten ezáltal értésünkre 
adja, hogy az emberek ha csupán arra gondolnának, mi 
rá juk a más világon várakozik, bizonyára gondoskodnának 
megszenteltetésükröl és nem tennék ki magukat ama veszély-
nek, hogy az egész örökkévalóságon keresztül boldogtalan 
életet éljenek. De, fájdalom, szemeiket becsukják a v i lá -
gosság előtt és ezáltal elvakítva, a legrettenetesebb bű -
nökbe rohannak. Ez volt oka, miért fohászkodtak a szen-
tek mindenkor Istenhez: „Világosítsd meg szemeimet, hogy 
valaha el ne alugyam a halálban. 12. Zsoltár 4. vers. „Az 
Isten deritse fel ránk az ö arczáját ." 66. Zsoltár 2. „Mutasd 
meg nekem az utat, melyen j á r j ak . " 142. Zsoltár 8. „Adj 
értelmet nekem, hogy megtanuljam parancsaidat. 118. Zsol-
tár 73. 

2. Ámde ezen isteni felvilágosodásbani részesülhetés 
végett szükséges Istenhez közelitni : „ Já ru l ja tok hozzája és 
megvilágosodtok." 33. Zsoltár 6. Mert, mint szent Ágoston 
mondja, valamint a napot csak a nap világánál : épugy az 
isteni világosságot is csak akkor pillanthatjuk meg, ha 
magától Istentől felvilágosittatunk. Ámde a le lkigyakor-
latoknál épen ezen világosságban részesülünk ; mert akkor 
Istenhez közelitünk, mire az Isten világosságával megvilá-
gosít bennünket. A lelkigyakorlatoknál tulajdonkép mást 
mit sem kell tenni, mint azok tar tama alatt az emberek 
társaságától megválni, hogy a magányban egyedül Istennel 
társalkodhassunk. Ekkor sugallatai által Isten mivelünk 
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beszél, mi meg Ővele, midőn elmélkedünk, midőn az isteni 
szeretet és a feletti bánat indulataira, hogy őt megbántottuk, 
gerjedünk, midőn Neki minmagunkat fe lajánl juk és megfo-
gadjuk, hogy Neki jövőre legszeretetteljesebben szolgáin1 

akarunk, midőn végre még arra kér jük , engedje legszen-
tebb akaratát megismernünk és adjon erőt annak, mit meg-
ismertünk, végrehajtására. A jámbor Jób feikiálta : „Igy 
most aluván, hallgatnék és az én álmomban nyugodnám a 
föld királyaival és tanácsosaival, k ik maguknak pusztasá-
gokat épitenek." Jób könyve 3, 13. 14. Kicsodák eme k i -
rályok, kik pusztaságokat épitenek maguknak ? Szent Ger-
gely azt feleli: Azok, kik megvetik a világot, k ik a világ 
zajától félre vonulnak, hogy ez által méltók legyenek egye-
dül Istennel társaloghatni. Midőn szent Arzén arról gon-
doskodott, miuő eszközöket kelljen megszenteltetésünk vé-
gett használni, Isten ezen szókat adá értéséro: „Fuss, hal l -
gass, nyugodjál!" Fuss a világ elől, hadd abban az embe-
rekkeli társalgást, csak tenmagaddal beszélgess. Erre a 
szent eltelvo bonső békével megmaradt a magányban. Szent 
Anzelm is bizonyos napon valakihez, ki világi ügyekbe 
mélyen volt bobonyolitva s arról panaszkodott, hogy egy 
pillanatig sincs békéje, a következő szavakat irá : „Fuss el 
kissé sok ügyed elől, rejtsd el magadat rövid időre nyug-
talan gondolataid előtt, ajándékozz kis időt Istenednek és 
nyugodjál Őbenne és szólj Hozzája : íme, most Te oktasd 
szivemet, hol és mikép kelljen Téged keresni, hol és mikép 
fog az megtalálni !" 

3. Az Isten bizonyosan szól ahhoz, ki őt keresi, de 
nem szól a világ zajának közepette. Ezt mondá az Ur Illés-
nek, midőn őt a magányba hivta: „Aszélvészben nincs a z U r . " 
Kirá lyok I I I . k. 19, 11. Ugyanazon helyen az áll tovább, 
hogy az Isten szava gyenge szélfuvallathoz hasonló, melyet 
alig lehet észrevenni, nem ugyan testünk, hanem lelkünk fülé-
vel,mely aztán nem érez lármát, csak édes nyugalmat. Ugyan-
azt mondá az Ur Ozeásnak : „A pusztára viszem őt és szi-
vére szólok." Ozeás 2, 14. — Ha Isten valamely lelket ma-
gához akar vonzani, azt a magányba vezeti, távol a világ 
üzelmeitől és emberek társaságától és ottan lángssavakat 
intéz szivéhez : „Felette tiszta a te beszéded (tűzben meg-
próbált)." Zsoltár 118,140. — Az Ur szava pedig azért ne-
veztetik lángszónak, mert felolvasztja a lelket, mire a szent 
ara az Énekek énekében így tanit bennünket : „Lelkem ol-
vadozott, midőn szerelmesem szóla." Énekek éneke 5, 6. — 
Igen, megpuhulnak akkor a szivek és Istentől könnyűszer -
rel eugedik magukat vezettetni és készségesen felvállalják 
azon életmódot, melyet Isten tőlük kiván, szóval, azok foga-
natos szavak, melyek míg valamit értésünkre adnak, egy 
szersmind eszközlik a lélekben, mit Isten ettől megkiván. 

4. Az Ur mondá egy alkalommal szent Teréziának : 
„Mily örömest szólnék én sok lélekhez, de a világ oly l á r -
mát üt füleik körül, hogy nem hallhat ják szavamat. O, vajha 
kevéssé meg akarnának válni a világtól!" . . . Eucherius 
(Epist. ad st. Hilar.) beszéli, hogy egykor valaki helyet 
keresett, hol az Istent fel találhatná ; e végből tanakodott a 
lelki élet tanárával, ki őt egészen magányos helyre vezeté 
és mondá: „íme, itt megtalálhatod az Istent !" — é s egy 
szót sem tett hozzá. Ez által értésére akarta adni, hogy az 

Istent nem a világ üzelmeinek közepette, hanem a ma-
gányban lehet feltalálni. Szent Barnárd mondá, hogy ő az 
Istent jobban tanulta ismerni tölgy- és b ü k k f á k között, mint 
összes tudományos könyveiben, melyeket tanulmányozott . 
A világ fiai mit sem szeretnek inkább, mintha ba rá t j a ik -
kal mulathatnak és gyönyörködhetnek : a szentek pedig 
nem ismertek más örömet, mint magányos helyeken, bok-
rok közt vagy barlangokban, tartózkodni, hogy itten egyes 
egyedül Istennel mulathassanak, ki a magányban bizalma-
san beszélget a lelkekkel, mint egyik barát a másikkal. O, 
magány, kiált fel azért szent Jeromos, ó, magány, melyben 
az Isten bizalmasan beszélget övéivel és mulatja magát. 
Tisztelendő Carafa Vincze atya mondá, hogy ő, ha a vi lá-
gon valami óhajtani valója leendett, nem kért volna egye-
bet, mint kis bar langot , darabka kenyeret és épületes 
könyvet, hogy mindig itt élhetne, távol az emberektől és 
egyedül Isten társaságában. Az ara az Énekek énekében (1, 
9.) dicséri a magányos lélek szépségét és azt a gorliczék 
szépségével hasonlítja össze: „Szépek orczáid, m i n t a ger-
liczeéi." És pedig azért, mert a gerlicze kerüli más mada-
rak társaságát és leggyakortabb magányos helyeken t a r -
tózkodik. Ez okból a szent angyalok örömteljesen szemlélik 
a szépséget és fényt, melylyel mennyekbe felszáll valamely 
lélek, mely itt a földön elrejtve és magányosan élt mint 
valami pusztában : „Kicsoda ez, ki feljő a pusztából, gyö-
nyörűségekkel bővelkedve? (Énekek éneke 8, 5.) (Folyt .) 

RÓMA január 10. S z e r k e s z t ő ú r ! Az 1872-dik 
év itt különös symptomákkal köszönte be. Mindjárt újév 
első napján közel másfélezer számozott fiáker összeesküdt, 
strikkel, az úgynevezett „sciopero"-val, tüntetett. Három 
napig a világért egyet se lehetett látni kocsival az utczán és 
ha ittott esetlegesen egy mert mutatkozni, kődobálás-
sal és egyéb ilynemű eszközökkel kényszeríttetett a vissza-
térésre. 

A jó katholikus, kivált idegen, ki oly vidékről jöt t ide, 
hol a vasárnapokat szentül szoktak megülni, látván 
az utczai csendességet, azon gondolatra juthatott , hogy 
az év első ünnepnapján beállott kocsizörej nélküli csend 
azért van, mivel a buzgó nép most templomba készül s 
egyébre sincs gondja, mint a jó Istennek, irántai köteles 
hálából az elmúlt évben vett jótéteményekért, forró imával 
adózni és u j kegyelmekért gyermeki szivvel hozzá fohász-
kodni. I ly üdvös eszmékre az ember valóban örömtől da-
gadt kebellel felkiáltana a zsoltárossal : „Oh beata gens, cuius 
est Dominus Deus eius" Psal. 32. 

Azonban a mai liberális világban, főkép a nagyobb 
városokban, minden egyébre több gond fordittatik, mint 
Arra, ki hajdanában mennydörgések és villámlások közt 
parancsolólag mondta: „Megemlékezzél, hogy ünnepeket 
szentelj." — It t is nem az ünnep miatt állott be a sok bér -
kocsis szünetelése, hanem mivel az uj, nagylelkű, kormány 
kegyes rendeleteinek nem akarván magukat alávetni, ma-
kacsul megtagadták a szolgálatot, nem akarván, a többi 
közt, ráállani, hogy ezentúl csak 10 soldi (20 kr.) fizettes-
sék egy hajtásért 16 helyett. — Szegény bérkocsisok! alig 
egy éve, a plebiscitum alkalmával, teletorokkal, ki kénysze-
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ritve, ki félelemből, k i abá l t ák : „si! si! si!"; ma már : „no! 
no! no! non lo vogliamo", „evviva la reppublica" s igen sok he-
lyen reggelenkint olvasható „evviva Pio IX ." Hallható mos^ 
elég „accidenti", kivált az ujonczozás alkalmával. Régen 
nem volt Róma utczáin oly „ploratus et ululatus." Az u j 
Heródes minden irgalom nélkül keresteti, nem ugyan p h y -
sicai, hanem igenis erkölcsi, halálra Róma és környéke fiait. 
Az idevaló Rachelek nem akarnak vigasztalódni, mert t ud -
ják , hogy ha fiaik 11 évig oly hatalom alatt leendenek, 
mely Istenből, vallásból, szent tárgyakból, gúnyt üz, kevés 
vagy épen semmi lelki élet se marad bennük. 

A fentebb érintett „sciopero"-nak, mely, ha soká 
tart , nyilvános lázadással végződött volna, ugy vetettek 
véget, hogy a főizgatók közül néhányat befogattak, a töb-
biek pedig fo ly ta t ják üzletüket a pápai kormány alatt meg-
szabott árszabály mellett. 

Január 7-én a spanyol piaczon egy boltban megki-
sérlette egy protestáns praedicator beszédjével meghóditani 
az olasz csöcseléket és hogy azt szabadabban, bántalmazás 
nélkül, tehesse, a municipalis rendőrök körülállották. Igy 
respectáltatik itt anyaszentegyházunk és annak szentséges 
feje, ki annyi igért garanzia következtében kénytelen 
székvárosában majdnem fül tanuja lenni az ily bo t rá -
nyoknak. 

A galantuomo katonái már nem őrzik többé a Va t i -
k á n t ; amint hívatlanul oda ál l í t tat tak kevés becsülettel, 
úgy el is távoli t tat tak gyalázattal azon hőstett miatt , mely-
nek még deczember elején egy schweiczi testőr és Merode 
érsek majd áldozatai lettek, midőn ő szentségével sétájáról 
visszatérvén, a galeri ákból az ablakon kinéztek, esetlegesen 
az oldalra, hol a piemonti őrség állott, mely is azonnal r á -
juk felemelt fegyverrel czélozván, őket visszavonulásra 
kényszerité. Azon helyen, melyről ama hős czélzás történt: 
a Vat ikán hátulsó oldalán, sz, Anna temploma felett, ő 
szentsége most magas falat huzat, mely több védelmet nyuj-
tand a Vat ikán lakóinak, mint azon hü őrizot, mely urát 
szobáiban meglövéssel fenyogeti. 

Gmitter Alfonz. 

I E 0 D A L 0 I . 

„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 
(Folytatás.) 

Jónak lá t juk ide igtatni, a mi a 16. lapon fordul elő : 
„Wir sehen daraus, dass Gury die geheime Compen-

sation für Rechtansprüche, die materiel volkommen sicher 
sind, hauptsächlich auf zwei Fälle beschränkt : erstens, 
wenn die Betretung des Rechtsweges physisch und zweitens, 

wenn sie moralisch unmöglich ist. Ein solcher Fall wäre 
zum Beispiel folgender : Jemand hat einem Andern eine 
Summe geliehen und zwar ohne allen Schuldschein, weil er 
unbedingtes Vertrauen zu seiner Redlichkeit hatte. Dieser 
leugnet ihm später die Schuld ab und erklärt sich bereit 
selbst vor Gericht dieselbe abzuschwören. Der Gläubiger 
hat nun eine Gegenschuld, von welcher dieser nichts weiss 
und er entschädigt sich für seine Forderung, indem er sie 
nicht ausbezahlt, in der Absicht, so seine Forderung und 
seine Schuld auszugleichen. Das ist die geheime Compensa-
tion. Im Verlaufe der Zeit fühl t er sich beunruhigt, ob er 
zu dieser Compensation berechtigt gewesen und er wendet 
sich desshalb an einen Mann seines Vertrauens mit der 
Frage, ob er im Gewissen verpflichtet sei nachträglich seine 
Schuld zu bezahlen oder nicht. Die Antwort ergibt sich 
ganz von selbst und ich frage alle meine geehrten Leser, ob 
sie in einem solchen Falle anders, wie Gury, entscheiden, ob 
sie nicht mit ihm antworten würden : er habe unbedenklich 
seinen zweifellosen Rechtsanspruch auf diesem Wege gel-
tend machen können, da er gar kein anderes Mittel beses-
sen, um zu seinem Rechte zu kommen. 

Wir können es daher auch unsern Losern überlassen, 
ob in dieser Lehre eine Rechtvertigung von „Diebstahl und 
Unterschlagung" liegt. Jedenfalls glauben wir, dass die Mi t -
arbeiter der „M.-Ztg" sich in einem ähnlichen Falle keinen 
Gewissensvorwurf machen würdon diese Art „Diebstahl und 
Unterschlagung" zu begehen." 

A hatodik rész, mely a visszatérítés (restitutio) fogal-
mával és kötelezettségével, valamint e kötelem teljesítése 
főszabályaink kimutatásával, foglalkozik, arról nyúj t t anú-
ságot, hogy hiába való dolog az igaz elvek taglalgatása 
olyanokkal szemben, kiknek elméje az indulatoskodástól 
megvakult, olyanokkal szemben, kik, vallástalanságukban 
inkább elégedvén meg eszük mécsfényével, mint sem felke-
resnék, illetőleg követnék, a derült napfényt, a felületes és 
hazug tudományosság leple alá iparkodnak rejtőzni ; olya-
nokkal szemben, kik az atheisticus sympathiák hangos é r -
veréseit a keresztény nevezet palástjával törekesznek t a k a r -
gatni. — Előadván sz. a visszatérítés kötelme megvalósítá-
sának Gurynál előforduló főbb szabályait, helyesen jegyzi 
meg a 22. lapon : 

„Das sind Grundsätze, die alle braven Katholiken 
kennen, nach welchen Millionen ihr ganzes Leben fort und 
fort einrichten, welche von allen Priestern der katholischen 
Kirche gelehrt werden. Und eine so erhabene Anschauung 
von der Gerechtigkeit, von den Plichten, welche sie aufer-
legt, muss sich in unserer Zeit, wo die Ungerechtigkeit so 
tief in Handel und Wandel eingedrungen ist, wo der Ge-
schäfts und Börsenschwindel, an dem sich ein grosser Theil 
der sogenannten Gebildeten betheiligt, keine andere Grenze 
mehr kennt, als das Stafgesetz und noch dazu von einem 
Blatte, wie dio „M.-Ztg ," den Vorwurf „Diebstahl und 
Unterschlagung" zu befördern, gefallen lassen . . ." 

Igy a nemes főpap. Szavaihoz nem kell commentár. 
A katholicismusnak az üzér irodalom példátlan szemét-
dombján naponkint kiabáló destructiv sajtó terrorismusa, a 
népszerűség bálványa és a német álliberalismus közötti 
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helyzetét tükrözik azok vissza a maga egész kellemet-
lenségében. 

A ki a hetedik részt kellő figyelemmel átolvassa, el-
borult lélekkel és csak legmélyebb megvetéssel kell hogy 
forduljon el, látva a szemfényvesztéseket, az ügyeknek 
időnkben mindinkább összekuszált bonyodalmait, midőn a 
világra szóló szabadéivüség hivei a művelődés bölcsője és az 
emberiség boldogitó szent csarnoka, a kath. egyház, ellen 
intézik támadásaikat és nem rettegnek szentségtelen kezek-
kel azon hajlékot dobálni, mely őket a vészek és viharok 
pusztító özönétől annyiszor megmenté és megmentendi ; mi-
dőn az ügynevezett „népboldogitók" felhasználva a nekik 
most kedvezőnek vélt alkalmat, mohó vágygyal rontanak 
az egyháznak, hivei-és gyermekeinek s igy a még békében, 
egyetértésben, levőket is egymás ellen ingerelni a helyett, 
hogy a béke és köztömörülés zászlaja alá iparkodnának 
a jókat gyűjteni, miszerint a netalán bekövetkezendő viha-
rosb napok tettkészen és összeölelt karokkal ta lá l janak; 
látva továbbá a petrificált elfogultságot és azon gyalázatos 
mystificatiót, melylyel a religiónak és egyháznak, követ-
kezésképen az istenességnek is, antipodjai hajuknál fogva 
hozzák a küzdelembe a kath. egyháznak lelkiismeretes hi-
veit, a jezsuitákat. Valóban sajgó kebellel kell ilyetén gyász-
jeleneteknek, melyek m u t a t j á k , hogy a katholicismus 
egyik hathatós védbástyája szálka most nemcsak a hi t fe-
lekezetek, de már sok katholikus szemében is, látásánál 
kérdeznünk, váljon a józan, a fensőbb, a mennyei, érdekek-
ért mágasodó ész szava egészen számüzetett-e az emberi-
ségből ? Valóban, a páraként szétfoszló népszerűségre t á -
maszkodó liberalismus jogtalan követeléseivel szemben k e -
serű érzéssel kell szerzővel mondanunk: 

„Man kann dieses Gewebe von Täuschungen ohne un-
unterbrochenes Staunengar nicht verfolgen und wird immer 
auf die Frage hingedrängt, kann es denn Menschen geben, 
die unter dem Scheine das Gewissen des deutschen Volkes 
gegen ultramontane Schlechtigkeiten zu schützen, zu sol-
chen Unehrlichkeiten ihre Zuflucht nehmen? Mit solchen 
Mitteln kämpfen jene Männer, die den Jesuiten die Lehre 
vorwerfen, dass der Zweck die Mittel heilige, während selbst 
in solchem Umfange die unsittliche Maxime zur Anwen-
dung bringen." Súlyos vád, annál súlyosabb, minél indo-
kolhatóbb. 

Hanem menjünk tovább. 

A nyolczadik résznek, mely az elméleti tartózkodás 
(restrictio mentalis) és a k é t - vagy többértelmü kifejezések 
(usus aequivocationum) használata körül forog, megfonto-
lása után is világossá lesz, mily rég megczáfolt, valódi é r -
tékére azaz értéktelenségére leszállított és alaptalan amaz 
ellenvetés, úton útfélen felmelegittetni szokott stereotyp 
gyanúsítás, melyet a magokat lelkileg teljesen szabadoknak, 
függetleneknek és épen azért út jukban jogot, igazságot, 
mint afféle korlátot, nem szenvedő ujkorszaki, szabadabb-

irányú felvilágosultjaink a jézusi vallás ellen emelni meg 
nem szűnnek. 

A mily szépen, ép oly jól mondja tehát szerző a 34. 
lapon. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A német császár megengedte, hogy Strassburgban 

egyetem állittassék fel. Azon rendszernél fogva, melyet 
Poroszország iskolai s tanulmányi ügyekben Elsass irányá-
ban követ, mi jót sem várhatunk ez u j intézettől. 

— A meringi ókatholikusok tudvalevőleg engedélyért 
folyamodtak a bajor kormányhoz, szabadjon nekik az u t -
rechti jansenista érseket meghivniok oly czélból, hogy 
gyermekeiket a bérmálás szentségében részesítse. A kor -
mány erre azt felelte, miszerint ez ügybe, mely a folyamo-
dóknak vallási magánügye, nem avatkozik, minthogy azt 
hiszi, hogy ily természetű ügyekbe nincs semmi beleszólása. 
Csak felényire oly kíméletesek lennének ezek a kormányok 
a katholikusok iránt, mint a mindenféle felekezetek iránt, 
ez volna a legjobb autonomia. Vagy talán ép ezért nem 
olyanok, mert t u d j á k ? Meglehet. 

— A párisi „Monde", mely eddig franczia szokás 
szerint mindennap, a vasá r - s ünnepnapokat sem véve ki, 
megjelent, legújabban a vasár- s ünnepnapi megjelenést be-
szüntette, meg akarván tartani az Ur napját. E tette miatt 
a szentatya egy brevében megdicsérte s a legtöbb franczia 
püspök, sőt egyesek is, örömüket fejezték ki ezen elhatáro-
zás felett, mely szakít a franczia szokással. 

— A franczia nemzetgyűlésben egy képviselő azt az 
indítványt tette, hogy az ország törvényileg mondja ki, 
miszerint sorsát a megváltó Jézus Krisztus kezébe teszi le. 
— Leszavaztatott . Az indítvány czélja az volt, hogy a h i -
tetlenség hivatalosan száműzessék Francziaországból, mely 
igy visszatérne a tiszta katholicismushoz. De ez indítvány 
megbukott,- jeléül annak, hogy a soká ápolt hitetlenséget 
nem oly könnyű legyőzni ; de jeléül annak is, hogy F r a n -
cziaország a teljes felépüléstől még messze van. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 680 forint 84 kr. , 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 16 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Erdélyi Ferencz sámsoni plébános . . . . 10 f t 
Újévi ajándékul a szentatyának: 
Egy somogyi plébános 18 f t . 
Lengyel János 1 f t . 
Horváth Eva 1 ft . 

Kegyes adakozás. 
Marki Ignácz püspök : 
Az afrikai missiónak 25 f t 
Az amerikai missiónak 25 f t 
A chinai mji.ssiónak 25 ft 
A szent sírrÖreinek 25 f t 

Felelős szerkesztő CSELKA ííANDOR. 

Nyomatot t Pesten, 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, január 24-én. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Csuda és téteményes vallás. — A 
szentatya a keresztény munkások egyletét helybenhagyja s 
búcsúkkal gazdagitja. — A S . Congregatio Indulgentiarum 
et S. Reliquiarum határozata a keresztútra nézve. — Össz-
hangzó igazság a természet és kinyilatkoztatás közt. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Csuda és téteményes vallás. 

Az ellenvetések megczáfolása által csak nyer a 
megtámadt, ostromlott s legyőzhetlen igazság ; azért 
a csuda történelmi valósága megállapításánál nem 
mellőzhető a nehézség némi szinével biró emez okos-
kodás se : Ha két morális bizonyosságu állitás van 
előttem, melyek egymásnak ellenmondanak, az 
okosság s a közvélemény szava is az, hogy azt fo-
gadjam el mint igazat a kettő közül, a melyiknek 
nagyobb bizonyító ereje van; már most feltéve azt, 
hogy hiteles tanúk tekintélye által morális bizonyos-
ság támad valamely halott feltámadásáról valakinek 
szavára, nem tagadható, miszerint más részről azon 
örökös s mindegyiknek közös tapasztalat, mely sze-
rint a holtak nem támadnak fel, nagyobb bizonyos-
sággal bir; már pedig a két állitás közt a józan ész 
szerint azt kell elfogadnom, a mely nagyobb eviden-
tiával bir, tehát inkább kell hinnem, hogy a holtak 
nem támadnak fel s könnyebben történhetett', hogy 
a csudát bizonyitók csalódtak vagy csalni akartak, 
mint hogy csaljon a tapasztalat, mely tanusitja, hogy 
a holtak soha fel nem támadnak. 

E fogárdos ellenvetés csakúgy bizonyitana a 
csuda történelmi valósága ellen, ha a feltett két bi-
zonyosság kisebb s nagyobb foka egy s ugyanazon 
tárgyra vonatkoznék, de nem, ha különfélék a tár-
gyak s ezen észrevétellel az egész sophisma megdől. 

Ily érveléssel semmi történelem se birna hitellel, va-
lahányszor valamely rendkívüli eseményt tüntet fel 
akár az anyagi, akár a szellemi, világban. Vegyük ez 
esetet: mi bizonyosabb a tapasztalat s velünk szüle-
tett ösztön szerint, minthogy az ember szereti az éle-
tet, az enyészet gondolata is tűrhetlen irtózatos, le-
küzdi az élet minden bajait, annak minden kinait 
keblében hordozza, súlya alatt görnyed s mégis, mi-
dőn végvonalán áll, egy napért örömmel vetné oda 
hosszú élete minden szerzeményeit. E tapasztalat s 
lélektani észlelet után tehát meseként elvetendő 
mindaz, mit az öngyilkosságról hallunk s elég fájda-
lom, igen gyakran olvasunk? Sőt az emiitett nehéz-
ség szerint ha szemeinkkel látnók is a holt feltámasz-
tását, nem kellene hinnünk, mert ellenkezik a szokott 
tapasztalat tanúságával, miszerint az emberek feltá-
madnak. Az egész okoskodás ama hamis elven alap-
szik feltételezve, miszerint e világon s az emberi tár-
saságban semmikép se történik valami máskép, mint 
a megszokott észlelésnek megfelelőleg. A kik a tényt 
nem látták, állithatják ugyan a természet rendes tör-
vényeit s ezek szerinti működését, de nem tagadhat-
ják a kivételt, ha azt hiteles tanúk bizonyitják, kü-
lönben azt kellene következtetni, hogy azok tanúsága 
érvényes, kik a tényt nem látták s fel kellene men-
teni az oly tolvajt, kit csak három tanú ért lopáson, 
hanem száz nem látta tanú ellenkezőt állit. Felteszi 
továbbá a csuda ellenei okoskodása, hogy lehetlen a 
kivétel a természet tüneményeiben, melyeket rende-
sen eredményeztetni tapasztalunk ; mert ha a kivétel 
lehetőségét megengednék, csak az itészet törvényei 
szerint megkívánt tanúk hitelessége szükséges, kik 
az eseményt a szokott rendtől elütőleg létesitettnek 
állítják. Innét van, hogy Spinoza, Hume, Strausz s 
mások ellenvetései, melyek a tanúk hitelessége ellen 
irányozvák, mind a csuda absolut lehetetlensége fel-
tevésén alapulnak ; azért hajlandóbbak az egész vi-
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lág hazugságát és csalódását elfogadni, mint vala-
mely csudatény valóságát vagyis az erkölcsi rendet 
feláldozni az anyaginak. Tagadhatlan végre, hogy 
az én érzékeim által szerzett tapasztalat bizonyossá-
got szerez ugyan nekem, de nem kevesbbé másokéi 
is azoknak, hacsak nem nyilvános, hogy azok csa-
latkoztak vagy csalódhattak. De épen erre nézve 
vannak itészeti szabályaink. Azután a jelzett esetben 
a kik állítják, hogy a holt feltámadott, nem úgy adják 
azt elő, mint a természet folytonos tüneményét, miben 
csakugyan ellenmondás lenne, hanem ellenkezőleg 
mint az isteni teremtő erő rendkívüli működése oko-
zatát. Tehát egy részről bizonyos, hogy a holt nem 
támad fel a rendes tapasztalattól való isteni erő által 
nyilvánult eltérés nélkül ; más részről szinte bizonyos 
hiteles tanúk által megállapitva, hogy ily eltérés 
isteni közvetlen működés által történt. Hol itt az 
ellenmondás? (Fr. Xav. Schouppe Theol. Dogm. 
112. ) 

A csuda felismerhetőségére még nem elég tudni, 
hogy valamely esemény csakugyan történt, hanem 
megkívántatik, hogy bizonyosak legyünk, miszerint 
a szóban forgó jelenség valóban a természet erejét 
meghaladó isteni okozat. Kérdés tehát : váljon van-
nak-e biztos ismérvek, melyek segélyével a rendkí-
vüli természetfeletti tény nemcsak a külvilágban 
működő erők s törvények eredményezték tünemény-
től, hanem minden más a teremtett szellemi világ 
lényei által létesitett természeti okozattól is megkü-
lönböztethessék? íme, hiteles tanú bizonyítja pél-
dául, miszerint egy valóban meghalt embert Krisztus 
urunk parancsszavával feltámasztott. A tényt, feltéve, 
hogy kifogástalan hitelt érdemlő tanúk bizonyítják, 
hiszszük ; de váljon az igy hitelesen tanúsított tény 
csak a természet vagy magának a természet urának 
műve ? ez még a tanúság által nem bizonyos, mert a 
tanú nem egyszersmind biró is; azért ennek megíté-
lése az olvasóra bizatik. Renan is azt mondja átalá-
ban a csudákról : „hátha csalódtak a kortársak, csu-
dának vélve azt, mi nem az ?" Igaz, hogy sokat csu-
dált a hajdankor, mit jelenleg a tudomány szövétne-
kével felvilágosítva még csak rendkivülinek se 
tartunk; aztán, a ki járatlan a világban,a természeti 
erők és törvények ismeretében, mindent csudálni 
szokott, mi szűk látkörén túl esik ; a legérdektelenebb 
tárgy is néha őt bámulatra ragadja, mert rendkívüli 
s megfoghatlannak látszik neki. A tudós, ha megle-
petik is, nem szokott annyira bámulni, jelszava 
levén: „nihil admirari." Ez lélektani okokon alapul, 
melyek egyúttal azt is bizonyítják, miszerint a csu 

dálat egy neme a gyengeségnek s tudatlanságnak. 
Innét van, hogy sok álokos, íéltudós, mély belátást, 
éles Ítéletet vagy legalább közönyösséget színlel a 
legrendkivüliebb eseményeknél is és büszkesége nem 
engedi, hogy a történtek okait fürkészsze. Csudálatát 
gondosan leplezve inkább görnyed a tudatlanság 
járma alatt, mint sem okulna vagy tehetségei korlá-
toltságát elismerné. Az ész minden törekvésének 
czélja okulni azaz a történtek és létezők okait für-
készve, azok birtokába jutni. A csudák létokát für-
készni is tehát a bölcselet van hivatva, mely a ter-
mészetvizsgálódás eredményezte érzéki tapasztalato-
kon kivül még egy más forrást, az észt is s ezt leg-
inkább használja az ismeretek gyűjtésére; az tanit 
az elégséges ok megdönthetlen törvényére, mely 
szerint mi se létezhetik, hacsak létezésének ele-
gendő okával nem bir ; tehát az okozatnak mindig 
megfelelő okkal kell birnia. 

Következéskép annak megítélésénél is, váljon bi-
zonyos rendkivüli jelenség csuda-e vagy se? követ-
kező elv alkalmazandó: oly tünemény tartandó csudá-
nak, melyről bizonyos, miszerint természeti erők, ter-
mészeti törvények, szerint nem eredményeztethetett. 
Ezen elvből következik, hogy minden okozat arány-
ban legyen okával oly értelemben, nehogy az oko-
zat oly oknak tulajdoníttassák, melynek ereje annak 
létesithetésére elégtelen, mert ez esetben okozatot 
engednénk meg ok nélkül. Kant is ezen elvből indul 
ki, hogy a létezők tárgyilagosságát megvitassa: mi-
dőn tapasztaljuk, irja, hogy valami eredményeztetik, 
mindig felteszszük. hogy megelőzte azt már valami 
más, melyből bizonyos szabály szerint az okozat 
származik. (Kritik der reinen Vernunfr. 239.) A ki-
fejtett elv szerint tehát az ész az okozatnál a termé-
szeti okot tartozik mindaddig feltenni, tehát attól el 
nem térni, míg csaknem kényszeríttetik; e kényszer 
pedig akkor áll be, midőn valamely eredmény nem-
csak nem magyarázható a természeti erők- s törvé-
nyekből, hanem a dolog természeténél s körülményei-
nél fogva olyannak tűnik fel, minta mely ellenmon-
dás nélkül a természeti erők által semmikép se ho-
zathatott létre. Ez pedig mindannyiszor világos, vala-
hányszor valamely esemény vagy önmagában vagy 
körülményeiben az egyetemes, tapasztalat alá eső, 
természet folyamával világos ellentétben áll. A ter-
mészet erején felül álló eseményről hozott itélet tehát 
ép oly bizonyos, mint az érzék s tapasztalat alá 
esőkről hozott itélet, más szóval, a csuda bölcseleti 
bizonyossága azonos a tapasztalat vagy tapasztalati 
törvények bizonyosságával s igy a rendkivüli ese-
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ményről való ítélet oly bizonyos és észszerű, mint a 
tapasztalat útján szerzett itélet s az egész kérdés oda 
megy ki, minő bizonyosságot szolgáltat a tapasz-
talat ? 

A tapasztalás alatt itt összegét értjük azon egy-
alaku módoknak, melyek szerint a természeti erö'k 
mutatkoznak eredményeikben mindenkori tanúság 
által megállapitva vagyis melyek szerint az érzéki 
világban létesitett eseményeket s okozatokat egymás 
után látjuk következni. T. i., valamely külvilági ese-
mény feltüntével az ész kutatja a megelőző tényezőt, 
mely annak elégséges okát képezi ; ilyen tapasztalat 
például, bogy a víz megnedvesiti a földet, a tűz 
égető erővel bir; ezek igy voltak mindig, igy van-
nak most is s minden józan gondolkodó azt tartja, 
hogy igy fognak lenni ezután is s nem fogja megen-
gedni, miszerint e tapasztalatot ugyanazon természeti 
erők vagy bármely más a természetben rejlő ténye-
zők úgy érvénytelenitsék és szüntessék meg, bogy 
avval épen ellenkező történjék, a mit folytonos ta-
pasztalat bizonyit, miszerint mindig történt. Ezen 
igy szerzett tapasztalati itéletbizonyosság alapját 
birja a pbysicai, értelmi s erkölcsi hármas mellőzhet-
len szükségességben ; ez indit, hogy tapasztalat által 
szerzett Ítéletünket bizonyosnak s állandónak tart-
suk. Tagadhatlan ugyanis, miszerint a bennünket 
környező külvilági tárgyakat nem nélkülözhetjük 
végképen s teljesen, mint a melyek, valamint a test 
táplálása, az élet fentartására mellőzhetlen feltéte-
lek : úgy egyszersmind alapját képezik értelmi mű-
velődésünknek, mely a kültárgyak benyomásával 
kezdődik, azonkivül bő anyagot szolgáltatnak er-
kölcsi kötelmeink teljesitésére. Hogye czélnak meg-
feleljenek, kell tudnunk, mik ezen bennünket kör-
nyező tárgyak legalább reánk nézve s habár nem is 
ismerünk minden természeti erőt, legalább a hozzánk 
legközelebbiek természeti erőit oly erőseknek és sért-
hetleneknek tartsuk, hogy ellenkező eredményt ön-
maguktól ne hozhassanak létre. Mert ha az elrejtett 
erők a mindenkori tapasztalat útján megállapított 
tárgyakat rögtön egészen másokká változtathatnák, 
folyvást attól kellene tartanunk, hogy a mit egész-
séges ételnek vélünk s mindig annak tartottunk, 
ártalmas méreggé válik s igy a test étellel való táp-
lálása lehetlenné lenne; hasonlókép ily lehetséges 
változások esetében értelmi művelődésünk alapnél-
külivé válnék, mert nem lenne kiinduló pontunk, 
folyton ki levén téve a képzelődés hiu ábrándjainak, 
mit Kant is elismer, midőn igy ir : „Wenn aber die 

Vernunft um ihre Erfahrungsgesetze gebracht wird, 
so ist sie in einer so bezauberten Welt zu gar nichts 
nütze. (Kritik der reinen Vernunft 229.) 

(Folyt, köv.) Bita. 

A szentatya a keresztény kézművesek egyletét helyben-
hagyja s búcsúkkal gazdagítja 

PIUS PP. I X . 
A d p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m . 

QUUM, sicut accopimus, in hac alma Urbe Nostra 
pia quaedam ac devota ntriusque sexus Christifidelium so-
dalitas, quae Catholica Artificum et Operariorum de mutua 
charitate Societas nominatur, vulgo „Association Catholique, 
Artistique, Ouvrière, de secours mutuel", sub patrocinio B. 
M. Y. I. eiusque Sponsi S. Iosephi ac S. Lucae Evangelistae 
canonice, ut praefertur, erecta constiterit, cuius sodales 
quam plurima christianae pietatis et charitatis opera exe r -
cere contondant : Nos, ut sodalitas huiusmodi maiora in dies 
incrementa suscipiat, dilectorum Filiorum Hieronymi Cava-
lotti Marchionis et Basilii Bonanni Equitis, quorum zelo et 
pietate praefata Sodalitas, ut praefertur, constitit, precibus 
aunuere volentes, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. 
Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus 
utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Sodalitatem i;i 
posterumingredientur,die primo eorum ingressus,si vero poe-
nitentes et confessi SanctissimumEucharistiae Sacramentum 
sumpserint, plenariam, ac tam adscriptis, quam pro tempore 
adscribendis in dictam sodalitatem utriusque sexus Christifi-
delibus in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere quoque 
poenitentes et confessi ac S. Communione refecti vel qua-
tenus id facerenequiverint, saltem contriti, Nomen Iesu ore, 
si potuerint, sin minus, corde devote invocaverint, etiam 
plenariam ; nec non eisdem nunc et pro tempore existentibus 
dictae sodalitatis sodalibus etiam vere poenitentibus et eon-
fessis ac S. Communione refectis, qui eiusdem sodalitatis 
Ecclesiam seu Capellam vol Oratiorum, si adsit, secus re -
spectivam Ecclesiam Parochialem, in festivitate Conceptio-
nis B. M. V. I. nec non in S. Iosephi eiusdem Deiparae V. I . 
Sponsi et S. Lucae Evangelistae diebus festis a primis ve -
speris, praeterea die annivorsario sodalium defunctorum 
ab ortu usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis 
annis devote visitaverint et ibi pro Christianorum Princi-
pium concordia, haeresum exstirpatione ac S. Matris Ecclesiae 
exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praefa-
torum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum 
Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Chr i -
stifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab h;.c luce 
migraverint, per modum suffragii applicare possint, miseri-
corditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus 
non obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis f u tu -
ris temporibus valituris. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Aunulo Piscatoris 
die Y Septembris MDCCCLXXI Pontificatus Nostri anno 
vigesimosexto. 

Pro I). Card.Paracciani Clarelli 

F . Profili Subtitutus. 
7 * 
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S. Congregatio Indulgentiarum et Reliquiarum határozata 
a keresztútra nézye. 

D E C R E T U M 

U r b i s e t O r b i s . 

S A L U T A R E Viae Crucis seu Calvarii exercitium 
summopere conducit ad recolendam memóriám passionis D> 
N. I. C., qui ob nimiam caritatem, qua nos dilexit, opprobria 
passus et vulneribus affectus, ut a Servitute peccati humá-
num genus redimeret , pretiosum suum sanguinem effudit et 
ligno crucis affixus se obtulit holocaustum pro peccatis. 
Quapropter Summi Pontifices, ut fideles Christo in carne 
passo cogitatione passionis eius saepe saepius unirentur, pium 
Viae Crucis seu Calvarii exercitium non modo commenda-
runt , sed etiam reserato Ecclesiae thesauro Indulgentiis i l -
lud auxerunt . 

Verum stationes Viae Crucis iuxta primoevas conces-
siones erigi tantum poterant in Ecclesiis piisque locis O r -
dini Min. Observantium subiectis a tque Indulgentiis f r u e -
bantur personae, quae eidem Ordini erant addictae. T rac tu 
tamen temporis ad omnes Christifideles, qui in Ecclesiis 
eisque locis praedicti Ordinis tam sanctae devotioni vaca -
rent, Indulgentiarum concessio extensa fuit ; et deinde prae-
sertim Benedictus X I V sa. mem. ApostolicÍ3 Li t ter is in 
forma Brevis incipien. „Cum tan ta" , die 30 Aug. 1741 — 
evulgatis concessit , ut etiam in aliis Ecclesiis memorato 
Ordini non subiectis Stationum erectio fieri posset cum al i -
qua tamen limitatione, quam per rescriptum S. Congregat i -
o n s Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 10 Maii 
1742 clarius declaravit. Idem namque Pontifex inter monita 
ad ri te peragendum pium exercit ium Viae Crucis iussu Cle-
mentis X I I exarata et ab ipso confirmata inseri voluit 
hanc declarationem sub N. X. hisce verbis : 

„Excipiuntur tamen illa loca, in quibus exstent Mona-
„ steria F r a t r u m Minorum (Observantium aut Reformato-
„ rum aut Recollectorum), quum non debeat hoc in casu 
„ constitui Via Crucis in aliis templis non subiectis eidem 
„ Ordini. Dummodo eiusmodi monasteria non adeo distent 
„ a Ter ra vel urbe aut dummodo iter non adeo sit difficile, 
„ ut absque gravi incommodo, quod Ordinarius iudicabit, 
„ non possit pium exercitium frequentari ." 

Nuper vero SSmo D. N. Pio P P . I X . humillimis p re -
cibus expositum fuit val de optandum esse, ut tristissimis 
hisce temporibus, quibus inimici Crucis Christi divina h u -
manaque omnia pessumdare conantur, pia Viae Crucis 
exercitatio magisque promoveatur ac Ulius Stationum ere-
ctio, sublata limitatione enunciata, ubique in Ecclesiis pi is-
que locis fieri possit : Sanctitas Sua animadvertens summam 
esse vim meditationis passionis et mortis Redemptoris nostri 
ad confirmandam in animis fidem, ad curanda conscientiae 
vulnera, ad purgandam mentis aciem divinoque amore in -
flammandam, in Audientia habita die 14 Maii 1871 ab i n -
f rascr ip to Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepositae memoratas preces benigne 
excipiens, Apostolica auctoritate induisit, ut Stationes Viae 

Crucis cum adnexis Indulgentiis etiam in locis, ubi Conven-
tus praefati Ordinis Minorum sive Observantium sive R e -
formatorum sive Recollectorum exis tunt , quamvis in eius^ 
dem Ordinis Ecclesiis, Sacris Aediculis piisque locis e re -
ctae reperiantur, nulla habita superius expressae l imitatio-
nis ac distantiae ra t ione , servatis tamen aliis de iure se r -
vandis, erigi possint et valeant. Ceterum Sanctitas Sua per 
praesens decretum minime intendit derogare privat ivae f a -
cu l t a t i , quam idem Ordo in peragenda erectione Stationum 
Viae Crucis habe t , noc specialibus indultis , hac super re 
aliis personis ob peculiaria rerum ac iocorum adiuncta ab 
Apostolica Sede concessis , quarum tenor ac forma in omni-
bus servanda erit. 

Non obstantibus contrariis quibuscumque etiam spe-
ciali et individua mentione dignis , quibus Sanctitas Sua in 
omnibus perindo ac si de singulis expressa mentio facta fue-
rit , plene derogavit. 

Da tum Romae e Sac. Congr. Indulgentiarum et SS. 
Reliquiarum die 14 Maii 1871. 

A. Card. Bizsari — Praefectus. 
Pro R. P. D. Secretario 

Dominions Sarra Substitutus 

Összliangzó igazság a természetben és kinyilat-
koztatásban. 

Ha a terme'szetet teljes összeségében két oldalról vizs-
gál juk és pedig : mint tevékeny egységet, mint az egésznek 
lelkét, a lá tható és lá that lan létnek — és mint külsőleg 
kiható erőt, mint szerves és szervetlen összességét a látható 
természeti t á rgyaknak : akkor a mutatkozó összhangzat 
mellett igazságot is lelünk , oly igazságot , mely a k i n y i -
la tkoztatásban is nyer megerősitést. Bármerre esik a t e r -
mészetben tek in te tünk, sehol se l á tunk ösztönt, törekvést 
vagy vágya t , melyet — a lehetőség határain belül — tel je-
sülés nem követne. 

Mihelyt a természetet nemcsak empirice, jelenetei s 
tüneményei a lakja i szerint, fe l fogjuk , hanem azt ]>ensö léte 
szerint, tehát nyi latkozatainak igaz értelme szerint, megis-
mer jük ; mihelyt , egy szóval, a természet szelleme bennünk 
szabaddá l e t t , a következő mondatot : Összhangzó igazság 
a természetben és k inyi la tkozta tásban , megerősítve t a -
lá l juk. 

A noha egy t y ú k által k iköl töt t fiatal rucza siet, még 
a tojáshéj maradékaival h á t á n , a közel eső tóhoz ; minden 
habozás , a vízmélység minden aggodalmas próbálgatása, 
nélkül beleveti magát a fiatal állat a habok közé ; őneki 
határ ta lan vágya van úszni, mert valóban úszni tud, — az 
úszás nem levén valami idővel e l sa já t í to t t , előre megszer-
zett ügyessége, hanem természettudása a ruczának — és a 
természet által nem csalatott meg. 

Ha egy a fészkéből kivett fülemilét felnevelünk, ész-
reveszszük, miképen az azon időtájban , melyben e bá jda -
lá r Kelet felé vonulni szokott, ka l i tká jában feltünőleg mo-
zog s nyugtalankodik. — Oly időtá jban , melyben égha j -
la tunk a fülemilének még elegendő táplálékot nyúj t , me ly -
ben a légmérséklet még sokkal enyhébb , mint april hónap-
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b a n , e madarak megérkezési idejében, felébred bennük a 
vándorlási , a Kelet utáni, vágy ; ez semmi mesterkélt, 
semmi elsajátított valami, ez tiszta természettudása b á j -
dalu vendégeinknek és a természet nem csalja meg őket, 
midőn keblükbe a Kelet utáni vágyat csepegteti. Az ember 
kebelébe is oltott a természet egy szép kelet utáni vágya t , 
mely előtte époly ismeretlen és ugy el van leplezve, mint a 
fiatal fülemile előtt Olaszországnak narancsligetei, melyek 
költözködési kedvének s vágyának egyedüli, de még isme-
retlen, czélját képezik. A fülemilének igazat mondott a t e r -
mészet ; a szép v i rányok, melyekről neki beszél, nem 
ámitó csalóka tüneményei a pusztának ; ők zöldellenek s 
virí tanak igazán s valóban és a fülemile megtalálja a hoz-
zájuk vezető utat. — Váljon hazudik-e tehát a természet 
legnemesebb teremtménye, az ember, előtt , midőn anyai-
lag vigasztalva őt mondja : „ne essél kétségbe azon télies 
zivatarok miatt, melyekkel téged a zordon jelen fájdalom-
gerjesztőleg körülüvölt ; van egy szebb , enyhébb, ország, 
melybe vezetni akar lak, ha az ősz megérkezik!" — E s mily 
hasonló a legvégső apróságig az embernek vágya a túlélet 
után a fülemile költözködési hajlamához ! 

Midőn a tölgy újonnan fakadt levelei a tavasz vilá-
gos zöldjében fénylenek, midőn a lanyha szél hullámain v i -
rágszirmokat hord , szóval, midőn — ha szabad e kifeje-
zéssel élnem — az év i f j ú , nem gondol a fülemile vándor-
lásra ; úgy látszik nek i , mintha örökké tavasz lenne ; de 
midőn a vetemények érni kezdenek, midőn a fákról rózsa-
szinü szirmok helyett sárguló levelek hul lanak , ekkor a 
fülemile keblében némi nyugtalanság jelei muta tkoznak, 
ekkor felébred benne a más haza utáni vágy — és nem 
nyu j t -e az emberi élet ehez hasonló képet ? — Míg az i f jú 
könnyelműen és nyugodt szívvel élvezi a jelent, míg az if jú 
lélek magát egészen e földre tartozónak gondolja, — kezd 
az érett férfi kebelében a másik, mai-adandó, haza utáni 
vágynak az embertől el nem odázható sajátságos érzete 
ébredezni, mit a komor ész minden törekvése legyőzni nem 
képes ; mintegy kifáradni látszik a jelennek, bármily ke l -
lemes és szép legyen az , élvezetében ; mindinkább és in -
kább érdektelenné válik előtte mindaz , mi az ifjú szivét 
megtölté, mindig világosabban és szinezettebben tűnnek elő 
a háttérből azon képek , melyek az élet tündöklő fényében 
elvesztek, miként az ég csillagai a nap vi lágában, mindin-
kább érthetőbben kezdenek a szebb hazából jövő szózatok 
hangzani, melyeket neki az élet zaja észrevenni nem enge-
dett ; átlátszóbbá lesz azon függöny, mely a lelki szem 
előtt az időt az örökkévalóságtól elválasztja. Ekkor feléb-
red az emberben, noha testi ereje még nem fogyot t , noha 
a földi élet még számtalan élvezetet nyúj t nek i , a más ik , 
a szebb, ország utáni vágy épugy, miként a fülemile már a 
szép, meleg, augustus hónapban Kelet felé vándorol. — Es 
amiben a természet az állatnak igazat mond, váljon válasz-
tott jával , az emberrel, hazugságot közölne-e ? Nem, van 
egy túlvi lág, mert az ember lelkében ezen túlvilág utáni 
vágy le van téve és mert a természetben igazság van, nem 
hazugság. 

Zachar János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. jannár 15. A c i v i l i s a t i o , e g y h á z é s 

a P e s t i N a p l ó . A napokban a Pesti Napló egy régibb 
száma került kezembe, melyre, nem emlékszem, hogy a 
„Religio" megjegyzéseit megtette volna. Szerkesztő úr en-
gedelmével megkísértem tehát reá futólagos reflexióimat 
megtenni, nem azért ugyan, mintha valami ujabb felfede-
zést tettem volna nevezett lapban ellenünk, hiszen vádjai , 
vádjaiból kivont következtetései, még csak az eredetiség 
érdemével se birnak, hanem sokkal inkább azon szempont-
ból, hogy az igazságról tanúságot téve, visszautasítsuk az 
egyházunk ellen intézett nemtelen vádakat ugyanannyiszor, 
ahányszor felmelegittetnek. 

Zokon esik az az egyház gyalázásában kiváltságolt 
liberális lapoknak s igy a „P. N."-nak, hogy valahára a 
társadalmi rendet fentartó kath. elem mozogni, szerveződni, 
kezd a már magát szervezett s biztosnak hitt szabadkőmü-
vespárt ellen. F á j neki, miért nem alszunk még tovább ; 
hiszen a civilisatio ügye a legjobb kezekben, mert a l iberá-
lisok kezében, van és daczára mindennek, nem akarnak 
megnyugodni a katholikusok, hanem európaszerte conspi-
rálnak a civilisatio ellen, — mint ő mondja. De ő azért 
ezen elkeseredett harcztól nem ijed vissza; „végvonaglás az 
a hierarchia részéről és a tusából a civilisatio megifjodva 
fog kikelni." 

Régi nóta biz ez, melynek tartalmáról, hogy az r ága -
lom, minden okos ember tisztában van. De idáig nem v i t -
ték és alapos reményünk van, hogy yinni nem is fogják a 
liberális lapok szerkesztőségeiben. Az egyház felnevelte az 
emberiséget, erkölcsi nyomorából kisegítette, a műveltség 
fokozatain századról századra feljebb emelte, a tudományok 
minden ágában az ember természetfeletti rendeltetésével 
megegyezőleg kiművelte. Mindezt mai nap is nem szónok-
latokkal , nem nagyhangzatu szavakkal , hanem szem-
beötlő, kézzelfogható, tényekkel teszi. Felkarol minden 
ujabb találmányt, mit csak az emberi elme találékonyságá-
ban szülhet ; segit, önmaga állit, tudományos intézeteket, 
nem országos, hanem világhírű férfiakat bír tagjaiul, azo-
kat kegyeli, a társadalmi béke és rend fentartása, az erköl-
csi emelkedés, érdekében fáradhatatlanul küzd és mégis azt 

y . 
mondják, hogy conspirál a civilisatio ellen. O alkotta a ci-
vilisatiót, nem szűnik meg a civilisatio érdekében működni 
és ez irányban tett fáradhatlan ténykedése között azt kell 
hallania, azt vetik szemére, hogy conspirál a civilisatio 
ellen. Mily esztelen vád ! 

De talán e conspiratióban mégis van valami, hiszen 
csak ily vakmerően nem mernék szemünkbe mondani, ha 
tényekre nem hivatkozhatnának. Nem habozunk kimon-
dani, hogy igenis van, van az úgynevezett ultramontán t á -
borban egy nemesebb conspiratio napjainkban, oly conspi-
ratio, mely azon mérvben növekszik a ker. civilisatio meg-
mentésére, a mily mérvben e civilisatio a szabadkőműves 
tábor által megtámadtatik. Van conspiratio, de szent szö-
vetség ez, mely megmenteni törekszik az emberiség részéra 
azon alapot, mely nélkül a társadalom összedől, melyet a N. 
és liberális társai megdönteni sietnek és hogy eddig meg 
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nem döntöttek, nem az ő érdemük. Van conspiratio, mely 
felöleli, támogatja, a század nemes eszméit, mert azok is 
mindazon közös forrásból fakadnak, honnan az egyház sa-
ját ját meritvén regenerálta, civilisálta, a világot, honnan a 
Naplóék nem merítenek, azért küzdenek a tények, az igaz-
ság, ellen, azért conspirálnak minden ellen, mi csak nemes, 
szent és az egyháztól veszi eredetét. Az egyházé vagy a l i -
berális ujságiróké-e a bűn, annak szövetségét vagy ezekét 
kell-e a „Napló" által értett conspiratio értelmében a civi-
lisatio ellen venni ? valóban civilisált emberek már régen 
eldöntötték e kérdést, de nem a „Napló" előnyére. 

Az sem a Naplóék találmánya, hogy az egyház vagy, 
mint nevezni tetszik, Róma végbukása előtt minden erejét 
összeszedi. A N., ugy látszik, nem tanulmányozta a történel-
met, különben megemlékeznék, hogy az egyház bukását a 
mai liberálisok hirhedt elődje, Julián, jóval előttük megjö-
vendölte, de jövendölésének tévességét „vicisti Gralilaee" 
szavakkal bbbizonyitotta ; vagy, hogy az ujabbkori tör té-
nelemből hozzunk fel példát, mikor látszott biztosabban 
emberileg bekövetkezettnek az egyház bukása, mint épen 
az 1-ső napoleoni korszak alatt és a hatalmas parancsár 
azon teremben irta alá lemondását, mint bukásának bizo-
nyítékát, melyben a pápát egykor fogva tartotta. Ha a P. 
N. mégis tudni akarja , honnan van, mi okozza, ama erő-
megfeszitést, melytől, ugy állítja, nem fél, de jajkiál tása 
ellenkezőt tanusit, néhány szóval megmondjuk azt is nekii 
sőt, ha a történelmet tudná, maga is megfejthetné. 

A történelem ugyanis azt bizonyítja, hogy a josephi-
nismus és a franczia forradalom óta nem feszitették meg 
erejüket annyira az egyház ellenségei, köztük a Napló irói, 
amint napjainkban. Az egyház az erőmegfeszités ellen szin-
tén kifejti erejét tőle kitelhetőleg, minden hatás ellenhatást 
szülvén. Ez egyszerű megfejtése, miért fesziti meg az egy-
ház erejét oly láthatólag. De ez nem is utolsó, mert mindig 
lesznek hitetlenek, k ik az egyházat gyűlölni fogják ; azon 
mag, melyet ma a liberálisok elvetnek, nem vesz ki, sok 
burjánt fog kihajtani és az egyháznak mindig lesz baja, 
hogy a társadalmat a liberális szeméttől megtisztítsa, hiszen 
azért ecclesia militans. 

Egyben mégis egyetértünk a Naplóval és igy igazat 
adunk neki, t. i., hogy „e küzdelem kimenetele kétséges nem 
lehet." Mi még nem estünk kétségbe a társadalom jövője 
felett. Hiszszük, hogy van még a társadalomban annyi jó 
elem, mely képes lesz a dolgok jelen menetének fordulatot 
adni a ker. civilisatio előnyére és igy a küzdelem valóban a 
civilisatió érdekében fog eldőlni. Lehet, hogy sok, nagyon 
sok, idő fog még eltelni ; lehet, hogy a küzdelem még he-
vesebb lesz, lehet, hogy a mai hitetlenség, mit modern civi-
lisatiónak tetszelgőleg neveznek, még mélyebb nyomorba 
sülyeszti a társadalmat, míg majd fel fognak nyilni a sze-
mek, melyek behunyva engedik most magukat vezettetni és 
akkor — be fog következni nem bukása az egyháznak, 
mit a N. jövendöl, de győzelme és be fog következni a civi" 
lisatio megmentése is. Igen, e küzdelem „kimenetele kétsé-
ges nem lehet." „Ha van eszme, mondjuk mi is a Naplóval, 
mely magán viseli az isteni bélyeget, ugy a kor. (nem mai) 
civilisatio alapeszméje az. Ily eszmék csak győzelemre te-
remtvék." Halmai, 

MESSZEVIDÉK. E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a 
d o n a n o b i s D o m i n e. (Folyt.) 5. A világ nyúj t ja sok 
foglalatosság, a szórakozások és nyugtalanitások, k iszár í t ják 
a szellemet ; miért kell, hogy azt hében-korban megmeg-
nedvesitsük é3 u j í t suk , mint erre már szent Pál intett 
bennünket: „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. 
(Ef ez. 4, 23.) — Dávid király világi gondoktól k i fá radva , 
szárnyakat birni ohajtott , hogy a világból k i fu tha tna 
és nyugtot lelhetne: „Ki ad nekem szárnyaka t , mint a g a -
lambnak, hogy röpüljek és megnyugodjam ?" (Zsolt. 54, 7) 
— Mivel pedig testével ezen világot el nem hagyhatá, leg-
alább időről időre igyekezett az ország kormányzásának 
foglalatosságaitól elszakaszkodni, hogy a magányban Is ten-
nel társaloghatna, hol aztán szellemének nyugalmát fe l ta-
lá lá : „íme elfutván eltávoztam és a pusztában laktam." 
(Zsolt. 54, 8) — Maga Krisztus Jézus, ki pedig nem szorult 
magányra , hogy Istennel egyesülve maradjon, szintén 
gyakran megvált az emberek társaságától és hegyekre 
vagy pusztákba vonult, ott imádkozandó: „Es elbocsátván 
a sereget, felméne a hegyre egyedül imádkozni. (Máté 14. 
23) — 0 pedig eltére a pusztába s ott imádkozik vala. 
(Luk. 5, 16) — O azt is akarta, hogy az apostolok, miután 
elváltak a világot t an i t an i , magányos helyre visszavonul-
janak, hogy szellemüknek itt nyugalmat szerezzenek : „ J e r -
tek külön egy puszta helyre és pihenjetek megegykevéssé." 
Márk 6 31. — Ezáltal Jézus értésünkre a d j a , miszerint a 
szellem maguknál a szellemi foglalkozásoknál, melyeknél 
huzamosb ideig emberekkel van dolgunk, elfárad annyira, 
hogy a magányban szükséges azt ismét megedzeni. 

6. A világ fiai, kik megszokták örömüket mulatsá-
gokban , vendégségekbon és játékokban keresni, azt gon-
dolják , hogy a magányban, hol ily víg időtöltés hiányzik, 
kiállhatlan unalmat kell eltűrni. I ly sorsuk van csakugyan 
azoknak , kiknek lelkiismerete bűnkelepczébe jutot t ; mer t 
míg az ilyenek világi dolgokkal foglalkoznak , lelkük 
ügyeire nem gondolnak ; de ilyetén foglalkozások híjával 
lévén, a magányban, hol nem keresik az Is tent , azonnal 
lelkiismereti mai-dosásókat éreznek s azért ott nem nyu-
galmat- , hanem csak unalmat, gyötrelmet, találnak. De ha 
valaki az Istent őszintén keresi, a magányban nem unal-
mat, hanem benső megelégedést és örömet talál, mort a bölcs 
biztosit bennünket, hogy az Isten társasága sem keserűséget, 
sem unalmat, hanem örömet és békét, szerez : „Nincs keserű-
ség az ő társaságában, sem unalom a vele lakásban, hanem vi-
gasság és öröm. Bölcs." 8,16. — Nyári időben, midőn a többi 
bibornokok villáikra költöztek, a tiszteletreméltó Bellarmin 
bibornok egészen magányos házikóba vonult, hol egy hó-
napon át lelkigyakorlatokat vett s azt szokta mondani, 
hogy ez az ő legkedvesebb mulató ideje ; talált is ott bizo-
nyosan sokkal több szellemi örömet, mint a többiek minden 
mulatságaiknál. Kétszer egy évben vett borromei szent 
Károly lelkigyakorlatokat, melyeknél mennyei örömekot 
éldelt ; midőn egykor Barallo hegyén vette azokat, ezen 
idő alatt végső betegsége tört rá, mely őt sirba vitte. Szent 
Jeromos is (Epist. 4. ad Rust.) azt mondá, hogy őneki a 
magány földi mennyország. 

7. Azonban itt valaki tán ellenvethetné : „Már micsoda 
örömet lehet abban lelni, ha valaki egészen magányosan 
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van anélkül , Hogy mással társaloghatna?" Sz.Bernárd(Epist. 
ad frat . ) erre azt feleli : „Az nincsen a magányban magá-
nyosan, ki abban az Istent keresi ; mert akkor Isten maga 
kiséri öt oda és több megelégedést szerez neki, mint ha e 
világ legelőkelőbb herczegei s urai társaságában volna. Én , 
teszi hozzá a szent, soha se voltam kevésbbé magányosan, 
mint midőn a magányban tartózkodtam. Izaiás próféta le-
ír ja számunkra az édességet, melyet az Ur ízlelni ád azok-
nak, k ik őt a magányban keresik: „Megvigasztalja az Ur 
Siont és megvigasztalja annak minden romjait és gyö-
nyörűséges helylyé teszi annak pusztaságát és kietlenét az 
Ur kertévé ; öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és 
dicséret szózata." (Iz. 51, 3.) — Az Ur nagyon ért a vi lág-

ff 
tói visszavonult lelkek vigasztalásához. O ezerszeresen pó-
tolja a világi örömekben szenvedett minden veszteségüket. 
0 azt eszközli, hogy a magány számukra gyönyörkertté lesz, 
hol őket kielégítő békét találnak ; mert ott nem lelhető a 
világ nyughatatlansága, hanem csak dicséret és hála Isten 
iránt , ki a lelkekkel ily szeretetteljesen bánik. Ha a ma-
gány semmi más vigasztalást se nyú j tana , mint az örök 
igazság megismerését, mégis ez egyedül elégséges volna 
arra, bogy az az embernek szükségkép mindenek felett k ívá-
natosnak tessék. Mert ha azon igazságokat, melyek az Istent 
és isteni dolgokat tárgyazzák, megismerjük, azok betöltik 
szellemünket, mit a világ hiuságai nem eszközölnek, mint-
hogy minél inkább megismerjük őket, annál inkább belát-
juk, hogy azok csak csalfaság. De épen ezen nagy gyönyör 
az, mit a szoros magányban lelkigyakorlatoknál megízle-
lünk ; itt világosan megismerjük szent hitünk elveinek igaz-
ságát , mily nagy gondolat az örökkévalóság gondolata, 
mily utálatos a bűn és mily becses az Isten malasztja, mily 
bensőleg szeret bennünket az Isten, mily hiúk e világ javai 
és mily balgatagul cselokesznek, k ik azok megnyerése vé-
gett amaz örök javakat veszítik el és helyettük kínteljes 
örökkévalóságot cserélnek be. 

8. Miután pedig ezen igazságokat megismertük, meg 
is ragadjuk a leghatályosb eszközöket örök üdvünk bizto-
sítására s lelkünk ekkor, mint Jeremiás mondja, önmaga 
fblé emelkedik: Sedebit solitarius et tacabit ; quia levavit 
super se. Jerem. Siralm. 3, 28. 

(Vége köv.) 

MARIA-LAACH. D e h a r b e J ó z s e f a t y á n a k 
é l e t e é s h a l á l a . A fentebb említett testi bajhoz még 
egy másik is járult, mely a pátert élte utolsó éveiben gyötré, 
igen nyakas s mellette igen fájdalmas májbaj . Mindazonál-
tal jó kedve egy perczig se hagyá el őt, aminthogy kö-
zelgő halálát is a legnagyobb lelki nyugalommal, sőt öröm-
mel, várta, miközben gyermekded ajtatos lelkülete által 
társainak folytonos jó például szolgált. Midőn e sorok írója 
kevéssel halála előtt meglátogatta, székében ülve találta, a 
mint iratait rendezte. Tudta, hogy nem sokára meg kell 
halnia s azért, mint mondá, hagyatékát rendezte, mit oly 
egykedvűséggel tett , mintha valami kis kirándulásra k é -
szülne. „Az elválás órája közéig," mondá mosolyogva s 
midőn én, mélyen elszomorodva, feleletemben az Isten aka-

ratát említeném, „igen", —viszonzá, — „nincs az égben s a 
földben jobb és szentebb valami, mint az Isten akarata s 
óvjon az ég, hogy valaha mást aka r j ak , mint a mit az ren-
delt." Igy gondolkodott ő egész életén át, mint azt magavi-
selete nem egy izben fényesen megmutatta, midőn a leg-
szenvedélyesebb üldözésekkel, sőt a halállal, szemben á l -
lott s ezért többi erényeiről bátran hallgathatunk, kivévén 
a következő vonást, melyet esetleg egyik volt társának 
szájából hallottam, midőn egy bizonyos alkalommal Olivaint 
atyáról, azon páterek egyikéről, volt szó, kit a párisi com-
munardok több tálcával együtt meggyilkoltak. Kiindulva 
abból, hogy Olivaint a tya több izben menekülhetett volna 
s hogy azoknak, k ik erre figyelmeztették s a menekülésre 
sürgetve intették, ezt felelte : „már micsoda nagy dolog 
meghalni? s egyébiránt azon házban, melynek én elöljárója 
vagyok, raj tam kivül még több testvér is van ; a jó kap i -
tány pedig a veszély órájában nem hagyja el a hajót, hacsak 
nem mint utolsó", — kiindulva ebből, mondom, a jelenlevők 
ogyike azt állította, hogy ez nem bátorság, hanem v igyá -
zatlanság, mire, „az elöljárónak alárendeltjei iránti szeretete 
különös egy dolog", válaszolta egy másik „s ha megenge-
dik, beszélek erre nézve egy esetet, mely ezt, reménylem, 
böbizonyitandja. 1847-ben volt, midőn Deharbe atyával 
együtt Luzernból menekülni kénytelenittettünk. Két napig 
folytonosan gyalogoltunk már, majdnem minden pihenés, 
s minden élelem nélkül, míg a furkára , az Uri és Wallis 
cantonok közti igen magasan fekvő hegyszorosra, ér tünk. 
De akkor már annyira kifogytam minden erőmből, hogy 
nem tudtam tovább menni. Leestem a hóba azon öntudattal, 
hogy utolsó órám ütött. Deharbe minden ékesszólását k i -
merítette, felemelt, segített, tovább vánszorognom ; mind-
hiába, lábaim nem bírtak többé és midőn ismét elestem, 
azt mondám neki: „Lehetetlen tovább mennem ; hadd haljak 
meg itten ; de ön mentse meg életét, azért siessen ; az esti ho-
mály közeledik s Ön előtt még igen hosszú út van ; ezenkí-
vül, ha nem siet, könnyen megelőzhetik a berni csapatok s 
akkor veszve van." — Deharbe atya azonban ezt válaszolá 
nekem: „nem hagyom el önt s ha meg kell halnunk, akkor 

együtt halunk meg" Ezen borzasztó pillanatban a 
Mindenhatóhoz folyamodott s forró imája meghallgattatott. 
A távolban két alakot kezdénk látni, melyekben, midőn 
közeledtek két erős wallisi parasztot ismertünk fel, k iket 
Deharbe atya felkért, könyörülnének raj tam, mire ezek 
jobbról balról megfogván, a mint lehetett, tovább czipeltek, 
míg hajlék alá értünk. Deharbe a tya akkor elöljáróm volt 
s ugy cselekedett, mint legújabban Olivaint. Váljon ez is 
vigyázatlan tett volt ?" 

Ne higye azonban senki, hogy a boldogult csak rend-
társai iránt viseltetett annyi szivességgel s előzékenységgel í 
hasonlót tapasztaltak nála mindazok, k ik valaha ér intke-
zésbe jöttek vele s azért erősen hisfcszük, hogy azoknak 
érte való imái meg fognak hallgattatni a Mindenható t rónja 
előtt. Requie3cat in sancta pace ! 



IRODALOM. 

„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 
(Folytatás.) 

„Man darf nach seiner (Grury's) Lohre und nach der 
Lehre der Kirche überhaupt niemals positiv die Unwahrheit 
reden und jede eigentliche Lüge, sowohl die Schadonlüge, 
wie die Nothlüge und selbst die eigentliche Scherzlüge wird 
als Sünde bezeichnet. — Wohl aber darf man auf Grund 
der Lehre von der Mentalrestriction zulassen, dass Jemand 
sich täusche. — Überhaupt ist — und das verdient sehr in's 
Auge gefasst zu werden — die Lehre von der Mentalre-
striction nicht aus Missachtung, sondern vielmehr aus Ach-
tung vor der Wahrheit hervorgegangen. Sie verdankt ihre 
Entstehung dem Grundsatze, dass es niemals erlaubt sei die 
Unwahrheit zu redon und dass jede Lüge Sünde sei. Da es 
nun aber einzelne Fälle gibt, wo man verpflichtet ist zum 
eigenen oder fremden geistigen oder leiblichen Wohle die 
Wahrheit vorzuenthalten, so bleibt für diese Fälle, wofern 
man nicht, wie manche Moral-Philosophen und protestan-
tischen Moral-Theologen es gethan, in einer nach unserer 
Ansicht durchaus unzulässigen Weise der Nothlüge das Wort 
renden will, nichts anderes übrig, als der Gebrauch der 
Mentalrestriction. Wahrlich, nicht einer laxen, sondern 
einer sehr ernsten und strengen Anschauung von der W a h r -
heit und von der Pflicht, die Wahrheit zu reden, verdankt 
die Lehre von der Mentalrestriction ihre Entstehung." 

(Folyt, köv.) 

Y E G Y E S E K . 
— Ha a vallás veszélyes az államra nézve, akkor ter-

mészetes, hogy az illető tankönyvek is azok ; — igy okos-
kodott egy regensburgi iskolaigazgató s ennek következ-
tében a fiukat egy szép reggelen összegyűjtvén az udvarra, 
egytől egyig elcoufiscálta tőlük a kátét, mert abbau is, 
horribile dictu, az infallibilitas tanittatik. Nevezetes ezen 
igaz históriában két dolog; először az, hogy ezen forradalmi 
káténak szerzője Stadlbauer, ki könyvének iskolai könyvül 
való elfogadtatását a maga idején csak ismeretes vallási übe— 
ralismusának köszönhette, mely őt grata personává tette a 
kormány előtt ; s másodszor, hogy miután ugyané Stadl-
bauer már régebben meghalt, az általa könyvében tanitott 
infallibilitas ép oly „uj" dogma lehet, mint a mily követ-

kezetes a bajor kormáuy. Nem sokára megérjük, hogy a 
financzok megvizitálják az embert, ha van-e infallibilista 
könyve. 

— A hollandi parlament mind a két háza kis többség-
gel megszüntette a szentatya oldala melletti hollandi követ-
séget, daczára annak, hogy nemcsak a katholikusok, de a 
positiv protestánsok is, mindent elkövettek ezen eredmény 
meggátlására, Most tehát a királytól függ, váljon szentesi-
tendi-e ezen határozatot s ezzel elismerendi-e hivatalosan 
Ujolaszországot ? — Már pedig az olasz kormánynál hitele-
sített követek zárva találandják a Vatikán aj taját s igy a 
hollandi katholikusok nem lesznek egyenes összeköttetésben 
fejükkel. És ez megfontolandó dolog minden kormánynál. 

— A müncheni érsek az egész adventi idő tar tamára 
imákat rendelt minden vasár- s ünnep délutánján a tévelygő 
ókatholikusokért. Valóban nem fog ártani ezen imákat 
nálunk is gyakorlatba venni a mi felvilágosodott (!) ka tho-
likusaink észre térítése végett. 

Szere te tadományok a s zorongato t t szentatya , 
a jub i lár i s pápa, szániára. 

Összeg az előbbi két számból: 730 forint 70 kr., 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 16 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Újévi ajándékul a szentatyának : 
Az esztergomi papnövendékek 30 f r t és 2 cs. k. arany 
Winter Ágoston pestbelvárosi káplány . . . 1 f r t 
Dr. Csősz Imre főgymnáziumi igazgató . . . 5 „ 

Kegyes adakozás. 
Az oslii hivek a bold. Szűz Mária szeplő-

telen fogantatása egyletének 11 f t . 74 k r 

Szerkesztői üzenetek. 
T. I. N. - K á 11 ó. Mindenesetre fogjak használni. Söt kér jük a 

további munkálkodást. 
S. J . Gy. J o v á n a z a. A reclamált 13-ik számról tessék tudósí-

tani, hogy melyik félévről. 
P . Z. Az illető papnöveldéi magyar iskolák által kiadott könyvek 

megjelentek, miként azt a lapokból, melyeknek beküldettek, láttuk. Az 
előfizetést mi is hirdettük, mert a r ra felkérettünk. A megjelenést nem 
jelentettük, mert az illető iskolák jónak lát ták a műveket hozzánk be 
nem küldeni. Más lapokból a jelentést át nem vettük, mer.t mi se vissz-
hang, se másoló intézet, nem vagyunk. Tessék tehát az illető iskolákhoz 
fordulni. 

ß A. Ami a kaszinóba való lépést illeti, gondolnám, nem fog á r -
tani. Egy bátor, buzgó, katholikus~pap sokakat megnyerhet, ha alkalmi-
lag határozottan, de megnyeröleg, felszólal. Pulveres pedum tunc excu-
tiendî, si oleum ot operám perdidimus. Különben a visszalépés mindenkor 
lehetséges. — A kis- és nagypapnöveldei növendékek kötelesek magokat 
a vizsgálat elé állítani, de szabadságoltatnak, t. i. mint papnövendékek. 
Az olasz növendékpapok besorozása elleni tiltakozások együtt találhatók 
Eoskoványi Monumenta catholica torn. VIII . 

G. A. R ó m a . Legyen szíves a „Corresp. de Rome" szerkesztősé-
gének megmondani, (Via Frat t ina 51.) hogy a „Religio" szerkesztője és 
Cs. Nándor egy személy, tehát a lap egy példányban küldessék. 

Felelős szerkesztő CSELKA M N D 0 R . 

Nyomatott Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁ2I S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap lieten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

. félévre helyben s posta. 
1 küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, január 27-én. 8 . I. Félév. 1872. 

Méltóságos főtisztelendő 

BIRO L A S Z L O 
szatmári püspök, királyi udvari tanácsos, apostoli főjegyző, vaskoronarendi lovag, bölcsészet- és bittudor, 

'január 21-én életének 6G-ik évében meghalt Szatmáron. 
Azoknak, kik hivatvák az egyház ellen most világszerte intézett harczban az egyház 

j >gai felett őrködni, első sorban küzdeni vezérül s például szolgálni, sorai hazánkban, a jóknak 
nem kis fájdalmára, ritkulnak. Kidőlnek legjobbjaink s ez aggodalommal kell hogy eltöltse szivün-
ket. A boldogult a magyar püspöki karnak egyik dísze volt, kit tudomány, szivjóság, kegyesség, 
specifice magyar jellem, fáradhatlan tevékenység, szent élet, kudvessé tett mindenki előtt. Halála 
annál fáj lalmasabb, minél váratlanabb. Emeljük fel szivünket buzgó imában Istenhez, hogy a 
boldogultnak örök nyugalmat, az árva megyének hozzá hasonló főpapot s a magyar egyháznak 
hasonló buzgó vezért adjon. 

Az örök világosság fényeskedjék neki. 

TARTALOM. Csuda és téteményes vallás. — A 
katb. egyház isteni tekintélye. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Csuda és téteményes vallás. 
Végre, ha a tapasztalat útján vont ama törvény, 

miszerint a rothadásnak indult test csakugyan meg-
halt, a természeti erők által megsemmisíttethetnék, 
tenki se merné a holtat eltemetni, nehogy oka legyen 
halálának, mint akit a természeti elrejtett erők is-
mét életre kelthetnének s igy erkölcsi kötelmeink 
teljesítésében is gátolva lennénk, amennyiben szün-
telen habozásnak lennénk kitéve azok összeütközése 
et etében, ha a tapasztalat bizonyosságáról alapos 
Ítéletet nem hozhatnánk, ha azon eredménye-
ket, melyek a tapasztalat ismert törvényeivel ellen-
keznek, a természeti erők s törvények által is léte-
sithetőkuek nyiivánitnók. 

Az előadottak nyomán világos, miszerint e bizo-
nyos és erős, semmi a természetben elrejtett erők 
által soha meg nem másítható, tapasztalásról való Íté-
letünk észszerű; de épen ily bizonyossággal és ész-
szerüséggel állitható, miszerint minden oly ered-
ményt, mely az állandó folytonos tapasztalattal hom-
lokegyenest ellenkezik, nem a természet erőire, ha-
nem közvetlen Istenre, mint okra, kell visszavinnünk 
vagyis hogy az valóságos csuda s a ki ezt tagadja, 
tagadni fog minden tapasztalást. A tapasztalás útján 
szerzett e bizonyosság elégséges a csudák fel is-
merhetőségére, mert észszerű. 

Abból, hogy a tapasztalat tanúsága csak oly 
bizonyosságot, lehozást, enged, mely bői kisebb vagy 
nagyobb valószínűséggel csak a lehetőségre követ-
keztethetni, nem pedig a szükségességre, mint az „a 
priori" okoskodásnál, nem következik egyúttal, 
hogy a tapasztalat által megállapított dolgok rendes 
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menetétől való eltérés nem azonnal közvetlen isteni 
okozat, hanem csak az előttünk ismeretlen termé-
szeti erők és törvények eredménye; mert nem min-
den tapasztalatnak tulajdonítjuk mi azon bizonyos-
ságot, megkülönböztetve az átalános és egyes tapasz-
talatokat. A tapasztalat útján való lehozás nem 
szolgáltat ugyan egyetemes feltétlen szükségességet, 
mint az ész világos okfőiből való lehozás, de igenis 
nyújt viszonylagos szükségességet, melynél fogva 
lehetséges ugyan a kivétel, de reánk nézve ismeret-
len, következőleg nincs semmi észszerű ok, hogy azt, 
.mi átalános tapasztalat útján nyilvánul, mint kevesbbé 
bizonyosat tekintsük, mivel még gondolható egy más-
nak, ettől elütőnek lehetősége. 

Ha mi egyes részletes tapasztalati észleléseket 
kétségbevonbatlan bizonyos ismeretek gyanánt akar-
nók másokkal elfogadtatni, például azért, hogy ma 
hideget tapasztalunk, következtetnők, hogy ugyanaz 
log lenni e napon minden évben, tévednénk s mél-
tán babonaság gyanújába esnénk; de ha egyetemes 
tapasztalati észleleteknek, melyeket mindenki e vi-
lág kezdete óta egész mai napig számtalanszor tett, 
például, hogy a tűznek égető ereje van, a nap után éj 
következik, állandó bizonyosságot tulajdonítunk 
úgy, hogy lényeges eltéréseket az ily tapasztalatoktól 
természetfeletti okozatnak tartunk, bizonyosan ész-
szerüleg gondolkodunk s cselekszünk, mert az érzé-
kek állandó bizonyítéka a bölcselet elvei szerint is 
teljes tökéletes bizonyosságot nyújt. Ha tehát az ér-
zékek csalhatósága elég okot adna a bizonytalan-
ságra, úgy nem lesz köztünk semmi hitel, mi nem 
fogunk önmagunknak se hinni azaz érzékeink sem-
mire se valók, mint hogy tévelybe vezessenek. 

A gondviseléses Isten szerencsénkre jobban 
gondoskodott az emberekről, kiket habár nem is a leg-
tökéletesebb, de oly tökéletes érzékekkel látott el, 
hogy az igazat a hamistól, a hasznost az ártalmastól, 
csak akarják, megkülönböztethessék. Ezek segélyé-
vel tehát a tapasztalat útján ugyanazon bizonyos-
sággal, melylyel tudjuk, hogy vannak természeti 
törvények s hogyan működnek, bizonyosak vagyunk 
a szokott rendtől való eltérésről s a csudáról; igy 
bizonyossággal különbséget teszünk a természet és 
emberi kéz művei közt; ha egy kőhalmazból palotát 
veszek észre emelkedni, senki se lesz oly oktalan, hogy 
azt gondolja, miszerint a kövek önmaguktól illesz-
kedtek úgy össze; ha pedig bizonyos lennék arról, 
hogy azt emberi kéz nem épitette, kényszerülve len-
nék mégis az elégséges oki elvnek hódolni s maga-
sabb tényező okot engedni meg. 

Ha a tapasztalat útján szerzett ismeret nem elég-
séges bizonyossággal bir, akkor kétes minden tulaj-
don, birtokjog s a családi élet maga lehetetlen, nem 
is emlitve azt, hogy ez esetben a ki az ily feltételes 
természetben rejlő erők ismeretével birna, mindenek 
sorsának ura lenne. Maga Feuerbach, a csudák ellene, 
tesz bizonyságot erről: Das oberste Gesetz aller Er-
fahrung, alles Denkens, die B.isis selbst unseres Le-
bens, die Hypothek unseres Glaubens und Zutrauens 
zu den Sinnen beruht einzig und allein auf der Be-
stimmtheit der Natur der Dinge. (Uber das Wun-
der.) 

A csudának a természeti okozattól való meg-
különböztetésére , vagyis hogy valamely tüne-
mény valóságos csuda gyanánt tekintessék, nem 
elég annak szokatlansága s rendkívülisége vagy 
olyan természete, melynek csak nem tudja az ember 
okát adni, hanem szükséges, hogy nyilvános legyen 
az indok s bizonyos a jel, mely a természetfeletti 
okra utal bennünket ; erre pedig más nem kívánta-
tik, mint hogy azon természeti törvényeket, melyek 
szerint az erők működnek s melyeknek az eredmény, 
ha ez természetes volaa, lenne tulajdonitható, annyi-
ban ismerjük, hogy értsük, váljon a természet erői 
az ily okozat eredményezésére elégségesek, képe-
sek-e? Éljünk hasonlattal. Olvasom, miszerint Krisz-
tus urunk a vakon született szemeit sárral megkenve, 
látását visszaállította; e gyógyításnak a természeti 
okozattól való megkülönböztetésére nem szükséges 
más természeti törvények ismerete, mint annak tu-
dása, mely szerint a sár, ha vele a szemek megkenet-
nek, működik. Hasonlókép, ha olvasom, hogy Krisz-
tus semmi gyógyszert se használva, egyedül pa-
rancsszavára, sántákat s mindenféle betegséget gyó-
gyított, legfölebb a természetben rejlő gyógyerőről 
vagy képzelődés hatásáról, mint természeti okról, 
lehet szó s azon kérdés, váljon az ily gyógyítás ter-
mészetes eredmény-e vagy természetfeletti s azért 
csuda, azon fordul meg, váljon az emiitett ismert 
gyógyerők oly törvények szerint működnek-e, hogy 
a gyenge tagokat rögtön megerősítik s mindenféle 
betegséget hirtelen meggyógyítnak ? 

A csuda felismex'hetősége tehát nem kivánja, hogy 
minden természeti erőt s törvényt ismerjünk; elég csak 
néhányat ismerni s azokat se annyira, hogy egyenkint 
tudjuk mindazon eredményeket, melyeket hozhatnak 
létre a szóban levő természeti erők, hanem csak any-
nyira, váljon a szóban forgó okozatot létrehozhat-
ták-e vagy se? szóval, elég ismerni azokat, melyek 
bizonyos okozatban tényezők s egyszersmind tudni, 
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minő eredményeket szoktak azok máskor létrehozni, 
minthogy a rendes eseményekből tanuljuk a bizo-
nyos erők hatékonyságát. 

Nem tudják tehát, mit kívánnak azok, kik a 
természet erejének titkos mélységére utalva állitják, 
hogy arra, miszerint bizton Ítélhessünk, hogy vala-
mely tünemény csuda, szükség lenne a természet 
minden erőit s törvényeit pontosan ismerni, mint 
Rousseau mondja: a csuda kivétel a természet tör-
vényeitől ; azért, hogy róla Ítéletet mondhassunk) 
mindnyáját kell ismernünk (Lettre III. de la Mon-
tagne.) Mintha bizony azt, váljon bizonyos beteg 
gyógyítása csuda vagy természeti okozat e? meg 
nem itéihetnők, hacsak eleve azon törvényeket is, 
melyeket az égi testek kölcsönös vonzásaikban kö-
vetnek vagy melyek a vegyészetben működnek, nem 
ismerjük ! annyival inkább, mert nem is szükséges 
részletenként tudni, mit hozhat létre a természet ereje, 
hanem csak azt, mit nem eredményezhet. 

Bizonyos működő okerők megismerhetők igen-
legesen, tevőlegesen s nemlegesen, tagadólagosan ; 
az elsőnek akkor van helye, midőn bizonyosan van 
megállapítva róluk, mit s mennyit tehetnek vagy 
kell eredményezniük? Nemlegesen ismerem őket 
akkor, midőn tudom, mit épenséggel nem hozhatnak 
létre. Az utóbbi elég; ezen ismeretnél fogva minden 
habozás nélkül különbséget teszek a természet és 
művészet létesítette eredmények közt; látok egy jól 
x'endezett szép kertet, nem kételkedem, miszerint em-
beri kéz működött benne, különben a szép rend nem 
lenne megmagyarázható. 

Valóban, szellemi erőnk korlátoltságánál, az 
anyagi erők s törvények végtelenül nagy sokaságánál 
többféleségénél s változatosságánál fogva tagadhatat-
lan sok van a világegyetem egészében és egyes ré-
szeiben, melyekről bizonyossággal nem tudjuk, med-
dig terjed a természet működő hatalma ; de tudjuk 
azt, hogy meddig nem terjed s nem isterj idhet s ezen 
tagadólagos itélet, t. i. a természetben rejlő erők tör-
vényeink szerint mit nem eredményezhetnek, elég-
séges ; mert mihelyt olyan eredmény tűnik fel, me-
lyet nem hozhatnak létre, nyilvános, miszerint fen-
sőbb okból származik. E tagadólagos meghatározás 
könnyű minden esetben ; mert habár a természet néha 
szokott működése körén alul is hozhat elő eredményt, 
midőn a neki saját erőkben és törvényekben némi za-
varodás jó' közbe, mint ez a szörnyeknél történik : de 
saját hatékonysága körén felüli eseményeket soha se 
tüntethet fel, mert a meddig az erők nem hathatnak, 
ott semmi okozat se létesülhet általuk. Igy positive 

ugyan tüzetcsen meg nem határozható azon termé-
szeti erők tápláló minősége, mely öt kenyérben rej-
lik, de tagadólagosan bizonyossággal állithatjuk, mi-
szerint nem olyan, hogy elégséges volna 5000 éhes 
embernek teljes kielégítésére nemcsak, hanem még 
hogy 12 kosár hulladék maradjon belőle s igy az 
étkezés után nagyobb mennyiség legyen, mint előtte; 
(Ján. IV, 9, 12) mert ha ezt természetesen történhe-
tőnek veszszük, azon metaphysicai elv nem érvénye-
sülhetne: „az egész nagyobb egyes részeinél." Mint-
hogy tehát az elégséges ok törvénye nem enged meg 
okozatot ok nélkül, világos, hogy az ez esetben a 
dolgok természetes folyamában nem találtathatván, 
a természetfeletti világban keresendő. Szinte nem 
tudjuk bizonyosan positive az orvostudományban a 
természeti gyógyerők hatályosságát s nem határoz-
hatjuk meg tüzetesen, hogy azok erejével Hipocra-
tes mit tehetett volna, ha egész mostanig él ; de nem-
legesen meghatározhatni, miszerint e tudományban 
az emberi nem soha addig nem fog jutni, hogy az 
orvos nehéz betegeket egy pillanatban parancssza-
vára gyógyitson; mivel ez esetben az esemény lét-
okának nem más lenne mondható, mint az emberi 
akarat vagy puszta szó;úgyde az ember akarata már 
önmagában minden küleszköz nélkül nem a világi 
természet ereje s magok a szó szoros értelmében vett 
természeti erők az emberi akaratnak közvetlen nin-
csenek alávetve, hacsak netalán az emberi testben 
nem, ámbár ezek se mindannyian. Azért, ha az em-
ber magán kivül valamit létesíteni akar, kell, hogy a 
természettörvényei szerint bizonyos eszközöket hasz-
náljon. Ha tehát oly jelenségre akadunk, melyről 
nyilvános, miszerint egyedül az emberi akarat vagy 
ennek jele által a természet bármily tárgyában lé-
nyeges változás történt, bizonyos, hogy a kü'szinre 
látszólagosan működő erő nem lehet a tünemény va-
lódi oka s minthogy más benne fel nem fedezhető, 
ámbár az okvetlen szükséges : következik, hogy em-
berinél nagyobb erő működik; már pedig azt bizo-
nyosan tudjuk, miszerint az ember nem annyira ura 
a természetnek, hogy ennek minden legelrejtettebb 
erőit ismerné s azt kényekedve szerint akaratjára 
hajtsa; ha valaki ezt akarná tenni, annak a termé-
szet felett kell ne Jennie vagyis istennek lennie; ezt 
annyival inkább meg kell engedniök a csuda felis-
merhetősége elleneinek, mert abból, hogy a termé-
szet erőit nem mind ismerjük, annál kevésbbé hajt-
hatjuk az egész természetet kényünk-kedvünk sze-
rint, következtetik : miszerint bizonyos Ítéletet nem 
hozhatunk a csudáról. 

8* 
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Jogosan állítjuk tehát, miszerint mindazon az 
emberi akarat vagy szó eredményezte okozatban, 
melyekben az ember a természet uraként látszik sze-
repelni a természetet akaratja szerint hajlitva, nincs 
természetes oki összefüggés az ember parancsával, 
mert különben az elégséges okozati elv sértetnék 
meg; hanem az ily okozatok arra viendők vissza 
mint végokra, ki valamint a természet legelrejtettebb 
titkait ismeri, úgy annak ura és szerzője. Különben 
a természeti működő erőket némely okozatok tekin-
tetében positive ismerjük s igy váljon bizonyos oko-
zat ezen erőket felülhaladja-e, biztosan Ítélhetünk s 
igy több esetben biztosak lehetünk, váljon az ered-
mény a természet körén túl van-e? Egyes meghatá-
rozott esetekben még jobban kiviláglik ezen bizo-
nyosság. Vannak ugyanis tünemények, melyek jel-
lege bizonyossággal természetfeletti okra utal s a 
melyeknél elégséges természeti erők meg nem enged-
hetők. Ilyen a halottfeltámasztás. 

(Folyt, köv.) Bita. 

A katholika egyház isteni tekintélye. 

Az istentagadó Rousseau egyik komolyabb pillana-
tában ily véleményt adott a kath. egyházról: „Ha nokem 
valaki bebizonyítja,hogy hit dolgában alá kell magamat vet-
nem valamely tekintélynek, akkor azon pillanatban ka tho -
likussá leszek." Ha a legújabb távirati tudósításoknak 
hitelt adhatunk, az egyház legmegátalkodottabb ellen-
sége, Renan, visszatért annak kebelébe, ismét katholikussá 
lett. S miért ? Mert eddigi makacs tévelyében az igazság 
fénylő szövétnekénél végre belátta a z t , amit Rousseau 
hosszas tépelődései után sem akart elhinni, hogy t. i. hit 
dolgában minden ember, tehát még a legolsöbbrangú böl-
csész is, magát alávetni tartozik valamely tekintélynek 
s hogy e tekintélylyel Istentől egyedül a Krisztustól a la -
pított vagyis a kath. egyház az idők végéig ruháztatott fel. 

Ezen nagy igazságot védeni napjainkban annál szük-
ségesebb, minthogy nemcsak az egyház hivatásáról és szer-
vezetéről, hanem főképen annak isteni hatalmáról és tekin-
télyéről, a legzavartabb fogalmak és vélemények fogták el 
az elméket. Hivatot tak, hivatlanok, egyaránt részint szóval, 
részint Írásban, pénzzel, a világot kormányzó e mammonnal, 
megvesztegetett bérencztollak által egyházunkról ravaszul 
kiszámított galádsággal és hallatlan effronteriával oly eszmé-
ket terjesztenek, melyek azt csupán emberi, sőt mint 
magát már lejárt, fölösleges, veszélyes intézménynek tünte-
tik fel, annak hivatását félremagyarázzák, hatalmát gú-
nyolják s tekintélyét aláásni iparkodnak. Ezek ellenében 
az igazság fegyverével s nem mint ők, ráfogással és á lnok-
sággal, sicut lupi rapaces, küzdve, világosan és észszerűen 
kimutatni , miszerint a kath. egyház függetlenül minden 
más hatalomtól existál s hatalmát s tekintélyét isteni a la -
pon birja, leend értekezésünk czélja és feladata. 

Midőn Krisztus Urunk az emberi nem üdvözitésére e 
földön az egyházat alapította, azt ugyanazon hatalommal 
és tekintélylyel akar ta felruházni, melylyel őmaga mennyoi 
Atyjától birt . Kitűnik ez azon félremagyarázhatlan szavai-
ból, melyeket apostolaihoz intézett, mondván : „Amint engem 
küldött az Atya, úgy én is küldlek t i teket" *) vagyis 
ugyanazon hatalmat adom nektek is, melyet Atyámtól 
nyertem vala. S isteni küldetésének zálogául adhatott vol-
na-e Krisztus az apostoloknak és így az ö személyükben az 
egyháznak e hatalomnál egyebet, amivel Alapitóját és Fen-
tar tóját , ki vele láthatólag örökké nem lehetett, képviseljo V1 

Bizonyára nem. Ily hatalom, ily tekintély, kellett arra, hogv 
a látható egyház tagjai az üdv út ján biztosan vezéreltesse-
nek s a hit dolgában az egy és csalhatatlan igazság oszlo-
pához és erősségéhez minden századokon keresztül lekötve 
legyenek. Valamint eredetét az Isten Fiától vette az egy-
ház : úgy a neki adatott hatalomnak és tekintélynek is is-
teninek kell lennie. Mort ami istenilog alapittatik és pedig 
oly kiváltsággal, hogy az semmiféle földi hatalomnak alá 
nem rendeltetik ; ami az egység, szentség, közönségesség 
és apostoliság fenséges jellegeivel dicsekedhetik ; aminek 
fenmaradása ily ünnepélyes isteni Ígérettel biztosíttatik : 
„Az én országom nem e földről való, hanem mennyei," a) 
annak isteninek, hatalmának pedig szintén nem közönsé-
gesnek, hanem természetfelettinek, kell lenni. E hatalom-
mal felruházva mentek szét az apostolok az egész világra, 
miután hal lo t ták: „Megadatott nekem minden hatalom 
mennyben és a földön. Menjetek tehát , tanítsatok minden 
nemzeteket, megkeresztelvén ölcet az Atyának és Fiúnak 
és Szentéleknok nevében, tanítván őket megtartani mindazt, 
amit parancsoltam nektek."3) E hatalmat pedig nemcsak ők, 
hanem utódaik, a püspökök is, folytonosan gyakorol ták és 
gyakorolják azt jelenleg is és fogják is gyakorolni mindig 
Annak védpaizsa alatt , ki folytonos támogatásáról ekként 
biztositá őket : „És én veletek vagyok mindennap a világ 
végéig."4) S e hatalom különösen ama monumentális vég-
rendeletben van kifejezve, mely az egyház számára magá-
ban foglalja ama nagyszerű örökséget : „E kősziklára fogom 
építeni egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajta."5) Korszerűen és következetesen cselekszik tehát 
mindaz, legyen bár tudós vagy tudatlan vagy az észvilág 
legtündöklőbb napja gyanánt ragyogó bölcsész, kinek t u -
dományától szarvai nőttek, ki az egyház tekintélye előtt 
meghódol, megfontolván a költő magasztos zöngelmének 
nagy igazságot kifejező ihletteljes hangjait : 

Kimérte Isten a 
Tudás határait 
S elfödi embertől 
Fenséges t i tkait ! 
A megadás szelid nyomán 
Az a valódi tudomány. 

Nem ok nélkül mondotta maga Krisztus, az élő Istennek 
Fia, hogy „aki az egyházat nem hallgatja, legyen előtted 

' ) Ján. 20, 21. 
' ) Ján. 18, 36. 
=>) Mát. 28, 18. 19. 20. 
«) Mát. 28, 20-
») Márk 16, 18. 
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mint a pogány és publicánus."6) „Az egyházon kivül nincs 
üdvösség," oly tekintélytől származó nagye'rteményü jelszó, 
kitől az egyház is, hatalmának talizmánját és tekintélyé-
nek dicsőségét örökölte. „Nem lehet annak Isten az a ty ja , 
ki az egyházat anyjának nem vallja,"7) szavai oly sz. 
férfiúnak, ki, mint az egyház hü bajnoka, érette és az á l -
tala vallott tanításért ontotta ki vérét. S azért hiába erő-
ködnek az egyház ellenei ezen istenitekintélyü intézmény 
megrontásán, hiába főzik istentolen terveiket a századok 
elemeivel bátran daczoló Sión megbuktatásán. Ha az egy -
ház még oly dühhel üldeztetik is, mint a pogány csá-
szárok ker. vért szomjazó hyenáinak korában , azért 
meg nem szűnik az s megfogyva bár, de törve nem, élni fog 
a világon elterjedt összes egyházak és nemzetek létének 
határain túl. Mert egy sz. a tya vallomása szerint a kath. 
egyház az égen világoskodó holdhoz hasonlítható: „Decro-
scere potest, deficere non potest."9) Az egyház faláról visz-
szapattannak a legmérgesebb nyilak is s legtöbb esetben az 
egyház testének mit sem árthatván, megsebesítik a leg-
vakmerőbb lövöldözőt, ki ellene tört ! Az egyház ereje az 
ellenségei részéről tapasztalt minden dühöngés és vad tom-
bolás daczára is nem hogy csökkenne, hanem még inkább 
nő s idővel sokaknak, k ik őt üldözték vagy megvetették, 
romlására leszen. Haszontalan minden emberi törekvés ; 
az egyház hatalma felülmúl mindeneket; az az ál la-
mok és kormányok önkényével, mint Dávid Groliáthtal, b á t -
ran szembeszáll, „aspiciens in Auctorem fidei et consummato-
rem Jesum, qui est heri et hodie et in saecula."9) Bármily erő-
seknek és ki tar tóknak látszassanak is különben az egyház 
ellen fenekedő rémphalanxok, az egyház ereje ellenében ere-
jük , mint a viasz, elolvad és akkor elbizakodottságukban is-
tentelenséségeik és ármanyaik, mintáz aláásott hegyek, r á -
juk omlanak ; mert csúffal és megvetéssel illették azon egyhá-
zat, melyet az isteni Udvözitő magával azonosított, mondván: 
„Aki titeket hallgat, engem hallgat és aki titeket vet meg, 
engem vet meg." „De ha," mint csak nem régiben egy 
nagynevű egyházi szónok az egyházi Önkormányzati szer-
vező gyűlésen igen helyesen megjegyzé, „a conflagratio 
lángjai lecsillapodnak, ha e zivatarok által felvert porfelleg 
leszáll, a bámuló világ a romok felett magasan kiemel-
kedve ott fogja látni régi, meg nem ingatott, positiójában a 
kath. egyházat fényleni, sebekkel bár megrakva, amely 
sebek azonban győzedelmének nemes jelei lesznek, mely 
sebek rokonságban lesznek ama sebekkel, melyeket a ViJág-
megváltó a kereszten szenvedett. Még mindig bebizonyult a 
történetekben : Stat crux, dum volvitur orbis. Avagy lehet-e 
magát valakinek, ha nem is nyilt ellensége az egyháznak, 
annak tekintélye alól emancipálni ? Legalább okosan nem. 
Mert valamint minden kornak az volt legnagyobb baja, 
hogy a gyarló emberi ész emancipálni akar ta magát az Isten 
akarata alól, mint amelyből származott : úgy jelen száza-
dunkban legsajnosabb jelenségként tűnik fel ama szomorú 
körülmény, hogy Döllinger példájára leginkább azok sze-

«) Mát. 18,17. 
') Sz. Cyprián. 
8) Sz. Ambrus. 
») Hebr. 13, 18. 

gülnek ellene az egyháznak, kik ennek, mint a n y j u k n a k , 
mely őket ápolta és minden ügybajaikban védelmezte, leg-
többet köszönhetnek s kikről az egyház épen azért méltán 
elmondhatja: „Inimici hominis domestici eius!" 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MESSZEVIDÉK. E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a 

d o n a n o b i s D o m i n e . (Vége.) Földi vágyakból k ibon-
takozva a lélek imádság által, azon ki vánság által, hogy 
egészen Istené legyen, önmaga feláldozása által, sokszor 
ismételt bánat indulata által, szeretet és odaadás által, I s -
tenével egyesül és ily módon a tei-emtett dolgok fölé emel-
kedik ugy, hogy sajnálnia kell azokat, k ik e világ javait 
oly nagyra becsülik, holott ő azokat megveti, megismervén, 
hogy felette silányak és mél ta t lanoka sziv szeretetére, mely 
teremtve van végtelen jót , t. i. Istent, szeretni. Bizonyos, 
hogy aki elhagyja a lelkigyakorlatokat, azokat egészen 
máskép és sokkal jobb lelkületben hagyja el, mint kezdte. 
Már aranyszájú szent János azon véleményben volt, hogy 
a magányba való visszavonulás nagy eszköz a keresztény 
tökély elérésére és bizonyos tudós iró mondja : „Boldog, k i 
Krisztus Jézustól kisérteti magát a világ üzelmeiből lelki-
gyakorlatokba, hol olyatén magányt élvez, mely a menny 
örömeiben osztályrészt szerez számunkra!" Világos, hogy a 
szent beszédek, melyek a templomban tar ta tnak, igen üd -
vösek ; de ha a hallgatók azok felett sokat nem gondolkod-
nak, mégis csak kevés gyümölcsöt hoznak ; mert tulajdon-
kép az elmélkedések azok, melyekből a szent eltökélé-
sek származnak; soha se fogunk helyesen gondolkodni 
a mondottak felett, ha nem magányban teszszük. Miután 
a kagyló befogadta az ég harmatát , tüstént becsukódik 
és leszáll a tenger fenekére, hol benne gyöngy képződik. 
Bizonyos, hogy csak mély és csendes megfontolása az 
igazságoknak, melyeket a szent beszédben halot tunk 
vagy könyvekben olvastunk, teszi oly tökélyesekké a 
lelkigyakorlatok gyümölcseit. Azért inté gyakran a 
missióknál paulai szent Vincze hallgatóit, hogy ugyan 
vegyenek egészen magányosan magányos helyen lelki-
gyakorlatokat. Egy szent elv, jól megfontolva, elégsé-
ges valakit szentté tenni. Xaveri szent Ferencz a szentírás 
e szavától: „Mithasznál az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, lelkének pedig kárá t vallja ?" Máté 16, 26. 
oly mélyen át lett hatva, hogy elhagyá a világot. Bizonyoä 
tanuló, ki istentelen életet élt vala, szent életet kezdett, m i -
után egy jámbor szerzetes áldozár a halál gondolatát hozta 
volna emlékezetébe. Midőn ancyrai szent Kelemen anyja őt 
e szavakkal : „Örök életre igyekszünk eljutni," az örökké-
valóságra emlékezteté, Krisztus Jézus iránti szeretetből ör-
vendve elszenvedte a legrémitőbb kinokat. 

9) Hogy a magányban egész magányosan megtartot t 
lelkigyakorlatokból származó nagy előnyökről helyes f o -
galmunk legyen, jó lesz néhány példában látni, minő csu-
dálatos megtéréseket eszközölt az Iston a le lkigyakorla tok 
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segélyével. Maffei atya beszéli, hogy Sienában bizonyos 
tudós volt, ki egész nyilvánosan botrányos életet élt. Vé-
letlenül hitküldér jöt t Sienán keresztül ; ez a szerencsétlen-
nek lelkigyakorlatokat tartott , mire emez megtért és töre-
delmesen meggyónt. Sőt, midőn egy nap nagy népsokaság 
gyűlt össze a templomban, kötéllel nyaka körül kért ott az 
egybegyűltektől bocsánatot az adott nagy botrányért ; azu-
tán a kapuczinusok rendébe lépett és szentség hírében halt 
el ; halálos ágyán megvallá, hogy minden jót a le lkigya-
korlatoknak kell köszönnie. — Bartoli a tya beszéli, hogy 
bizonyos német nemes ember mindennemű bűnökbe rohant, 
sőt lelkét szerződésileg az ördögnek átadta ; midőn pedig 
a lelkigyakorlatokban részt vett, bűnei felett oly bánatot 
érzett, hogy fájdalmában többször elájult és ezután mind 
haláláig szigorú vezeklésben állhatatosan megmaradt. — 
Rosignoli atya beszéli : Siciliában bizonyos nemes embernek 
fia volt, k i oly kicsapongó életet élt, hogy atyja, miután 
javítására sok eszközt sikertelenül forditott volna, végre 
elhatározta őt a tóbbi gonosztevőkkel egy gályán megláu-
czoltatni. Egy jámbor szerzetespap azonban részvéttel 
volt a szegény if jú iránt ; felkereste és szeretetteljes maga-
viselete által rábir ta őt, hogy az örök igazságokat elkezdé 
fontolgatni ; erre az ifjú átalános gyónást kivánt tenni, mire 
életét oly egészen megváltoztatá, hogy apja őt házába ismét 
örömmel befogadá és, mint előbb, szereté. 

10. Miután egy flamaudi, k i gyalázatos életet élt, lel-
kigyakorlatokban részt vett és utána őszintén megtért, 
barát ja i csudálkoztak az ő megtérésén ; ő azonban igy szóla 
hozzájok : „Ti csudálkoztok r a j t a m ; én nektek azt mond-
hatom, hogy magok az ördögök, ha lelkigyakorlatokat 
vehetnének, azokból bűnbánó lélekkel térnének vissza." — 
Másvalakinek, ki szerzetespap volt, do magát oly roszul 
viselte, hogy minden embernek kiállhatlan volt, elöljárói 
azt parancsolták, hogy vegyen lelkigyakorlatokat. Mielőtt 
e parancsnak engedett volna, kaczagott és gúnyolódva igy 
szólt a többiekhez : „Készen tartsátok számomra a szent-
ség koronáját , hogy azt, ha majd visszajövök, magamnak 
feltehessem !" De miután a lelkigyakorlatokban részt vett 
volna, minden szerzetestársának példányképe lett ugy, 
hogy a többiek szintén lelkigyakorlatokat venni akar tak . 
Történt egykor , hogy néhány fiatal ember , midőn 
többeket barát jaik közül lelkigyakorlatokra menni l á t -
tak , elkísérték őket, nem, hogy magok is azokon részt 
vegyenek, hanem hogy ezen áhítatos gyakorlat felett élczes-
kedjenek ; de a dolog ellenkezőleg ütött ki ; mert eme köny-
nyelmü fiatal emberek a gyakorlatok alatt oly mélyen meg 
lettek indulva, hogy valamennyien elkezdtek sohajtozni és 
hogy mindnyájan meggyóntak s életüket egészen megvál-
toztat ták. — Még ezer hasonló példát hozhatnék fel ; mind-
azáltal nem akarom emiitlenül hagyni, mi történt Rómában 
a tükörtoronyban egy apáczáva], ki tudóst játszott , de mel-
lette igen tökéletlen életet élt. Ez csak ellenszenvvel állott 
rá, hogy a lelkigyakorlatokban, melyek zárdájában t a r t a t -
tak , részt vogyen ; de már az első elmélkedés az ember 
czéljáról és végéről oly behatást tőn ezen nénére, hogy el-
kezdett keservesen sírni, lelki vezéréhez ment és igy szólt 
hozzá: „Atyám ! én szent akarok lenni §s pedig rövid idő 
alat t ." Többet akart mondani, de könyei akadályozták. 

Amint czellájába visszatért, darab papirosra felirá, hogy ő 
magát egészen Krisztus Jézusnak ajándékozza s azonnal 
bűnbánó és visszavonult életet kezdett, melyet hol tá igfoly-
tatott . — Ha nem is volnának semmi más okaink, mégis 
már maga a nagy tisztelet, melylyel annyi szent a lelki-
gyakorlatok iránt viseltetett, kellene, hogy arra indítson 
bennünket, miszerint nagy becset tulajdonítsunk azoknak. 
Miután borromei szent Károly Rómában először részt vett 
a lelkigyakorlatokban, tökéletes életet kezdett élni. Szalezi 
szent Ferencz megvallá, hogy számára a lelkigyakorlatok 
szent élete kezdete valának ; a jámbor granadai Lajos a tya 
azt mondá, hogy egész élete nem leend elégséges közlésére 
az örök igazságok feletti nagy felvilágosodásoknak, me-
lyeket a lelkigyakorlatoknál nyert vala. Avila atya a lel-
kigyakorlatokat a mennyei bölcseség iskolájának nevezte 
és kövelte, hogy minden tanítványa részt vegyen azok-
ban. Lajos Bálás, szent-benedek-rendi atya, azt mondá, 
hogy Istennek egészen különös hálával tartozunk, mivel-
hogy emez utolsó időkben egyházának a lelkigyakorlatok 
nagy kincsét kinyilatkoztatta. — Tehát lelkigyakorlatokat 
nekünk magyar papoknak. Reájuk igen nagy a szükségünk. 

Parochus. 

BECS.A p a p o k e l l e n i t ö r v é n y e k h o z a t a l a , 
úgy látszik, itt se fog soká várakoztatni magára. Az i t -
teni lapokban legalább igen elterjedt azon hír, hogy minis-
teriumunk p, közeljövőben hasonló törvényjavaslatokkal 
szándékozik a birodalmi tanács elé járulni, mint a melyek 
a berlini birodalmi tanácsnak utolsó üléseit bizonyos t ek in -
tetekben oly mulattatókká, egyebekben oly undorítókká, 
tették. Ezt kell tehát mihamarább utánozni ; mert ki tudja, 
ha a porosz hadsereg majd megint egyszer meg fogja verni 
a mienket, váljon nem a Lutz-fé le törvényeknek segitségé-
vel teendi-o ezt V készüljünk tehát, a meddig lehet, mert a 
cultusministernek irodájából meritendi a jövőbeli hadvezér 
az oly szükséges genialitást, a hadsereg pedig mindazon 
szellemi és anyagi tulajdonokat, melyek szükségesek ar ra , 
hogy egy második Sadowánál ismét ne győzzenek az „is-
kolamesterek ;" ezen cultusministerialis bölcseség mentendi 
meg a szerencsétlen Ausztriát attól, hogy a tőzsde zsidóinak 
kezei közt végkép el ne vérezzék. 

Azonban, mindhiába a mi beszédünk, e törvények 
meg fognak hozatni nálunk is, „az egyházi szószékkel való 
visszaélés" tetszés szerint többévi börtönnel fog büntet-
tetni; igy aka r j ák ozt bizonyos mindenható elemek. 

Tokintve, hogy a papságnak rendeltetése és feladat» 
az, hogy a népeket arra tanítsa, mi a legszentebb, de egy-
szersmind az államok rendezett fennállására a legszüksé-
gesebb is, a vallásra, a jó erkölcsre, az erkölcsösségre, be-
csületre, hűségre s egyátalán minden erényre; tekintve,, 
szom előtt tartva, ugyané papságnak jelenlegi majdnem á t a -
lános üldöztetését és tör vény kívüliségét, az ember hajlandó 
volna az európai államok jövője iránt kétségbe esni. 

Avagy nem botrányos dolog, hogy erősebb kifejezést 
ne is használjunk, ha nekünk ilyen törvényokot Berlinből 
mernek hozni, onnan, hol a mindenirányu és felekezetű l a -
pok, sőt maguknak az országgyűlési képviselőknek őszinte 
vallomása szerint (ámbár i t t -ot t tevékeny közreműködésük 
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mellett is) a legelvetemodettebb erkölcstelenség épen most 
folytonos orgiáit üli ? onnan, hol a legkiáltóbb erkölcsi fes-
lettség a társadalom minden rétegeit megbélyegzi, hol a sze-
mély- és vagyonbátorság majd végkép megszűnt s a rablás, 
gyilkosság és fosztogatás nyilvános nappal majdnem már a 
megszokott dolgok közé tartoznak ? onnan mernek nekünk 
hozni törvényt s ráfogni, hogy erre nekünk szükségünk van ? 
Valóban, ez a keresztény nép sokat képes eltűrni s csak az a 
baj, hogy ily szemtelen experimentatióknak keserű gyümöl-
cseit ismét csak ama szegény népnek kell lenyelnie, mely-
nek vezetői a kezükbe adott vagy Isten tudja hogyan oda 
kerüit hatalmat mindig mindenfélére, csak nem becsületes 
czéloknak elérésére, használják ! 

Kettős erélylyel utasit juk vissza még csak a gondo-
latot is, hogy kormányunk ily szerencsétlen terveken törné 
fejét ; mert meg vagyunk győződve, hogy ezeknek érvénye-
sülése épen nálunk kétszerte nagyobb bajokat szülne, mint 
a bizonyos tekintetekben még némileg szerencsésbhelyzetű 
Németországban. 

Avagy nem tudnák illető helyen, hogy az évek óta 
oly, becsületesebb ügyeket megillető gonddal, gyengédség-
gel, elnézéssel s gyakran a keresztény nép zsebéből hozott 
áldozatokkal, ápolt s támogatott zsidó vagy ami majdnem 
ugyanaz, szabadkőműves sajtó olyannyira megmérgezte, 
aláásta, társadalmi viszonyainkat, hogy azoknak legott ha -
lomra kell dőlniök, mihelyt azon utolsó sarkkövet, melyen 
államépületünk még nyugszik, helyéből kimozdítják, é r t jük 
a népnek itt ott amúgy is már szomorúan foszladozó vallási 
meggyőződését ? avagy ne tudnák, mit egyébiránt nem is 
akarok említeni, hogy képzelhetők oly körülmények, me-
lyek közt a Laj thán innen s talán Laj thán túl is vérig kín-
zott papság egyszer azon gondolatra juthatna : ugyan elér-
kezett ideje, hogy már a magam védelmére is tegyek egy-
szer valamit . . . .? Nyomorult eljárás, meglehet, sőt való-
színű, hogy az egyedüli, melyhez az urak értenek, de mégis 
nyomorult, mindig oly ellenséget támadni meg, melyről 
tudjuk, hogy száz okból, legelőbb nagylelkűségből, nem 
fogja magát kellőkép védeni ; de mindennek van vége s ha-
tára lehetne egyszer bizonyos körök türelmének is. — Bár 
volna. Bár megelégelnék a jobb elemek már egyszer azon 
undorító lá tványt , hogy oly úgynevezett államférfiak, kik 
oehéz korszaknak számtalan égető kérdésével szemben 
eszmeszegényen s ügyefogyottan, tehetség s akarat nélkül, 
ál lanak, kiknek fogalmuk sincsen azon, bár nehéz, de mégis 
dicső, feladatról, melyet a kor, fájdalom, épen rá juk ruházott; 
hogy ez úgynevezett államférfiak nem találnak a maguk 
számára okosabb foglalkozást, sürgősb teendőt, mint azon 
törni fejüket, hol s mikép lehetne egy szegény káplányt va-
lahogyan bezárni ! 

íme a X I X századnak uralkodó eszméi. 

TURIN. E r k ö l c s t e l e n á l l a p o t o k a z o l a s z 
k i r á l y s á g b a n ; a „ p o l g á r i " ü n n e p é l y . Tagadha-
tatlan, hogy az olasz királyságnak pénzügyi állapota a leg-
roszabb a világon ; de ennél még roszabbak erkölcsi ál la-
potai. Hadd beszéljenek a számok, mint szokás mondani. 
1869-ben az olasz törvényszékek 226,526 Ítéletet hoz tak ; 
ez máj- soknak látszik, de tudni kell, hogy a bűneseteknek 

száma sokkal nagyobb volt, t. i. 306,221. Ezek közül 74,128 
esetben a kereset fölfüggesztetett vagy a bizonyítékok 
elégtelensége vagy a perbefoghatási határidőnek letelte 
azaz a bűnesetnek elévülése vagy végre amiatt, mivel a 
bűnöst nem lehetett kézrekeriteni. 5,567 esetben a tárgyalás 
felmentési ítélettel végződött. 

De az olasz királyság ebben is „halad" ! Az 1869/70-ki 
kétéves időszakban 27,912 főben járó per volt, míg 
1863/64-ben csak 14,818 fordult elő. Ugyanez évben 21,793 
rablási eset volt, míg 1869/70 40,748-at mutat már fel. 
Mily zsiványhaladás ! 

Az'1869-iki év végén azaz decz. 31-én, 13,461 g á l y a -
rabbal bírt a dicső királyság, míg a fegyházakban 9,974 
férfi és 674 nő tartózkodott ; a véglegesen elitélteknek száma 
tehát e napon 24,109-et t e t t ; ezeken kivül kereseti fogság-
ban volt 23,195 férfi 1,553 nő, 247 kiskorú fi- s 20 k i s -
korú leánygyermek ; már a gályára elitéltek 1,001 férfi és 
a fegyházi büntetésre nő és férfi összesen 13,306. Egy ik 
vétek miatt elitéltek, k ik még egy másik miatt is k e r e -
sett alá vonattak, 979 nő, 142 fi- és 33 leány-gyer -
mek ; összeadva e számokat kisül, hogy e tisztes társaság 
64,585 tagból áll ! 

A „megváltott és újjászületet t" Italiában évenkint 
100,000 befogatási eset fordul elő és létezik 400,000, mondd 
négyszázezer „honfi", ki folytonos rendőrségi felügyelet 
alatt áll. Ugy áll tehát a dolog, hogy Olaszországban 60 
becsületes, illetőleg be nem zárt , emberre egy gazember jön, 
ki a többi hatvannak azzal alkalmatlankodik, ha bezárva 
mással nem tud, hogy miatta folytonosan lótni futni kell, 
hol tanúbizonyságot tenni, hol mint esküdt fungálni az ő 
perében; — tanú 1869-ben több mint 1,900,000 — egy 
millió kilenczszázezer, idéztetett a különféle törvényszékek 
elé! Mindezek közt még korán se mondhatjuk, hogy a 
rosznak non plus ul t rá já t elértük ; a bűnügyi statistika 
folytonosan növekvő számokat mutat, mint ezt Lanza a 
parlamentnek színe előtt constatálta ; mi pedig erre f á j d a l -
mas sóhajjal csak azt mondhat juk: haec omnia tantum in i -
tia sunt malorum ! 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-O 
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel-Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 
(Folytatás.) 

A kilenczedik részben se marad sz. a szöveghamisitás 
és csűrés-csavarásban annyira ügyes „M. -Z tg" -nak adósa 
érvekkel. — Mert Ketteler püspök nem sinlődvén oly foga -
lomzavarban, melylyel csak a vétkes tudatlansággal és t á j é -
kozatlansággal párosult roszakarat , a szellem kevélysége, 
szokott bűnhődni, nemcsak tudja, szem előtt tar t ja , do le l -
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kiismeretesen alkalmazásba is hozza, hogy „asserenti incum-
bit próba." Azért szükségesnek találta sz. e helyütt az el-
vek nyomában az alkalmazás következményeit is felmu-
tatni. 

„Denken wir uns, in einem revolutionirten Lande wird 
der Secretär eines Feldherrn in Anklagesache als Zeuge vor 
Gericht geladen und leistet, bevor er seine Aussagen zu de-
poniren beginnt, den üblichen Zeigeneid auf die an ihn ge-
richteten Fragen die ganze Wahrhei t sagen zu wollen und 
nichts als die Wahrheit . Die heimlich im Dinste der revo-
lutioneren Partei stehenden Richter wollen aber zugleich 
diese Gelegenheit benützen, um von Seiten dieses Secretärs 
Kenntniss zu erhalten über gewisse militärische Actionen 
jenes Feldherrn und richten darum die Fragen an ihn, ob 
sein Herr in dieser oder jener Angelegenheit nicht diese oder 
jene Schritte gethan. — Der Secräter weiss nun, dass in der 
That von Seiten de3 Feldherrn solche Schritte geschehen 
sind. Wass soll er in diesem Falle thun? Er kann nicht die 
an ihn gestellten Fragen bejahen, den sonst bricht er den 
Amts- und Dienst-Eid, den er seinem Herrn geschworen ; er 
kann aber ebensowenig die an ihn gestellten Fragen ver -
neinen, denn in diesem Falle lügt er und verletzt seinen 
Zeigeneid ; er kann auch nicht sagen : Darum habt ihr, 
Richter, euch nicht zu kümmern ; denn eine solche ableh-
nende Antwort käme der Bejahung der an ihn gestellten Frage 
gleich und wäre somit ein Bruch seines Amt3- und Dinsteides. 
Dagegen könnte er recht wohl in der Form einer restrictio 
late mentalis seinen gewissenlosen, ihre Stellung missbrau-
cheuden Richtern erwiedern: Uber die an mich gestellten 
Fragen kann ich euch nichts sagen. Der Ausdruck „ich 
kann nichts sagen" ist amphibologischar Natur und hat einen 
zweifachen Sinn; er kann nämlich ebensowohl bedeuten: ich 
weiss nichts darüber, als auch, ich biu nicht in der Lage, es 
ist mir nicht erlaubt, darüber etwas zu sagen. Wer in der 
Welt wird nun behaupten wollen, dass dieser Secräter durch 
eino solche Ausrede seinen Zeigeneid missbraucht ? Wer 
wird nicht vielmehr anerkenuon müssen, dass er ebenso 
klug, als treu und gewissenhaft gehandelt hat und dass er 
so handeln musste, wenn er nicht entweder seinen Amts -
und Dinsteid brechen oder durch eine falscbo Aussage sei-
nen Zeugeneid verletzen wollte ? Mit vollem Rechte haben 
darum nicht bloss die Moral-Theologen des Jesuitenordens, 
sondern die Moral-Theologen der katholischen Kirche über-
haupt, an ihrer Spitze die von der Kirche als Heilige verehr-
ten Thomas von Aquin und Alphons von Liguori, gelehrt, 
dass es Fälle geben könne, wo auch bei eidlichen Aussagen 
die restrictio late mentalis zulässig, ja pilichtmässig sei. " 

(Folyt, köv.) 

Y E G - Y E S E I L 
— Ámul t napokban egy bécsi kath. küldöttség tagjai 

Stiellfried báró vezérlete alatt tisztelegtek Andrásy gróf kül-

ügyminiszternél s a szentatya sorsa feletti aggályukat k i fe-
jezve, a miniszter válaszából megnyugvást akar tak meríteni. 
Azonban csalódtak. Andrásy ugyanis körülbelül azt felelte, 
hogy a szentatyának semmi baja, a Vatikánban kényel-
mes laka és szabadsága van, oly szabadsága, minőt Andi ásy 
alig engedhetne neki, érti t. i. a püspöknevezési tényt Olasz-
országban. A küldöttség természetesen nem sok reményt 
merített e válaszból. S minket ez meg se lepett, mert min-
dig azt tar tot tuk, hogy a mily közel van az A a B-hez, oly 
közel áll Andrásy Beusthez a katholicismusra nézve. Azt 
egyébiránt senki se várta, se nem kérte a miniszter úrtól, 
hogy rögtön hadat üzenjen Olaszországnak. De a hadüze-
net s a miniszter válasza közt még igen igen sok dolog fek-
szik. Ami azt a hires szabadságot illeti, melyet a szentatya 
élvez, erre nézve valóban kivánnók, hacsak ideiglenesen is, 
hogy a miniszter urat valamely miniszter társa megfosztaná 
minden (értsd minden) birtokától, pusztán a terebesi kas -
télyt hagyná azon biztosítással, hogy a czimet, a sujtásos 
inasokat stb. ám megtar that ja , ha ki akar menni, még üd-
vözölni is fogják, de a többi birtokra ne is gondoljon. Ugyan 
furcsául nézne a gróf úr, ha midőn ő vagy barát ja felszólí-
tanák azokat, kiknek hatalmuk, tehetségük volna állapotán 
segíteni, azt felelnék, hogy hisz van kastélya és szabadsága, 
mit akar egyebet. De hisz az emberek nem szoktak mással 
törődni, — ha jól foly dolguk. Pedig A. már megízlelte egy-
szer, mit tesz másra szorulni és — részvétet találni. 

— Beküldetett : A lelkipásztorkodástan kézikönyve. 
I r ta Schüch Ignácz stb. A második javított s bővített k i a -
dás után német eredetiből magyari ták a győri nagyobb pap-
növelde Szent-Imre-Egyletének tagjai. I köt. Győr. 1872. — 
Szivünkből örülünk azon, l ngy a győri növendékpapok e 
jeles p a s t o r a i i s munkát lefordították s pedig, ameny-
nyire futólag beletekinthettünk, jól fordították. Nem tehet-
j ü k azért, hogy midőn nekik elismerést szavazunk, a mű-
nek ezen, melyet 1 f. 80 kron még mindig meg lehet náluk 
rendelni, valamint másik kötetét is, melyre ezennal előfize-
tést hirdetnek 2 f. 80-al, melegen ne ajánl juk. Megjelenik e 
mű májusban. Gyűjtők 10 után egy példányt kapnak. Bolti 
ára a 2 kötetnek 5 f t . 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi két számból: 766 forint 70 kr., 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Márki Ignácz püspök nagyprépost . . . . 100 f r t 

Szerkesztői üzenetek. 
R. J . Eger. Fogadja őszintén hálás köszönetemet. 
T ö b b n e k . A sze'etetadoinányok beküldése után, ha az rög-

tön nem közöltetik, ne méltóztassanak aggódni, mert a registrálás azon 
sorban történik, amint bejöttek az adományok. A sort megszakítani bajos 
a támadható zavar miatt. Az összegeket egyszerre registrálni t i l t ja a lap 
s a gyűjtés oeconomiája. Hj, azonban huzamosb időn, például 2 hónapon, 
át nem történnék a közlés vagy pedig valaki akár a közlésben, akár az 
összegben ^agy az összegek összegében hibát lel, a legnagyobb hálára fog 
minket kötelezni, ha rögtön figyelmeztet. 

Felelős szerkesztő CSELKA üíANDOR. 

Nyomatott Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, január 31-én. 9 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. „Visszhang Testvéri szózat a ft . magyar 
papsághoz" czimü czikkre. — Csuda és téteményes va l -
lás. — A kath. egyház isteni tekintélye. — Egyházi t u -
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

V i s s z h a n g 
„Testvéri szózat a ft. magyar pagsághoz" czimü czikkre. 

Ha volt időszak, melyben az anyaszentegyház 
érdekében ténykedni Krisztus szolgájának elmulaszt-
hatatlan kötelessége volt: úgy a jelenkorban ezt 
tenni valóban szoros kötelme Isten titkai sáfárának. 
„Labora, sicut bonus miles Christi." 

A szabadkőművesség, a titkos társulatok, ébren 
vannak, hirdetik elveiket, tesznek, áldoznak, istente-
len czéljaik valósításáért. A vallástalanság kitűzte 
zászlóját a társadalom minden rétegében. Ennek kö-
vetkezménye, hogy szentatyánk több év óta meg 
van fosztva legtörvényesebb birtokától s minthogy 
a vallástalanság, a rosz elvek, befészkelték magukat 
még a legmagasabb körökbe is, az isteni félelem, az 
igazságosság, pedig számba se vétetik, a pápai birtok 
még mindig ellenséges kézen van. 

Igaz, hogy a történelem eléggé bizonyítja, mi-
szerint mindazokat, kik sz. Péter örökségét hatal-
mukba keriteni merték, az isteni bosszúállás kemé-
nyen sújtotta. Igaz, hogy a római szentszék birtoka, 
mely szükséges, hogy az egyház látható feje saját 
államában, nem függve egyik vagy másik szeszélyé-
től, szabadon s függetlenül kormányozza az egyetemes 
egyházat, mindig dicsőségesen visszajutott törvényes 
tulajdonosához, sz. Péter utódához. Tehát igaz az 
is, hogy e birtok jogos urához ismét vissza fog térni. 
De mikor? Meddig fog tetszeni Megváltónknak, hogy 
az ő helytartója úgyszólva másnak alattvalója le-

gyen? Ez nem a mi dolgunk, hanem azé, „kinek 
utai kinyomozhatlanok, Ítéletei kifürkészhetet-
lenek." 

Hogy azonban ezen visszatérités meg fog történni és 
szent Péter öröksége annak kezére jutand, kire Urunk 
az egész anyaszentegyház kormányzatát bizta, kinek 
mondotta : „Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhai-
mait," erről semmi kétsége se lehet annak, ki tudja 
a történetet s hiszi, hogy Jézus gondoskodik saját 
intézm ényéről. 

Ki tudja, váljon ezen örömet nem fogja-e még 
IX. Pius pápa megérni ? Isten hatalmában vannak 

ff 

mindenek. 0 az igazságot, az erényt, soha végkép 
elenyészni nem eDgedi. 

De addig, míg ez megtörténik, az anyaszentegy-
ház látható feje, megfosztva minden jövedelmétől, 
sok nélkülözést szenved. Pedig ez nagy hátrány 
az anyaszentegyházat illetőleg, nagy hátramaradás 
a hit terjesztésében. 

Sz. Péter a börtönben levén, folytonosan imád-
kozott érette az egyház, hogy megszabaduljon. Nem 
kétlem, mi is folytonosan rebegünk buzgó imákat a 
Magasságbelihez, hogy IX. Pius szentséges atyánk 
szabaduljon meg minél hamarább jelen szorongatott 
helyzetéből s adjon Isten neki győzelmet ellenségei 
felett és vezérelje ezeket az igazság ösvényére, az üd-
vösség útjára. 

De ez jelenleg nem elég. Most tetteinkkel is be 
kell bizonyítanunk, hogy az egyháznak hű fiai va-
gyunk. Most tetteinkkel is közre kell munkálkod-
nunk, hogy az anyaszentegyház szükségein segítve 
legyen. 

Ennélfogva nem lehet nem üdvözölnöm a „Re-
ligio" ezidei 3-ik számában a ft. papsághoz intézett 
lelkes szózatot, mely által felhivatunk, hogy pápa 
ő szentsége jelenlegi mostoha helyzetét tekintetbe 

9 



66 

véve, szeretetadományainkkal segítségére sies-
sünk. 

Ne hagyjuk tehát, tisztelt paptársak, a lelkes 
felhívást a pusztában elhangzani, hanem összetartás-
sal könnyitsünk, amennyire tehetjük, IX. Pius mos-
toha állapotán; mozdítsuk elő az egyház javát, siet-
tessük azt győzelemre. Nincs most idő, hogy kezein-
ket összetéve, tétlenül nézzük az egyház sanyarú 
helyzetét, hanem imáink mellett s kiséretében rakjuk 
filléreinket az egyház oltárára, hogy igy képes le-
gyen az egyház feje hivatalnokait, az üdvös intéz-
ményeket, fentartani. Ha kévésünk van, adjunk ke-
veset, mert ennek nagy érdeme van Isten előtt. Az 
evangeliumi asszony utolsó fillérét is a templom ja-
vára adta s az Úr megdicsérte, hogy legtöbbet adott. 
Ne nézzük mi, hogy csak keveset adhatunk, mert a 
sok kevés, kivált a jobblelkü hivek adományaival 
összegyűlve, nagy összeget képezhet. Ne nézzük mi, 
hogy a világ ez érdemünket nem ismeri el, nem ju-
talmazza meg. Mi nem vagyunk a világ szolgái, ha-
nem Istené, tehát jutalmunk isistennél van. Legyen 
ez elég nekünk. Segítsük tehát IX. Pius pápát, se-
gítsük az egyházat mostani helyzetében, mert „Qui 
seminat in benedictionibus, debenedictionibus et me-
tet." És divitias coelo condimus perpetuas. 

Pobiig Gergely. 

Csuda és téteményes vallás. 

A csuda felismerhetőségére előadott elmélet 
megerősítést nyer a természetben is. Vagy váljon 
arra, hogy bizonyosan tudjuk, miszerint az állati élet 
jelenségei nem csupa mechanismus működése, kell-e 
ismernünk más természeti erőket és törvényeket, 
mint a gépezetéit? VagyT talán azon kifogás, misze-
rint nem lehet ugyan az állati élet jelenségeit mint 
csupa anyag vagy gépezeti mozgás eredményeit te-
kinteni, hanem mégis épenséggel lehetséges, hogy az 
állati élet csupán az anyag hatékonyságának mű-
ködése, csak egy pillanatig is kételkedni enged fen-
tebbrendü erők rendje létéről, mely az állatokban 
észlelhető? 

íme, ki határozhatja meg s jelölheti ki pontosan 
a szivárványon a vouait, a hol az egyik szín megszű-
nik s a másik szín kezlődik ? Igen ám, de kérdezem) 
váljon nem különböztethetem-e meg bizonyossággal 
a zöld szint a pirostól? igenis, meg lehet különböz-
tetni. 

Szinte azon módon, habár tüzetesen mec nem 
' O 

határozhatjuk is, melyik az a vonal, hol a természeti 
megszűnik s a természetfeletti kezdődik, elég ismerni 
azon tulajdonságokat, melyek egyik vagy másik rend 
megkülönböztetésére szolgálnak, hogy meghatároz-
hassuk, mi egyik vagy másik működésének eredmé-
nye. Lám, annak megtudására, hogy valamely 
esetben a törvénytől eltérés történt, nem szükséges 
épenséggel az egész polgári törvénykönyvet ismerni. 
Daczára tehát annak, hogy a természet minden erőit 
s törvényeit nem ismerjük kimeritőleg, van róluk 
mégis oly ismeretünk, mely az erkölcsi világ rend-
jének alapjául szolgál s a melyről való bizonyosság 
minden erkölcsi s társadalmi élet alapköve. 

A csudák bölcseleti valódiságáról szerzett bizo-
nyosságot nem ingatja meg azon észrevétel se, hogy 
a még most előttünk ismeretlen természeti erők ered-
ményezték a rendkivüli eseményeket a nélkül, hogy 
ezeket természetfeletti isteni okozatoknak kelljen tar-
tani, annyival inkább, mert esetleg történhetik, hogy 
valaki épen akkor nyilvánítsa szavaiban az ily ese-
ményeket parancsoló akaratát, midőn a természet 
ezen elrejtett erői létesitik a csudás jelenetet. 

Mert ha megengedjük is az esetlegesség ilyszerü 
működése lehetőségét, meg kell engedni egyszers-
mind, hogy a feltételesen ismeretlen, rendkivüli ese-
ményeket okozó, erők vagy mindig a természetben 
vannak vagy nincsenek. Ha igen, akkor azoknak a 
rationalisták elve szerint is a természet kényszertör-
vényeivel egyezőleg kellene mindig müködniök s 
ugyanazon körülmények közt ugyanazt eredmé-
nyezniük s megfoghatlan, hogy a természettudomány 
nagy mezején tett annyi szorgalmas kutatás után is 
ismeretlenek maradhattak vagy az eddig észlelt ter-
mészeti eredményekkel épen ellenkező okozatot léte-
síthettek; az ily titkos természeti erők ismerete vala-
kiben annál feltűnőbb volna s a maga nemében 
egyetlenegy, hogy másodszor többé a világban nem 
jelentkezett s igy az maga lenne csuda. Ha pedig 
nincsenek mindig a természetben ezen erők, bizonyos 
esetekben nem is tulajdonithatók a rendkivüli ese-
mények a természetnek, mint létoknak, hanem azon-
kivülinek, a természet szerzőjének s urának, a ki egye-
dül bir teremtő erővel; de igy már a kérdéses tüne-
mény valóságos csuda. 

A mi pedig az esetlegességet illeti, már Aristo-
teles (Phys. 1. 2. c. 4) figyelmezteti annak védőit, 
még pedig teljes joggal, hogy a világban esetleg nem 
létezik. Ha ugyanis az esetleget a dolgok oly okául 
állitják fel, mely ok bizonytalan, határozatlan a 
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számitás körén túl esik, a viszonyok meg nem szám-
lált s meg se számlálható összetalálkozásán alapszik: 
úgy abból, még pedig világosan, az következik, hogy 
a mi egyik emberre nézve esetleg, az a másik előre-
látóbbnak, tanultabbnak s mélyebben vizsgálódónak 
már nem ilyjellegü s a mi az embernek bizonytalan! 
meghatározhatlan, az már Istenre nézve ellenkező is 
lehet. íme egy hasonlat. Két jó barát, miután egy-
mást a városban hiába kereste, esetlegesen a vásár-
téren találkozik. Világos, hogy eme találkozás, mit 
mi esetlegesnek szoktunk mondani, legkevésbbé se 
találja abban esetleges okát, hogy mindketten ugyan-
azon időben jöttek a térre, minthogy erre mindkette-
jüket valamely más meghatározott ok birta. (Kltut-
gen die Philosophie der Vorzeit II. 385.) Tagadhat-
lan, hogy olykor észlelhetők tünemények, melyeknek 
okát nem tudjuk s melyek némi hasonlattal birnak 
a csudákkal, például az idő hirtelen változásakor a 
szélvész lecsillapulá?a összevetve azon eseménynyel, 
midőn Krisztus urunk a tengeren volt; sőt néha oly 
váratlan események is merülnek fel, melyeknek épen 
ellenkezőjét szándékoztunk létrehozni. Erre példa 
Plutarch azon festője, a ki miután habzó paripáját 
elég élénken nem rajzolhatta, mintegy elcsüggedve» 
bosszúságában, a kezében tartott szivacsot a lóféké-
hez dobta, mi által nemcsak nem rontá el, illetőleg 
semmisité meg, müvét, mint szándékolta, hanem azt 
bámulandó tökélyetességgel hozta helyre. De kér-
dés, ha ez többször történik, sikerülne-e? Minden 
józan gondolkodó belátja, hogy ez csak kivétel, mert 
az úgynevezett esetlegesség, mint neve is jelzi, csak 
az erkölcsi L-hetőség, nem pedig szükségesség jelle-
gével bir, kivétel s nem rendes szabály gyanánt te-
kintendő. Ha tehát az ész alig képes elhinni, hogy 
csak egyik-másik esetben a csudálatos és rendkívüli 
esemény valaki összevágó szavával összeessék: an-
nál kétségtelenebb előtte, miszerint az rendesen nem 
történhetik, úgy, hogy va'ahá lyszor valaki hason-
értelmü szavakat ejtene ki. mindig szokatlan csudála-
tos esemény kevetkezzék rá. Ne mondja tehát senki, 
hogy a természet titkaiba mélyebben avatott búvár 
az ily okozatokat előreláthatja ; hiszen épen a csudák 
ellenei állitják, hogy m'nden természeti erőt s tör-
vényt nem ismerhetü >k, mit eléggé bizonyít a sok 
hiusult hozzávetés az időjárásnál. Az igy feltételezett 
előrelátás különben is annyival kevésbbé sejdíthető', 
ha az illető, ki a csudák közege gyanánt szerepel, 
vagy nem jártas a természeti erők s törvények isme-
retében vagy aköríi'ményeket nem kutatta ki előre; 
az ilyenről állítani, hogy szokatlan rendkívüli ese-

ményeket előre oly bizonyossággal tudott, annyit 
tesz, mint a mindenhatóság csudáit a mindentudósá-
géivá változtatni akarni. Mindezektől eltekintve, 
váljon képzelhető-e oly hallatlan szemfényvesztés, 
mint a felhozott ellenvetésből következik ? oly szem-
fényvesztés, melyet a positiv vallás hirdetői használtak 
volna tanaik támogatása végett, ha t. i. azon időben 
másoknak ismeretlen természeti erőket használtak; 
hihetlen, hogy Jézus, az Isten fia és küldöttjei az Isten 
mindenhatóságát ily aljas módon utánozták volna, 
hogy kortársaikat nyomorult alakoskodás által tév-
útra vezessék; lehetlen, hogy ily játék nyerte a hit-
nek oly hasonlithatlanul bámulatos erejét, minőt még 
ember nem látott. A külérzék épen úgy beszél e fel-
tevés ellen, mint a történelem. Ez értelemben is vehe-
tők Viktor Richárd szavai : „Domine, si error est, a te 
decepti sumus: nam ista (fidei nostrae documenta) 
in nobis tantis s'gnis et prodigiis confirmata sunt et 
talibus, quae nonnisi per te fieri potuerunt." (De 
Trinit. 1. 1. c. 2.) 

Azt se várja valaki, hogy a természettudomány 
haladtával az azelőtt csudának tartott események 
természeti erők okozataiként fognak felismertethetni. 
Mert bárminő legyen is a haladás, azért bizonyára 
senki se fogja a természettudomány segélyével 
okosan megkisérteni a vizet valóságos borrá változ-
tatni, vakon és sántán születetteket pillanatban meg-
gyógyitani minden küleszköz használata nélkül, 
annál kevésbbé az igazán megholtakat feltámasztani 
s más, a természet törvényei szerint magától a ter-
mészettől nem létesíthető, okozatokat eredményezni. 

(Folyt, köv.) Bita. 

A katholika egyház isteni tekintélye. 

Mit mondjunk az államokról, melyek a kath. egyhá-
zat elnyomni törekesznek, gaz megraboltatásába ha l lga-
tagságuk által beleegyeznek, Ő3Í jogait és intézményeit csor-
bít ják, a házasságot, a vallásszabadság örve alatt , szentségi 
jellegétől megfosztani készülnek vagy, horrendum dictu, 
imitt amott már meg is fosztották, az iskolákat az egyház-
tól elválasztani és elvallástalanitani javasolják, az egyház-
főkre nyomást gyakorolni nem átallanak s őket creatu-
r á i k k á aljasitani merészlenek, végre pedig, hogy a többi 
túlkapásokat elhallgassuk, az 1870. é. jul. 18-án a római 
zsinaton dogmává emelt csalatkozhatlanság lidércznyomá-
sától indíttatva, egyedül a tetszvényjogban, placetumban, a 
bureauk eme szűkkeblű szüleményében, a szabadelvüség 
lealáztatásában, a gyöngeség érzetében, a gyávák fegyve-
rében, az igazság gúnyában, az erőszak támaszában, a rosz 
lelkiismeret hallucinatiójában, az ész hatalmának megta-



68 

gadásában, az eszmék expansiv erejének félreismerésében* 
az absolutismus panacaeájában, az államhatalom a lelkiis-
meret szentélyébe való betolakodásában, a szivnek sz. jogai 
elleni fellázadásában, a 19. század anachronismusában, a 
liberális körök barczkiáltásában, a müveit szellemek ezen 
aberratiójában s a civilisatiónak ezen szennyfoltjában vélték 
feltalálhatni ama szilárd védbástyát, mely őket az idegen 
befolyástól megörzendi ? 

Legyen szabad róluk egy journalistai nevezetesség 
által felettük kimondott Ítéletet ismételnünk, moly szóról 
szóra ekként hangzik: „Szörnyű tanúság lesz ez azon álla-
moknak, melyek elhitték, miszerint a katholicismus nélkül 
is fenállhatnak, sőt a kath. egyházat lábbal t iporhat ják. 
Miért is hasonlít az ily kath. államok vége oly nagyon az 
öngyilkossághoz ? Mert Júdás se hallhatott meg Heródes> 
Kaiphás, Pilatus vagy azon centuriók valamelyikének keze 
által, k ik közül egy a Megfeszítettnek megadta a halálos dö-
fést, hanem Önmaga vetett véget nyomorú életének ? Mert 
a fiú, ki a ty já t megtagadja, nagyobb büntetést érdemel, 
mint a zsivány, ki a védtelen utast az országúton megtá-
madva, mindenéből kifosztja. Büntetése annak rémítő lesz, 
mert nemcsak rabló, hanem egy személyben kötelességét 
megtagadott fiú is. Ez az államok végzete is, k i k megta-
gadták édesanyjukat, megfeledkeztek az anyaszentegy-
házról. A trónok ingadozókká lettek s a jogos tulajdonost 
nem egy helyütt máris letaszitá róluk a bitor, hogy helyét 
betöltse. Franczia- , Spanyol-, Bajorország, Portugallia és 
Ausztria is ily sorsnak néznek eléje. Már kiesett kezükből a 
világ hatalompálczája s oda vannak bilincselve a vádlot-
tak padjához. És minő törvényszék mond felettük ítéle-
tet ! Esküdtszék, mely rablókból és az emberiség sze-
metjéből van összeszedve, k ik Összecsődültek a világ négy 
tájáról , k ik a kath. államok önfeledtsége és a modern J u -
dások árulása folytán gyözelmeskednek, mint gyözelmes-
kedett egykor a Kalváriahegy az árulók legelsőjének bűne 
folytán. A színleg legyőzött Megváltó győztesen szabadult 
ki ellenségeinek kezei közül : ama megalázott államok pedig 
csak akkor fognak diadalt aratni, ha az igazság ügyét ma-
gukévá teszik."10) Ellenben az igazságtalanság szolgálatá-
ban maradva rettegjenek, mert máris a bizonyos bukás 
örvényének szélén állanak, hasonlóan azokhoz, kiket az 
egyház ellen vivott elkeseredett harcz már belesodort. De 
az egyház hü fiai nem félthetik anyjukat, mely az üldözé-
sek tüzéből, mint egykor Ananiás, Azariás és Misaël a t ü -
zes kemenczéből, mindig sértetlenül és diadalmasan k iver -
gődött. Polykarp smyrnai püspök, később vértanú, életraj-
zában olvassuk, hogy e nagy egyházférfiú, amint az egy-
ház üldöztetése mindjobban elharapódzott, székhelyét el-
hagyá és Crescons nevü legkedvesebb taní tványával együtt 
Smyrna egyik messzebbeső vidékére visszavonult. Egy hű-
vös este házából kicsalatva, a lak előtti gyönyörű fák á r -
nyát keresé fel, hol egy tölgyfa alatt Crescensre bukkan t , 
ki egyik kar já ra hajtá fejét és keservesen sírt. Ezt l á t -
ván a komoly ősz férfiú az if jú közelébe jött és kérdezé : 

„Fiam, miért zokogsz?" Grescens fejét felemelvén, így v á -
laszolt : „Hogy ne szomorkodnám és hogy ne sirnék, midőn 
az Isten országára gondolok? Szélvész és vad zivatar k ö r -

„Magyar Állam," 1871. aug, 1. 174. sz. 

nyezi azt és meglehet,hogy még ifjúságában kiir t ják. Néhány 
hitvallója már elszakadt tőle, megtagadták és megbecsteleni-
tették, jeléül annak, hogy találkoztak méltatlanok, kik azt 
ugyan szájukkal vallották, hanem szivük távol volt tőle. Ez 
busitja lelkemet s csal szemembe könyeket." Mire Polykarp 
mosolyogva ekként vigasztaláa bánatos tanítványt : „Kedves 
fiam ! az Isten országa e földön az igazság országa, mely 
egy fához hasonlit, melyet a földmivelő elültetett és felne-
velt. Titokban rejté a magot a földbe és azzal ott hagyá. A 
mag kikelt , csemetéje a gaz és tövisek közül felemelkedett, 
a tövisek pedig lassankint elpusztultak. Mert a fa árnya 
nem egedé őket tovább terjedni. Azalatt a fa tovább növe-
kedett s a szelek körülötte dühöngtek és gyökerében erősen 
megrázkódtatták. De annál mélyebben fúródtak gyökerei 
a földbe, míg végre az egész földkerekség szikláit á tkaro-
lák s ágai az égig értek. Tehát a szünetnélküli zivatarok 
nem hogy megingatták volna, hnnem még inkább megerő-
sítették. S midőn még nagyobbra nőtt, ágai pedig igen 
messzire kiterjeszkedtek, akkor a gaz és a tövisek újra fel -
burjánozni kezdettek. Azonban a fasudár magasságából nem 
törődött többé velük, hanem nyugodtan és csendesen álla 
ott, mert „Isten fá ja" volt." Aztán a püspök elhallgatott. 
Majd kezét nyuj tá taní tványának és szende mosoly közt 
mondá: „Ha e fának tetejére nézesz, ne törődjél a gyöke-
reit körülfonó gazzal, hanem bizd a fát Istenre, aki plán-
tálá azt." S ekkor Crescens felemelkedék s lelke lá tha tá-
ráról eloszlott a búfelleg, az ősz mester pedig oldala mellett 
lépdegélt, az évek súlya alatt görnyedezve, hanem lelke 
és arcza fenylett s megifjodva sugárzott, mint a kiderült 
égen az előtörő nap. 

Mi se akarunk kicsinyhitűek lenni s habár az orkán 
üvölt, az üldözés és fosztogatás fergetege mindig jobban és 
jobban fenyegetődzik, az igazságtalanság és konok ellensze-
gülés bősz hullámai csapkodják s mérgesen ide- s tova 
hányják egyházunk hajóját ; de él isteni mesterünk, ki a 
hajóban mivelünk van s ekként biztatva mindnyájunkat : 
„Ne fél jetek!," a szeleknek parancsol és a tenger lecsönde-
sedik. 

Azért a keresztény a kath. egyház isteni tekintélyé-
nek jótékony ernyőzete alatt nyugodtan várhat ja be a hosz-
szas harcz után a béke szende angyalát , ki nem sokáig fog 
késni, ha gyakrabban ily forró imára nyilnak meg ajkaink : 
„Fiat pax in virtute tua et abundantia in turribus Tuis ! 
Fiat , fiat !" „Da pacem in diebus nostris, quia non est alius, 
qui pugnet pro nobis, nisi tu solus, Deus noster !" 

A kath. egyház isteni tekintélye továbbá annak te r -
mészetfeletti czélja és rendeltetése által is szükségképen 
feltételeztetik. Ha már minden embari társadalom czéljának 
megvalósítására tekintélylyel van felruházva : annál ke -
vésbbé vonhatta ezt meg egyházától annak isteni Alapitója, 
ha azt akarta , hogy általa kitűzött rendeltetésének megfe-
leljen. Ez annál kétségtelenebb, minthogy Krisztus Urunk 
egyházát tanitói, pásztori és kormányzói hivatallal is e l -
látta ; akarnia kellett tehát neki azt is, hogy az isteni ha-
talommal és tekintélylyel is rendelkezzék. S mi az egyház 
rendeltetése ? Az, hogy az embereket egy közös fő vagyis a 
római pápa alatt egyesítvén, a hit és erény gyakorlata által 
örök üdvükhez vezérelje. E rendeltetésének pedig csak isteni 
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tekintélyének érvényesítése által felelt meg eddig s annak 
segélyével fogja ezután is a zsarnokság, emberi szenve-
délyek, politikai utilitariamus, az úgynevezett „raison d' 
é tat" elv alkalmazása, a beavatkozás, occupálás, jog- és bir-
tokrablás, fékezés, megszorítás, szerződésbontás, diocletiani 
dúlások, juliáni álnokságok és bármily államhatalomtól 
származó nerói pusztítások és ököljog s nyert erő igénybe-
vétele daczára magasztos hivatását példátlan buzgalommal 
betölteni. Az egyház rendeltetésénél fogva igazán ama má-
sodik éden, melyet a világ Megváltója alkotott, hogy abban 
elvesztett ártatlanságunkat s a kegyelmet újra vissza-
nyerhessük, hol az Oltáriszentség életfájának gyümöl-
csével táplálkozhatunk, testünk feltámadását és az örök éle-
tét megnyerhetjük s Isten és egyház iránt tanúsított kész 
engedelmességünk által az örök boldogságot megérdemel-
hetjük. Az egyház a Noé bárkája , melynek belsejében a ker. 
hivők Isten oltalma és gondviselése alatt a világoczeán viha-
rán keresztültörhetnek s a bün és istentelenség hullámai 
elől a révpartra menekülhetnek. Az egyház Isten városa, 
mely az Üdvözítő szerint a hegyre van épitve azért, hogy az 
a siralomvölgyben haladó minden vándornak szemeibe t ű n -
jék, nehogy közülök egy is eltévedjen és az enyészet k a r -
jaiba veszszen. Az egyház az élő Isten háza, azon ház, mely-
ben a gyermekek a gondos anya őrködése és ápolása alatt vi-
dámteljesen növekesznek és gyermekéveiket tiszta á r ta t lan-
ságban eltöltik. Az egyház a hit és erkölcs letéteményének 
hü megőrzője s mint ilyen követőit tévútra nem vezetheti, 
a kinyilatkoztatott igazságot szeplőtelenül és hamisitlanul 
megőrzi s miut a nap sugarait minden teremtményre k i á -
rasztja, úgy ő is az isteni hitigazságok fényét az egész v i -
lágra lövelli és kiterjeszti. Az egyház Salamon temploma 
az újszövetségi áldozat oltárával, a legméltóságosabb Oltári-
szentséggel s a Krisztustól alapitott hét szentség hétágú 
gyertyatartójával. Az egyház az Isten s az emberek szoros 
szövetsége, mely által minden népek és nemzetek Istennek 
örök időkre le vannak kötelezve s a választottak könyvébe 
Jézus Krisztus szentséges vérével kitörülhotlenül beirva 
Az egyház végre, mint azt a nemzetek apostola is méltán 
nevezi, „az élő Istennek háza, az igazság oszlopa és erős-
sége ," n ) melyre ha valaki épitve van, biztos lehet hitében 
Isten, emberek és saját lelkiismeretének bírája előtt úgy, 
hogy ha egyházát szereti és őszintén tiszteli, szívből örül-
het, hogy benne élhet és halhat s egykoron őáltala a meny-
nyei paradicsomba és túlvilági Jerusálem városába eljuthat. 
Mert ha valahol, akkor leginkább itt, ezen egyedül üdvözitő 
«gyház kebelében, nyerhetnek teljesedést ama szavak: 
„Christus non est divisus," „Magister vester unusest , Chri-
stus. És csakis az ebben levőkről mondotta sz. Pál apo-
stol : „Azok, akik Jézus Krisztusban vannak, nem kárhoz-
nak el."13) „Ego sum via, veritas et v i ta ; — qui sequitur 
me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae" I4), az 
Isten egyszülött F iának ünnepélyes vallomása. 

(Folyt, köv.) 

") Tim. I, 3 ,15 . 
is) Math. 23, 10. 
>') Róm. 8, 1. 
») Joann. 8, 12. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ALSÓ-SZEMERÉD, január 25. A s z é k e s f e h é r -

v á r i p ü s p ö k ő m l g á n a k k e g y e s l e v e l e . Becsü-
letbeli kötelességnek tartotta kerületünk egy feliratban üd-
vözölni Jekelfalusy Vincze püspök ő mlgát azon apostoli 
magatartásért, melyet az egyház ügyében tanúsított s ezzel 
egyszersmind némileg enyhíteni azon fájdalmat , melyet a 
rosz sajtó viselete s a kormány eljárása neki okozott. Ö 
mlga e szerény szívből fakadt sorokra válaszolni kegyes 
volt s épülésül a „Religio" t. olvasóival azt közölni el nem 
mulaszthatjuk. 

„NagyontisztelendőAlesperes ú r ! Saját s néhány pap-
társainak nevében hozzám küldött s általam e hónap 15-ikén 
vett becses levelük folytán vegyék önök kedvelt rokonaim 
az Urban, meleg köszönetemet, tőlem, ki 1831-ik évben 
csakugyan önök vidéken, Hont megyében, jelesen Füzes-
Gyarmathon, kezdém plebánosi működésemet. 

Elérzékenyedtem önök levelének olvasására, mert 
visszaemlékeztettek önök sorai azon helyre, hol életemnek 
29—ik évében a lelkipásztorkodás terére léptem; akkor 
pedig az if jabb kornak természeténél fogva éltünk minden 
mozzanata rajongóbb, azért az akkori eseményeink, ta lál-
kozásaink és ismeretségeink hirére, lát tára vagy hallatára, 
átmelegszik lelkünk és érzi egyik nemét az örömnek. 

Későbben már komolyabb hangulat vezeti lépteinket, 
mert naponta kevesbednek az álomképek s ri tkulnak k ö r ü -
löttünk az ábrándok ; merő rideg valósággal és szivek hul -
lámaival találkozunk mindenhol, még ott is, ahol ellenke-
zőre számolhattunk volna. És ez oka annak, hogy mi, űzőbe 
vett Isten országának gyűlölt szolgái, folytonos küzdelmek, 
mérges megtámadások és dühöngő harczok között halad-
hatunk pályánkon csak; pedig czélunkat el kell érnünk, 
nehogy másként síron innen csúffá legyünk, azontúl pedig 
örökre elkárhozzunk, magunk után rántván azokat is, k i k -
ért Isten színe előtt felelnünk kell. Folytonos küzdelem, 
kemény harcz, mellőzhetlen lemondás és nélkülözhetlen 
önmegtagadás, igenis ezek jutottak nekünk örökségül. „Pot -
estis bibere calicem, quem ego bibiturus sum ? Calicem qui-
dem meum bibetis (Matth, 20). Hátha még utunkban azok 
is ellenünk fordulnak, kiktől nem bántalmakat, hanem t á -
mogatást kellett vá rnunk? Mit mondjunk akkor? Bátor-
ság azonban ! csak hivek maradjunk ahoz, ki bennünket eme 
küzdelmekre meghívott s kiválasztott ; egyikünk se marad 
kalauz és segedelem nélkül. 

Es ime, épen e téren s eme küzdhomokon találkozom 
én ma önökkel buzgó lelkiatyák, pedig annál nagyobb örö-
memre, minél nyíltabban kimondják levelükben, hogy „ tá -
vol vannak amaz istentelen merényletektől, melyeket nap-
jainkban a sátán szolgái az egy, szent s római apostoli egy-
ház csalhatatlan tanítói hivatala ellen oly vakmerően intéz-
nek," tehát távol vannak ama siralmas szakadásoktól is, 
melyeket a megtántoritott ész és szív mai nap terjeszteni 
indult, még pedig épen azok szavára s azok erejével, k ik 
szent oltáraink szolgáivá és szent hitünk őreivé szentel-
tették fel magukat. Ünnepélyes vallomást tettek önök az 
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-ég és főid hallatára, igenis az istentelenek bújára, de hü 
paptársaiknak és buzgó híveiknek, kiknek kebelét a kor 
szelleme még fel nem dúlta, legnagyobb örömére. 

Isten müve volt eme nyilt vallomásuk, az ő saját egy-
háza iránti forró szeretetének és irgalmának s nyilt Ígére-
tének müve ez. Erőködjék tehát bármiképen a poklok ha -
talma és rugaszkodjék kedve szerint a sátán körülöttünk, 
czélját azonban nem érendi ott, hol ennyire lelkesült pász-
torok működnek. Egyeseket, ha megragad is i t t -o t t a go-
nosz szellem, Jézus Összes egyháza legyőzhetetlen lesz 
örökké. Tévedtek már elegen tizenkilencz század óta és 
tévedhetnek ezután is egyesek, községek ugy, mint orszá-
gok, de Jézus országa fenmaradand, mert örökre bizto-
síttatott Urunknak hajócskája, ha mindjárt személyes biz-
tonság egynek sem adatott megabenülök közül, mert egyike 
kiszédülhet, másika kilökhető, harmadika magától is k i -
ugrik belőle. Környezheti tehát hiveinket kénye kedve 
szerint a „leo rugiens," de se baj, valameddig a nyá j pász-
tora igy őrködik, vigilat atque resistit fortiter in fide. (I 
Petri 5.) 

Lelkem mélyéből fogom ugyanazért kérni az eget> 
hogy Isten ő szent felsége, ki szeretettel öleli egyházát, 
tar tsa fel önökben szinte, mint mindnyájunkban, ama ke -
gyelmeket és malasztokat, melyekkel felszereltettünk akT 
kor, midőn papokká felavattat tunk, mert csak igy fog lel-
künk kiemelkülhetni a porból oda a magasba, honnan hi -
vattatásunk ered ; csak igy fogunk folytonosan imádkoz-
hatni Önmagunkért és egymásért, csak igy fogjuk támo-
gathatni egymást ; pedig kell, hogy valamint Krisztus egy-
házának ellenei rang- és nyelvkülömbség nélkül egygyé 
forr tak ellenünk, csakhogy nagyobb erőt fejthessenek ki a 
kereszt megdöntésére: úgy egybe kell forrnunk nekünk is el-
lenük, egyházunk támogatására, szent hitünk védelmére s 

híveink megmentésére. 
Engedjenek önök nekem még egy pár komoly szót. 

Nekünk szólnak a szent írás ama szavai : „nem alkalmas az 
Isten országára az, ki kezét az ekére tévén hátra néz, mert 
aki szántás alatt visszatekintget, az nem űzheti munkáját 
kellő figyelemmel" (Luc. 9.) és ismét : „még ifiabb voltál, 
magad övezted fel magadat s mentél a hová akar tá l ; de 
midőn megöregszel, más övez fel téged s visz, hová nem 
aka rod ; " így vitetett Péter apostol Rómába mint vértanú a 
kereszt halálára (Joan. 21.); végre : „En vagyok a szőlőtő, 
ti pedig a szőlővesszők ; valamint a szőlővessző nem hozhat 
gyümölcsöt önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, ugy ti 
se, ha énbennem nem maradtok." (Joan. 15,). íme, i t t az 
i rány, itt a mesgye mindnyájunk számára, k ik az Ur sző-
lőjének kezelését elvállaltuk. Egy a czélunk, egy ösvényen 
kell tehát haladnunk, bármennyire különbözzenek egy-
mástól teendőink és azért nem elegendő egybeforrnunk a 
buzgalomban, hanem egybe kell fornunk egymással főleg 
a hitben s különösen a római apostoli szentszékkel, mely 
Üdvözitőnk cathedrája (szószéke), úgymint a melyben U d -
vözitőnk helyettese, egyházunknak látható feje, főtanitónk 
s csalhatatlan vagyis a hit dolgában hibázhatlan, téved-
hetlen, főmesterünk ül, ki, ha a hit dolgában hibázhatnék, 
mint elleneink akar ják , akkor Urunk egyházának s az á l -
tala hirdetett sz. hitnek semmi biztossága se volna; pedig 

meg van i rva: „coelum et terra transibuntj verba autem 
mea non praeteribunt" (Matth. 24.), mert csak igy leszünk 
mi szőlővesszők egybeforrva magával a szőlőtővel, Jézussal, 
ki nélkül úgy se tehetünk semmit, minek becse volna az 
örök életre és ami örök jutalmat érdemelhetne; miér t? 
mert, amint azt önök is tudják , az Istennek Szentlelke csak 
Jézus által működhetik mibennünk s Jézus az a csatorna, 
mely által ömölhetik át mibelénk az Isten Szentlelke, ki 
azután minket bizonyos arányban isteni emberekké tesz. A 
római apostoli szentszék által egyesülünk mi Jézussal, J é -
zus által az Istennel, ki mint lélek bennünket földieket 
szellemiekké teend. 

Megvan ugyan önökben, saját vallomásuk szerint, a 
legjobb akarat , megvan a legtisztább szándék ; el is van-
nak volem együtt szánva, mint látom, mindenre egyhá-
zunk és szent hitünk érdekében ; de miután „a lélek b á r -
mennyire kész is, a test mindig erőtlen marad : " (Matth. 26) 
azért ne épitsünk semmit magunk erejére, se feltételeinkre, 
sem elszántságunkra, hanem egyedül az Isten kegyelmében 
s malasztjában bizzunk, szemünk előtt tar tván mindig a 
perczek hatalmát, mely Péter apostolt is megingatta a fő-
pap házának tornáczában. Távol legyen tehát mindnyá-
junktól a kérkedés, távol az elbizakodás és a merészség-
nek bármi neme, hanem szemünk előtt tar tva természetes és 
velünk született gyarlóságunkat, gyengeségünket, töredé-
keny voltunkat s hajlamunkat a roszra, oda borulván a 
kereszt tövéhez s azt lélekben átölelvén kér jük Urunkat , 
hogy legyen és maradjon velünk, mert „esteledik," hogy 
támogassa gyengeségünket, vezesse nyelvünket, midőn 
szólanunk kell és igazgassa akaratunkat , midőn tennünk, 
cselekednünk és működnünk kell. 

Önöket Isten oltalmába, magamat pedig imáikba, 
ajánlván, hő tisztelettel és szeretettel maradok Rómában 
november hó 19-ik napján 1871. Nagyontisztelendő urasá-
godnak és érintett paptársainak szives rokona az Urban, 
Jekelfalusy Vincze m. k. székesfehérvári püspök." 

RÓMA. A „ b e c s ü l e t " - r e v a l ó e s k ü m i n t a ; 
V i s c o n t i V e n o s t á n a k k ö r s ü r g ö n y e a V a t i k á n 
e l l e n i n t é z e t t l e g ú j a b b k a t o n a i m e r é n y l e t 
d o l g á b a n ; a t h e o l o g i a i t a n u l m á n y o k n a k e l -
n y o m á s a . A multévi deczember 14-iki ülésben Mauro 
Macchi képviselő azon inditványt tette, hogy jövőben az 
eddig használatban volt esküminta helyett más hozassék 
be, mely szerint kiki a maga becsületére esküdnék. „Azok", 
— igy okadatolá inditványát, — »kik nem vallanak k i -
nyilatkoztatott vallást, miért ne esküdhetnének saját be-
csületükre ?" 

Szóljunk tehát ezen becsületes emberekről, kik ezen-
túl saját becsületességükre kivánnak esküdni. 

Nem u j dolog ez. Mennyit ér magában véve a becsü-
letre való eskü, azt legjobban tudja I X - d i k Pius pápa, ki 
alighogy a trónra lépett, átalános s ünnepélyes amnestiát 
hirdetett, melynek jótéteményében nem kevesebb mint 564 
egyén részesült, kik semmi egyéb feltétel alatt nem bocsát-
ta t tak haza, mint hogy becsületükre fogadták, miszerint e jó -
téteménynyel soha se fognak a pápa ellen visszaélni. IX . Pius 
nem ok nélkül tette, hogy ily szelid feltételt szabott nekik. 
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Igen jól ismervén ugyanis embereit, nem akarta egyiket se 
kitenni az esküszegés veszélyének s azért az amnestiának 
feltételeit oly szeliden fogalmazta, hogy a hazatérőknek 
nem kelle mást tenniök, mint csak egy rövid formulát a lá-
irni, melyben saját becsületükre megigérték, miszerint soha 
és semmi módon se fognak visszaélni azon kegyelemmel, 
melyet I X . Pius törvényes uralkodójuk irányukban é r -
vényesít s hogy mindenkor hü s loyalis alattvalókul fogják 
magukat viselni. 

E feltétel oly szelid volt, hogy maguk a hazatérők 
közül nem egy keveselte azt, mint azt többeknek az a lá-
íráskor tett nyilatkozatai muta t ják ; az egyik saját s gyer-
mekeinek fejére esküdött, hogy t. i. mindhalálig hü lesz a 
pápához ; a másik esküvel fogadta, hogy mihelyt szükség 
lesz rá, kész vérét ontani a pápáért ; a harmadik lemondott 
az örök boldogságról, ha igéretét valaha megszegné; a ne-
gyedik azt irta neve mellé: „ha IX. Pius valaha életemet 
kivánuá, azt mondanám neki : Szentséges Atyám, nagyon 
keveset kérsz ; nőm s gyermekeim életét is szivesen áldoz-
nám fel éret ted." 

íme 564 ember, ki besületére fogadta, hogy ezentúl a 
pápának, mint törvényes m-alkodójuknak, loyalis alattvalói 
lesznek s hogy tar tot ták meg legnagyobbrészt az adott 
szót ? Példa rá maga Macchi Mauro, ki ma mint olasz kép-
viselő ezen törvényjavaslatot a ház asztalára letette s a ki 
ott mer mint „képviselő" működni , hol törvényes ura, a 
pápa, kirabolva s függetlenségétől megfosztva a börtönben 
ül. Íme ennyit ér egy forradalmárnak becsületszava. Kép-
zelhetitek, mennyit érhet annak saját becsületére mondott 
esküje. 

Ugy látszik, hogy ezeknél fogva teljes jogunk van 
nem hinni azoknak becsületében, kik maguk se hisznek 
Istenben. Ha ők „szabadon gondolkodók" akarnak lenni 
Isten irányában, ugy engedjék meg, hogy viszont mi is 
szabadon gondolkodók legyünk irányukban. Avagy talán 
nem logicai a mi el járásunk? talán önök azt követelik, 
hogy szabadjon Isten létét tagadniok, nekünk pedig meg-
tiltanák önök becsületének létét tagadni ? 

(Vége köv.) 

IE0DAL0I. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 
(Folytatás.) 

E szavak maguk eléggé tanúskodnak arról, miszerint 
mindenkor, tehát most is, midőn a vérontásnélküli, de azért 
nem kevesebbé tövises, martyromságnak, melyet a dölyfös 
daczosság, az érzékek zabolátlansága, a féktelen vágyak, 
okoznak, napjait éli a katholicismus, valaki a kath. egy-

házzal vitába ereszkedik, érveinek ellenállhatlan súlya által 
legyőzetik. — Nem tar tóztathat juk meg ezek kapcsán, hogy 
alkalom szerint kifejezést ne adjunk a l^övotkezőknek : 

A jóérzületü értelmiség többsége előtt bebizonyítást 
alig igényel, hogy a „M.-Ztg" és a hozzá hasonlók, midőn 
a kath. erkölcstanokat a legfeketébb színekkel festik, korán 
se magok azon tanok ellen küzdenek, hanem csak a ka tho-
licismus népszerütlenitésére használják fel, hogy, ha lehet, 
távol tar tsák a népet azon zászló alatt való tömörüléstől, 
mely az igazságot, a becsületet, felebaráti szeretetet, vezér-
elvei közé számítja. Ezen elvek uralma alatt a nép lelkében 
a felforgatás lehetetlen, a rút Önzés számításai kivihetlenek, 
a politikai bujtogatás sokkal nehezebb, hogysem jövedelme-
zőnek bizonyulhatna be. Ok nem a kath. erkölcstanok po-
litikai következményeitől tartanak, hanem főleg attól, hogy 
az általuk az álfénybe helyezett s nem ri tkán egyenesen e l -
csavart igazságoknak felfejtésével a nép megismeri, mily 
gálád, aljas, rágalmazást követtek és követnek el azok, k ik 
számitva kérdéssel szemben avatatlan tömeg jóhiszeműsé-
gére, annak tanait oly színben festették és festik előtte, 
mint a mely az állam irányában a jogbitorlást érvényre 
emelni, a szabadságot, a tudományt, az egyén függetlensé-
gét, az ország hatalmát, elölni igyekszik. 

A kath. erkölcstanok kellő megismerésére természe-
tesen kell, hogy felvilágosítsa az elfogulttá tett népet s a 
rágalom, a gyanúsítás, melyet nemesebb ügyhez méltó buz-
galommal szórtak, egyszerre romba dőlve s a pokoli varázs, 
melynek segélyével kényúrkodnak, megsemmisítve lesz. 
Ezért küzdenek, gyanúsítanak, törekesznek meghiúsítani 
az igazságot, teszik ki mindennemű becsmérlésnek a kath. 
erkölcstanokat, melyek az előítéletektől ment protestánsok-
nál is elismerésre találtak. 

Azon düh, melybe a kath. egyház és isteni szerzőjének 
legelkeseredettebb ellenségei estek, bizonyítja, mennyire 
érzik talpuk alatt a földet inogni és romboló kézzel megtá-
madnak mindent, a mi szent, a mi az emberiség jövőjét 
úgy, mint jelenét, biztosítani egyedül van hivatva. Miért ? 
Hogy rémülést okozva terrorizálhassanak. 

A tizedik részben az evangéliumban Jézus Krisztus 
által is, midőn isteni igazmondóságát hívja vala bizonysá-
gul, alkalmazott eskü, melyet a jogtalanság és vallástalan-
ság diadaláért sokszor balul magyaráznak és vele nem egy-
szer az Istent igazságtalanság és törvénytelenség tanujául 
hiván fel, következőleg a jó Istennek mindentudóságát 
és igazmondóságát, nemkülönben legszentebb és igazságos 
voltát, nagy mértékben megszentségtelenítvén, vissza is é l -
nek, jővén szóba, kézzelfoghatólag mutatja ki szerző szabad 
voltának közelebbi feltételeit. Miután megczáfolta ellenfelét, 
az 50. lapon igyen szól : 

„Wenn aber die „M.-Ztg" zum Schlüsse noch sagt, 
dass durch die Lehre der Moral-Theologen des Jesuitenor-
dens und der katholischen Kirche dem Eidbruche Thür und 
Thor geöffnet werden, so wollen wir hier nur in Kürze dar-
auf hinweisen, dass wahrlich nicht die Lehren der katholi-
schen Kirche, sondern ganz andere Lehren es sind, durch 
welche die Heiligkeit des Eides bis in ihre Grundfesten e r -
schüttert wird. Wer, wie die „M.-Ztg" und ihre Par te i -
und Gesinnungsgenossen tagtäglich an demZerstörüngswerke 
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•der Religion arbeitet und darauf ausgeht, den Staat und die 
bürgerliche Ordnung von ihren ewigen Grundlagen zu t r en-
nen ; wer, so viel er kann, die Gottlosigkeit befördert und 
Gottesleignung und Materialismus für Fortschrit t hält, der 
hat , da ja ohne den Glauben an einen lebendigen Gott der 
Eid gar keinen Sinn hat und ein schnödes Spiel mit Worten 
ist, überhaupt gar nicht einmal das Recht von der Heilig-
keit und Ehrwürdigkeit des Eides auch nur zu reden, ge-
schweige denn Jenen eine Erschütterug des Eides vorzu-
werfen, die ihr ganzes Leben dem Dienste der Religion 
weihen und Jah r aus Jahr ein die Heiligkeit des Eides ver-
künden und im Bewusstsein der Völker aufrecht zu er -
halten." 

Vajha megszívlelnék ezen nemes szavakat főleg a ma-
gasztalt, tulajdonképen pedig boldogtalan, ujkorszak ernyő-
zete alatt hazánkban is létjogot nyert és az egész világot 
behálózó, a tizennyolczadik század korcsszülöttjét, de a j e -
lennek is kiváló kedvenczét, képező titkos társulatoknak, 
az úgynevezett szabadkőművesek rendjének, helyesen bujon-
czoknak, czimzett lovagjai. 

És most átmegyünk a tizenegyedik főpontra. 

(Folyt, köv.) 

Y E G - Y E S E K . 
— Beküldettek : 1) Schematismus ven. Cleri reg. Ord. 

S. Benedicti Archi-Abbatiae S. Martini in S. monte Pano-
niae ad annum Domini 1872. 2) Névtár a zircz-pilis és pász-
tói egyesült apátságokba keblezett cisterci kiváltságos sz. 
rend személyzetével és történelmével. Az úr 1872-ik évére. 
3) Az egyházi szónoklat reformja, korkérdés. Pest. Tet tey 
Nándor és társa. 4) Die altkatholische Verirrung katholisch 
und leichtfasslich erklärt von Dr. A Westermayer. Der Er-
lös fü r die Armen bestimmt. Regensburg 1872. Pustet. 5) 
Die Hexen-Angst der aufgeklärten Welt. Unversiegelter 
Brief an H. Bluntschli und Gebrüder. Von Alban Stolz. 
Fre iburg i. B. 1871. 

„A Magyar- és Erdély honban lakó összes lengyelek 
saját érdekükben felkéretnek, hogy lehetőleg pontos l ak -
czimeiket a „Tygodnik Polsky" czimü lengyel hetilap szer-
kesztőségének Pesten, Posner-féle könyvnyomda, minél 
előbb béküldjék. " 

— P á l y á z a t . A pesti m. k. tudományegyetem hi t -
tan! karánál a keresztény erkölcstan tanszéke 1260 f t . évi 
fizetéssel s 1365 és 1470 f t . fizetésbeli előléptetési fokoza-
tokkal és évi 400 f tnyi lakbérrel üresedésbe jővén : ezen 
tanszék betöltésére ezennel csőd hirdettetik s elnyerése vé-
gett pályázat nyittatik. Amelyre versenyző kath. egyház-
rendbeli férfiaknak tudományos és tanitói képességüket 
kellőleg bizonyitó okmányokkal és püspöki elbocsátó levél-
lel és életirati vázlattal felszerelt folyamodványaik a pesti 
m. k. egyetem hit tankari dékáni hivatalánál f. é. 1872. 
márczius 31-ki napjáig bezárólag elfogadtatnak. Kelt Bu-

dán 1872. január 16. A m. k. vallási s közoktatási minisz-
tériumtól. 

— Azon büntető paragraphust, melylyel a német biro-
dalmi tanács és parlament a bajor cultusminister indítvá-
nyára a katholikus papoknak száját kivánta betömni, hogy 
adandó alkalommal, midőn például a polgári házasságot, a 
közös iskolákat s több ily ujkorszaki boldogító intézménye-
ket fognak a liberális miniszterek a népre rátukmálni, ezek 
ellen ne szólhassanak vagy ha szólni mernének, két évre 
becsukattathassanak, az osztrák liberálisok annyira meg-
irigyelték, hogy most Ausztriában is sürgetik a miniszté-
riumot hasonló §. kovácsolására s behozatalára. De ez Ausz-
triában nem akar sikerülni a liberálisoknak, mert azt a sze-
gény birodalmat úgy összevissza boldogitották, hogy ily 
dologra aligha ráérnének. — Valóban csudálatra méltó, hogy 
valami jó (!) katholikus nálunk nem lépett még fel ily indit-
ványnyal. Hisz ez a placetummal igen közelrokonságban 
van. De nem akar juk az ördögöt a falra festeni, különben 
megjelenik. 

— Az irgalmas nénék által gondozott szent keresztről 
nevezett kalocsai érseki kórházban 1871-ik évben összesen 
235 szegény beteg és pedig 139 férfi és 96 nő gyógykezel-
tetett. 

— Az nap, melyen Victor Emmanuel a parlamentet 
Rómában megnyitotta, a hü rómaiak a szentatya körébe 
gyűltek, hogy őt vigasztalják s hogy általa vigasztaltassa-
nak. A szentatya ez alkalommal beszédet tartott hozzájuk, 
melyben a többi között emelkedett hangon mondá, hogy 
„lehetetlen egyesülés Krisztus és Beliál, a világosság és sötét-
ség, az igazság és hazugság közt." — Már hiszen furcsa 
dolog azt várni vagy óhajtani, hogy a pápa rablóival ba -
rátságos egyességre lépjen, míg vissza nem adják, amit r a -
boltak. Ezt a liberálisok magukról vett példából is megta-
nulhatnák. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 866 forint 70 kr., 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

„A birodalmi külügyminiszternek egy kath. férfiakból 
álló küldöttséghez intézett válasza, — hogy t. i. Krisztus 
helytartója, szent egyházunk látható feje, szentatyánk, j e -
lenlegi körülményei között egyetlen katholikus országban 
se találna jobb menhelyet, mint Rómában a Vatikánban, 
hol tudvalevőleg kifosztogatói által fogva tar ta t ik , — már 
előre ki volt fejezve Krisztus Urunk e két mondatában : 
„Vulpes foveas habent, filius autem hominis non habet, ubi 
caput rechnet" és „non erit discipulus supra magistrum." 
E válasz által a szentatyának okozott fájdalom némi enyhi-
téseül s fiúi hő ragaszkodásunk jeléül, kér jük a szentatyát, 
fogadja el fiai csekély adományait : 

Brunner János óbudai plébános . . . . 100 f r t 
Brühl Antal óbudai káplány 5 „ 
Schiffer József „ „ 5 „ 
Vanke József „ „ 5 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatot t Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

ir 3-án. ÍO. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Csuda és téteményes vallás. — A 
kath . egyház isteni tekintélye. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Csuda és téteményes vallás. 
Abból, hogy természeti eszközökkel is lehetséges 

valami a csudához hasonló, nem következik egy-
szersmind, hogy a történetileg bizonyos és valóságos 
csudáknak felismert események se vitathatók be ter-
mészetfeletti okozatoknak, melyek akkor létesittettek, 
midőn ily eszközök nem ismertettek s nem is hasz-
náltattak, habár léteztek is; mert nem okszerű oko-
zatot származtatni oly októl, melyről világos, hogy 
nem működött. Váljon ha netalán oly eszközt talál-
hatnának fel idővel, mely által a tenger hullámain 
járhatnának az emberek, Krisztusuak (Mát. 14, 26'.) 
a tengeren való járása megszünik-e csuda lenni, ám-
bár bizonyos, hogy épenséggel semmi ily eszközt 
nem használt? Vagy ha az orvosi tudomány oly 
mérvben haladna, mint, fájdalom, nem halad, hogy 
az orvosok csupán szavuk parancsával nemcsak min-
den betegséget meggyógyíthatnának, hanem halotta-
kat is támaszthatnának fel, váljon azt kellene állí-
tani szükségkép, hogy a Krisztus gyógyította bete-
gek s feltámasztotta holtak természetas módon nyer-
ték vissza egészségüket s életüket? Erre vonatkozó-
lag megszivlelésül ide igtatjuk Doederlein szavait. 
„Grravius peccatur ab ipsis miraculorum adversariis 
cum, quod nostra aetate, post tot studia, vires rerum 
exquirendi legumque, quas sequuntur, cognitione 
utendi ad magna et insoiita patranda, fieri videmus, 
id in aevo barbaro, ab hominibus, quos barbaros 
ipsi vocent, sine interventu numinis effici potuisse 
clamant." (Institutio Theol. Christiani 30.) 

Tehát nem bír semmi alappal sem azon ellenve-
tés, miszerint a történet több oly eseményt mutat fel, 
melyek hajdan természetfelettieknek tartattak, a ter-
mészettudományok fejlődésével azonban idővel ter-
mészeti okok eredményeiül ismertettek fel s eléggé ma-
gyarázhatók lettek minden isteni közbejövetel felvétele 
nélkül, miértis lassanként minden más, napjainkban 
még megfej thetlen, esemény természetesen magya-
rázható lesz. Mert csupán azért, mivel bizonyos oko-
zat, mely előbb csudának tartatott, később mint ter-
mészetes esemény magyarázható lesz, nem magya-
rázható természetesen a halottak feltámasztása is. 
De eltekintve ettől, rationalistáink ezen következte-
tése nem fejti meg azon fontos kérdést: miért nem 
mutat fel a történet Krisztus után a babonás, tudat-
lan és elitéletektől nem ment zsidó népnél történt 
csudákat s miért nem találunk később ily természet-
feletti események gyanánt feltüntetett eredmények-
ben való hitet Ázsia, Afrika s Görögország tartomá-
nyaiban, ámbár végtelenül távol állanak azon mű-
veltségtől, melyben az apostolok, Cypriánok, Ágos-
tonok és Vazulok korában tündöklöttek? Mi ennek 
okát jól tudjuk a történelemből, melyből Isten meg-
váltási tervét tanuljuk ismerni, mely nem más, mint 
az emberiségnek Istenhez, honnét kiindult, annyi 
tömérdek, gyakran ellenkező, cselekvényeknek har-
monious összehatása általi visszavezérlése. Ezen 
tervben rejlik a csudák szükségessége is, mert ezek-
nek ott van értelmük, hol szabad erkölcsi világ léte-
zik, melyet azok által egy fensőbb isteni, tehát köte-
lező, nyilatkozatról kell meggyőzni. Erkölcsi indo-
kok azok, melyek a meggyőződésnek szent malaszt-
jával találkozó fonalán vezessék vissza hozzá a tőle 
elpártolt embert. 

E tekintetben tehát szükség volt, hogy Isten-
nek az ember erkölcsi meggyőzésére czélzó bölcse-
sége Krisztusban a csudáknak teljét, melynek elis-

10* 
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mert hitelességétől minden egyebak hitelessége füg-
gött, egy per eminentiam történeti korszakra tartsa 
fen, miszerint a hitetlenek ne mondhassák, hogy azok 
is, mint ugyanazon egy regekornak szülöttjei, azon 
mesék sorába tartoznak, melyekkel a népek képzelő 
tehetsége a mythologiát gazdagitá. Augusztus korá-
ban a pogány civilisatio tetőpontját érte, a tudomá-
nyok s művészetek virágoztak, a bölcsészet az alle-
góriák S mythusok béltartalma fürkészésére is vál-
lalkozott, a történetirás pedig a valónak a mesétőli 
elválasztására itészeti szabályokkal volt ellátva. Ily 
korban egészen uj meserendszert rögtönözni, ennek 
támogatására, mint Mtételeztetik, ismét csak mesé-
ket koholni s mindkettőt, daczára annak, hogy nem 
tetszett, a világgal minden különbség nélkül igazság 
gyanánt elfogadtatni, teljes lehetetlen. Mert a meség 
vallásrendszerek nem rögtön, hanem csak fokozato-
san és századokon keresztül folytatott hozzáadás 
által szoktak kifejtetni s mert azok, kik a mesék böl-
cseleti fejtegetését kisértették meg, bizonyára elég 
érettek is voltak, hogy a csudaeseményeket is, feltéve, 
hogy koholtattak volna, való értékükre leszállitsák 
Valamint tehát Isten akarta, hogy egyszülött fia el-
jövetelekor elég világosság legyen a világon az ő vi-
lágosságának megitélésére : tígy akarta azt is, hogy 
a meggyőződési okerők telje a pogány műveltség 
napjának épen déli verőfényénél tárassék fel, misze-
rint annak világánál, egyszer valódiakul felismer-
tetve, történeti igazságuk többé kétségbe ne vonat-
hassák s igy bizonyító erejükben minden máskor-
szak megnyugodhassék. 

Alig emelnek ki jobban valamit a csudák elle-
nei azon szerintük természeti eszközök közül, me-
lyeknek tulajdonithatók a csudák színével bíró oko-
zatok, mint a képzelődést és állati delejességet. De 
feltéve, hogy mind igazak a képzelődésnek és dele-
jességnek tulajdonitott eredmények, tegyük hozzá 
miszerint ezek hatálya annyira terjedhet, hogy álta-
luk minden betegség gyógyítható: váljon azért a csu-
dák megszünnek-e lenni valóságos csudák, a hol bi-
zonyos, hogy ezen természeti okok közre nem mű-
ködtek? Már pedig a positiv vallás istensége bebi-
zonyítására művelt csudák olytermészetüek, hogy 
az állati delejesség közbejöttére csak gondolni se 
lehet. 

Vagy váljon, hogy a víz borrá változzék, a ke-
nyér szaporittassék, a távollevők meggyógyuljanak, 
a halottak feltámasztassanak, a képzelődés vagy de-
lejesség művei-e? Azután, a delejjsség nem olyter-

mészetü, hogy az ember csupán akaratja nyilvánitása 
által is rögtön delejes állapotba helyeztessék s azt 
semmiféle külső jel által ne árulja el, hanem azon 
sajátsága van, hogy közbejötte bizonyos megelőző és 
kisérő tünemények által felismerhető. Azután, bár-
mily erőt tulajdonítsunk is a jelzett tényezőknek a 
betegségek gyógyításában, az, nem különben mint az 
egész természet gyógyitó ereje, határos s képtelen 
bármely testi szervezet hibájából eredt nehéz beteg-
séget hirtelen meggyógyítani s a gyenge tagokat 
rögtön megerősíteni, annál kevésbbé a test hiányzó 
részeit kiegésziteni. A magnetismus bizonyos felté-
telek alatt létesit ugyan eredményeket, de nagy a 
különbség annak okozatai s a csudák közt. 

A delejesség működik bizonyos személyeknél, 
bizonyos kornál s lelki idegbajoknál, leginkább külön-
nembelieknél ; eredménye bizonytalan, esélyes, rit-
kább. 

Az evangéliumban előadott jelenségeket, úgy 
mint azok történtek, a delejesség soha se létesitette, 
nem fogja soha s átalában semmi véges erő létesí-
teni nem képes, mert az erkölcsi világrend s azösz-
szes társadalmi élet alapjában rendittetnék meg, ha 
valaki a titkos természeti erők segélyével a physicai 
világrend felett ily uralmat gyakorolva ily kivételes 
álláspontot foglalhatna el. Nem is említve azt, mit 
jóhirü orvosok állítanak az állati delejességről, misze-
rint ez, mint valamely az állati testben működő s az 
eddig ismert természettani hatányoktól különböző 
erőnek létezése, nincs bebizonyítva s azt feltételezni 
tudományosan annál kevésbbé jogosult, mivel hatá-
sának módjával s igénybevételével á l l i t ó l a g o -
s a n elért eredmények nagy része az eddig ismert 
természettörvényekkel egyenes ellentétben áll. 
Szerintük az állati delejességgel egy század óta kap-
csolatba hozott tények legnagyobb része jóhiszemű 
csalódáson vagy szándékos csaláson alapszik, míg 
más része a köznapi események körében is helyet 
talál s az idegek kóros izgatottsága-, a túlsúlyra emel-
kedett képzelet rajongása-s más egyéb ideges és lelki 
betegségek nyilvánulásaiként minden művelt orvos 
előtt ismeretesek a nélkül, hogy az állati delejesség-
hez hasonló csudás hatály feltételezéseit igazolnák. 

Átalában az állati delejesség tantételei elfogu-
latlan szakértők által koronként bírálat alá vétetvén, 
soha se voltak kielégitőleg bebizonyíthatók s afran-
czia akadémia által a végből kiküldött bizottmány 
előtt maga Mesmer, a kitől a magnetismus mint fel-
találótól mesmerismusnak is neveztetik, se volt képes 
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állításait igazolni. Egyébiránt a különféle nézetek, 
ezek bírálata, sőt az állati delejesség tüneményeinek 
bő magyarázata, elég terjedelmesen tárgyaltatnak 
Perrone „De virtute religionis deque vitiis appositis, 
nominatim vero de mesmerismi, somnambulismi ac 
spiritismi recentiore superstitione 1866" művében. 

De épen azon okból, mivel némelyek az állati 
delejességnek tulajdonitott tüneményeket a rosz szel-
lemek műveletei gyanánt tekintik, a csudák felismer-
hetősége ellen igy érvelnek : ha valamely jelenség 
az érzéki világ: erői által nem létesithetőnek ismer-
tetik fel, nem következik egyszersmind, hogy köz-
vetlen isteni ok eredménye az, mert az ész is lehet-
ségnek tartja az embernél fensőbb, jó és rosz, szelle-
mek létezését, a kik nagyobb hajlékonysággal birván, 
a kültermészet által nem létesíthető okozatokat is 
eredményezhetnek; már pedig ezen bár fensőbb, de 
mégis véges, szellemek csalatkozhatnak s csalhatnak 
s igy az embereket csudás tények által tévelybe 
hozhatják. Mivel tehát nem szükségkép isteni köz-
vetlen ok kívántatik a rendkívüli jelenetek magya-
rázatára: azért nem is különböztethetjük meg a va-
lóságos csudát a csak látszólagostól. Az igy okosko-
dók nem veszik észre, miszerint jelzett feltételükben 
e két lehetőség foglaltatik: a fensőbb szellemek vagy 
Jók vagy roszak ; hajók, sem az igazságnál, sem az em-
berek iránti gondozásuk-vagy Istentől vett megbíza-
tásuknál fogva a hamis tanitót nem segíthetik s a 
tévelyt nem erősíthetik meg csudaszerü tény által • 
ha pedig roszak, az igazság s isteni vallás hirdetőinek 
nem lehetnek segitségére, mert önmaguk ellen len-
nének; a hamis tanitót pedig Isten uem engedi segé-
lyeztetni, nehogy az emberek kikerülhetlen tévely 
veszélyébe sodortassanak. Hogy Isten a rosz szelle-
meknek nem engedheti meg, miszerint önkényeik 
szerint a természet ismert törvényeivel nem összeillő 
tüneményeket létesitvén, a hamis tanitónak nyújtott 
segély által az emberi nemet tévelybe vihessék, abból 
is következik, hogy ez esetben minden physicai jelen-
ség bizonytalan s legtöbb egymás iránti kötelmeink 
kétségbevonhatók lennének a folytonos csalódhatás 
félelme miatt. Minthogy pedig vannak bizonyos er-
kölcsi kötelmeink s tudatával birunk átalános vilá-
gos elveknek és szabályoknak, melyeket bizonyos ese-
tekben alkalmaznunk kell : bizonynyal a mindenség 
rendjét is úgy intézte a gondviseléses Isten, hogy 
azok alkalmazásában folytonos kétségeknek s téve-
lyeknek ki ne tétessünk. 

Ellenkezik ez az isteni gondviselés fogalmával 

is, mely szerint bizonyos, hogy a szellemek, jók vagy 
roszak, az érzéki világban csak isteni megegyezésből, 
megengedésből vagy meghagyásból működhetnek,kü-
lönben az isteni vilá gkormányzásról szó se lehetne. 
Azért, bármily kitűnők is a fensőbb szellemek tehet-
ségei,- ezek alkalmazásában isteni parancsszó alatt 
állnak elannyira, hogy ha valóságos csudát tehetné-
nek is, ezeket a jó szellemek csak Isten akaratjára 
művelhetnék, a roszaknak pedig az isteni bölcseság, 
jóság és szentség, soha meg nem engedhetné, hogy 
azokat a tévely megerősítésére létre hozhassák. (Beda 
Mayer Vertheidigung Relig. II. Bd. 155.) 

Ide vágó észrevétel Dreytől, miszerint az „ör-
dögi s átalában minden más isteni erő által nem 
eredményezett csuda fogalma hiú, semmis, mert sem-
miféle teremtett erő a saját hatékonyságának kisza-
bott kört át nem lépheti s a tünemények sorában 
mit se létesithet máskép, mint az átalában ismert 
természet törvényei szerint." (Tübing. Quartalschr.) 
Habár a fensőbb szellemek erőit nem ismerjük is oly 
értelemben, hogy meddig terjed azok hatékonysága, 
nem tudjuk : de azt tudjuk, hogy nem végtelenek s 
Istennek hatalma alá vetvék, miértis a rosz szelle-
mek semmit, mi végtelen erőt igényel, nem tehetnek 
s mindenben, mi erejüket felül nem haladja, Isten 
akaratjától függnek. 

Végre is feltéve, de meg nem eDgedve azt, hogy 
a gonosz szellemek a természet rendes folyamát ön-
kényüleg zavarhatnák, oly tüneményeket hozván 
létre, melyek physicai erők eredményeiül nem ma-
gyarázhatók: mégis könnyű volna azokat más valódi 
csudáktól elkülöníteni. Azon esetben ugyanis, midőn 
kétes, váljon a rendkívüli jelenségnek Isten-e okszer-
zője, bizonyos ismérvek szolgálnak irányszabályul, 
milyenek : ha ellenmondás-és immoralitástól egyiránt 
ment a csuda és tan, melynek érdekében történik. 
Ez áll a személyre nézve is, ki a rendkivüli tény 
által hitelesített tant hirdeti ; mert ámbár Isten a ro-
szaknak is adhatja a csudák ajándékát, midőn az 
igazság az által kár t nem szenved vagy más eszkö-
zök is nyilvánosak a hazugság felderitésére ; de az 
immoralisjellemüek által művelt csudák méltó gya-
nút gerjesztenek, mintho gy Isten az ilyeneket min-
denhatósága eszközeül rendesen nem használja. Ha 
továbbá a tan Istenhez méltó, a vallásosság és szent-
ség élesztésére s előmozditására czéloz s erre alkalmas, 
ha a csudatevő erkölcsi tökélylyel, élets zentséggel 
tündöklik, ha maga a rendkivüli tény mind belmi-
voltára, mind külalakjára, nézve fensőbb jelleggel bir. 
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Ha ezek a rendkívüli eseményben nem lelhetők fel, 
többnyire szorgalmas vizsgálat felderíti, miszerint az 
természetes okból származtatható, sőt nem is szük-
séges hosszú kutatás, mert eleve is bizonyosak lehe-
tünk, hogy itt nincs Isten ujja és szó se lehet csudá-
ról ; egyátalában figyelembe veendők mindazon igen-
leges és nemleges ismérvek, melyek a kinyilatkozta-
tás isteni volta megvitatásában szem előtt tartaudók, 
hogy annak isteni eredete, lehetősége, sőt valószínű-
sége, megállapittathassék. 

(Vége köv.) Bita. 

A katholika egyház isteni tekintélye. 

S mi is volnánk mi ezen egyház nélkül ! Hol volna 
akkor azon intézmény, mely nélkülözve a Krisztustóli isteni 
alapittatást, biztosithatna bennünket arról, hogy nála van 
a szellemi élet számára megkivántató lelki hatalom, a nyá j 
őrzésére a szükséges tekintély s az összes hivek kormány-
zására a iurisdictio, mely dicső kiváltságok, mint egyenes 
isteni és természetfeletti adományok, csupán csak a kath. 
egyházban találhatók fel, a többi vallásfelekezetekben és 
egyházakban pedig teljesen nélkülöztetuek. Mi volnánk tehát 
a kath. egyház nélkül? Bölcsen megfelel nekünk erre a tudós 
Beer Jakab , midőn e tárgyban így ir : „G-ondolják meg 
csak önök ama testvéreink sanyarú és megszívlelésre méltó 
helyzetét, kiknek velünk együtt az égben ugyanazon egy 
Aty juk van, hanem azon Aty juka t nem ismerik ; k ikér t 
ugyanazon Megváltó kiontá drága vérét, ki érettünk is 
kínhalált szenvedett, de anélkül, hogy őt ezen váltságért 
imádnák ; k ik velünk együtt ugyanazon boldogságra h iva t -
vák, hanem azon hivatásukról legkisebbet se tudnak. Míg 
mi itt (t. i. a katholika egyházban) a világot kiengesztelő 
isteni szeretet oltára körül összoseregelve az újszövetség 
szeplőtelen s legszentebb áldozatának emlékét ünnepel jük : 

azalatt Ohio rengetegeiben testvéreink ezrei és ezrei t é rdre 
hullanak s élettelen bálványoknak muta t ják be áldozatul 
saját életüket és vérüket. Míg mi a sz. evangelium isteni 
tar ta lmán épülünk : azalatt ezer és ezer néptörzs lelki vezetők 
nélkül a bálványozás és babonaság sötét éjjelében bolyong. 
Míg mi a kinyilatkoztatás szende fényénél magasztos em-
beri és keresztényi méltóságunk öntudatára ébredünk s a 
szeretet kapcsa által magunkat folyton mennyei a lkotónk-
hoz vonatva érezzük — sz. Ágoston e fohászában elöm-
lengve: „Inquiotum est cor meum donee requiescat in Te, 
Domine!" : — a z a l a t t ama vademberek csak igen kevéssé 
különböznek az erdei állatoktól s tapasztalás szerint ren-
desen csak érzékeny büntetésseli ijesztgetés által ta r tóz ta t -
hatók vissza a rosztól és kecsegtetések által bízhatók a jóra. 
Mialatt mi itt az Isten igéjéből s a szentségek éldoletéből 
lelkünk számára vigaszt, enyhet, nyugalmat és békét me-
r i tünk s egymást kölcsönös egyetértésre és testvéri szere-
tetre serkent jük: azalatt ott a rablók és gyilkosok előtt 
mindenki félti vagyonát és életét, ahol ama vad rablófőnö-

kök többnyire a ragadozó saskeselyük módjára a sziklákon 
leselkednek s mint azok, ragadományból élnek." Hova men-
jünk, hacsak nem ezen egyházhoz, melyről bátran elmond-
hat juk az apostollal. „Ad quem ibimus, verba vitae 
aeternae habes?"1 5) Szerzőjétől birja az örök élet igéit, 
őszerinte m.gyarázza azokat, nem ferditi el azok igaz értel-
mét, mint az egyház hütlon s emberi bölcseségükben fe l fu -
valkodott gyermekei, kikről a Szentlélek kinyilatkoztatá ; 
„Et a veritate quidem auditum avortent, ad fabulas autem 
convortentur"16) és ismét másut t : „Dicentes se esse sapien-
tes, stulti facti sunt."17) Lá t juk , hogy mik a protestánsok 
és a szakadárok a kath. egyház és annak tekintélye, annak 
igazsága, nélkül, midőn az egyház üdvre hivó szózatát 
és rendeltetését szánandó makacssággal megvetik. Nem 
ha j t juk túl az ítéletet, midőn azt mondjuk ró luk , hogy ők 
a kath. egyház nélkül valóságos scopae dissolutae. Mert min-
denki mást hisz, a leglényegesebb hitágazatokban sem 
egyeznek meg, vallásujitóik hitletéteményétől többé kevésbbé 
eltérnek s ami a kath. egyház és katholikus cultus marad-
ványaiból náluk még feltalálható, mindaz szertartásaikban 
foglaltatik, miket oly gondossággal „őriz meg a többi kö -
zött, mint a halhatlanemlékü Wiesemann helyesen észre-
veszi, az angol egyház, mint az Isten keze sújtotta nő, ki az 
üres rámát , mely kedvenczének képét hajdan kerité, fo ly-
vást ölelgeti s meghalt gyermeke bölcsőjét folyvást r in -
gat ja ." A mi egyházunk nélkül mindazok, k ik boldogító 
keblén kivül élnek, nélkülözik az igazság alapját, tévely-
ben fetrengenek, hit dolgában semmi tévőlegesre se t á -
maszkodhatnak, sőt még a tekintélyt is a merő véletlentől 
s az emberi szenvedélyektől függővé teszik. Holott az egy-
ház minden időben, mint a tekintély egyetlen fentartója, a 
népek szabadságának védnöke, a zsarnokság fékezője s a fo r -
radalmak meggátlója, elnyomója, ismertetett el. Bizonyítsa 
be nekünk bárki , akár Toldy Pista, akár pedig a „Pesti 
Napló" kiváló papja (?), hogy a kath. egyház teremtette-e a 
középkorban a hűbéri viszonyokat , a pápák vol tak-e a 
rabszolgaság szószólói, az egyház támasztott-e pártütése-
k e t , ő volt-e indítója a parasztháborúknak, az egyház 
ásta-e alá a fejedelmek tekintélyét, az egyház szitotta-e a 
lázadásokat s az egyház állitotta-e fel amaz átkos elveket, 
melyek egy Knoxtól, egy Húsztól s egy Wiclefftől származ-
nak? Hic Rhodus, hic Salta. Ugy tudjuk s velünk együtt min-
den pártatlan prot. történetíró, de maga Luther is meg-
vallaná, hogy az általa inditott irtóztató polgárháborúra, 
melyben a fejedelmek és püspökök ellen dühöngött, nem az 
egyháztól bír t felhatalmazással. Ellenkezőleg, az egyház, 
mint az igazság tántorithatlan hirnöke s minden tekintély-
nek és felsőbbségnek hatalmas istápja, kárhoztat ta a hit— 
ujitók által felállított veszedelmes tételeket, mint : „Licet 
subditis, si principes noluerint, imo si opus esset, vi et armis 
religionem reformare ; si principes adversus Deum et ver i -
tates tyrannice se gérant, subditi eorum a iurameuto fideli-
tatis absolvuntur ;" Ia) ha valamely fejedelem halálos bünt 

I s) Joann. 6, 69. 
"<•) I I . ad Tim. 4, 4. 
") Rom. 1, 22. 
l s) Cobden : „Angolország története.14 
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követ el, elveszti jogát a trónhoz. S váljon ki szegült na -
gyobb erélylyel az uralkodók ellen fellázadott összeeskü-
vők ezen istentelen s mérget lehelő elve ellen: „Nekünk 
könyörület nélkül szét kell rombolnunk államot s társadal-
mat. Az állam a mi jogtalanságunkra vau épitve és a társa-
dalom részint az állam fogláraiból, részint az ő fegyenczei-
ből, áll, kiktől meg van vonva minden szabad élet. A for ra-
dalmárnak szigorúnak kell lennie nemcsak maga, de mások 
irányában is. A rokonságnak, barátságnak, szeretetnek, 
hálának, sőt még a becsületnek is, minden gyöngéd és elké-
nyeztető érzelmét el kell fojtania s a forradalmár hideg 
szenvedélye által helyettesítenie. Reá nézve csak egyetlen 
gond, egyetlen vigasztalás, egyetlen jutalom és elégtétel, lé-
tezik — és ez a forradalom sikere. Könyörtelen rombolás 
az ő egyetlen gondolata, ennek kell lennie az ő egyetlen 
czéljának." „A forradalmár széttépett minden köteléket, 
mely őt a társadalomhoz fűzte ; széttépett minden köteléket, 
mely őt a törvénynyel, illedelemmel, morállal és a társada-
lommal, érintkezésbe hozta. A mostani világ az ő halálos 
ellensége, melyet megsemmisíteni a forradalmár egyetlen 
életczéljának kell lennie"? . . . . Nemde a kath. egyház? 
Míg ezen átkozott törekvéseknek az államhatalom, a világi 
törvényhatóságok és tekintélyek szabad kezet engedtek, 
féktelenségeik és dúlásaik előtt szemet hunytak s az erkölcs 
és társadalmi rend érdekében mindössze csak annyit tet tek, 
mint a mily téves rendszabályra ama német közmondás 
utalni lá tsz ik: „Die kleinen Diebe hängt man, die grossen 
lässt man laufen:" addig a kath. egyház ily lázas törekvé-
sek ártalma ellen ébren őrködött s ha nem anyagi erővel, 
legalább tekintélyének erkölcsi súlyával, a vészes áramlat-
nak út jába gátat vetett ugy, hogy az angol Lecky nem igen 
túlozott, hanem a leplezetlen igazságot fejezé ki, midőn 
protestáns létére a kath. egyházról, mely pedig ellenzékünk 
legtöbbjeinek szemeiben szálka, ily nyilt vallomást tett : 
„Az egyház a pápákkal együtt, bármily gyöngéik is lettek 
legyen ezeknek, a nyers uralom, a tudatlanság s durvaság 
korszakában az erkölcsi szigort, az intelligentiát s humani-
tást képviselé." Hogy kivált a jámborság és a h i t - erkölcs-
hezi tántorithatlan ragaszkodás korszakaiban mennyire be-
csülték a kath . egyházat nemcsak egyesek, hanem fejedel-
mek és királyok is és pedig egyedül magas rendeltetése s 
istenileg öröklött tekintélye végett, tanúskodjanak itt egy is-
meretes publicistánk e részrehajlatlan Ítélettel párosult sza-
vai : „Népek s fejedelmek", úgymond, „egykor vetélkedve 
keresték fel Róma bölcseségét, a népek szabadságának szá-
zadokon át a zsarnokság elleni védőjét, az anarchia s bonyo-
dalmak közt a tekintélynek egyetlen fentartóját . Tör té -
nelmi perfidiát követ el az, ki Rómának vagy az egyházi-
aknak a civilisatio javára tett, Buckle, Draper s Lecky prot. 
angol történészek által is ünnepélyesen elismert, eme szol-
gálatát tagadja vagy anachronisticus elferditéssel a közép-
kori történelem egyik lapját kiszakítván, azt a 19. század 
második felére illeszti." Kétségbevonhatlan tény tehát, hogy 
minálunk a hit ereje, a vallásosságbani buzgóság, az egyhá-
ziak kötelmeinek ernyedetlen teljesítése s tudományossága, 
de még leginkább az ezen erkölcsi rugók által a kath. egy-
háznak kölcsönzött tisztelet és isteni tekintély hatalma 
szülték neki fölényét a világi fejedelmek tétlensége felett. 

Miből önkényt következik, hogy aki az egyház elleni enge— 
detlenségre buj toga t , ha ennélfogva az egyházban mindent 
halomra dönteni a k a r , ha a törvényes vat ikáni zsinatot 
becsmérli, ha a pápa ellen szakadásra ösztönöz s a döllinge-
rianismus népszerűségének szekerét tolni segíti : az, mit 
legtöbben számításon kivül hagynak, megsérti a világi te -
kintélyt is, miután a lelki és világi hatalom a legbensőbb 
összeköttetésben állanak egymással. „Reddite ergo Caesari, 
quae sunt Caesaris et quae sunt Dei, Deo."19) S ha a világi 
hatalmat méltán megilleti a magáé : akkor azt az egyház 
hatalmától még annál kevésbbé tagadhajuk el azon egy-
szerű érvnél fogva, melyet a következő evangeliumi axió-
mában foglalva ta lá lunk: Obediendum est „magis Deo," 
quam hominibus ! Az engedetlenség elszakadásra, az egy-
ház elleni pártütésre, szóval forradalomra, vezet. S e f o r r a -
dalom árja mindent el fog borítani és megsemmisitendi nem-
csak az egyházi, hanem vele együtt a világi hatalmat is. 
Csak résen legyenek a világi hatalom kezelői, kik egyhá-
zunk szentséges fejét minden birtokától megfosztották vagy 
megfosztani bármi módon segitették, nincs messze már 
a visszafizetés órája, a bosszúálló nemesis már az ajtóban 
leselkedik s megdördülnek mindnyájuk borzadalmára, k ik 
az igazságtalanság és jogtalanság mértékével mértek, ama 
rettentő szavak: „Quare fremuerunt gentes et populi medi-
tat i sunt inania? Adstiterunt reges terrae et principes conve-
nerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum 
eius." î0) . . . . „Et nunc reges intelligite, erudimini, quiiudi-
catis terram!"2 1) Kell és pedig tán nemsokára egy nagy és 
Isten véghetlen igazságát feltüntető világviharnak jönnie, 
melynek lezajlása után, erősen hiszszük, hogy az egyház 
életereje újra megizmosodik s a szenvedett méltat lanságok-
és károkért elégségesen kárpótolva leend. A viharokból 
még szívósabb élet s intensivebb tekintély fog az egyház 
számára felvirulni. S ha majd az a nagyszerű zivatar k i -
tombolja magát, elmúlik s a gonoszság pokoli hatalmának 
sötét éjjelét egyházunk láthatárán napfényes regg vál tandja 
fel : akkor a győzelmes Galilaeus az anyaszentegyház felett 
annál örömittasabban fogja a diadal e jelszavát harsogtatni: 
„Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

TURIN. E r k ö l c s t e l e n á l l a p o t o k a z o l a s z k i -
r á l y s á g b a n ; » p o l g á r i ü n n e p é l y . (Vége.)Az olasz 
forradalom most azon megállapodási ponthoz jutot t , melyet 
minden forradalomban észreveszünk, t. i., mikor a felforgató 
elemek a pihenésnek vagy legalább annak szükségét kez -
dik érezni, hogy immár többet nem szabad rontani, mert 
különben maguk is elvesznek. Ennek tulajdonitható, hogy 
az olasz ministerok már most néha a conservativ poli— 

») Luc. 20, 25. 
»o) Pä. 2,1. 2. 3. 
*') Ps. 2,10. 
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t ikát is merik emlegetni s hogy az olasz parlament életében 
itt ott oly mozzanatokkal találkozunk, melyek még egy év 
előtt mint a legfeketébb clericalis reactio kiál tat tak volna 
ki. Ilyen volt az, midőn di San Donato képviselő a decz. 
18-iki ülésben egy uj ünnepnek megállapításáról, illetőleg 
egy réginek, de elnyomottnak, más alakbani visszaállításá-
ról kezdett szónokolni. Az u j Olaszország t. i. többi közt az 
újévi ünnepnapot is eltörülte s Castagnuola minister a maga 
idején honárulónak doclarált mindenkit, ki azt megülni 
merné. Ma ellenben di San Donato nagy rendetlenségnek s 
illetlenségnek tekinti, hogy újév napja Olaszországban dol-
gozó nap legyen és azért indítványozza, hogy január elseje 
ezentúl „polgári ünnepnap"-nak tekintessék, hivatkozván 
minden polgárisult népnek szokására. 

Lanza erre azt mondta, hogy léhetetlen királyi ren-
delet útján u j ünnepet megállapítani ; erre külön törvény-
javaslat kell, minő például az volt, mely által a „festa dello 
Statuto", az alkotmánynak „szentelt" ünnepnap, behoza-
tott. Egyelőre pedig ő, Lanza, kész hivatalnokainak az év 
első napján annyi szabadságot adni, mintha „polgári" ünnep 
lenne. 

Erre kettős észrevételünk van. Az első az, hogy ne-
vezetes, miszerint ezen emberek egy szót se szólnak az amúgy -
is már meglevő kath. ünnepnapról, hanem egészen mást, 
különt, ujat, szándékoznak behozni ; a másik az, hogy fel-
tűnő következetlenség, midőn ugyanazon képviselők, k ik 
minden ünnep- és vasárnapot megszentségtelenítenek, most 
egyszerre fejüket uj ünnepek behozatalán törik s Lanza, ki 
akkor volt piemonti minister, midőn az akkor még csak 
sardiniai ki rá ly a szentatyától az újévi ünnepnek eltörlését 
kérte, most azt ígéri, miszerint ugyanazon napon annyi 
szabad időt engedend hivatalnokainak, mintha polgári ün-
nep lenne. 

Ugyanazon régi elavult ellenmondások ezek, melyeket 
minden forradalom elkövet s melyeket már a franczia nagy 
forradalomban lát tunk, mely miután valamennyi katholi-
kus ünnepet, sőt még magát a Gergely-féle naptárt is, eltö-
rülte, az 1794-iki május 18-áról és 1794- ik i junius 24-éről 
kelt törvényeiben százával rendelte ez uj ünnepeket, a t e r -
mészetnek, a négy évszaknak, a költészetnek, a tudomá-
nyoknak, a műveltségnek, az iparnak, a gyermekségnek, a 
fiatalságnak, a szerelemnek, a házasságnak, a házasság t e r -
mékenységének, a bátorságnak, a barátságnak, a köztársa-
ság megalapításának, a győzelemnek s a t . ünnepét, egészen 
a királygyilkosság és a népsouverainitas ünnepéig. 

Az olaszok tehát ma annál könyebben csinálhatnak 
maguknak tetszés szerinti ünnepeket, amennyiben e tekin-
tetben semmi egyebet se kell tenniök, mint a multszázad-
beli francziákat majmolni, k ik ismét csak a régi pogány 
rómaiakat utánozták. Igy aztán idővel megérhetjük, hogy 
miután Venus úgyis már a parlamenttal együtt tar tot ta 
bevonulását Eómába, nem sokára feltámadni lá t juk még 
Flórát , Pomonát, Cerest és Bacchust is és az ünnepek közül 
a saturnáliákat, lupercaliákat, vináliákat s ki tudja, még 
miket. 

Azt ta r t juk azonban, hogy az uj polgári újévet Mer-
curnak, az olasz királyság eme nagy patrónusának, kellene 
szentelni, hacsak ministereink nem inkább talán Jánust v á -

lasztják, a kétarczút , ki egyik kezében a „morális eszkö-
zöket, másikában pedig azon bombákat tar t ja , melyek az 
olasz kormányt a porta Pián át besegítették Rómába. B á r -
melyiket választja azonban az olasz államférfiak bölcsesége 
e két pogány bálvány közül, választása a maga szempont-
jából mindenesetre helyes lesz. 

RÓMA. V i s c o n t i V e n o s t á n a k k ö r s ü r g ö n y e a 
V a t i k á n e l l e n i n t é z e t t l e g ú j a b b k a t o n a i m e r é n y -
l e t d o l g á b a n ; a t h e o l o g i a i t a n u l m á n y o k n a k 
e Ij'n y o m á s a. (Vége.) Az olasz kirá lynak külügyministere 
e napokban egy körjegyzéket bocsátott a külföldi diploma-
tiai képviselőkhöz, mely azon ismeretes esettel foglalkozik, 
midőn egy olasz katona, ki a Vat ikánnak egyik udvarában 
őrt állott, két izben töltött fegyverét néhány svajczira, har-
mad izben pedig magára Merode érsekre, szegezte, ki magát, 
mint az előbbiek, az ablaknál mutatni merte. A körjegyzék 
három részre oszlik. Az első fejtegeti azon okokat, melyek-
ből ezen katonai őrségek egyátalán felál l í t tat tak a Vatikán 
körül s itt azt halljuk, hogy ez nem a pápa megsértésére, 
hanem személyének védelmére történt, melyet a biztosítéki 
törvény szentnek és sérthetlennek nyilvánított. A második 
rész magát a szóban forgó eseményt beszéli el. Megvallja, 
hogy a katona puskáját az ablakra szegezte; de ez véletle-
nül s oly félreértésnek következtében történt, mely más 
országban is előadhatta volna magát. A katona, midőn ezt 
tette, azt hitte, hogy a pápát védelmezi, esze ágában se volt 
megtámadni őt. A harmadik részben Visconti-Venosta a 
jövővel foglalkozik. Becsületére igéri, hogy hasonló eset 
soha se fogja magát többé előadni s kijelenti, hogy az olasz 
kormány kész minden őrséget eltávolítani a Vatikán 
mellől. 

Már az is nagyhorderejű esemény magában véve, 
hogy Visconti-Venosta kénytelen mentegetni magát, tehát 
elismerni, hogy való igaz, miszerint az olasz őrség a Vat i -
kánnak ablakaiba belőni akar t . Ez alkalommal nem lesz 
talán érdektelen visszatekinteni azon útra, melyen Visconti 
odáig jutott , hogy ily jegyzéket kellett irnia. Ezen utat 
azon sürgönyök jelzik, melyeket Róma elfoglalásának ügyé-
ben eddig irt. Fussuk tehát át azokat, ugy hiszszük, hogy 
ez nem lesz haszonnélküli foglalkozás se a múltra, se a j e -
lenre, se a jövőre nézve. 

Első az 1870-iki augusz tus 29-kéről kelt körjegyzék. 
Ebben kijelenti Visconti-Venosta, hogy a tényeknek kény -
szerítő erejénél fogva kénytelen Rómát elfoglalni s hogy 
„mélyen át van hatva azon meggyőződéstől," miszerint a 
római kérdést végre valahára megoldani kell. Mi a pápát 
illeti, igéri, hogy annak állása „független, biztos és méltó-
ságteljes lesz," sőt még a külföldi hata lmaknak is igér v a -
lamit, azt t. i., hogy Rómának elfoglalásából rá juk nézve 
több „igen előnyös körülmény" származandik. 

Következett az 1870-iki szeptember 7 -k i sürgöny. 
Ebben Visconti tudtára adta a világnak, hogy királyi ura, 
„mint katholikus nemzetnek feje, nem teheti, hogy a kath. 
egyházfe jének soi'sát a véletlen esélyeire b izza ;" miből 
szerinte az következik, hogy Rómának elfoglaltatása vol ta-
képen a katholicismusnak s a pápának jól felfogott javát 
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előmozdítja. Olaszországot továbbá késznek mondja oly 
egyezkedésre lépni a külföldi hatalmakkal , melyek a pápá-
nak szellemi és anyagi függetlenségét biztosítják. 

Négy nappal későbben, szeptember 11-kén, az „Unitá 
Catt ." egy levelet közölt, melyet ő szentsége a bibornokok-
hoz intézett s melyben saját magáról e kifejezéssel élt : „Sub 
hostili potestate constitutus." E közlés Visconti grófnak egy 
ujabb körjegyzékre adott alkalmat, melyben azon vádat, 
mintha az olasz kormány a pápát fogoly gyanánt őrizet 
alatt tar taná, „sérelmesnek" mondja . és „erélyes hangon" 
visszautasítja. Egyszersmind külön távirót és póstát is ígér 
Antonelli bibornoknak s készségét jelenti k i „azon össze-
köttetést, melynek a pápa és a hivek közt léteznie kell, 
lelkiismeretesen, azon épségben, melyben eddig volt, fen-
tartani. 

1870-ki okt. 14-én abbeli kivánatának ad kifejezést, 
hogy a pápa Rómában maradjon, „mert sehol se fogják a 
kiváló tiszteletnek hangosabban szóló jelei körülvenni, sehol 
se lesz állása diszesebb, sehol se lesz magasztos ténykedé-
seiben függetlenebb, mint nálunk ; ha azonban mégis tetsze-
nék a szentatyának Rómát odahagyni, teheti ezî is ; elhagy-
hatja Italiát s visszatérhet oda, a mint s a mikor neki t e t -
szik. Csakhogy midőn elutazik, szabadon és nyilvánosan 
kell azt tennie, hogy egy titkos utazásnak kellemetlenségeit 
s fáradalmait kikerülje. Bármit tegyen, bármire határozza el 
magát , azonban a szentatya, a keresztény népnek tisztelete 
követendi mindenhová." 

Az ötödik, okt. 18-áról kelt, körjegyzék hirül hozza a 
plebiscitumnak megtörténtét s ráfogja, hogy ez mindazon 
biztositékok mellett ment végbe, melyektől e cselekvény-
nek őszintesége s nyilvános jelleme függhetett. Örömét fe -
jezi ki a felett, hogy ö szentsége Rómában maradt s meg-
bízza az olasz diplomatiai képviselőket, hogy biztosítsák 
az illető kormányokat arról, miszerint „ IX . Piust királyi 
fény és függetlenség s a népnek legőszintébb tisztelete k ö r -
nyezi." 

Ismét négy nappal később, október 22-én, azt sa j -
nálja Visconti, hogy a pápa a vatikáni zsinatot elnapolta s 
kijelenti, hogy azon aggodalmak, melyek az illető pápai 
bullában kifejtetnek, alaptalanok, amennyiben ő szentségé-
nek tökéletes szabadságában áll a zsinatot akár szent Pé -
terben, akár más római vagy egyátalán olaszországi temp-
lomban, ismét megnyitni. 

Alig egy hónappal későbben, november 19-én, a he ly -
zet már kissé megváltozni látszik s Visconti gróf azon k í -
vánatnak ád kifejezést, hogy a „tökéletesen független" p á -
pától a Quirinalis palotát szabadjon elvenni, mely czélból 
külföldi megbízottjainak egy emlékiratot kézbesit, melyben 
„bebizonyittatik," hogy a Quirinal az olasz király tu l a j -
donát képezi. 

A 8-d ik s utolsó sürgöny, melyet ezúttal idézünk, 
deczember 1-jéről kelt. Ebben Visconti azon „rend"-ről 
beszél, melyet az olaszok állítólag meghonosítottak Rómá-
ban, mióta Lanza és Sella oda bevonultak, azon „oltalom"-
ról, melyben a szerzetes rendek részesülnek, főleg azon eré-
lyes magatartás következtében, melyet a királyi csapatok 
tanúsítottak. 

Ezen időtől fogva Visconti körjegyzékei r i tkulni kez-

denek ; annál t sűrűbben találkozunk azonban bizonyos 
tettekkel, melyek e sürgönyöknél is hangosabban és éle-
sebben szólnak : 

Jézus szent nevének kezdőbetűi a Collegium Roma-
numnak falairól kalapácscsal leveretnek s a Quirinalnak 
ajtai álkulcsokkal felnyit tatnak. A hivek, k ik a bold. Szűz 
szeplőtelen fogantatásának ünnepén sz. Péter templomába 
mennek, hogy ott imádkozzanak, kövekkel dobáltatnak 
azon csőcselék által, mely a porta Pián keresztül behatolt 
hozzánk ; hasonlólag já rnak azok, kik az al Gesuban, k ik a 
Santa Maria Maggioreban és Santa Maria supra Minervám 
czimü templomban a jubileumi ajtatosságokban részt vesz-
nek. Az utczán a pápának leggyalázatosb torzképei á ru i -
tatnak megfelelő szöveggel ; a Vat ikánba be vagy onnan 
ki a legnagyobb kellemetlenségek nélkül senki se mehet ; 
ablakai alatt pedig a vad csőcseléknek nap nap után „morte 
al Pio nono"-t szabad ordítani anélkül, hogy Viscontinak 
különben nagyon is füles ügynökei ezt észrevennék. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 

„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Folytatás.) 

A tizenegyedik részből erős meggyőződést szerezhet 
magának a nyájas olvasó, hogy azon egyének, k ik és ama 
perfid és destructiv i rányú lapok, melyek a protestánsok, a 
német egyetemek és az evangelikus missiók számára köve-
telik a terjeszthetési jogot, sőt minden forradalmi gyilkos 
számára nemzeti jutalmat sürgetnek, mihelyt figyelmüket 
az egyes egyedül felépítő és fentartó katholicismusra, kü lö -
nösen a jezsuiták felé, fordí t ják, azonnal elhagyja őket az 
igazságérzet, elhagyja őket, mondhatnád, természetes eszük 
s olyanokká lesznek, mintha valami gonosz szellem szál-
lott volna beléjük és nőtt volna fejükre, a szabadságról h a n -
goztatott sok sophismával és hazugsággal akarván véget 
vetni, ha lehetne, az egész szellemi világnak, azon c h r i -
stianismusnak, melynek alapjait valaki csak megingatni 
vagy épen lerombolni törekszik, bűnös merényt követ el az 
emberiség legszentebb érdekei ellen, a polgári hatóság ha -
talomszavával is kész levén decretálni, miképen a bo t rá -
nyairól és kihágásairól egyképen hires pogány Rómában, 
az imperatoroknak idejében, hivatalos vallásokat, s tatus-
religiókat. 

Lehet-e már az ilyen nagy szabadkőmüvesi önkény 
zsoldjában izzadó csoportot, mely a nemzetiségi és vallási 
téren egyiránt a népek között átalános elégületlenséget és 
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viszálykodást gerjeszt és ápol, komolyan „a szabadság csa-
patának," az „igazság előharczosá"-nak, nevezni? 

„Unsere Leser, — jegyzi m e g az 53. lapon sz. — sind 
nach den obigen Erklärungen jetzt im Stande, den Worth 
dieser Redensarten und „die ganze Grösse der Gefahr, mit 
der unser Volksthum durch die Compagnie Jesu bedroht 
ist , j a die Pestbeule, die bereits hineingebracht wurde," zu 
beurtheilen. Mit solchen Phrasen wagt man das Volk zu 
betrügen. Unsere Leser sind aber ebenso im Stande zu be-
urtheilen, welche Bedeutung es hat, wenn solche vom ein-
seitigsten und traurigsten Parteigeist befangene Menschen, 
die jedes Gefühl von Gerechtigkeit für ihre Gegner verloren 
haben, den erhabenen Grundsatz in den Mund nehmen: „die 
Gerechtigkeit ist das Fundament der Staaten, iustitia fun-
damentum regnorum" und wenn sie dann gar Strafgesetze 
zusammenstellen, um den lächerlichen Schein zu verbreiten, 
als ob die Lehren, die sie bekämpfen, eigentlich von Staats-
wegen verfolgt werden müssten." 

A tizenkettedik rész, mely egyebeken kivül értekezik 
a testi élet feláldozásáról oly esetben, midőn a hivatás és 
állapot annak rászánását hozza magával, jelesül a háború-
ról is fordulván elő némi, eszmékben gazdag. Ha az itt elő-
jövő igéket egy őszinte és a felekezeti fanatismus elfogult-
ságán felülemelkedő szellem az európai politika eredményei-
vel mérlegeli s megnézi a szabadsági küzdelmeket, melyek 
a helyesen felfogott népjog szentségét a caesarismus vagy 
állami absolutismus ellen védelmezték : úgy találja, hogy e 
törekvésekben a katholicismus elvei nyu j t ák az erőt és 
fényt , úgy találja, hogy áz államexisteutiái feutartó elve-
ket , a szabadság és rend törvényes, biztosítékait, épen a 
ka th . papság tar tot ta épségben a forradalmi bomladozás 
rémségeinek közepette s vit te érvényre a tekintély elvét, 
miszerint bukásában megmentse a valódi szabadságot. — 
Igen, megnyugvással mondhatni, hogy a hol az igazi érde-
kekre, az állami integritásra és a nevére méltó haladásra 
nézve bármely oldalról veszélyes tan vagy helytelen ma-
gyarázat hirdettetett , legtöbbnyire kath. főpap volt, ki szót 
és óvást emelt a közeledő romlásokkal szemben, meg nem 
czáfolt érvekkel kimutatván, hogy az egyháziasság az élet-
tel, a józan haladás a vallással és a valódi szabadelvüség 
Krisztus urunk szent tanaival nemcsak hogy nem ellenke-
zik, hanem igenis egymást felfrissítve, karöltve, halad-
hatnak. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 

— Primás ő herczegsége, kegyelmes főpásztorunk, a 
pápai tévmentességröl egy tiz ívre terjedő pásztorlevelet 
bocsátott papságához ily czira a la t t : „Monumenta t rad i -
tionis catholicae de infallibili magisterio Romani Pont i -

ficis." A pápai tévmentességet mindig határozottan védel-
mezvén, kötelességének ta r t ja a „Religio" ezen mélytudo-
mányú, nagyszerű, pásztorlevelet egész terjedelmében 
közölni, nem levén azon szerencsés anyagi helyzetben, hogy 
azzal, mint külön lenyomattal, kedveskedhessék t. olva-
sóinak. 

— Zalka János győri püspök ő mlga körlevélben t u -
dat ja papságával, hogy ez év őszén egyházmegyei értekez-
letet fog tartani, melyen az espereseken kivül a kerületi 
papság még egy egy küldötte is meg fog jelenni. Tárgyai 
lesznek a lelkipásztori fontosabb kérdések, melyekről a ke -
rületek jegyzökönyveikben már nyilatkoztak, valamint 
felhivatnak, hogy az eldöntésre szánt kérdéseket addig meg-
vitassák s jegyzőkönyvileg ő mlgának tudomására hozzák. 
Ezenkívül újév alkalmából inti s óvja papságát, hogy a hi-
tet rendíthet lenül őrizzék meg szivükben s ovakodjanak 
azoktól, k ik az ókatholicismus örve alatt az u j protestan-
tismust iparkodnak hazánkban is terjeszteni s e tekintetben 
az 1869-iki pastoralis conferentia határozatára utal. Végül 
magyar nyelven a hívekhez is intéz hasontartalmu pásztor-
levelet. — Ami ez utolsót illeti, kénytelenek vagyunk k i -
jelenteni, miszerint a nép nyelvén a néphez intézett főpász-
tori szózat épen napjainkban véghetleuül fontos és szüksé-
ges. Annyi ferdítés, hamisitás, közt, mennyi napjainkban a 
sajtó út ján a hivő nép közt szóratik, ennek a hitbeni meg-
tartására a föpásztori szózat az egyedüli óvszer, mert a nép 
egészen máskép fogja hallgatni lelkipásztora ajakáról az 
igazságot, ha ez saját szavai helyett azt mondhatja hívei-
nek : kegyelmes főpásztorunk atyai áldását küldi nektek s 
a következő levelet intézi hozzátok. Alkalom s ok pedig elég 
van ily pásztorlevelekre. 

— Furcsa kivánság ez is. Horn, Ostpreussen tar to-
mány elnöke, az odavaló kath . püspökhez fordult irásilag, 
tiltaná meg a danzigi plébánosnak, dr. Rednernek, a dr. 
Wollmann elleni irkálást. Természetesen a püspök nem volt 
oly helyzetben, hogy a praesidens úr kívánságát teljesíthette 
volna. De megboszulta magát ezért a danzigi városhatóság, 
mely Rednert a danzigi gymnasium vallástanári állomásá-
tól megfosztotta, mert merészelt Wollmann ellen szóval s 
Írásban nyilatkozni. Az elbingi iskolatanács pedig elhatá-
rozta, hogy jövő húsvéttól kezdve a városi iskolákban a 
vallástant nem papok, hanem világi tanítók, fogják előadni. 
— Ilyesvalamit Pesten is próbálgatnak, míg tán sikerülni 
fog nekik. Már most képzeljünk magunknak egy telivérü 
liberális tanítót s képzeljük hozzá, hogy ez fogja a vallást 
tanítani. — Szegény u j nemzedék. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya» 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 981 forint 70 kr. , 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

A taranyi anya - s fiókegyház 4 f r t 
Özvegy Devics Józsefné 1 „ 
Humor Gábor taranyi káplány 2 „ 
Devics József taranyi plébános 5 „ 
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Nyomato t t Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 
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TARTALOM. Csuda é3 téteményes vallás. — A 
ka th . egyház isteni tekintélye. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Csuda és téteményes vallás. 

Az isteni működés, mint ilyen, a csudánál sem 
eshetvén soha közvetlen érzékeink alá, a rendkivüli 
tényben mi is csak azt Ítélhetjük meg közvetlenül, 
miszerint az nem lehet természeti erők eredménye. 
Hogy tehát kitűnjék a csudák olynemü ereje, mely 
a természetfeletti kinyilatkoztatás isteni eredetét bi-
zonyítja, be kell vitatnunk még azt is, hogy a rend-
kivüli eseményeket, melyeketámbár az érzéki világ-
ban észlelünk, de nem természeti erők okozatai, nem 
ember vagy ennél fensőbb, de mégis véges, lény, ha-
nem Isten mindenhatósága által csakis erkölcsi czél 
miatt létesitheti. 

Igen, a csuda valódi létoka Isten lehet, mert 
az ember a világon csakis természetes eszközök hasz-
nálata által hozhat létre magánkívül eredményeket, 
még pedig physicai okozatot csakis physicai, szel-
lemi eredményt pedig szellemi, erők segélyével azon 
törvények szerint, melyeknek mindkét természet alá 
van vetve. Minthogy ennek oka természetünk véges-
ségében, nem pedig annak talán csak bizonyos foko-
zatában, rejlik: ugyanez elv áll szükségkép minden 
más, ámbár fensőbb, de mégis véges, lényről. 

Közvetlenül tehát csupán akarat kijelentése 
által, magán kivül a világban, okozatot lésesiteni 
csak azért, mivel az önmagában nem lehetetlen vagyis 
mivel akarat tárgya lehet, a teremtés fényezése, ter-
mészeténél fogva mindenhatóság műve, tehát véget-
len akarat, egyedül Isten kizárólagos tulajdonsága. 
Mert a kinek csak akarnia kell, hogy valamit léte-

sítsen, nyilván mindent létesíthet, mit csak akarhat; 
az akarat tárgya pedig mindaz lehet, mi nem ellen-
mondó önmagában. Az ilyen ok minden lehetőt léte-
síthet tehát vagyis mindenható, a milyen egyedül 
csak az Isten. Tehát csudatevő erővel semmi más 
teremtmény se bir s csakis mint eszközi ok szerepel-
het. Ezt bizonyítja továbbá a természeti világ rendje 
is, melyet Isten megállapitott, állandósított, melyet 
Isten ugyan tökélyesithet s természetfelettivé emel-
het, de meg nem zavarható vagy semmisithető terem-
tett véges erő által ; ámde ez történnék akkor, ha 
az ember vagy más lény, nem használva a természeti 
állandó erőket eszközökül, csupán akarva létesíthetne 
a világon eredményeket. 

Épen ily bizonyos, hogy a csudák csak az ér-
telmes lény valláserkölcsi érdekeinek czéljára tör-
ténhetnek. Mert a physicai világban szabadakaratú 
elhatározásnak helye nem levén, itt minden a kény-
szerűség törvénye szerint történik és szabályaitól el 
nem térhet s igy az anuak érdekében művelt csudák 
természeten eszközölt valódi javításokként tűnnének 
fel, a mi Istennek, ki mindeneket jól és bölcsen álla-
pított meg, fogalmával ellenkeznék. A hol. a kény-
szerűség uralg, ott semmi szükség sincs csudára; 
ennek csak ott van értelme, hol szabad erkölcsi világ 
létezik, melyet azok által egy fensőbb isteni, tehát 
kötelező, nyilatkozatról kell meggyőzni. Ha minde-
nek szükségkép, úgy egyszersmind hibátlanul is, 
folynak s ez esetben állana, mit a csudák ellenzői 
szoktak ellenvetni, hogy a csudák, ha valók lenné-
nek, csak azt tanúsítanák, miszerint Isten a terem-
tésben hibákat követett volna el, melyeket később 
ily rendkivüli közbenjárással mintegy foltozgatva 
kell kiigazítania. De feltéve egy szabad erkölcsi vi-
lágot, kiki beláthatja, hogy ennek véges polgárai 
részéről eltérések is lehetségesek, melyeket Isten se 
gátolhat, hacsak szabadságukat nem gátolja s er-

11* 
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kölcsi természetükön erőszakot nem tesz. Ez esetben 
tebát felfogható, hogy a szabad akarat visszaélése 
által a világba hibák, tudniillik tévelyek és bűnök, 
csúszhatnak be s ekkor, hogy a teremtés czélját érje, 
Isten csudák által is közbejárjon, nem ugyan az ő 
saját, hanem teremtményei által elkövetett hibáknak 
megorvoslása végett. 

Igen, a természeti, physicai, élet alapja s mint-
egy gyökere Isten teremtői hatalma, mely az első 
teremtésnél először s leggazdagabban nyilvánul; de 
a kinyilatkoztatás mintegy második, fensőbb, terem-
tés, egy második világ, mely az alantabbit minden 
részről felemeli, magasztalja, tökélyesbiti, azért mu-
tatkozik ujolag ezen isteni teremtő erő ott, hol a má-
sodik világ alakul. A csuda lényegesjellege a kinyi-
latkoztatásnak, mely egyedül ez által lesz forrása és 
biztositéka a valláserkölcsi felemelkedésnek minden 
emberre nézve mindenkor, minden állásban, a mű-
veltség bármely fokán is. 

Az isteni ige isteni tettek által bizonyithatja 
c^ak magát az emberiség előtt, az isteni bölcseség 
csak isteni erő által tüntetheti ki magát a csupa em-
beri tanitás felett, isteni tény pecsételheti meg az 
Isten szavának igazságát. A tan isteni volta önma-
gában csupán, bármennyire igaz, fenséges, páratlan 
is, nem elég arra, hogy az emberiséget elfogadására 
birja ; mert arra, hogy a tant az emiitett tnlajdonai-
v.il felismerje, magasabban képzett szellem, mély, 
h imisittatlan, erkölcsi érzelem, a dolog mélyére ható 
elmélkedés, kivántatik, mintsem hogy a tömeg ez 
úton az igazság birtokába juthatna. 

Bizonyára, ha Isten az emberi nemet természet-
feletti kinyilatkoztatás által akarja boldogítani, oly 
ismérvekkel is ellátta, melyek hatással legyenek 
mindenkire. Ezek természetesen többfélék lehetnek, 
alkalmaztatva a különféle egyéniségekhez, úgy mint 
a tan természete, azután a kinyilatkoztatás közegé-
nek jelleme, végre a csuda, mint az isteni hatalom 
kinyomata. Ez utóbbi legfontosabb, legnyilvánva-
lóbb s legmegragadóbb bizonyíték, ez igényel leg-
kevesebb tudományos discussiót s legalkalmasabb a 
tömegre hatni. Hiszen legnagyobb része az emberi-
ségnek inkább tények, mint sz ivak, tekintély, mint 
okérvek, által vezethető. A tekintély az oktatás 
módja az emberi nemnél. Hogy pedig valami tekin-
tély legyen az egész világra nézve, az felette legyen 
a világnak. Tehát emberfeletti hatalommal kell hogy 
birjon e tekintély, mely előtt mindenki önkénytele-
nül meghpjoljon. 

Ily hatalom nyilvánul a csudánál s ez nem íé-
vely, hanem egyedül az igazság megerősítése s elfo-
gadtatása végett történhetik s igya csudák az isteni 
küldetés és a küldött által hirdetett tanok igaz vol-
tának istenileg bizonyított azaz kétségen felül álló 
csalhatlan ismertető jelei. Igy fogta fel azt minden-
kor és mindenütt az emberiség közérzülete s bár 
mennyire terjedjen is az embernél magasabban álló 
jó és rosz szellemek erejének hatalma, a fentebbiek 
után bizonyos, hogy az előbbiek enemü, ezekre vo-
natkozólag természetkivülinek — praeternaturalis 
— neveztetni szokott okozatokat csak az Isten szol-
gálatában gyakorolhatják; az utóbbiak természet-
kivüli cselekményei pedig semmikép se viselhetik 
magukon a szorosan vett természetfelettiség isten-
hatalmi jellegét azon mérvben, hogy az imént nem 
isteni könnyen felismerhető ne legyen ; különben az 
ember általuk önhibáján kivül tévelybe ejtethetnék, 
mit Isten bölcsesége és jósága meg nem engedhet, 
hatalma nem tűrhet. 

Igen, az emberiség története bizonyítja, misze-
rint valamint a religio isteni műnek tartatott a nem-
zetek előtt: úgy minden ujitó, mielőtt művéhez fo-
gott, isteni küldöttségét iparkodott a néppel elhitetni, 
erre pedig az ember csudát kivánt : „Micsoda jelet 
cselekszel tebát te, hogy lássuk és higyünk neked?" 
(Ján. 6, 30.) És midőn Pál és Barnabás Listrában a 
született sántát meggyógyiták, az oda tódult nép 
Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkuriusnak, ne-
vezvén, nekik áldozni akart, oly mélyen vert gyö-
keret a pogányok lelkében is a meggyőződés, hogy 
az istenség működik ott, hol csudatevő erő jelentke-
zik s a csuda az isteninek szükséges nyilatkozás-
módja, a földön. (Ap. csel. 14. 7.) Azért kiván Isten 
az emberi lélektől hitet, hitet örök bölcsesége igé-
jébe, mert az ember mindenkor, minden műveltségi 
fokon, Isten jelenlétének bizonyi tékát látja a csudá-
ban s egyszersmind az isteni kinyilatkoztatás igaz-
sága megerősítését szemléli, látván, habár csak tá-
volról, a feltűnő jeleket, melyek ámbár néma, mégis 
oly ékesen szóló, módon szólnak az emberhez, min-
denki bámulva kiáltja: „Itt Isten ujja van," mint 
Krisztus urunkról olvassuk az evangéliumban : „Ha 
ez nem Istentől való, nem tehetett volna semmit;" 
(Ján. 9.33.) ismét : „úgy tanitá őket, mint a kinek ha-
talma van." (Márk. 1. 22.) S mi adáneki ezen hatal-
mat, mely szavát az emberiség parancsává, tanitását 
törvényévé, tette? a csuda: „Senki e jeleket nem 
cselekedheti, hacsak Isten nincs vele" ; (Ján. 3. 2.) a 
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csuda volt, mi szavát az isteni tekintély dicsfényé-
vel övedzé s őt a teremtés uraként tünteté fel a világ 
előtt. 

A csudák elméletét tárgyaló tanulmányunkban 
igyekeztünk a régibb s ujabb hittudósok nyomán az 
egyház tanának hű kifejezést adni, mit megerősitnek 
a vatikáni zsinat „constitutio dogmatica de fide ca-
tholica caput III. de Fide" következő 3 és 4 canon-
jai: „Si quis dixerit revelationem divinam externis 
signis credibilem fieri non posse; ideoque sola interna 
cujusque experientia aut inspiratione privata homi-
nes ad fidem moveri debere, anathema sit; si quis 
dixerit miracula nulla fieri posse proindeque omnes 
de iis narrationes etiam in Sacra scriptura contentasi 
inter fabulas vel mythos ablegendas esse; aut mira-
cula certo cognosci nunquam posse, nec iis divinam 
religionis christianae originem rite probar, ana-
thema sit." 

Oly korban élünk, mely az isteni kegyelem mű" 
ködését a világon nem ismeri el, nem akar tudni sem-
mit arról, hogy az isteni kinyilatkoztatás az élet 
minden földi érdekeire befolyást gyakorol még most 
is, annál kevésbbé akar hallani csudákról ; ezek ma 
nem kelendők; mit is csudálna magán kivül az öncsu-
dáltában magának annyira megtetsző, magát imádói 
ember! Most minden visszautasittatik a regék hó-
nába, mi természetfeletti, magának Istennek is a kü-
lönben láthatlannak félre kell vonulnia az istenségig 
magasztalt ész elől, nehogy meggátolja a halandó 
ember romboló munkálatait. Korunknak elve, hogy 
a csudák ideje lejárt. Hogy az igy gondolkodók 
nemcsak a csudákat nem hiszik, hanem semmit se, a 
mi csak a hit fogalmával bir, igen természetes, habár 
az emberi természetre nézve igen természetellenes. 
Nem is ezek, hanem más jobblelküek, miatt hozzuk 
fel azon némi alappal biró kifogást : miért nem tesz 
most Isten csudát, hogy számtalan hitetlen megtér-
hetne, kik közül nem egy van, ki igy gondolkodik 
és beszél: ha Isten most is művelne csudákat, akkor 
hinnék. 

E kivánság képtelenséget foglal magában. Hi-
szen a csudák rendkívüli szokatlan tünemények; már 
pedig megszűnnének ilyenek lenni, ha mindenek 
tetszésére s kivánságára mindenkor jelentkeznének 
vagyis a csuda nem lenne csuda: „Ha Isten folyto-
nosan kijelentené magát az embernek, a hit nem 
lenne többé érdem; ha soha se nyilatkoztatná ki 
magát, a hit nem volna lehetséges," mondá Pascal 
(Pens. II. Art. 16.) Továbbá, e kivánság feltételeket 

szab Isten elé. melyek alatt az ember hinni akar. 
Már minő Isten volna az, kivel igy játszhatnék a 
teremtmény ? kit az ember szemfényvesztővé akarna 
alacsonyítani? Igy tett a kisértő is a pusztában: „Ha 
Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek kenyerekké 
legyenek." (Mát. 4,3.) Végre, hol a hitkészség hiány-
zik, hol az ember szivben elfordul a hittől, azt a 
csuda se fogja kényszeríteni, nem kényszeritheti, 
hinni. Ha csudát látnék, megtérnék mondják néme-
lyek. Ezek nem beszélnének igy, ha tudnák, mit tesz 
megtérni. (Pascal Pens. II. art. 6.) Ezer meg ezer 
kifogást gondolhatnak ki a hinni nem akarók: vál-
jon jól láttak-e, hallottak-e, nem volt-e helye az ér-
zékcsalódásnak, váljon nem természeti, bár ismeret-
len, ok létesité e az okozatot? Példák a farizaeusok. 
(Hettinger Apologie II. Abth. 594.) 

Szent Tamás is értelmezvén a hit alapját, kettőt 
kiván a bitre, t. i. hitre méltó tárgyat és beleegye-
zést; a beleegyezésre valami külső indok, például 
csuda, még nem elégséges ok, még benső indító ok 
is szükséges, minő az isteni kegyelem; ennek pedig 
ellenállhat a szabad akarat. Azután, más egyedül az 
ész elveiből hinni azaz csak azt hinni, mit az ész 
átlát és saját elveiből megvitat és más egyedül s 
mindazt hinni, mi az észt hitre bírni elegendő indo-
kokon szilárdul. Ilyeneken alapul a kereszténység 
supernaturalismusa, melynek igazságai, ámbár nem 
az ész elvein alapulnak, mégis olyanok, melyeket a 
józan ész nemcsak nem tagadhat, sőt elfogadni kény-
telen. 

Igaz, hogy a csudák most nem történnek oly 
gyakran s feltünőleg, de ennek okát is jelzi a kinyi-
latkoztaiás pragmaticai történelme. Mi, kik Isten 
különös szeretetéből s kegyéből a kereszténység ke-
belében élünk, alig vagyunk képesek felfogni, mily 
szükséges volt, hogy a tévelyben való megmaradás-
nak oly kísértéseinél s oly ellenkezés mellett, milyen-
nel az e'ső hivők találkoztak, a legfeltűnőbb isteni 
közbejövetelek az első keresztények érdekében nagy 
és gyakori csudák által nyilvánuljanak. A lelket a 
legerősebb bizony it ékok által kellett felszabadítani 
a bilincsektől, melyek azt fogva tárták. De a későbbi 
korban, midőn a pogányság ereje megtörve, a társa-
dalom maga már megtisztítva s téritve volt, ki nem 
látja át, hogy a csudák gyakorisága már tovább nem 
szükség arra, hogy a kereszténység isteni eredetét 
bizonyítsák? Az első századokban az egyház nem 
tünt fel még azon határozott jellemvonásokkal, me-
lyek azt csakhamar s azután mindenkori a s min-

11* 
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denütt, mint Isten házát, világosan felismerhetővé 
tették. (Möhler Symbolik, S. 317. 2 Aufl.) 

Igen, az isteni segély, mely minden időben ará-
nyos a szükséggel, míg az egyház megalapult, csu-
dákban nyilatkozott, melyek az uj törvény hirdetői-
nek szavait támogaták és szentesiték; azért a csudák 
gyakoriságát a szent atyák inkább csak Krisztus 
egyháza első korszakába valónak tartják. Ha már 
igy megalapítva s elterjedve az egész világon látha-
tóvá lőn s isteni jellegének félreismerhetlen jelei az 
egész világot megvilágositják : akkor már a csuda-
tevő erőt többé nem találjuk oly gyakori tevékeny-
ségben. Mint a napot felkelte után saját világában 
ismerjük meg: ugy az egyház is, mihelyt egyszer 
szilárdul meg lőn alapitva, önmaga szolgál magá-
nak bizonyitékul. Valamint ugyanis Isten fejté k 
az anyagi világot s a világ bizonyítja Istent : ugy a 
szellemi világ ujjá alkotásánál Jézus fejté azt ki s a 
világ bizonyítja Jézust, kit mint a mű alkotóját lát-
tak a tanítványok s hittek művében. Mi látjuk mű-
vét s hiszünk annak alkotójában. (Lessing Gres. Werk' 
V. S. 164.) 

Ha ugyanis a Jézus által annyi bizalommal, 
szilárd és rendithetlen kilátással a jövőre, annyi, böl-
cseséggel és hatalommal felállitott, minden ellenkezés 
és akadály ellen biztosított üdviutézetet összevetjük 
a világon volt eddigi emberi művekkel, melyek töké-
letlenségük s igy veszendőségük magvát magukban 
hordozzák s azért egymásra omladozva tünedeznek 
el: mindez hangosan kiáltja, hogy itt és igy csak 
Isten munkálhatott s ez az erkölcsi intézet csak 
Istennek, az erkölcsi világ teljhatalmú intézőjének, 
műve lehet, mely engem Isten közbejöttéről az em-
beri dolgokba jobban meggyőz, mint bármely érzéki 
világban létesitett csuda. Ez értelemben mondá Bos-
suet: „Miért vonakodik tehát a büszke ész magát 
alávetni? talán azt akarja várni, hogy Isten napon-
ként csudát tegyen, hogy a csudákat folytonos is-
métlés által .reánk nézve czéltalanokká tegye, hogy 
hozzájok szoktassa, mint szokva vannak a nap és 
égi rendszerhez s átalában a nagy természet csu-
dáihoz?" 

„A mult, minden jóslat teljesedése, mindannyi 
záloga a jövőnek. Azt várjuk-e, míg az istentelenek 
és megátalkodottak elnémulnak, mindnyájan az 
igazságot egyhangúlag elébe teszik a szenvedélyek-
nek s megszűnik a világot ámítani a hamis tudo-
mány, mely csupán az újság szigorával ébreszt fi-
gyelmet? Isten Ígéretei s fenyegetései egyiránt bi-

zonyosak. A mi napjainkban történik, biztosit ben-
nünket arról, mit parancsolt, hogy az örökkévalóság-
ban reméljünk és féljünk." (Histoire univ. II.) 

Végtére is, a ki egész napjainkig Isten által lé-
tesitett, hiteles okmányokkal erősitett, rendkivüli 
eseményeket nem mint csudákat, hanem inkább ha-
mis koholtakat tekinti, nem veszi észre, miszerint 
épen oly oktalanság ok nélkül a tényeket tagadni, 
mint elegendő, okszerű, alap nélkül hinni s köny-
nyebb azokat minden észszerű vizsgálat nélkül el-
vetni, mint azok valódiságát józanul megvitatni. Mi 
nem hivatkozunk azon csudákra, melyeket csalás 
szült s a hiszékenység olyanok gyanánt tartott, ha-
nem melyek nyilvános, hiteles, okmányok által úgy 
megállapittattak, hogy ha azokat tagadni lehetne, 
megszűnik minden történet és okmány hitele. Mert 
hogy mily szigorúan jár el az egyház az ily csudák 
vizsgálásában, nemcsak XIV. Benedek: „De Beatifi-
catione et anonisatione Servorum Dei" művéből 
látható, hanem tanúsítják a méltányosabb protestán-
sok is. (P. Daubenton La vie du bienhereux Jean 
Francois 33.) 

Egyébiránt e helyütt nem akarjuk alkalmazni 
az előadottakat a kereszténység s a mi mindegy, a 
katholicismus isteni voltának megvitatására, mert 
ez már az elmélet alkalmazása lenne. Isten segítsé-
gével erre is vállalkozunk más alkalommal. Most 
tanulmányunkat tekintve, a csudák czélját Nicolas, 
a keresztény bölcs, eszmemenetével zárjuk be: „Bizo-
nyos kitűnő férfiú Francziaországban azt mondá 
egyik hívőnek: önök csak azt mondhatják nekünk: 
becsületszavamat adom reá! Nem, én ezt felelem 
reá, hanem Jézus Krisztus adja arra szavát ; szavát ? 
igen és pedig mire, hogy ő Isten? semmi esetre sem. 
Ha valaki oly hathatós bizonyitó erőt tudna kölcsö-
nözni szavának, hogy azonnal higyenek neki ; akkor 
bizonyára ő volna az és róla el lehetne mondani, mit 
La Bruyere a becsületes emberről mondott : „jelleme 
kezeskedjék érette." De épeu azért nem akarja ma-
gát feltolni erővel. „Ha én bizonyságot teszek ma-
gamról, az én bizonyságom nem érvényes." (Ján. 5, 
31.) Tehát műveire hivatkozik, melyeket isteni kül-
detése bebizonyítására végbevitt, a csudákra. Eze-
ket a csudákat hozzuk fel, Jézus istenségének rop-
pantfontosságu bizonyítékait, melyeket annyi század 
vihara se volt képes megrendíteni, melyek miatt 
napjainkban annyi esztelenséget beszélnek a hitetle-
nek, ezeket a csudákat hozzuk fel a hit mellett, nem 
szavakat és nem is Jézus Krisztus szavait. Csak 
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miután igy bebizonyitá, hogy Isten, akkor adja sza-
vát, még pedig mint Isten adja szavát arra, misze-
rint tanitása igaz, hogy Ígéretei csalhatlanok és hogy 
ég és föld elmúlnak, de az ő szavai el nem múlnak." 

Bita. 

A katholika egyház isteni tekintélye. 

„Az egyház", mond Segur, „épen olyan isteni, mint a 
vallás maga ; amit az az Isten nevében tanit, megőriz s vé-
delmez, az épen maga a vallás."28) Az egyház eszerint 
mintegy vteste a vallás vérének, melyeknek egyike vagy 
másika nélkül nincsen élet, nincs külkihatás, nincs mű-
ködés ; miértis az egyház és a bit oly szoros összeköttetés-
ben vannak egymással, hogy az egyik a másik nélkül fen 
nem állhatna vagyis, hogy világosabban fejezzük ki ma-
gunkat, kath. egyház nélküligaz hit, igaz vallás és viszont, 
kath. hit nélkül egyház, nem volna képzelhető. Már pedig 
„egy az Ur, egy a hit, egy a keresztség;" s ezen egy hit 
isteni, lévén isteni alapitója és szerzője ; azért a kath. egy-
ház tekintélyének is, melylyel ezen igaz hit tanait tanit ja, 
védi és megőrzi, Isten akaratánál fogva isteninek kell 
lennie. E jellegét meg nem tagadhatja ; mert mihelyt ezt 
tenné, a hit isteni voltának is meg kellene azonnal szűnnie, 
ami annyit jelentene, hogy a mi kath. hitünk nem isteni mü, 
hanem, mint bármely más vallás, pusztán emberi találmány, 
mely idővel elévülhet s képzelt feladatától messze elüttetik. 
Innen magyarázható, hogy a kath. egyházban az istenileg 
alapitott hierarchia a számtalan illetéktelen beavatkozások 
s az egyházi önkormányzat meghiusitói gálád törekvései 
daczára is sértetlenül fenáll ; hogy az álszabadság méte-
lyétől meg nem romlott, józangondolkodású, előítéletektől 
ment, tisztajellemü, katholikusok a vallásra a fősúlyt f e k -
tetni szokták s hogy végre a vallás szolgái iránt a ker. szel-
lemtől lelkesített nép részéről minden időben legőszintébb 
tisztelet és bec3ülés nyilvánult. Ha az isteni tisztelethoz 
való ragaszkodás, igy ir Machiavelli, többnyire mindig biz-
tos záloga volt valamely állam nagyságának és fejlődésének : 
akkor ellenkezőleg a vallás megvetése legvalószínűbb oka 
és előmozdítója az ő szerencsétlen bukásának."2 3) A papság 
iránt nyilatkozott tiszteletet pedig Francziaország egyik 
nagy fia ekként tolmácsolja: „Kérdezzétek meg a papságra 
vonatkozólag a történetet s az megmondja nektek, hogy a 
legbelátóbb, legműveltebb és legvirágzóbb nemzetek a püs-
pökökben és papokban többnyire oly emberek osztá-
lyát szokták volt tekinteni, k ik hivataluk fensége miatt 
a legkiválóbb tiszteletx-e érdemesittettek s e tekintetből mit 
se mulasztottak el számukra oly előnyöket és kivál tsá-
gokat biztositani, melyek által maguknak a nép tiszteletét 
és becsülését teljes mértékben kivívhat ták . . . Ezen nem-
zetek mind mélyen át valának hatva azon igazságérzettől, 
hogy ha már a világi királyok és koronás fejedelmek 
szolgái tiszteletben tar ta tnak, akkor a mennyek leghatal-

»») „Mi az egyház ?" 
23) „Keflex, sur Tite — Lives,1 liv. 1. chap. 2. 

masabb Kirá lyának szolgái is tiszteletre méltók és becsü-
lésben tar tandók ; hogy a nép gyakran magát a vallást a n -
nak szolgáival cseréli fel s hogy ez annál dicsőbbnek és ma-
gasztosabbnak tűnik fel az ő szemében, minél ki tűnőbb 
tisztélettel illeti ezeket. Már a pogány rómaiak idejében 
Tramelius népszószóló súlyos büntetésre Ítéltetett, mint a 
történet bizonyítja, azért, mivel a főpaptól a kellő t iszte-
letet megtagadta. Nem tüntetendő-e ki az, ki állásának 
természeténél fogva a társadalomban lelki értelemben a 
legelső helyet elfoglalja ? Megilletné-e a legfőbb Teremtőt 
teremtményeinek gondolatában valamely alávaló hely ? — 
Azért j a j azon kormányoknak, melyek a vallást és ennek 
szolgáit háttérbe szorít ják ! Ha erre képesek volnának ve-
temedni, azáltal csak önnönmagukat alacsonyítanák le s 
amitől azokat megfosztották, attól saját tekintélyüket 
rabolják meg. Midőn a vallásnak a második lépcsőt jelölik 
ki, akkor könnyen attól félhetnek, hogy maguk a legal-
sóbb lépcsőig lezuhanhatnak."24) 

Nem háramlik ugyan Isten szolgáira mindazon sok 
gúny, recriminatio, népszerűtlenités, ráfogás, ferdítés, rosz-
akaratu megtámadás és megvetés, melyekkel a mai vi lág-
ban a kath. papság, melyről pedig meg van í rva : „Nolite 
tangere christos meos", — különösen a becstelen és semmi 
szentet nem kímélő szabad-sajtó orczátlan epigonjai részé-
ről találkozik, hanem magára a vallásra, mely, mint t u d -
juk , még a pogányok által is mindenek felett s legtöbbre 
becsültetett. A történetre hivatkozunk, mely fényesen iga-
zolja ama czáfolhatlan tényt, hogy az ókor legdicsőbb nem-
zetei, sőt még azok is, kikhez .idegen népek jöttek bölcse-
séget tanulni, mint pl. az egyptomiak, görögök és rómaiak 
törvényeik és intézményeik alkotásánál és alkalmazásánál 
mindig a vallásnak adták az elsőséget ; hogy ama népek 
elöljárói és hadvezérei minden vál la la ta ik-és tanakodásaik-
ban az Isten akara tá t kifürkészni igyekeztek, mert meg-
voltak győződve arról, miszerint az istenséget, mint az em-
beri sors legfőbb intézőjét, különbség nélkül mindenki k ü l -
sőképen is vagyis a vallás tisztelete és gyakorlata által 
leghatalmasabb s egyedüli Urának elismerni tartozik. T u d -
valevő dolog az is, hogy a rómaiaknál az istenség és va l -
lás iránti tisztelet, melyet nekik Numa Pompilius le lkükre 
kötni soha el nem mulasztott, átalában véve virágzásuk és 
minden sikereik kútforrása volt úgyannyira, hogy elmond-
hat juk róluk egy franczia tudóssal, miszerint inkább lettek 
hűtlenekké törvényeikhoz, semhogy vallásos kötelmeikot, 
főképen pedig esküjüket , megszegték volna. Bensőleg va l á -
nak ők a vallás szellemétől áthatva és lelkesittetve egy 
Draco, egy Lycurg és egy Solon, k ik a történet bizonysága 
szerint Görögországnak legelső és legkitűnőbb köztársasá-
gait alapították, de amellett a vallás ügyeit is legélénkebb 
figyolmük tá rgyává tet ték ; Romulus a vallás iránti „t isz-
teletet életszabályául tűzte ki már akkor, midőn az általa 
alapitott állam számára törvényeket alkotott ; Plato és A r i -
stoteles mindamellett, hogy o két bölcsész több tekintetben 
eltért egymástól, aziránt mégis oly szépen megegyeztek, 
miszerint csak akkor lehet valamely állam boldog és v i -
rágzó, ha annak polgárai a legfőbb jó — unum est necessa-

24) Frayssinous : „Vorträge über Religion," IV. B. 163. S. 
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rium — után törekesznek s ugyané bölcsek azt is ál l i t ják, 
„hogy ennek eszközölhetése csupán a vallás által remél-
hető.«25) 

Holott irodalmi proletárjaink nem okulva sem a tö r -
ténelem halhatatlan emlékein, sem törvény szigorúságán : 
„Hazudni nem szabad", a vallást sárba ránt ják , az egyház 
tekintélyét pedig aláásni és megdönteni főfoladatukká tették. 
Teszik pedig ezt annál inkább s nagyobb vakmerőséggel, 
minthogy gigászi munkájukban a kormány túlszabadelvü 
magaviselete által támogattatnak, a sajtóvétségek miatt az 
esküdtszékek szervezetlenségénél fogva ritkán vagy soha se 
súj tatnak s a vallás képviselői ellen ezen veszélyes elvből 
indulva k i : „Proiiciamus a nobis iugum ipsorum,"26) b ü n -
tetlenül dühöngnek ! A katholicismus isteni intézménye el-
len a garázdálkodás, ugy látszik, már azon határokat érte 
el, hogy beteljesednek napjainkban a bölcs eme szavai : 
„Vidi sub sole in loco iustitiae iniquitatem."27) „Malorum 
infinitus est numerus." „Abyssus abyssum invocat." A fe l -
bérelt rosz lapok elvetemedett harczriadala az egyház ellen 
a mesterségesen koholt kolostorok és szerzetek elleni v á -
dak, a nagyok palotáiban s a ministerek kabinetjeiben 
pártfogolt rágalmak mind nem szűnnek meg addig, 
míg csak a főpapság közös erélyes tiltakozással fel 
nem lép, mig az egyház fiai a tétlenség álmából f e l -
ocsúdva, a machinatiók ellen sicut muri Jerusalem elleu 
oem szegülnek és tettre nem buzdulnak. Meg lehetünk 
ugyanis győződve, hogy a kath. egyház ezen ébredést, e so-
rakozást, e védelmet, igenis megérdemli, mert egyedül ő az, 
mely midőn magát a népek elpogányositása ellen védelmezi, 
azokat a bukástól, a trónokat pedig a leroskadástól, meg-
őrzi. S ha az ellenállás daczára sem érheti el czélját, a k -
kor nem ő, hanem a nemzetek és fejedelmek bűnhődnek. E 
viaskodásban a kath. egyház még sokkal dicsőbb leend> 
mint a béke idején s abban mutat ja meg isteni missióját, 
hatalmát és tekintélyét, mely segíti és bátor í t ja őt. O ha r -
czol és szenved, mert a lelket akar ja megmenteni s a k á r -
hozat elől biztositani. O küzd, bár tudja, hogy „Perversi 
difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus;"2 8) 
ő azért tovább küzd s küzdelmét a világ végéig fogja fo ly-
tatni s nem hagy fel vele mindaddig, mig az elszánt s ko-
nok harcz diadallal nem végződik s míg teljesedésbe nem 
megy Krisztus jóslata : „Leszen egy akol és egy pásztor. " 
Harczolnunk kell tehát Sión őrei ! s megszívlelnünk e fel-
serkenésre felhívó hatalmas szózatot : „Minden álom, ami 
tettbe nem megy át s tett nélkül a férfiú álomjáróvá lesz, 
k i magasan lebeghet öntudatlan s a felébredés órájában ha-
lálosan bukik le . . . Erényt és erőt ké r j Istenedtől s minél 
t isz tább, minél elszántabb, lélekkel munkálsz ; minél 
szebbek s magasztosabbak lesznek feltételeid: annál inkább 
szépülni s magasodni fog előtted az egyház s a hon képe."29) 

26) Lamarre : „Traité de la police", torn. I-
2«) Ps. 2, 3. 
27) Ecelesiastes 3,16-
28) Ecclesiastes 1, 15. 
29) Kölcsey Ferencz : „Minden munkái." Kiadta Told y Feronca 

Pest, 1859. 

86 

Ha valamikor, úgy napjainkban, egy hazai írónk kijelentése 
„szerint „a sokaság já r ja az utat, merre az ezerképen változó 
vélemény ár ja ragadozza." De véleményünk szerint épen ez 
ár ellen kell usznunk, nehogy minket a scillaba és charybisbe 

: sodorjon. A fenyegető bajok véget nem érnek, míg ezen el-
nyelni törekvő ár ellen gát nem vettetik, míg t. i. a pápai csa-
latkozhatlanság hitágazata mindenütt ünnepélyesen nem 
tanit tatik, mert oly válságos időben, melyben nem az 
egyház isteni tekintélye, hanem az emberi dölyfös „tudo-
mány," mint a hitnek egyedüli alapja, hirdettetik, szüksé-
ges a pápai tanítóhivatalban megtestesült csalatkozhatlan-
ság, hogy a kath. tannak egysége éa tisztasága szeplőtlenül 
megovassék ; míg az egyház nyűge, a tetszvényjog, a püs-
pökök ogyhangú óvástétele által az egyház nyakáról 
le nem rázat ik s míg végre a fejedelem azon hármas 
kötelességének fejedelemhez illő elhatározással eleget nem 
tesz, melyek a római kath. egyház által eléje szabatnak s 
melyek ekként hangzanak: „1. Rectitudo est regis noviter 
ordinati et in solium sublavati haec tria praecepta populo 
christiano sibi subdito praecipere, imprimis: „ut Ecclesiae 
et omni populo christiano veram pacem servent in omni 
tempore." 2. „Aliud est, ut rapacitates et omnes iniquitates 
3) „Tertium est, ut in omnibus iudiciis aequitatem et mise-
ricordiam praecipiat et per hoc nobis indulgeat misericor-
diam nobis Clemens et misericors Dominus." 

Igy leend nagy és fenséges a kath. egyház tekintélye, 
mely nem ront, hanem épit, nem nyom, de emel s fentar t , 
mely a püspök jogait védi s mind a fejedelmek, mind az á l -
lamok hatalmát megszerzi. 

P . P . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

PEST, január végén. ( A z e l s ő k á p l á n y i á l -
l o m á s r ó l . ) A „Religió"-ban annyi tudós czikket olvas-
tam már a seminariumokról és annyi jeles javaslatot 
papságunk megszentelésére czélozót, hogy e fontos ügyben 
annyi jeleseink után felszólalni majdnem szerénytelenség-
nek tartom. 

Minthogy azonban azon eszközök közt, melyek, mint 
a papság megszentelését előmozditók, a jánl ta t tak, egypár 
nem említtetett, melyeknek fontossága kétségtelen, ezekre 
kívánnám még a „Religio" olvasóinak figyelmét felhívni. 

Igaz, hogy mindenek előtt a seminariumokat kell, a 
hol szükséges, reformálnunk, mert ezekben tétetik le a papi 
erényesség és szentség alapja. Azért parancsolta a trienti 
sz. zsinat a seminariumok felállítását, ezért sürgették azóta 
megtartott zsinataink, névszerint az utolsó esztergomi sz. 
zsinat is, hogy a seminariumokban czélszorü törvények, 
válogatott elöljárók és tanárok legyenek, mert hitték, hogy 
a seminariumi nevelés veti meg az igazi papi élet alapját. 

De azt még se hit ték soha, hogy a seminarium a 
papi nevelést teljesen befejozi. Mert hiszen a seminariuraok-
kal is ugy vagyunk, mint egyéb nevelőintézetekkel. Vala-



8 7 

mint ezeknek czélja ugy nevelni az i f jút , hogy kilépvén az 
intézetből, maga magát nevelje a nyert irányban tovább: 
ugy a seminariumból kilépő fiatal pap ezután maga ta r to-
zik magát a papi erényekben és szentségben tovább nevelni. 
Csak az a kérdés itt, hogy teljesen magára hagyjuk-e a fia-
tal papot e törekvésében vagy sem? A „szabadegyház" 
táborában ugyan azt hangoztatják, hogy teljesen magára 
hagyandó a fiatal áldozár ; sőt Pesten is találkoztak, k ik 
több idő előtt az elvet kimondották, miszerint a kezdő á l -
dozár a plebánostóli minden függés alól felmentendő és 
egyedül magára hagyandó. Én részemről e nézetet pártolni 
nem tudom. Én azon elválasztásban nem látom a fiatal pap-
nak felszabadítását, mint inkább elszigetelését. Mit ér a 
büszke szabadság, ha engem egy támasztól foszt meg, mely 
a papi erény utáni törekvésemben tetemes előnyömre volt ? 

De ime, talán mosolyt gerjesztenek szavaim a „sza-
badság" (?) harczosainál. Ellenvetésül különféle eseteket 
készülnek elmondani, melyekből ki tüaik, miszerint a fiatal 
áldozár épen ilyen alárendeltségnek, melylyel plébánosához 
állott, köszönhette azt, hogy benne az Ur Jézus szelleme meg 
nem maradott. Ha, ugy mondják, a káplány független lett 
volna plébánosától, ennek rosz példája által nem hanyat -
lott volna papi erényeiben. 

Ezen gyenge ellenvetésre válaszolom: Tétessék a kezdő 
káplány jó plébánoshoz és megforditva lesz a dolog. 

Jó plébános mellett a talán még nom eléggé szilárd 
fiatal áldozár akara t j a megerősödik, plébánosának jó pél-
dája és szent buzgalma ennek követelésére ragadják, főnö-
kének tanácsai és szíves intései a talán tévedőt útba igazí t -
j ák , plébánosának dús tapasztalata a lelkek vezetésében az 
i f jú káplánynak lesznek ; de a mi több, az egyházban lakás 
és egy asztalnál való békés együttlét Isten áldását vonja le 
mindket tőjükre: „ubi duo vel très congregati fuerint in no-
mine meo," sat. Sőt az igazságot valóban szomjazó k á p -
lánynak mi se lehet nagyobb örömére, mintha plébáno-
sában lelki a tyát is bírhat, annyiszor részesülhetvén, a fá jda-
lom, faluhelyen munkásainktól annyira elhanyagolt peni-
tencziatartás szentségében, ahányszor akar. 

De talán idealismus ez ? Talán merő álom, melynek a 
való sehol se felel meg ? De igenis ! létezik oly egyház-
megye, melyben a kezdő káplányok első alkalmazására 
csakugyan ily figyelem fordittatik s ez a boroszlói egyház-
megye. I t t a seminariumból kilépő fiatal áldozárt ennek 
lelkiigazgatója ajánl ja a püspöknek, illetőleg számára azon 
állomást kéri, melyet, tekintve természetét, sat., reá nézve 
legalkalmasbnak vél. A püspökben pedig megvan ama va-
lóban apostoli leereszkedés, hogy az efféle előterjesztéseit a 
seminariumi elöljárónak, ki mellesleg mondva, valóban r i tka 
férfiú, mindig szivesen meghallgatja és teljesiti. Ezen e l já-
rásnak eredménye eddig az, hogy a boroszlói egyházme-
gyének papsága szellemre és papi erényekre nézve a legelső 
megyék sorába írandó vagy épen páratlan. 

Ezen szép eredmény természetesen ott eléretni nem 
fog, hol ilyen tekintettel a világba kilépő fiatal áldozárra 
nincsenek. Ezen tekintetnek hiánya okozza, hogy a növel-
déből jó akarat ta l kilépő papra pár év múlva nem is is-
merni ! „Nunc autem et flens dico." Keserű tapasztalás í ra t ja 
e sorokat velem. Hiába reformáljuk a seminariumokat, ha 

az ezekből kilépő fiatal papoknak legalább első állomását 
nem tervszerüleg fogjuk kiszemelni. Ez legbensőbb meg-
győződésem és mint ilyent bátorkodom az illetők figyelmébe 
ajánlani. 

Vargai. 

/ 

DOMBO, január 23. B i r ó p ü s p ö k u t o l s ó p e r -
e z ei. Főtisztelendő szerkesztő ú r ! Midőn e soraimat irom, 
magyar hazánknak ismét egy fényes csillaga fog letűnni, 
egy igen jeles, mély tudományú, nevének megfelelve igaz-
ságot bölcsen hozó, szentéletü s a szelídségben csaknem pá-
rat lan s utánozhatlan főpásztor, méltóságos és főtisztelendő 
Biró László szathmári püspök úr, megyénknek kipótolhat-
lan jótevője s lelki a tyja . A mindnyájunkat mély fá jdalom-
mal meglepő hírt közlöm, mint bizonyost, a püspöki t i t ká r 
úrnak hozzám irt következő tudósítása nyomán : 

Kedves barátom ! Szomorú közlést kell tennem . . . 
Midőn e sorokat olvasni fogod, már nem lesz püspökünk-
Kéthónapos betegség után lép- és májbaja oda sulyosodott, 
hogy sem a rendkivülileg meghívott bécsi orvos Rollett, 
sem az itteni 4 orvos, k ik őt naponta háromszor is látoga-
ták , segíteni képesek nem voltak. 

Tegnap 19-én, épen midőn a conventualis szent mise 
állott, provideáltatott ünnepélyesen. Meghúzták a nagy ha -
rangot s a clerus processionaliter hozta a Viaticumot a jobb 
hazába távozni készülődő legjobb atyának. Felvette a pap-
ság és több hozzá csatlakozott világiak jelenlétében az 
utolsó kenetet és teljes bucsubeli végáldást. Némethy nagy-
prépost úr a fenhangon zokogó papság és jelenlevők rész-
vétkönyei között búcsúzott el. Az ágyon fenülő bágyadt 
főpásztor tisztán érthető latin búcsúszavakban mondta a 
Válét, köszönte a szeretetet és ragaszkodást, melylyel öt 
boldogiták: „ V i t á m D e o p i a c e n t e m v i v a t i s , u t 
v i t á m a e t e r n a m p o s s i d e a t i s , " szavakkal végezte 
beszédét. Ránk adta a püspöki áldást, ekkor irtózatos sirás 
és zokogás között mindenki egyenkint kezet csókolt a halni 
készülő főpásztornak és oly érzékeny jelenet fejlődött ki , 
milyet keveset ér meg az ember életében. 

Most életfáklyájának utolsó lángjai lobognak, eszmé-
letlenül haldoklik s talán holnap délig (21) bevégzi a dicsőén 
és szentül folytatott és csak kevesek által utánozható jeles 
pályafutást , mely után elmondhatja az Apostollal, jó h a r -
ezot harczoltam, a pályát megfutottam, félretétetett nekom 
az üdvösség koronája. Kívánunk is neki, ha Isten őt csak-
ugyan magához szólitni kivánja lelki fiai köréből, boldog 
kimúlást s végnélküli boldogságot ! 

Isten áldjon meg. Szathmár, január 20. 1872. szomorú 
barátod. 

E sorokhoz szivem mély bánatában még igen sokat 
csatolhatnék, miből ki tűnnék, hogy a haldokló főpap nem-
csak alólir tnak, de egész megyéjének jótevő angyala volt, 
kit a jó Isten a magyar katholikusok feletti jogos haragjában 
vesz el tőlünk. De fájdalmam nem engedi, hogy most többet 
i r jak. Isten áldása önnel. 

Széhnert Nándor, 
plébános. 
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IRODÁLOI. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Folytatás.) 

Kiválóan elmélődésre méltók a sorok, hol a századunk 
legnagyobb gondolkodói közé helyezendő sz. a katholikus, 
de katholicitása czége alatt a positiv vallás megtagadását 
áruló, az egyház impetálását nemcsak a káröröm gyöngén 
álczázott érzetével néző, de azon szeretettel gondoskodó 
anyát , t. i. a kath. egyházat, nyilvánosan darmstadti kö -
vethez fordul : 

„Ich muss aber Herrn Metz (Abgeordneten in der II . 
Kammer zu Darmstadt) zu seinem Schrecken erklären, dass 
Gury hier nicht etwa bloss seinen Gedanken ausgesprochen 
hat, sondern vielmehr einen Gedanken, der ein Grundpr in-
cip nicht nur der katholischen Moral, sondern der ganzen 
menschlichen Sittlichkeit überhaupt ist und dass daher diese 
Anklage nur auf ihn -und seinen Standpunkt zurückfällt . 
Die Kirche lehrt und dabei bleibt sie, dass der Mensch nie 
und in keinem Falle gegen sein Gewissen handeln darf und 
dass der Mensch für jede seiner Handlungen selbst verant -
wortlich ist. Dieses hohe menschenwürdige Princip macht 
sie nie für jeden Menschen, so auch fü r den Soldaten geltend i 

Eine Pflicht des Gehorsams dem Gewissen zuwieder kennt die 
Kirche nicht. Sie verabscheut als des Menschen durchaus 
unwürdig den Grundsatz : „Dass Gesetz ist dass Gewissen" 
mag nun dieser Grundsatz von einem liberalen Despoten 
fü r den modernen Staat oder von einem Militär-Despoten 
im Hinblick auf den Gehorsam der Soldaten geltend ge-
macht werden. Es liegt nur an der Niedrigkeit des Gerichts-
punktes und an der Beschränktheit der Auffassung des Herrn 
Metz, wenn er fü r die Grösse dieses Princips keine Empfin-
dung hat. Liberalismus, wie ihn Herr Metz und seine P a r -
teigenossen vertreten und Despotismus sind ebenso correla-
tive Begriffe, wie Freiheit und Kirche. Daher kommt es, 
dass diese angeblichen Freunde der Freiheit die Kirche 
desshalb denunciren, weil sie die Freiheit und Unabhängig-
keit des menschlichen Gewissens in Schutz nimmt und auch 
im Soldaten noch die menschliche Würde vertheidigt. Höchst 
interessant ist es, dass, während bei dem immer zunehmen-
den Militarismus Männer nur der deutschen For tschr i t t s -
partei die Kirche öffentlich vor der Kammer anklagen, weil 
sie noch für den Soldaten ein Gewissen fordert, mitten im 

Protestantismus sich Stimmen erheben, welche an die k a -
tholische Kirche die Forderung richten, sie möge gegenüber 
der Gefahr, mit welcher die Welt duch die immer wachsen-
den Militärorganisation in ihrer Freiheit bedroht ist, laut 
und unerschrocken vor der Welt die ungerechten Kriege 
als Verbrechen an der Menschheit bezeichnen und zum 
Schutze der Freicheit die Pflichten des Gewissens ver-
künde." 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A müncheni circumspectus városatyák igen sokat 

bajlódnak a vallással. Nem rég a kormány egy hozzája in-
tézett jelentés folytán elrendelte, hogy a tanuló if júság hé t -
köznapokon nem köteles az istentiszteleten jelen lenni, csak 
azon gyermekek, melyeknek szüléi azt k ivánják. Ellenben 
vasár- s ünnepnapokon az egész if júság köteles tanitóik 
vezetése s felügyelete alatt a templomba menni. A bölcs 
városi tanács ennek ellenében a hétköznapi istentiszteletre 
való menést egyszerűn eltiltotta, a vasár- s ünnepnapra 
nézve pedig azt rendelte, hogy ez sem kötelező, hanem azon 
gyermekek elmehetnek maguk, kiknek szülei ezt k ivánják. 
Különben a pap által előadott vallástan hallgatására se kö-
teles senki. Menjen, a k i akar . — Nálunk Pesten a tanács-
nak ily rendelete ugyan nem létezik, de az elemi tanuló 
if júság a közös iskolák behozatala óta templomba soha se 
j á r , hacsak egyik-másik gyerek véletlenül oda nem vető-
dik, mert a tanitók nem törődnek vele, a vallástanárok nem 
szedhetik Össze a gyerekeket s igy szépen felnőnek mint 
olyanok, k ik az istentiszteletről mit se tudnak ex praxi. 
Az elmélet, a cateketa szavai elhangzanak s adolescet gene-
ratio incredula ad majorem liberalism! glóriám. 

— Badeni igazságszolgáltatás. Gackstätter expeditor 
ú r egy alkalommal nyilvánosan kikelt a pápa, a kath. pap-
ság és a gyónás ellen. Minthogy a szavakban nem igen v á -
logatott, hanem a lehető legsértőbb kifejezéseket használta, 
bevádoltatott s a bölcs tanács a következő Ítéletet hozta : 
minthogy a pápa s papság nem maglik a kath. tanok, me-
lyeknek védelmére van az 513 §. hozva, tehát az expeditor 
nem ^bünös. 

Szerete tadoniányok a s z o r o n g a t o t t szentatya ? 
a j u b i l á r i s pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 993 forint 70 kr. , 40 
f rank aranyban, 12 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák '/4 ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

M.-Szigetről A. T 3 f r t 15 k r 
A szatmári apáczazárda elöljárósága és 

növendékei szeretetük zálogául . . . . 60 „ 15 „ 
A szentatya segélyezésére fiúi hódolattal 

Pannonhegy F — r 15 db régi húszas 

Felelős szerkesztő CSELKA MNDOK. 

Nyomatot t Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

ír 10-én. 1 2 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János prímás ő hgségének kör -
levele. — A vatikáni zsinat, a tudományszabadság s a pápa 
tévmentessége. — Egybázi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Fm. Simor János prímás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

Ad calcem encyclicarum mearum ddto 8. Sept. 1871. 
Nr. 4200. dimissarum, quarum ope ob oculos stiti ac recen-
sui traditionis de infallibili Romani Pontificis magisterio 
apud nos monumeuta, observavi nostra insuper esse omnia, 
quae de hac doctrina exs tan t , SS. Patrum aliorumque 
Scriptorum Ecclesiasticorum testimonia haecque in eorum 
libris cuilibet patere. Quia vero SS. Pat rum opera non omnibus 
praesto sunt et plures e V. Clero huius Archi-Dioecesis te -
stimonia ilia propius nosse cupiunt, operae pretium me f a -
cturum existimavi, si ilia nimirum SS. Patrum et aliorum 
Scriptorum Ecclesiasticorum testimonia proposuero. 

Initium itaque facio cum Testimonio S. Irenaei Ep i -
scopi Lugdunensis et Martyris. Vixit ab a. 140—202. S. 
Irenaei Episcopi Lugdunensis et Martyris testimonium non 
tantum propter tenorem, sed etiam propter testantis perso-
nam, maximi est momenti. Recte enim Irenaeum S. Hiero-
nymus1) virum apostolicum, S. Basilius3) vicinum Aposto-
lorum temporibus appellant. IpsenamqueS. Irenaeus, loquens 
de Polycarpo, haec profért :3) „Et Polycarpus autem non 
solum ab Apostolis edoctus et conversatus cum multis ex 
eis, qui Dominum Nostrum viderunt, sed etiam ab Apostolis 
in Asia, in ea, quae est Smyrnis, Ecclesia constitutus Ep i -
scopus, q u e m e t n o s v i d i m u s i n p r i m a n o s t r a 
a e t a t e , haec docuit semper, quae ab Apostolis didi— 
cerat, quae et Ecclesiae tradidit et sola sunt vera." Igitur 
S. Irenaeus, qui Polycarpum Apostolorum immediatum di-

') In cap. 64. Esai. 
2) 1. de Spir. S. c. 29. 
3) 1. contra Haeres. 3. cap. 3. n. 4. 

scipulum novit, qui proinde limpidissimo e fonte hausit, lo-
quitur sic :4) „Traditionem itaque Apostolorum toto mundo 
manifestatam in omni Ecclesia adest respicero omnibus, qui 
vera velint videre : et habemus annumerare eos, qui ab Apo-
stolis instituti sunt Episcopi in Ecclesiiset successores eorum 
usque ad nos, — — — Sed quoniam valde longum est in 
hoc tali volumine omnium Ecclesiarum enumerare successi-
ones, maximae et antiquissimae et omnibus cognitae, a glo-
riosissimis duobus Apostolis Petro et Paulo Romae fundatae 
et constitutae Ecclesiae, earn, quam habet ab Apostolis Tra-
ditionem et annunciatam hominibus fidem, per successiones 
Episcoporum, pervenientem usque ad nos indicantes, confun-
dimus omnes eos, qui quoquomodo vel sibi placent vel per 
sibi placentia vel vanam gloriam vel per coecitatem et 
maiam sententiam praeterquam colligunt. A d h a n c e n i m 
E c c l e s i a m p r o p t e r p o t i o r e m (juxta alios poten-
tiorem) p r i n c i p a l i t a t e m n e c e s s e e s t o m n e m 
c o n v e n i r e E c c l e s i a m , h o c e s t e o s , q u i s u n t 
u n d i q u e f i d e l e s , i n q u a s e m p e r ab his, qui sunt 
undique, c o n s e r v a t a e s t e a , q u a e e s t a b A p o -
s t o l i s T r a d i t i o . " Principalitas, quam S. Irenaeus as -
serit Ecclesiae Romanae, idem significat ac primátus, quod 
liquet ex Tertulliano :5) „Ad hoc, inquit, dispicere superest, 
principalitas ubi est, idest, qui cui praeest." Etiam in libello 
precum Marcellini et Faustini ad Valentinianum et Theo-
dosium dicitur: „Vestrae principalitatis impérium;" porro 
principalitatem sive primatum Romanae Ecclesiae seu Sedis, 
quam s. Cyprianus aeque p r i n c i p a l e m vocat,6) non ho-
noris tantum, sed potestatis et jurisdictionis, innuit S. I r e -
naeus, cum illam p o t i o r e m aut p o t e n t i o r e m esse 
asserat. In hoc S. Irenaei eloquio suprema Romanae Eccle-
siae Romanaeque Sedis praerogativa clarissime comproba-
tur : primo, quod ilia sit maxima, non utique numero fide-
lium, de quo tunc temporis cum ilia aliae etiam Ecclesiae 
contendere poterant, sed auctoritatis amplitudine ; antiquis-
sima non tempore erectionis, Hierosolymitana enim et A n -
tiochena v. g. citius erectae fuerunt, sed quia praecipua et 
princeps. Secundo, quod sit ab Apostolis Petro et Paulo 
fundata, 'quo, ut Massuetus recte observât7), ruit absurdum 

4) libr. eod. cap. eod. 
6) de anima, cap. 13. 
6) ep. 55. 
7) Dissert, in Iren, libros part. II. edit. Ven. 
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illud recentiorum quorumdam haereticorum commentum, qui, 
tota réclamante antiquitate, negare ausi sunt Petrum Romám 
usque venisse. Tertio, quod sit illa stabilis fidei regula, per 
quam confundimus eos, qui ab ea regula deflectunt sive ex 
ignorantiae caligine sive ex vanae gloriae ambitione sive 
ex prava sui complacentia. Quarto, quod necessarium omnino 
sit omnes Ecclesias ad banc Romanam Ecclesiam convenire 
propter potiorem sive potentiorem ejus principalitatem j 
denique quinto : quod in bac Romana Ecclesia puritas nostrae 
fidei, ab Apostolis traditae, semper fuerit conservata. In quem 
S. Patris locum adnotat Fenelouius Arcbi-Episcopus Came-
racensis:8) „Certe non dicit Irenaeus adhanc Ecclesiam con-
veniendum esse, si forte non erret in fide docenda, sed ab-
solute pronunciat, necesse esse, ut omnes fideles, i. e. omncs 
Ecclesiae catbolicae ad eam nunquam non conveniant. — 
— Necesse (autem) est ad banc convenire Ecclesiam, quia 
in eius sinu, tanquam in centro, semper conservata est ea, 
quae est ab Apostolis traditio. Haec autem conveniendi ratio 
nunquam cessare poterit, quandoquidem nunquam non con-
venire unitatis servandae causa necesse est. Ea vocula 
s e m p e r ratio praecisa est credondi sine intermissione, 
quidqiud in ea traditione conservatum reperitur. Traditio 
semper conservata in boc centro in causa est, ut huic centro 
singulis temporum momentis tutissime credatur." Locus ista 
Irenaei, ut loquitur jam citatus Massuetus, male habet eos 
omnes, q u i p e r c o e c i t a t e m e t m a i a m s e n t e n -
t i a m p r a e t o r q u a m c o l i e g e r u n t , id est, qui Ca-
tbolicae fidei simul et obedientiae, quam exhibere Romanae 
tenebantur Ecclesiae, jugum oxcusserunt. Quare nullum non 
lapidem movent, ut importunissimi loci pondus declinent. 
Contendunt itaque cum Chamerio et Grabio9) „per conven-
tual omnis Ecclesiae, id est eorum, qui sunt undique fide-
lium, ad Ecclesiam Romanam, propter potentiorem princi-
palitatem, intelligendum esse confluxum eorum, qui ab omni 
Ecclesia Romam mittebantur, ut causam Christianorum age-
rent apud Imperatores, quorum potentior erat principalitas, 
id est suprema potestas." Sed eam explicationem ad Irenaei 
verba, nis> pi'orsus delirasse videatur, quadrare ulla ratione 
posse invictissimis argumentis probat idem Massuetus : Si 
enim de confluxu eorum, qui ab omni Ecclesia Romam mi t -
tebantur, ut causam Christianorum agerent apud Imperato-
res, intelligendus sit, sensus erit : necesse est omnem Eccle-
siam, hoc est eos, qui sunt undique fidele3, Romam venire, u^ 
causam agerent Christianorum apud Imperatores. Atqui 
tantum abest, id necesse fuerit , ut ante Irenaei aetatem f a -
ctum aliquando fuisse ne uno quidem exemplo probare possit 
Grabius. Et, quae necessitas Christianis adeundi Imperatores 
ethnicos, a quibus nihil, nisi jua omne fasque violatum, spe-
rare poterant ? Scribit Irenaeus necesse esse fideles conve-
nire ad Romanam, non urbem, sed Ecclesiam. Ut quidigi tur 
verbis eius vim apertam inferendo, per Ecclesiam intelligi 
Grabius vult urbem ? Quasi vero Romana urbs et Romana 
Ecclesia idem prorsus sic sonent, ut quisquis urbem adibat, 
illico ad Ecclesiam convenire dicendus esset ? Romanae 

s; De Summi Pontif. Auctor C. X. 
9) V. Massuet. 1. cit. 

urbis, aulae Imperatorum, ne verbo quidem hactenus memi-
nit Irenaeus, sed solius Romanae Ecclesiae ; et tarnen verba 
haec: „ob potentiorem principalitatem", si Grabio fides, non 
ad Ecclesiam, de qua ex professo sermonem instituit, sed ad 
Urbem, Aulam, Imperatores, quorum nulla facta est mentio, 
referenda sunt? Ecquis stomachus absurda haec concoquere 
valeat ? Denique (et hic cardo rei est) negare nec potest, nec 
audet, Grabius, quin Irenaei toto hoc capite scopus sit pro-
bare unam et eandem in omni Ecclesia traditionem aposto-
licam et fidem esse, qua confundantur haeretici, eam vero 
puram et illibatam per continuam Episcoporum successio-
nern ad suam usque aetatem mansisse. Quia vero longius et 
molestius fuisset omnium et singularum Ecclesiarum succes-
siones Episcopales enumerare, sufficere, si unius Romanae 
Ecclesiae successio attendatur ac recenseatur, quia ob po-
tiorem huius Ecclesiae principalitatem omnes reliquas cum 
ilia in fide convenire oportet, in qua semper conservata est 
ea, quae est ab Apostolis traditio. Quamobrem recensita 
Episcoporum Romanorum successiono, concludit S. Irenaeus : 
„Hac ordinatione et successione ea, quae est ab Apostolis in 
Ecclesia traditio et veritatis praeconatio, pervenit usque ad 
nos. Et est plenissima ostensio unam et eandem vivificatri-
cem fidem esse, quae in Ecclesia ab Apostolis usque nunc sit 
conservata et tradita in veritate." Idem S. Irenaeus ,°) aliud 
insigne testimonium profért supremae auctoritatis Romani 
Pontificis, scribens de S. d e m e n t e Papa, „qui et vidit ipsos 
Apostolos et contulit cum eis et quum adhuc insonantem 
praedicationem Apostolorum et Traditionem ante oculos h a -
beret, non solus ;" adhuc enim multi supererant tunc ab 
apostolis docti; „sub hoc igitur Clemente, continuât I r e -
naeus, dissensione non modica iuter eos, qui Corinthi essent, 
fratres facta, scripsit quae est Romae Ecclesiae p o t e n t i s -
s i m a s l i t t e r a s Corinthiis, ad pacem eos c o n g r e g a n s 
e t r e p a r a n s f i d e m eorum. " Ergo vi vente adhuc S. 
Apostolo Joanne Romana Ecclesia sive Clemens Romanus 
reparavit fidem Corinthiorum per potentissimas suas l i t -
teras. 

Testimonium Tertulliani. 
Tertullianus, de quo S. Hieronymus quaerit:11) „quid 

Tertulliano eruditius, quid acut ius?" Alibi12) vero dicit : 
„Vidi ego quemdam Paulum Concordiae, quod oppidum Ita-
liae est, senem, qui se Beati Cypriani jam grandis aetatis 
Notarium, quum ipse admodum esset adolescens, Romae v i -
disse diceret referreque sibi solitum nunquam Cyprianum 
absque Tertulliani lectione unam diem praeterisse ; ac sibi 
crebro dicere: Da magistrum. Tertullianum videlicet signi-
ficans." Tertullianus inquam scribit:13) „Habes Romam, 
unde nobis quoque auctoritas praesto est. Ista quam felix 
Ecclesia, cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine profu-
derunt." Romanae Ecclesiae inde repetendam felicitatem 
praedicat, quod ilia Sedes Apostolicam doctrinam una cum 
apostolico sanguine fusam in suo sinu retineat. „Videamus, 

>°) Libr. cit. c. 3. 
u ) Epist. ad Magnum. 
12) in Catal. Seriptor. Ecclesiasticor. 
13) De praescript. c. 20. 
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continuât, quid (Ecclesia Romana) didicerit, quid docuerit, 
quid cum Africanis quoque Ecclesiis contesserarit," quorum 
verborum significatio et vis patet ex iis, quae referuntur 
Actione 4. Concilii Constantinop. 4. generalis 8-vi , ubi re-
fortur : „Solet Romana Ecclesia ab omnibus advenis profes-
sionem fidei exigere ac tum dernum ad S. Petri aedem ad-
mittere."14) Antequam itaque ad communionem admittereu-
tur advenae, etiam episcopi, de quibus in praecitata Actione 
Concilii sermo est, quaerebatur ab eis, num eorum tessera 
seu professio fidei cum Romana fide conveniret atque unius 
eiusdemque fidei professione emissa in communionem recepti 
in sacra Apostoli limina admittebantur. Sed quo pacto pro-
fessionem fidei exigere poterant ab omnibus advenis Romani, 
si de inerrantia suae Ecclesiae et suae Sedis in fide plenis-
sime persvasi non fuerant ? Idem Tertullianus15) clare indi-
cat suo jam tempore Romanos Pontifices fidei décréta eaque 
peremptoria pro uni versa Ecclesia publicavisse, cum sie Ca-
tbolicis illudat jam Montanista : „Audio esse edictum pro-
positum et quidem peremptorium : Pontifex Maximus, quod 
est Episcopus Episcoporum, edicit : „Ego et moechiae et forni-
cationis delicta poenitentia funetis dimitto." Romanus itaque 
Episcopus ceu Episcopus Episcoporum colebatur Tertulliani 
tempore a Christianis ea submissione, ut is peremptoria dé-
créta ferret, hi suseiperent. In hunc Tertulliani locum ob-
servât eruditiss imus Aurelianensis Episcopus Albaspinaeus : 
„Quacunque igitur ratione aut mente de Romano Pontifice 
hoc dixerit Tertullianus, serio vel per ludibrium, illis tamen 
temporibus penes eum potestatem fuisse de rebus fidei jud i -
cia peremptoria ferre et totius orbis Episcopos monere et 
docere quis non agnoscit ?"16) 

Testimonium S< Cypriani Episcopi Carthaginensis ab. 
a. 248 — 258, quo Martyrio coronatus est. 

Fabianum et Cornelium, Romanos Pontifices, S. Petri 
Successores, nominat :17) „Factus est autem Cornelius Episco-
pus de Dei et Christi eius judicio, cum Fabiani locus, 
idest, cum locus Petri et gradus cathedrae sacerdotalis va -
caret." Ibidem porro ait: „Cornelium sedisse intrepridum 
Romae in sacerdotali cathedra, cum tyrannus infestus Sa-
cerdotibus Dei fanda atque infanda comminaretur : cum 
multo patientius et tolerabilius audiret levari adversus se 
aemulum prineipem, quam constitui Romae aemulum Sacer-
dotem." Profecto minus recte compellaret Cyprianus Papam 
Cornelium Imperatoris Romani aemulum Sacerdotem, nisi, 
uti Imperatores summo simul apud othnicos sacerdotio in-
signes erant, ita et Cornelius summum pariter sacerdotium 
inter Christianos obtinuisset. Idem S. Cyprianus post-
quam18) diaboli fraudes enumeravisset, quibus is rapere ho-
mines de Ecclesia consvevit, ita mox prosequitur: „Hoc eo 
fit, f ratres dilectissimi ! dum ad v e r i t a t i s o r i g i n e m 
n o n r e d i t u r , n e c C a p u t q u a e r i t u r , nec Magistri 
coelestis doctrina servatur. Quae si quis consideret et exa-
minet, tractatu longo atque argumentis opus non est. P ro -

" ) Mansi Collect. Concil. t. XVI. 
n ) L. de pn dicit, 
le) S. Opt. M. opera. Parisiis 1631. 
" ) Ep. 52. 
l s) libr. de unit. Eecl. 

batio est ad fidem facilis compendio veritatis." His prae-
missis indicat S. Pater, quale Caput quaerendum et a t ten-
dendum sit, dicens : „Loquitur Dominus ad Petrum : Ego 
dico tibi, inquit, quia tu es Petrus et super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non vincent 
eam. Et tibi dabo claves regni coelorum . . . Et iterum ei-
dem post resurrectionem suam dicit : Pasee oves meas. S u -
p e r i l l u m u i r u m a e d i f i c a t E c c l e s i a m s u a m 
e t i l l i p a s c e n d a s m a n d a t o v e s s u a s . " Magnum 
révéra est et facile, quod Cyprianus proponit ad veritatem 
tuto indagandam compendium, si nimirum attendas, quid S. 
Petrus et Successores eius in S Petri cathedra doceant. I c -
circo in eodem libro de Unitate quaerit : „Qui Ecclesiae re-
nititur et resistit, q u i C a t h e d r a m P e t r i , s u p e r 
q u a m f u n d a t a e s t E c c l e s i a , d e s e r i t , i n E c -
c l e s i a se e s s e c o n f i d i t ? " Ergo e mente S. Cypriani 
Cathedram Petri deserere non licet, nisi quis ab ipsa velit 
avelli Ecclesia ; quae Cathedrae Petr i adhaerendi obligatio 
omni fundamento careret, si illa in rebus fidei erroris peri-
culo subjaceret. Hunc Cypriani locum laudavit Clerus Gral-
licanus Parisiis a. 1682. coactus in litteris ad Archi-Episco-
pos et Episcopos etc. scribens : „Fidenter cum B. Cypriano 
pronunciamus eum, qui Cathedram Petri, supra quam fun-
data est Ecclesia, deserit, in Ecclesia non esse."'9) De Fel i -
cissimo et Fortunato schismaticis, ad Papam Cornelium 
appellaturis, scribit: 20) „Navigare audent et ad Petri Ca-
thedram atque ad Ecclesiam principalem, unde unitas Sa-
cerdotalis exorta est, a schismaticis et profanis litteras 
ferre, nec cogitare eos esse Romanos, quorum fides Apostolo 
praedicente laudata est, ad quos perfidia habere non possit 
accessum." Si perfidia, id est error in fide, ne accessum qui-
dem invenire possit ad Romanos, nimirum ad Petri Ca-
thedram et Ecclesiam principalem: haec profecto Cathedra 
et Ecclesia erroris in fide expers sit, est necesse. In hac, 
prout est in alia ad Cornelium Epistola,21) Cyprianus Roma-
nam Ecclesiam vocat Ecclesiae Catholicae radicem et matri-
cem ; in priori scribens: „Miseramus nuper, — conlegas no-
stras, ut ad Catholicae Ecclesiae unitatem scissi cor-
poris membra componerent ; sed diversae partis 

obstinata et inflexibilis pertinacia non tantum r a d i c i s 
e t m a t r i c i s sinum atque amplexum recusavit, sed etiam 
adultorum caput, (Novatianam intelligit antipapam) extra ec-
clesiam fecit." Et in alia epistola: „Nos enim singulis navi-
gantibus, ne cum scandalo ullo navigarent, rationem red-
dentes, seimus nos hortatos eos esse, ut E c c l e s i a e C a -
t h o l i c a e r a d i c e m e t m a t r i c e m agnoscerent ac t e -
nerent." Ecclesia Romana radix et matr ix est caeterarum om-
nium Ecclesiarum catenus, quatenus hoc ab illa trahunt et re-
eipiunt succum et nutritionem verae fidei, sine qua hoc non es-
sent membra verae Ecclesiae et si radix vitiaretur errore, 
planta quoque ipsa emarcesceret, illa inquam radix, quam S. 
Cypryanus et agnoscendam et tenendam docet. Sed nonne S. 
Cyprianus citato de unitate libro dicit : „Episcpatus uuus 

,,J) Vide Petr. Baller. de vi ac ratione prknat. Cap. XI I I . §. 3. 
2°) Epist. 55. 
2IJ Ep. 45. 
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eat, cuius a singulis in solidum pars tenetur." S. Pater eo 
sensu vocat episcopatum unum, quo sensu ibidem et Eccle-
siam universam dicit unam esse, praeprimis quidem unitate 
Capitis yisibilis, sic enim allata verba prosequitur : „Eccle-
sia una est, — — quomodo solis multi radii et lumen 
unum ; et rami arboris multi, sed robur unum, tenaci radice 
fundatum; et cum de fonte uno rivi plurimi difluunt, nume-
rositas licet diffusa videatur exundantis copiae largitate» 
unitas tamen servatur in origine. 

(Folyt , köv.) 

Á vatikáni zsinat, a tudományszabadság 
s a pápa tévmentessége. 

. . . Veritas liberabit vos 
Joan VII I . 32. 

Azon sok vád között, melyek a modern szabad 
állam nevében a vatikáni zsinat ellen emeltetnek, 
tán egy se súlyosabb, mint a melyet szélűben a 
napi sajtóban és hivatalos brochurekben, politikai 
gyüldékben s országházakban, hangoztatnak, hogy 
t. i. az egyház nevezett zsinaton az emberi szellemnek 
legdíszesebb előjogát, — a tudományos kutatásbani 
szabadságot, confiscálta és hogy ezen az emberrel 
vele született jog ellen elkövetett merénylete által a 
természetes ész és hivatásunk követelte haladást és 
felvilágosodást s az általuk feltételezett közjóiétöt és 
boldogságot, amennyire tôle telik, akadályozni 
igyekszik. 

Meg kell vallani, az egyház esküdt elleneinek 
ezen legujabbi hadcsele jól van kiszámitva, mert 
előítéleteik sötét lomtárában alig akadunk fegyverre, 
melylyel az egyházi életet, a kereszténység gyápont-
ját, — a hit világát, sok ingadozó kebelben sikere-
sebben lehetne kioltani. 

„Az igazság," mondják ezek, „az erkölcsnek s 
a jognak legszilárdabb alapja és mint ilyen, a sza-
badságnak kiapadhatlan kútforrása; azért elenged-
hetlen kötelessége az emberiségnek ezen legfőbb tár-
sadalmi javak érdekében az igazságot kutatni a 
nélkül, hogy ezen nemes tisztjében bárhonnét és bár-
mimódon akadályoztathatnék." 

Előre is kijelentjük abbeli meggyőződésünket, s 
ebben nem kételkedünk, velünk meg fogsz egyezni, 
t. olvasó, hogy az igy formulázott tétel ellen az 
anyaszentegyháznak semmi kifogása sincsen, sőt 
azt mindenkoron magáénak vallotta; hisz ez hirdeti 
az örök ige szavait : „Cognoscetis veritatem et Veri-
tas liberabit vos."1) Valamint a prófétáét: „Haurie-

tis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris.2) Avagy 
hü'telen lehet-e ezen fenséges missiójához a zsinatilag 
egybegyűlt egyház a nélkül, hogy az igazság lelke, 
ki az idők végezetéig vele lenni Ígérkezett, önönma-
gának ellen ne mondjon, a hazugság szellemévé ne 
váljék? 

Bizonyára az igazság lelkének ezen természet-
feletti segedelmében találja fel a hivő keresztény az 
igazi szabadságnak legbiztosabb támpontját, jól tud-
ván majdnem kétezeréves történelemből, hogy min-
den pusztán csak emberi intézmények előbb-utóbb 
a tévelygések és szenvedélyek ádáz viharai közepett 
porba dűlnek s azért soha se képesek a jog és sza-
badság geniusainak állandó templomot építeni. 

Mindennek daczára a fenjelzettelőítélet fagyos 
lehellete sokak lelki szemeit annyira elhomályosí-
totta már, hogy az igazság verőfényét többé el nem 
birhatják s azért kell, hogy a sűrű ködből valahára 
kibontakozó ész fel-felemelkedjék az igazság napjá-
hoz, honnét minden jog és szabadság áldást hintőleg 
kiáracloz. 

Szabadság! Nevedre a benned rejlő mély igaz-
ság miatt az emberi sziv mintegy varázsütésre fel-
dobog, de roszul értelmezve vajmi sok gyászt és 
romlást is hoztál a társadalomra ! 

Tudományszabadság ! hangzik a varázsszó, 
mely már a paradicsomi idők óta. annyi tudományos 
férfiút elcsábitott s mely egészen le napjainkig any-
nyi éles fegyvert szoritott kezeibe a kereszténység 
megtámadására és ha lehetséges volna, megdön-
tésére. 

Azért nem oktalanul kérdezzük, váljon honnan 
van amaz éles ellentét, mely a szabadság védelmezői 
s a szabadság vallása közt létezik? A felelet nagyon 
könnyű : egy és ugyanazon szavakkal a legellenke-
zőbb fogalmak köttetnek össze. Igazán mondja IX. 
Pius: Restituantur suis vocabula rebus et sancta 
sedes sibi semper constabit. 

Az iskola kétféle szabadságot különböztet meg : o o 
immunitatem a coactione et immunitatem a neces-
sitate; mindkettő összefoglalva képezi az erkölcsi 
szabadságot. Ez nem egyéb, mint azon benső szabad 
önelhatározás, melynél fogva jelen romlott természe-
tünkben az igazság vagy a hazugság, a jó vagy a 
rosz, közt választhatunk. De ezen lehetőség még nem 
ad jogot, hogy az igazság helyett a hazugságot, a jó 
helyett a roszat, válaszszam; ez is inkább törvényt 

' ) J o a n n . V I I I . 3 2 . 2 ) I s a i a s X I I . 3 . 
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szab lelki tehetségeimnek, hogy az igazra és jóra hatá-
rozzam el magamat, mert ha az ellenkezőt teszem, 
már nem vagyok szabad, hanem inkább a hazugság-
nak s a bűnnek rabja. Következésképen az ezen ér-
telemben vett tudományszabadság már nem volna 
többé szabadság, hanem önkény. E kettő közt lénye-
ges különbség van. A szabadság elismeri a törvényt 
s azt tiszteli, az önkény törvényt nem ismer. A tu-
domány szabadsága tehát nem lehet önkény, annak 
inkább törvénye van ; ez az igazság, melyet ha egy-
szer felismertél, el kell fogadnod, a szerint beszélned 
és cselekedned. 

Az evidens igazság bizonyosságot szül elméink-
ben; ezen bizonyosság a második törvény, ettől el-
térni többé már nem szabadság, hanem önkény 
volna. A bizonyosnak megismert igazság minden 
véleményt és kételyt száműz elmémből s azért iga-
zán szabaddá teszi azt. 

Ellenben korunk divateszméinek története, ere-
detük, fejlődésük, szóvivőik nyilt vallomása, semmi 
kételyt se hagynak bennünk az iránt, hogy ezek-
nek a szabadságról egészen más fogalmuk van. Sze-
rintük ez semminemű törvényt nem ismer, tehát 
önkény. Ez a tudományban minden igazságot puszta 
véleménynyé, bizonytalan hypothesissé, törpit alá. A 
vélemény szüli a kételyt, minden tudomány halálos 
ellenségét. 

A kétely ikergyermekei a tévely s a bűn, ezek 
pedig köztapasztalás szerint az emberi szellemet és 
vele a tudományt a legrútabb rabszolgaság bilin-
cseibe verik. 

íme tehát t. olvasó, mit tesznek azok, kik tudo-
mányos kutatásaikban az ész törvényét megszegik. 
Bármily erőmegfeszitést is fejtsenek ki különben, 
törekvéseikre mindenkoron az ingatagság és változás 
átka fog nehezedni, mert a szabadság hazug örve 
alatt már régen elfordultak az igazság központjától, 
circumferuntur omni vento doctrinae; a divatozó 
korszellemtől elkapatva, amaz üres phrásisokat mond-
ják meggyőződéseiknek, melyeket a napi sajtó min-
den reggelen s estve a szélrózsa minden iránya felé 
kikürtöl. 

Ha már a természetes tudományok kutatásában 
bizonyos törvényekhez van kötve az emberi elme, 
hogy az észigazságok ismeretére juthasson: mennyi-
vel inkább kell, hogy a hittudomány vagyis a theo-
logia a lényegéből folyó törvényekhez magát tartsa, 
hogy Isten, a természetfeletti lény és igazságai iránt 
bizonyosságot nyerhessen, noha e részben egészen 

más elvek és eszközök alkalmazandók, mint a philo-
sophiában. 

És pedig mindenekfelett az isteni tekintély az, 
mely a természetfeletti igazságok iránt bizonyosságot 
szerez nekünk; ez biztositja egyedül számunkra az 
igazi szabadságot, melyet a tévely és bűn dögleletes 
légköre meg nem ronthat soha. 

Ezen átalános elvek rövid vázlata után lássuk 
immár I. váljon miben áll a tudomány szabadsága ? 
II. Ellenkezik-e a vatikáni zsiuat a tudomány sza-
badságával? III. Akadályozza-e a pápa tévmentes-
sége az igazi tudományszabadságot? 

I. 

A tudomány tárgya a létező, az igazság, czélja 
annak ismerete ; közege az ész, mely szellemi tehet-
séggel nyomozzuk az igazságot és pedig azon törvé-
nyek szerint, melyeket az igazság a végett szabott 
ki az észnek, hogy annak birtokába juthasson. 

Mihelyt az ész az igazság iránt bizonyosságot 
szerzett magának, attól többé eltérnie már nem sza-
bad. A bizonyosnak elismert igazság felett kételkedni 
nemcsak észellenes de ez az erkölcsi érzet, a lelkiisme-
ret, ellen elkövetett erkölcstelen dolog, bűn. 

A többiben az ész szabadságában áll az illető 
igazság lételemeit vizsgálni, belőle a következménye-
ket levonni s annak végalapja vagyis legfőbb okfeje 
után kutatni, mely nemes tisztjétől több nyelvben 
elnevezését is nyerte az ész (ratio, raison). 

Az igazság megismerését czélzó kutatás ered-
ményét tudománynak nevezzük; mint ilyen, ez nem 
egyéb, mint az igazságnak szabad észcselekvőségünk 
által rendszeresített ismerete. A tudomány tehát nem 
önczél, mely önönmagáért létezik, az inkább az igaz-
ság végett létezik s azért egyedül az igazság ama 
szellemi kenyér, mely nélkül az ember nem élhet; 
holott a tudomány csak kevés választottnak jutott 
osztályrészül, természetesen azon elengedhetlen köte-
lességgel együtt, hogy azt socialis állásánál fogva 
saját s embertársai javára fordítsa. 

Az emberi észnek az absolut lényhez, az Isten-
hez, való viszonyát s a teremtés czélját tekintve, két-
féle igazságot kell megkülönböztetnie; ez a természe-
tes és természetfeletti igazság. Az első oly ismerete-
ket foglal magában, melyeket az ész magából is fel-
találhat, mivel a természet határain belül foglaltat-
nak. A természetfeletti igazságok ismeretére az ész 
nem elégséges, mivel azok a természet határait túl-
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haladják s azért egy fensőbb közegre van szüksé-
günk ; — ez a hit. 

De valamint a természetfeletti igazság a termé-
szetit nem zárja ki, — quod enim est supra naturam 
non tollit, sed perficit, naturam, — sőt azt feltételezi, 
perfectio namque perfectibile supponit1) : úgy közegeik 
a hit s az ész sem ellenkezhetnek egymással a nélkül, 
hogy mindkettőnek szerzője, Isten, önönmagának ellen 
ne mondjon. 

Dr. Surányi János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

PEST, január 23. A f e k e t é k é s a v ö r ö s e k . 
Epen nem jó kedvünkben tüztük e czimet soraink fölé. J e -
lek, jelszavak, vannak szokásban ellenfeleinknél, kiosztat-
nak, nagy gonddal terjesztetnek s hogy az elmébe minél 
mélyebben bevésessenek, gyakran ismételtetnek ; jelek, j e l -
szavak, vannak használatban ellenfeleinknél, rövidek, hogy 
könnyen megtartassanak és mégis nagy horderövel birók, 
mert vonatkozásukban mindent, mi csak az egyház ellen 
gyűlöletet szülhet, magukban foglalnak ; a fentebbi czim is 
ezek közé tartozik ; nem mi találtuk fel, csak mint legújabb 
jelszót találva és irányzatosan már összekötve szükségből 
vettük fel ; ellenfeleink előtt e kettő csak együtt fejez ki 
egy egészet, mert igy vezet czélhoz, ők talál ták ki, ők kö -
töt ték össze, e két fogalmat, de csakis ők köthették össze, 
kiknél a higgadtságot a szenvedély, a józan ész itélő tehet-
ségét a megrázkódott agy őrjöngő phantasiája, foglalja el. 

A feketék és vörösek szövetsége, az egyház és inter-
nationale barátsága, mily meglepő felfedezés, mennyi érdem 
a felfedező részére, ki fogja kellőleg méltányolva jutalmazni 
tudni ? A tény megvan, tagadni nem lehet, hiszen liberális 
lapjaink esküsznek reá, ki fogja őket megczáfolhatni ? V a -
lóban ez nem mindennapi tünemény, mimagunktól vagy 
soha vagy csak nagynehezen tudtuk volna felfedezni e 
szövetséget, pedig ennél természetesebb (?) alig képzelhető ; 
az egyház fen akar ja tartani a társadalmi rendet és békét, 
az internationale pedig alapjában akar ja felforgatni, tehát 
igen természetes, hogy mindkettő egy czélra törvén, azon-
nal egymásra ismertek, mintha csak ikertestvérek lenné-
nek, egymásnak kezet nyúj to t tak és — azonnal létre jött 
a szent szövetség e két elem között a liberális fejekben. 

Ugy van. Csakis mióta liberális világot van szeren-
csénk élhetni, szerezhettük azon tapasztalatot, mi minden 
férhet meg békés egyességben a szabadelvű fejekben ; azért 
e vád, habár esztelen is vagy épen azért, mert esztelen, épen 
nem lepett meg azoktól, kiktől származott. Eddig azt h i t -
tük , hogy tűz és víz, hideg és meleg, sötétség és világosság, 

3) S. Thom. Summa Theol. II. 1 q. 1. a. 8. Lib. I I I . 
Sent. Dist. 29. q. 1. a. 7. 

nemcsak nem férnek meg együtt, de egymást ki is zá r ják 
és ma, egy tekintet valamely szabadelvű fejre elegendő, hogy 
csalatkozásunkról meggyőződjünk és bámuljuk a portentu-
mot, mit a 19-ik század szült. Ez is jel és pedig a legbizto-
sabb, miről a liberális embert meg lehet ismerni, a ki elhi-
szi vagy legalább hirdeti hogy elhiszi, hogy az egyház a 
felforgató elemmel, in specie az icternationaleval szövet-
ségben van, a ki állítja, hogy e szövetség az ő fejében elfér, 
mondanók összemegy, az liberális, a ki nem hiszi, sőt a b -
surdumnak mondja, az bizonyosan vagy egész vagy leg-
alább is fél jezsuita, ami szerintünk annyit tesz, hogy az 
előbbiek vagy megtagadták már Isten drága a jándékát , a 
józan észt vagy legalább is elfojtották már szivükben az 
igazság iránt minden érzelmet, míg ez utóbbiak mindket -
tőnek birtokában vannak. 

Isten a pokollal, erény a bűnnel, magasztos az aljassal, 
béke a forradalommal, haladás a rombolással, nem léphet-
nek szövetségre ; hol az egyenlő alap hiányzik, hol a czélok 
egymástól eltérnek, ott szövetségnek nincsen helye ; egyenlő 
alap azonos érdekkel, összekötött czél, szülhetnek csak szö-
vetséget ; csakis ez teszi megfoghatóvá azon egyességet, 
mely a máskülönben egymástól elvált secták között fe l ta -
lálható akkor, midőn az egyház megtámadásáról, üldözé-
séről, van szó; közös az alap, melyből kiindulnak, mert k ö -
zös a gyűlölet ; azonos a czél, mert mindnyájan az egyház 
megsemmisitésére törnek. 

Talán a szövetség e feltételeit talál juk az egyház és 
az internationale között ? Nem messze kell a feleletért men-
nünk, ujabbi idők sokkal közelebb eső bizonyítékokat 
szolgáltattak e kérdés eldöntéséhez hazánkban is, hogysem 
azokért messze kellene fáradnunk. Megkísértjük azért az 
egyház ellen intézett ezen esztelen vád alaptalanságát, habár 
a legrövidebben is, az adatok alapján felderíteni. 

Olvassa bárki is ezen adatokban foglalt tanokat, h a -
sonlítsa össze bárki is elfogulatlanul azokat az egyház t a -
naival, kénytelen lesz a vádat azokra hárítani, kiktől ere-
detét vette. 

Hirdet te és hirdeti az egyház ma is Isten létét, a leg-
közelebbi zsinaton is több pontot határozott e tekintetben 
és az internationale mit akar ? se többet, se kevesebbet, mint 
az Istent eltörülni. Az egyház oly tiszteletben tar tatni 
akar ja mindönki vagyonát, hogy a netalán jogtalanul elide-
genítettet halálos vétek terhe alatt rendali visszaadni, emlé-
kezetbe hozván Isten parancsolatját: „ne lopj!" Az inter-
nationale vagyonrablásra agitál. Az egyház, hogy többet 
ne említsünk, védi a házasság szentségét, bűnnek ta r t j a a 
gyilkosságot és esküszegést, az internationale ezzel ellentét-
ben tagadja a házasság szentségét, gyilkosságra és esküsze-
gésre ösztönöz. 

Szö vetkőzhetik két ilyen társulat, mely mind mozgató 
erejére mind végczéljára, nézve egymással ily ellentétes állás-
pontot foglal el ? Lehet-e józanul feltenni, hogy az egyház 
ugyanegy időben Isten létét hirdesse is, ellenben eltörléséro 
is segédkezet nyújtson vagy hogy az internationale, mely 
Isten eltörlését tűzte feladatául, segédkezet nyújtson a l é -
tezésében való hitnek megalapitásához ? Ezen állításhoz ha -
sonló csak az lehetne, legalább ma még, hogy p. o. a Pesti 
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Napló és Magyar Újság egymással szövetkeztek, ámbár az 
a kiegyezési alapot fentartani, emez pedig megsemmisíteni, 
akarja . A leglényegesebb, magát a létnek alapfeltételeit 
képező, kérdésekben való eltérés mindig lehetetlenné teszi a 
szövetséget ; az egyháznak saját természetét, isteni missió-
j á t , kellene elébb megtagadni vagyis meg kellene szűnni 
lenni annak ami, hogy ily szövetség létre jöhessen s ha igy 
átalakulva létre jönne is az állitólagos szövetség, az már 
többé nem a kath. egyházzal, hanem azon valamivel, mivé 
ez lett volna, kötött szövetség lenne. Az egyház csak úgy és 
addig kath, egyház, míg az és olyan marad, mivé és mi-
lyenné alapitója Krisztus rendelte, t. i., míg az emberi nem üd-
vére rendelt üdvintézmény marad, míg magában bírja, h í -
ven megőrzi, természetfeletti küldetésével megegyező eszkö-
zeit és ezen eszközökkel az embert, magát a társadalmat, 
regenerálni meg nem szűnik ; minthogy pedig az egyház ma 
ily üdvintézmény, minthogy az idők végeiglen ilyen marad : 
szövetség közötte és bármely társulat között soha létre nem 
jöhet, mely az egyház czéljaival ellentétes czélokat hajhász, 
azokat az egyház által kárhoztatott eszközökkel elérni t ö -
rekszik. 

Ezt, ugy hiszszük, sokkal könnyebb megérteni, mint 
amaz állitólagos szövetséget. Nem is más akar e vád lenni, 
mint ujabb eszköz az egyház meggyülöltetésére. Ezer bűnt , 
melyet a liberalismus az emberi nem jóléte, érdeke ellen el-
követett, már reá kent az egyházra ; az ily lelkiismeretre 
könnyen reáfér, hogy ezer egyedik vétkét is az egyházra 
fogja. Szövetkezett a liberalismus a társadalmi rend, az 
egyház, ellen minden kigondolható elemmel, nem létezik aljas 
eszköz, melyet czéljára, az egyház meggyülöltetésére, fel 
nem használt volna, miért ne használná fel e kedvező a l -
kalmat is, miért ne kötné össze az egyházat az internatio-
naleval is, azon társulattal, melytől különben a liberalis-
mus anyaságát meg nem tagadhat ja? Az ő talaján kelt ki a 
szép növény, onnan szívta éltető erejét, az ő gyermeke, em-
lőjén nőtt nagyra, bírja békével és mostoha anyaként ne 
tolja k i házából, ott úgyis legjobb helyen van, ne tolja más 
nyakára , — az egyházéra, ne szégyenelje, hiszen csak saját 
képét szemléli benne. 

Vigilius. 

ROMA. V i s c o n t i - V e n o s t á n a k k ö r s ü r g ö -
n y e a V a t i k á n e l l e n i n t é z e t t l e g ú j a b b k a t o -
n a i m e r é n y l e t d o l g á b a n ; a t h e o l o g i a i t a n u l -
m á n y o k n a k e l n y o m á s a . Panebianco bibornok midőn 
az utczán véletlenül felismerik, bántalmaztatik ; a zárdák 
erőszakkal kisaját i t ta tnak, lakói szétkergettetnek ; azon 
külföldi küldöttségek, melyek a szentatya jubileuma alkal-
mából lábaihoz zarándokoltak, egy lépést se tehettek az ut-
czán anélkül, hogy a gyülevész idegen nép a legérzéke-
nyebb modorban ne csúfolta vagy bántalmazta volna őket. 
Legújabban a kamara tagjai folytonos blasphemiáik által 
megszentségtelenítik a római levegőt s a mire még ezek 
sem érnének rá vagy a mit véletlenül elfelednek, azt a „Ca-
pitale", az olasz kormánynak hivatalos lapja, tízszeresen 
pótolja, sat. sat. Végül pedig az olasz katona töltött pus-
ká já t neki szegzé a szentatya ab lakának; s mindezek után 

Visconti megígérni meri, hogy hasonlók ezentúl nem fognak 
történni ! Honnan tudja, hogy meg fogja akadályozhatni ? s 
ha tudja, miért nem akadályozta meg már eddig is? 

Azt mondja, hogy jövőre el fogja távolítani az őröket 
a Vat ikán köréből. De akkor, kérd jük , miért tar tot ta eddig 
is? Vagy azt hitték, hogy a pápa biztosságban van azok 
nélkül is s akkor minek küldték oda ? — vagy szükségesek 
voltak épen e czélból az őrök s akkor mivé, hova, lesz a 
szentatyának biztonsága? Minden ember lát ja , kézzel fog-
ható dolog, hogy a veszélyek idővel a helyett, hogy kÍ3-
sebbednének, inkább folytonosan nőnek s a római kérdés a 
helyett, hogy megoldatnék , inkább mindig jobban és 
jobban Összebonyolul. — I. Napoleon is egy ideig fogva 
tartotta a pápát, utóvégre pedig mégis szabadon bocsátotta, 
mert a fogolypápa ólomsúlylyal nehezedett lelkiismeretére, 
kar jára . Visconti-Venosta is fog talán még egy ideig k ö r -
jegyzékeket irni, utóvégre pedig leroskadand ő is a pápának 
könyei és a katholikus világ aggodalmának súlya alatt. 

Ez időpont talán közelebb van, mint sem hinnők, mert 
minden jel arra mutat, hogy az olasz forradalmárok vallás-
ellenes üzelmei immár fékvesztett dühhé kezdenek válni. 
Minél nagyobb pedig látszólagos elhagyatottságunk, annál 
közelebbnek reméljük az isteni segélyt. Néhány nappal ké -
sőbben, hogy Mauro Macchi fenjegyzett indítványát tette 
az eskü kiküszöbölését illetőleg, az oktatásügyi minister, 
Correnti, egy másikkal lépett fel, mely szerint a hittani k a -
rok minden olasz egyetemnél elnyomandók s miután a ró -
mai egyetem a többi olaszszal egy rangba helyeztetik, kö -
vetkezik, hogy ezentúl Rómában se fog többé theologia t a -
níttatni ! A Macchi-félo esküminta elismerése, a theologiá-
nak elnyomása pedig a vallástannak egyenes megsemmisí-
tése ; e kettő kiegészíti egymást mint ugyanazonegy tétel-
nek positiv és negativ kifejezése. De e dolognak még ezen-
kívül is nevezetes jelentőséget ad azon körülmény, hogy 
egy hivatalosan atheisticus Olaszország se a vallást, se a 
pápaságot nem ismerheti el létezőnek ; mivé lesz tehát nem-
sokára az úgynevezett biztosítéki törvény ? Miként állhat 
meg e ket tő: a pápaság és ez az Olaszország egymás 
mellett ? 

IRODALOM. 

„Die Angriffe gegen Gury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Folytatás.) 

Nemcsak a hit érzelmeiben sértett katholikus, nem-
csak a lánglelkü főpap, ostorozza itt a kath. egyház ellen 
követett lelkiismeretlen eljárást, de szólt mély belátással, 
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megczáfolhatlan érveléssel, a tapintatos államférfiú, kit ha -
zája s átalán az emberiség sorsa nyugtalanit, midőn lát ja, 
hogy a legfőbb közegek is, melyeknek kezeibe a hon, a 
nemzetek sorsa van letéve, meggondolatlan mohósággal 
ránga t ják ki az épület talpköveit és a honfiak egyike, m á -
sika ujongva segiti elő ezen alapok megsemmisitésében. A 
főpap, b. Ketteier, e soi'okban versenyez a hazafival, mert 
legdrágább kincse, az egyház és haza érdekeinkben védel-
mét vette tolla alá. 

A tanúságos és hitirtó korunkban felbátoritani képes 
befejezést bármily gondolkodó léleknek feljajdulás nélkül 
végig olvasni. 

Napjaink tudatlansága, mely talán nagyobb, mint 
romlottsága, örök üdve követelményeiben, mintegy arra 
kényszerítve bennünket, hogy abból, amit sz. a 60. lapon 
mond, a következőket idézzük : 

„An diesem Falle sehen meine Leser, wie es bei dieser 
Angriffsweise gegen die Kirche nicht auf die Wahrheit an -
kömmt. Wenn die Presse in dor That , wie sie es vorgibt, 
die grossen Principien der Sittlichkeit vertreten und ver -
breiten wollte, so würden wir wahrlich nicht mit ihr in Con-
flikt kommen. Sie hätte dann gewiss eine grosse Aufgabe, 
ds es keinem menschenfreundlichen Auge verborgen bleiben 
kann, welchen Umfang auf allen Gebieten des Lebens L e -
benanschaugen gewonnen haben, die mit den wahren Grund-
säizen der Sittlichkeit im Wiederspruch stehen. Wir hätten 
dann auch nicht das Mindeste dagegen zu erinnern, wenn 
eine solche Presse mit voller Unbefangenheit auf allen Sei-
ten, bei allen Confessionen, mit demselben Masse messen 
und mit demselben Gewicht abwägen und in Folge dessen 
auch die Fehler, welche auf katholischer Seite begangen 
werden, ehrlich aufdecken würde. Wir lieben die Kirche, 
aber wir lieben nicht die Fehler, die von uns Katholiken 
begangen werden und ebenso wenig leugnen wir diese 
Fehler. Von einem solchen Verfahren ist aber die liberale 
Presse weit entfernt. Sie fühlt sich nicht verpflichtet mit 
gleicher Gerechtigkeit Gutes und Böses auf allen Seiten im 
Geiste der Wahrheit hervorzuheben. Im Gegentheile, man 
verkennt absichtlich die grossen Anstrengungen, welche 
überall in der katholischen Kirche für die grossen sittlichen 
Interessen der Menschheit gemacht werden und man sucht 
dagegen r.lle Fehler in der ganzen Welt, die von Katholiken 
begangen werden, man vermährt sie, übertreibt sie und malt 
dann so täglich ein Bild voll Lug und Trug, das man der 
Welt in den Zeitungen vorhält. Man geht aber noch weiter. 
Man verfolgt eine Kampfweise, bei der es dem Gagner fast 
unmöglich ist sich noch zu vertheidigen. Nicht die einzelnen 
Unwahrheiten, die man uns gegenüber aufstellt, sind es 
eigentlich, die uns die Vertheidigung schwer machen, son-
dern die Art und Weise, wie man diese Unwahrheiten vor-
bringt, erschweren die Vertheidigung. Wir haben es an die-
sem Falle gesehen. Um drei Seiten von Angriffen zu wie-

derlegen, habe ich eine Reihe von Seiten schreiben müssen. 
Dass wissen unsere Gegner, darum wählen sie diese Me-
thode. 

(Folyt, köv.) 

V E G - Y E S E K . 
— Renan ismét folytat ja a College de Francéban elő-

adásait a zsidó nyelvből, melyeket akkor kellett beszüntet-
nie, midőn hírhedt „Jézus életét" kiadta. 

— Az aargaui cantonalis tanács november 28-án el-
határozta, hogy az állam az egyháztól elválasztandó, a 
kötelező polgári házasság behozandó, az iskola felekezet-
lenné teendő, az egyházvagyon a községeknek kiadandó s a 
vallásfelekezetek közt felosztandó s a canton a baseli püs-
pökségtől elválik. — Kell-e még több szabadság a ka tho-
likusoknak ? 

— A szentatya sajátkezű levelet intézett a müncheni 
érsekhez, melyben bátorságát s ki tar tását megdicséri. 

— Alulírottak fájdalommal vagyunk kénytelenek je-
lenteni, hogy az aláírási felhívás és lapok utján többször 
hirdetett, Deharbe József „Erklärung des katholischen K a -
tekismu8" czimü 5 kötetes munkája magyarítását elegendő 
megrendelő hiányában sajtó alá nem bocsájthatjuk ; s midőn 
az eddig jelentkezett t. cz. megrendelőknek szíves pár t fogá-
sukért, köszönetet mondunk : bátorkodunk, a kath. közön-
ség nagybecsű figyelmét, Philalethes Antal „Licht und 
Finsterniss" czimű általunk magyaritott s május hóban 
14—15 ívnyi terjedelemben megjelenendő munkájára fe l -
hívni ; ára 70 kr. A korkérdéseket fejtegető munka becséről 
eléggé tanúskodik azon körülmény, hogy az eredetiben már 
5 kiadást ért. 

A kalocsai növendékpapság 
Sz.-Agoston-egyletének 

ez évi tagjai. 

— A pesti theol. facultás dr. Meszner Rudolf zirczi ' 
hi t tanárt bekebelezett hit tudorrá választotta. 

— J e l e n t é s . Azon f t . plébános uraknak, kiknek 
plébániájába, habár nem fizettek elő, a „Religio" küldet ik , 
kötelességszerüleg tudomására hozzuk, hogy ez áldozatot, 
az előfizetést, kegyelmes főpásztoruknak köszönjék, ki 
irántuki atyai gondoskodását ez által is kívánta tanúsítani. 
„Omnes immemorem beneficii oderunt." Cic. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1056 forint 85 kr., 40 
f rank aranyban, 27 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Ismeretlen helyről névtelenek 100 f r t és 12 db régi 
húszas. 

Felelős szerkesztő CSELKA üíANDOR, 

Nyomato t t Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGVHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, február 14-én. IS. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kö r -
levele. — A vatikáni zsinat, a tudományszabadság s a pápa 
tévmentessége. — Egybázi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Em. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Folytatás.) 

Sic et Ecclesia — — per orbem totum radios suos 
porrigit , . . . . u n u m tamen C a p u t e t o r i g o u n a . " 
Quod vero caput quamve originem intelligat, eodem libro 
explicat dicens : „Ut unitatem manifestaret ; unitatis eius 
originem ab uno (Petro) incipientem, sua auctoritate dispo-
suit." Manifestais idipsum deciarat1) inquiens : „Deus unus 
est et Christus unus et una Ecclesia et c a t h e d r a u n a , 
s u p e r P e t r u m D o m i n i v o c e f u n d a t a : quis-
quis alibi collegerit, spargit." Eatenus itaque est juxta men-
tem S. Cypriani Episcopatus unus, Cathedra episcopalis una, 
quatenus Episcopi omnes, Cathedrae ac Ecclesie omnes, 
quarum illí Episcopatum in solidum tenent, super Petrum 
Domini voce fundatae sunt, quatenus porro illi singuli inter 
se subque uno capite et unitatis fonte uniuntur, in quo emi-
nentior etiam dignitas praeter communem singulis Episco-
pis potestatem residet, qua ipsis quoque Apostolis aut Epi -
scopis ad unitatem custodiendam et conservandam praeest. 
„Inter beatissimos Apostolos, ait S. Leo M.,2) in similitu-
dine honoris fuit quaedam discretio potestatis ; et cum 
omnium par esset electio, uni tamen datum est, ut ceteris 
praemineret." E x adductis S. Cypriani sententiis patet et 
Episcopatum unum esse et primatum unicum, imo ideo esse 
unum Episcopatum diversarum licet Ecclesiae part ium, 
quia et Episcopatus et Ecclesiae unus est Primátus unum-
que Caput. 

Quaestionem de Baptismo haereticorum S. Cyprianus 

non ut quid ad fidem, sed tantum ad disciplinam spectans 
respexisse videtur. Notum autem cuilibet est, quod ea, quae 
disciplinam spectant, diversa in diversis Ecclesiis esse potu-
erint et possint. Praxis baptisatum ab haereticis rebapti-
sandi jam prius, quam S. Cyprianus ad Episcopatum eve-
ctus fuisset, in Ecclesia Carthaginensi viguit eamque rectam 
et S. Scripturae magis conformem arbitrabatur, finde f a -
ctum, ut censeret se auctoritati S. Stephani Papae cedere 
non teneri. Constat ilium errasse et S. Augustinum, qui 
omnem conatum adhibuit, ut ipsius errorem minueret, non 
tamen ilium omnino a culpa excusare. Doctissimus Thomas-
sinus ad calcem dissertationis suae in Synodos de Baptismo 
haereticorum observât :3) „Inaniter ergo ganniunt, exemplo 
Firmiliani, Dionysii, Cypriani, non necessario standum esse 
definitionibus Sedis Apostolicae. Contra enim, ut ex superi-
oribus constat, errasse demonstrati sunt, qui illis non ces-
sere et hunc errorem eluendum vel cruento vel incruento 
quopiam martyrio habuisse . . . Qui Stephano (Papae) non 
obaudiere, nec traditioni Apostolicae et consuetudini morem 
gesserunt : ex eorum ergo sententia non licet quidquam in 
jus trahere." Aeque memoratu dignum est, quod laudatus 
auctor iis respondet, qui quod Asiatici in causa celebrandi 
Paschatis Victori Papae haud morem gesserint, hac illorum 
inobedientia ad enervandam Summi Pontifieis auctoritatem 
abutuntur : „Si, inquit,4) renitentium pervicacia principan-
tem auctoritatem enervari potis esset, quae usquam residua 
foret umbra legitimi imperii ? Nicaenae etiam et Constanti-
nopoiitanae Synodo illusere Quartodecimani : an ideo cassa 
et effoeta oecumenicarum Synodorum majestas blaterabi-
t u r ? " Denique iis, qui S. Cypriani verbis saepe detortis et 
male intellects abutuntur, generatim dicendum est cum S. 
Augustino :5) „Vos certe nobis objicere soletis Cypriani l i t -
teras, Cypriani sententiam, Cypriani Concilium. Cur aucto-
ritatem Cypriani pro vestro schismate assumitis et eius 
exemplum pro Ecclesiae pace respuitis ?" 

Testimonium S. Hieronymi. f 420. 
S. Hieronymus, qui ab Ecclesia Doctoris maximi 

nomen in sacris litteris est assecutus, a. 377. e Chalcidis 
eremo, ad quam ante circiter quinquennium concesserat, ad 

O Epist. 40. 
2) Epist. ad Anast. Thessal. 

3) Dissert. 2. in Concilia. Lucae, 1728. 
*) Dissert. 1. 1. c. 
5) contra Donat. 1. 2. n. 4. 

12* 



98 

S. Damasum Papam celeberrimam exaravit epistolam,6) qua 
quaerit, an très in Deo hypostases dicendae sint et quocum 
communicandum sibi sit Antiochiae, ubi tune quaestio illa 
maxima animorum contentione agitabatur et Ecclesiam 
illam in partes scindebat, aliis t r ium hypostasum nomen ca-
tholico, aliis haeretico, sensu accipientibus. S. Hieronymus 
de communione et unitato fidei sollicitus ita ad Papam scri-
bit : „Quoniam vetusto Oriens inter se populorum furore 
collisus, indiscissam Domini tunicam, desuper textam, mi-
nutatim per frusta discerpit, — — ideo mihi Cathedram 
Petri et fidem apostolico ore laudatam cen3ui consulendam. 

Apud vos solos incorrupta Pat rum servatur haeredi-
tas . . . Vos estis lux mundi, vos sal terrae, vos aurea vasa 
et argentea . . . Ego nullum primum, nisi Christum, sequens, 
Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, communione conso-
cior. Super illam Petram aodificatam Ecclesiam scio. Qui-
cunque extra hanc domum agnum comederit, profanus est. 
Si quis in Noe arca non fuerit, peribit regnante d i luvio . . . 
Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum. Qui-
cunque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non 
est, Antichristi est. Quamobrem obtestor Beatitudinem tuam, 

ut mihi epistolis sive tacendarum sive dicendarum 

hypostaseon detur auctoritas." Et in sequenti ad eundem 
Papam in eodem objecto epistola scribit : „In très partes 
scissa Ecclesia ad se rapere me festinat ; — ego interim cla-
mito : si quis Cathedrae Petri jungitur, meus est. Meletius, V i -
talis atque Paulinus tibi haerere se dicunt ; possem credere, si 
hoc unus assereret. Nunc autem aut duo mentiuntur aut omnes. 
Idcirco obtestor Beatitudinem tuam, — ut mihi litteris tuis, 
apud quem in Syria debeam communicare, significos." F a -
tetur S. Hieronymus se id unum scire, quod Ecclesia per 
fidem Romanae Cathedrae fundata sit adeoquo ad digno-
scendum, quid in controversiis fidei sit sentiendum, consulere 
statuit Romanam Cathedram sive Romanum Pontificem, cui 
omnino est adhaerendum ita, ut extra Ecclesiam sit, qui a 
fide Romanae Ecclesiae sive Romani Pontificis recedit. Adiit 
itaque Damasum Papam atque ab eo petiit, ut controversia 
per irrefragabilem suam auctoritatem resoluta, quid esset 
tenendum, declararet. Non novi Vitalem, Meletium respuo, 
Paulinum ignoro, scribit S. Doctor ; nulli enim, quicumque 
ille sit, a Deo concessum est, no in fide deficiat, praeterquam 
Petro eiusque Cathedrae haeredi, quem proinde, cum de do-
gmate res est, veluti unum fidei megistrum agnoscit. Paul i -
num quoque Antiochenum Patr iarcham, a quo ordinatus est 
Presbyter, ignorât S. Hieronymus, qui nempe falli poterat , 
prae Damaso, Romano Pontifice, quem in definiendis fidei 
controversiis errare non posse scivit S. Doctor, qui iccirco 
mox addit : „quicumque tecum (cum Damaso) non colligit 
spargit." Falsum itaque est, quod quidam supponunt, iccirco 
solum se in re tantae indaginis ad Damasum Ecclesiae Ro-
manae Pontificem convertisse S. Hieronymum, quia ipse in 
Ecclesia Romana baptismum susceperat vel quia aucto-
ritatem illius Ecclesiae totus Occidens agnovit ; nulli 
enim, quam S. Hieronymo, magis constitit de summa 

Romani Pontificis non in Occidente tantum, sed in Oriente 
etiam, auctoritate in fidei quoque negotiis definiendis ; ipse 
enim, qui Romano Pontifici S. Damaso ab epistolis fui t , 
scribit:7) „Ante annos plurimos, quum in chartis ecclesia-
sticis juvarem Damasum, Romanae urbis Episcopum et 
Orientis atque Occidentis synodicis consultationibus respon-
derem." Quam in rem observât doctissimus Anton. M. Me-
renda:8) „In quo tum optimum eiusdem Damasi judicium 
laudes, tum supremae Romanorum Pontificium in Ecclesia 
potestatis argumentum inde capias certissimum. Nam totum, 
qua patet, orbem si mente complectaris, quaenam alia tibi 
occurret Ecclesia, cuius perinde ac Romanae tanta fuerit 
dignitas et auctoritas, ut ab ea difficilium obscurarumque 
tum in fide, tum in disciplina, quaestionum constantia tanta 
ac diuturnitate, fiducia praeterea atque humilitate, explica-
tio postularetur ac tanto sinceroquo obsoquio exciperetur ?" 
Et quis dubitet S. Hieronymum scivisse, quod S. Damasus 
pro suprema sua potestate Concilii Ariminensis acta ad se 
relata dijudicaverit ac rejecerit his verbis : „Neque enim 
praejudicium aliquod fieri potuit per numerum congregato-
l'um (600) Episcoporum, quando constat neque Romanum 
Episcopum, cuius ante omnia decebat eos exspectare decre-
tum, — praebuisse consensum."9) De S. Hieronymo adhuc 
commemorandum, quod cum Ruffinus sub nomine Pamphyli 
Mart. Origenis apologiam edidisset neque sub hoc specioso 
nomine errori adhaesuram esse Ecclesiam et Sedem Roma-
nam asseruerit inquiens10) : „Scito Romanam fidem, Apo-
stolica voce laudatam, istiusmodi praestigias non recipere, 
etiamsi angélus aliter annunciet, quam semel praedicatum 
est. „Idem S. Hieronymus scribit:11) „Pene praeterii, quod 
vel praecipuum est. Dum esses parvula et sanctae ac beatae 
memoriae Anastasius Episcopus Romanam regeret Ecclesiam, 
de Orientis partibus haereticorum saeva tempestas simpli-
citatem fidei, quae Apostoli voce laudata est, polluere et l a -
befactare conata est. Sed vir ditissimae paupertatis et apo-
stolicae sollicitudinis statim noxium perculit caput et si-
billantia hydrae ora compescuit. Et quia vereor, imo rumore 
cognovi, in quibusdam adhuc vivere et pullulare venenata 
blandaria, illud te pio caritatis affectu praemonendam puto, 
ut sancti Innocentii, qui apostolicae cathedrae successor est, 
teneas fidem, nec peregrinam, quantumvis prudens callida-
que videaris, doctrinam recipias." Quibus quidem verbis 
clare indicat S. Doctor, quod ad vitandos errores secura fi-
de profesionisque norma sit esseque debeat Romani Pont i -
ficis, velut Petri cathedrae successoris, doctrina. 

(Folyt, köv.) 

7) Epist. 123. ad Ageruchiam. 
8) Prolegomena in S.Damasi Opuso. et gesta. Migne, Patrolog I . :13. 

9) Ep. 3. ad. Epp. I l l y -

i») Contr. Ruffin. 1. 3, c. 12. 

il) Ep. ad. Demetriad. 

6) Ep. 15. edit. Vallars. Veronae, 1734. 
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A vatikáni zsinat, a tudomány-szabadság 
s a pápa tévmentessége. 

(Folytatás.) 

Az ész épen azért, mivel ész, minden dolgok 
utolsó oka és végczélja után kutat s addig nem is 
nyugszik, míg azok felől bizonyosságot nem szerzett 
magának, az igazság lévén ama szellemi légkör, mely 
nélkül az ész nem élhet. 

Már pedig minden létező dolgok közt bizonyára 
az élet az, mely legközelebb fekszik az emberhez s 
őt legközvetlenebbül érinti. Csudálkozhatni-e tehát, 
ha minden időben a kérdések kérdése igy hang-
zott: Váljon mi czélja van az emberi életnek ? E 
kérdést az ész felveti és minden áron bizonyosságot 
követel magának. Mit tud tehát az ész az emberi 
életről? Tudja, hogy előbb utóbb mindnyájan sírba 
szállunk. De sírunk lesz-e végezélunk is? — Meg-
nyugszik-e az ész ama szivtelen gondolatban, misze-
rint legnemesebb ösztöneink, legtisztább érzelmeink, 
legfenségesebb vágyaink, csak arra valók, hogy azokat 
rideg sírhantok fedjék örökre ? Megengedi-e az ész, 
hogy az erkölcsi felelősség közös öntudata nem 
egyéb, mint ijesztő phantom, nagyszerű hazugság? 
Hogy az eltitkolt bűntett s a félreismert erénynek 
rejtett gyémántja végképen elporlik? Hogy az igaz-
ság, a vallás, az erkölcs, a jog, üres szavak ? Meg-
engedi-e az ész, hogy a halhatatlanság utáni vágy, a 
hős tettek épúgy, mint a csudálatos önmegtagadás-
nak ezen nagy rugója, koporsóba zárassék örökre? 

Oh nem ! ezerszer nem! a ki ilyeseket mond> 
megtagadja józan eszét, erkölcsi öntudatát, benső 
meggyőződését. Ezek inkább dönthetlen érvekkel 
bizonyítják lelkünk szellemiségét, felelősségét, hal-
hatatlanságát . . . Eszünk tanúskodik Isten léte s 
igazságossága mellett ; ez mutatja, hogy keblünkben 
csak azért ég a boldogság utáni vágy kiolthatatla-
nul, mivel ez nem a jelen életben, mely csak ván-
dorlás, hanem végczélunknál, az örökkévalóság fé-
nyes kapuinál, elégíthető ki tökéletesen s azért még 
a síron is kitűzték epedő fohászok közt minden 
nemzetiségek a reménynek vigaszt és bizalmat keltő 
zászlaját ! 

Ámde, habár az ész önnönmagából is képes ezen 
igazságokat megismerni, mindazonáltal meg kell 
vallani, hogy, l^pntve az emberiség zömét, ezen szel-
lemi tűzláng a gyenge mécshez hasonlóan a legtöb-
bekben csak bizonytalanul pislog, míg másoknál a 

szenvedélyek viharai kioltják azt vagy pedig a té-
velyek tengerében védtelenül elmerül.1) 

Innét van, hogy az ész ezredeken keresztül ke-
reste azon világosságot, melyet a tévely és szenve-
dély elhomályosithat ugyan, de ki nem olthat soha 
s azért nem is nyugszik, mig az igazságiránt magá-
nak bizonyosságot nem szerez.2) 

De váljon ki adhatja az észnek ama bizonyos-
ságot, melyet a legfőbb kérdés, t. i. az élet czélja, iránt 
elengedhetlenül követel? 

E pontban csudálatos összhanggal elismeri az 
ész hézagos voltát s ügyefogyottságát; a keskeny 
sírgödör áthidalhatlan örvénynyé szélesbedik előtte, 
a remény fenlobogó zászlaját titokteljes fátyol kezdi 
boritani, melyet semmi emberi kéz le nem vehet 
róla, a végnélküli istenség örök terveinek mélysé-
geibe halandó szem bele nem pillanthat soha! 

E komoly igazságot kénytelen elismerni a 
bölcs s a tudós szintúgy, mint a tudatlan és egy-
ügyű földlakó. 

Ki fogja tehát ezen legfőbb kérdésben az észt 
felvilágosítani ? 

Erre nézve már Plato eként válaszol: „Szük-
séges, hogy Isten erre bennünket oktasson.3) 

Igy itél a nép is : „Kell, hogy valaki a másik 
világból jöjjön, ki nekünk meg fogja mondani, mi 
fog ott történni velünk." 

Avagy nincs-e oka az észnek, hogy eként nyi-
latkozzék ? Es ha csak mások bizonysága által ju-
tunk sok földi dolgok ismeretére, kételkedhetni-e jó-
zanul, hogy az örökkévalóság fátyolát csak Isten 
lebbentheti fel lelki szemeink előtt ? 

íme tehát, t. olvasó ! a hit mibenléte, czélszerü-
sége és szükséges volta. Ez nem egyéb, mint az ész-
nek megegyezése Isten bizonyságtételével : Qui cre-
dit , . . habet testimonium Dei in se.4) 

A ki tehát a hitet megtagadja, az megtagadja 
józan eszét és nem tudja, mit beszél, ha a hitet az 
észszel ellenkezni állítja. 

E hit a nemzeteknél oly átalános jelenség, a 
mily átalános az emberi ész ; a ki tehát a hitet el-
veti, kell hogy az észt és vele az emberiség történe-
tét is elvesse. 

De nemcsak a jövő életre nézve követeli az ész 

1) Jud. 13. 
2) S. Thorn. II. q. 2. a. 4. 
3) Alcib. I I . 
*) I. Joan. 5. 10. 
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az isteni tekintély bizonyságát, hanem az oda vezető 
eszközök iránt is bizonyosságot kiván s ezt ismét 
csak Isten adhatja neki. 

Mindkettőről, t. i. az élet czéljáról s az oda ve-
zető eszközökről, a teremtés s a megváltás ad bizony-
ságot. Mindkettőre pedig Isten mint saját nagy mű-
veire a hitelesség bélyegét rásütötte. 

A térben való egység vagyis a világtestek 
rendje és összhangja hirdeti Istent, a bölcs alkotót, 
coeli enarrant glóriám Dei5); az időben való egység 
vagyis az időknek Krisztus Jézusbani teljessége és 
harmóniája hirdeti Istent, a kegyes megváltót: Jesus 
Christus heri et hodie;ipse et in seculum6) Sz. Pál 
eme szavait a lángeszű Bossuet eként magyarázza: 
Etre attendu, venir, être reconnu, par une postérité 
qui dure autant, que le monde, c'est le caractère du 
Messie, en qui nous croyons."7) 

Ezek szerint ki fog már többé kételkedni, hogy 
nem a legnagyobb észszerüség s okosság az idők Jé-
zus Krisztusbani teljessége által isteninek bebizo-
nyult kinyilatkoztatásba hinni, credere in auctorem 
et consummatorem fidei, plenum gratiae et veri-
tatis ? 

De, fájdalom, találkoznak férfiak, kik, még pedig 
a tudomány nevében, kiáltják, nem ! Kik szánandó 
titánharczban ama teljes s egységes isteni mü szer-
zőjét égi trónjáról letaszitani, minden idők zárkövét, 
a világtörténelem központját, sarkaiból kiforgatni 
merészlik. 

E gyászos tünemény titka azon varázsszerü 
csábingerben rejlik, melyet az önkényes, a függet-
len, kutatás szabadsága romlott természetünkre gya-
korol, mit se törődve azzal, hogy az igazságot előbb-
utóbb elveszti. 

„Ha Isten," mondja Lessing, a modern rationa-
lismus egyik főzászlóvivője, „az egyik kezembe adná 
a meglevő kész igazságot, a másikba pedig a függet-
len kutatás szabadságát a bizonytalansággal, felta-
lálom-e az igazságot vagy se, én a szabadságot 
választanám."8) 

Bizonyosan csudálkozol t. olvasó, hogyan lehet-
séges ilyesmi eszes embernél ? Hiszen az ész az igaz-
ságért létezik, minden kutatásnak egyedüli czélja az 

6) Psalm X VII I . 2. 
6) Hebr. XI I I . 8. 
7) Discours sur l'hist. universelle chapitre X X X I . 

Tom. II . Paris . 
8) Nathan der Weise. 

igazság ismerete ; avagy ki fogja az eszközt a czélnál 
többre becsülni ? Ezen fonákság oka rendetlen ön-
szeretetünk, a zabolátlan uralkodási vágy. 

Eszünk által, mely Isten képére és hasonlatos-
ságára van teremtve, uralkodunk a többi teremtmé-
nyek felett,9) de csak azon feltétel alatt, ha Isten fel-
ségi jogát a mindenség felett, tehát felettünk is, elis-
merjük. De ha saját jogánál fogva feltétlenül akar 
uralkodni r.z ember, bukásában, az elesett angyalok-
hoz hasonlóan, csak a függetlenségbe, mint egyedüli 
mentődeszkába, fog kapaszkodni. Ebben rejlik ama 
bűvös hatalomnak titka, melyet a független kutatás 
a legnagyobb szellemekre is szokott gyakorolni; de 
melynek mindenkoron oly tragicus vége szokott 
lenni. 

Tagadhatatlan, miszerint romlott természetünk-
nél fogva tehetségünkben áll úgy gondolkodni, a 
mint akarunk, t. i. helyesen vagy helytelenül, vala-
mint tehetségünkben áll jól vagy roszul cselekedni, 
természetesen a felelősség terhe alatt. Ez a köteles-
séget rója reám, hogy az igazság törvényei szerint 
minden külbefolyástól menten határozzam el maga-
mat. A megismert igazságnak bármily ürügy alatt 
ellenmondani nemcsak észellenes, de erkölcstelen do-
log, bűn. 

Nagyon csalatkozott tehát Frohschammer, azt 
gondolván, hogy az egyház tanitmányával ellenke-
zik, midőn a tudomány szabadságát eként határozta 
meg: „Ez nem egyéb, mint akadálytalan érvényesí-
tése azon jogos igénynek, a szerint gondolkodni, mint 
az illető esetben gondolkodni kell, ha az igazságról 
helyesen gondolkodni s azt megismerni akarjuk."10) 

Ámde, ami számtalan elmét zavarba hoz, az a 
szabadság hamis fogalma. A szabadság a törvény-
ben leli legfőbb biztositékát, az önkény törvényt 
nem ismer s azért a szabadsággal összeegyeztethet-
lek Eléggé megmondtuk már, az emberi észnek tör-
vénye az igazság, ennek tehát magát alá kell vetnie, 
hacsak az önkénynek, minden tévely és rabszolga-
ság szülőanyjának, prédául esni nem akar. 

Avagy nem mutatja-e a mindennapi tapasztalás, 
hogy ki az igazságot elfogadni nem akarja, a hazug-
ságnak esik áldozatul ? Nem mutatja-e, hogy épen 
azok, kik a bizonyos igazságnak, akár a természetes, 
akár a természetfeletti, rendben, ellenszegülnek, saj-

9) Genes. I . 26. 
10) Über die Freiheit der Wissenschaft I. Bd. S. 68. 

München. 
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nálatraméltó könnyelműséggel a modern téveszmék 
vitorláival a setétség és bűn tömkelegébe beleevez-
nek, bonnét többé nincsen szabadulás. 

A kereszténység a természetfeletti igazságok 
Isten által alapitott gazdag tárháza. Ezen igazságok 
bizonyossága mellett tehát az Isten legfőbb tekinté-
lye tanúskodik, ki nem csalhat, se meg nem csa-
lattathatik. Midőn tehát az ész azoknak aláveti ma-
gát, csak az igazság törvényének hódol, mely őt 
további kutatásaiban a kétely, a tévely s a bűn járma 
alól felszabadítja, a szellemi szabadság Eldorádójába 
bevezeti, mi több, azt igazi uralkodási joggal felru-
házza. Deo servire regnare est. 

De azt mondják, hit s ész közt megoldhatlan 
ellenmondás van. Hogyan? Mindkettőnek szerzője 
Isten, kitől az ész természetes s a hit természetfeletti 
világa ered, Isten pedig magának ellen nem mond-
hat a nélkül, hogy Isten lenni meg ne szűnjék. To-
vábbá mindkettőnek tárgya, t. i. a természetes és 
természetfeletti ismeretek, más; a természetes isme-
reteket természetes tehetségeinkkel szerezzük meg' 
a természetfelettiek ezeket túlhaladják ; quod autem 
est supra naturam, non tollit, sed perficit, naturam. 
Az ész s a hit testvérek. Valamint az ész keresi az 
igaz hitet és sajátságos ismertető jeleinél fogva arra 
ráismer: úgy az igazi hit az, mely a tudományos Íté-
szét választó vizét birja ki egyedül. 

A ki ezeken kételkednék, az kérdezzen meg 
egy Des Cartesf, Leibnitzet, Pascalt, Copernikust, 
Gralilaeit, Cuviert vagy Champolliont. 

Távol attól, hogy a hit csillaga a tudomány 
előtt elhalványulna, az inkább mindazon nagy kér-
désekben, melyekben a tudománynyal érintkezik, 
milyenek a föld eredete és fejlődése, a népek szét-
oszlása, a nyelvek keletkezése sat., a tudósok leg-
ujabbi felfedezései által uj fén yt és megerősitést 
nyert. 

Továbbá azt mondják:a hit, mivel változhatlan, 
a haladással összeegyeztethetlen. 

De váljon a természet törvényei nem szintén 
változhatatlanok-e és mint ilyenek akadályozzák-e a 
természettudományokbani haladásunkat ? 

Nem. Tehát a kinyilatkoztatás sem akadályozza 
az erkölcsi és társadalmi tudományokbani haladá-
sunkat. Sőt inkább a hit az, mely nekünk a termé-
szetfeletti igazságok iránt teljes bizonyosságot sze-
rez, mint ilyen az észt is tökélyesbiti, hogy a termé-
szetes igazságok iránt is annál könnyebben bizo-
nyosságot szerezhessen magának ; minél bizonyosabb 

az ész valami igazság iránt, annál kevésbbé van alá-
vetve a kételynek, minden tudomány ezen halálos 
ellenségének — azaz annál szabadabb fog lenni to-
vábbi kutatásaiban. 

Tehát a hit nem ellensége a tudomány józanul 
értelmezett szabadságának, az igazi haladásnak és 
felvilágosodottságnak, hanem inkább hű szövetsége-
sük és barátjuk. 

Az evangelium igazságai továbbá minden socia-
lis javaknak legfőbb biztositékai. A mi Istentől ered, 
az tökéletes, a mi emberektől jő, az mindenkor töké-
lyesbithető. A társadalom emberekből áll s azért 
minden időben olyan, a milyenek az emberek. Ez 
részt vesz természetünk minden hiányaiban, ez szen-
ved a tévelyek és szenvedélyek öncsinált járma 
alatt s iazért önnönmagából soha se fogja az igazi 
orvosságot feltalálni az emberiség a köznyomor ellen, 
hanem mindenekelőtt ismét vissza kell térnie ahoz, 
kitől az igazság és kegyelem krystálvizei kiömle-
nek. Effundam aquam super sitientem et fluenta su-
per aridam: effundam spiritum meum super semen 
tuum et benedictionem meam super stirpem 
tuam.11) 

A kereszténység minden igazi műveltségnek és 
szabadságnak éltető lelke. A ki ezen kételkedik, 
vegyen kezébe mappát és látni fogja, hogy a szelid 
erkölcsöknek s az emberi jogoknak csak ott van 
állandó hazájuk, hol a kereszt tana erős gyökereket 
vert a szivekben. Igen, tények bizonyitják, hogy 
Krisztus egyháza mind az egyedi, mind a társadalmi, 
szabadság gondozó dajkája. A házasság egysége és 
feloldhatlansága, a két legfőbb, u. m. az egyházi és 
polgári, hatalom közti különbség, a családi béke s a 
lelkiismereti szabadság ezen egyedüli biztositékai, 
Isten, tekintély és tulajdonjog iránti helyes itélet, 
melyeknek nem forrása, hanem csak Istentől kiren-
delt őre és védelmezője az állam, szóval, minden 
szellemi s anyagi javak legerősebb garantiájukat a 
kath. egyházban lelik fel. 

De a háladatlan világ saját édesanyja ellen 
fellázadt, mi több, azt arczul is csapja: „Incrassatus 
est dilectus et recalcitravit." 2) 

Nincs is szükség éles szemre, hogy belássuk, 
miszerint a világ annyival inkább közeledik a régi 
pogány világ socialis állapotaihoz, hol a nyers hata- • 
lom egyedül souverain vagy hogy a szentirással 

" ) Isaias X L I V . 3. 
») Deuter X X X . 15. 
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szóljak, az állati ösztön uralkodik egyedül, — minél 
inkább távozik el az egyháztól. 

Daczára annak, hogy az emberiség nyakig fel 
van fegyverezve, daczára annak, hogy a tőke, a gőz-
gép s a villanysodrony csudákat művelnek, az elé-
gületlenség és nyugtalanság átalános a nemzetek 
közt a kormányhatalom elleni lázadások napirenden 
vannak. Ez ugyanis nem önczél, nem Isten, mint 
Hegel akarja, nem minden jognak egyedüli forrása ; 
ha tehát az állam azt akarja, hogy neki hódoljanak 
az alattvalók, úgy szükséges, hogy ő is hódoljon az 
igazság és jog örök elveinek; csak igy fog valaha 
eljönni a békeség országa. Pax tranquillitas ordi-
nis. (S. Aug.) 

(Folyt, köv.) 
Dr. Surányi János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

ZOMBA, január végén. Tisztolt szerkesztő ur ! 
„ E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a d o n a n o b i s D o m i n e " 
— czim alatt igen nagy érdekkel olvastuk a szép czikkso-
rozatot, melyből azonkivül, hogy szellemi élvezetet merítet-
tünk, még sok jót és üdvöset is tanultunk. Mi tagadás 
benne, őszintén megvalljuk, hogy mi még csak fiatal mun-
kások vagyunk az Ur szőlőjében s koránsem dicsekedhe-
tünk azon természetfeletti isteni adománynyal, mely leg-
többnyirei ly lelkigyakorlatoknak szokott üdvös eredménye 
lenni. Miértis a legtisztább meggyőződésből emeljük fel 
szavunkat csendes magányunkból s nyilvánosan pártolni 
bátorkodunk a t . czikkiró becses felszólalását, feltéve, hogy 
a t. szerkesztőség igénytelen sorainknak kedvelt lapja 
hasábjain tért ongedend. 

A multak édes emlékei, melyek még most is a növelde 
falai között hallott aranyszavakra és egyéb ajtatossági 
gyakorlatokra figyelmeztetnek, úgyszólván a legfontosabb 
indokul szolgálnak, hogy néhány igénytelen szót ejtsünk az 
ilyetén lelkigyakorlatok szellemi erejéről és lelki hasznáról ; 
mert minél jobban halad az idő s az idővel mi is: annál inkább 
fogy és enyészni kezd az üdvös benyomás, melyet még a 
növeldei élet gyakorolt ránk s igy annál jobban érezzük 
szükségességét is a szuny adózó lelki élet koronkénti felélesz-
tésének. A pap is csak ember s mint ilyen, a külvilágban 
él, azzal érintkezni kényszerül, kinek sokszor ideje is alig 
marad az üdvös elmélkedésre, melyet valódi lelki haszonnal 
végezhetne. Ide járulnak, mint a t. czikkiró helyesen meg-
jegyzé, a politika szórakoztató mozgalmai, melynek mezején 
pedig eleddig csak tövis és bojtorján termett számunkra. 
Annak, mi emberi, megszentelődnie kell, a politikának az 
egyházhoz kell felemelkedni, de nem az egyházat magával 
ragadni, mert az egyház nemtője, nem pedig bérencze, az 
államnak. Az egyház és állam egy elvben, de nem hatás-

körben ; a politikának nem szabad vallástalannak lenni s a 
religiónak nem lehet a politikát szem elöl tévesztenie. „Fun-
damentum aliud nemo potest ponere, praeter id, quod posi-
tum est." (Ad Cor. I. c. 3. v. 11.) Miután azonban az állam 
e keresztény elvvel egészen ellentétes irányban mozog és 
intézményeit minden vallásos kapocs és zománcz nélkül 
rendezi: önkényt következik, hogy korunk eme vallásta-
lanságát és hitetlenségét tudományos munkásságunkkal 
párosult élő hittel ellensúlyozzuk. Az előbbire szert tehetünk 
tudományszomjas kitartással, az utóbbira, csekély nézetem 
szerint is, a fendicsért s átalánosan megtartandó lelki-
gyakorlatok által. Midőn a hazát veszély fenyegeti, midőn 
az ellenség erős csatasort képez és száma mindegyre növek-
szik, mi természetesebb, mint hogy a gondos fejedelem szin-
tén a csatamezőre szólítja fegyveres katonáit s folytonos 
gyakorlat által alkalmatosabbakká törekszik tenni őket az 
ellenség legyőzésére, a béke fentartására s áldásai szétter-
jesztésére? Valamint az anyagi világ harczosait a nyers erő 
vagyis a katonaság képezi : ugy képezi a szellemi ország 
véderejét a papság. Két ellentétes elem küzd folytonosan 
egymás ellon, — egyik Krisztus, másik a világ vagyis az 
ördög szelleme. E kettő közötti harcz folytonos, még mindig 
tartó, csak jeleneteiben, alakjában, változik. Vallástalan 
korunk bajai paptársaink előtt sokkal ismeretesebbek, sem-
hogy azokat rendre elősorolni szükséges volna ; annyi azon-
ban bizonyos, hogy a lelkek üdve előmozditására nem cse-
kélyebb gond és önfeláldozás k ívánta t ik , mint a polgár 
rend és országos csend megőrzésére, fentartására. Igy állván 
a dolog, a papság lelkigyakorlatai amily természetesek, ép 
oly szükségesek is. Miután tehát az egyháziak kötelmei oly 
magasztosak és fontosak, nagyon rendén láttuk a t. cz ikk-
iró becses felszólalását, melyhez mi is járulunk, kívánván 
a nagynevű bibornokkal, Bandinussal: „Cum etenim — 
úgymond ő — sacerdotes sint sanctiora Ecclesia membra, 
dispensatores mysteriorum Dei, christiani populi duces, et 
magistri, mediatores inter Deum et homines, lucernae super 
candelabrum positae, ut luceant omnibus, qui in domo sunt 
diuturna vero experientia compertum sít ad retinendam 
conservandamque sacerdotalis ordinis dignitatem et sancti-
moniam sacra exercitia maxime conducere : oportet, ut ec-
clesiastici viri spiritualibus exercitiis aliquando vacent, qui-
bus quidquid sordidum de mundano pulvere contractum est, 
commode detergitur, ecclesiasticus spiritus reperatur, men-
tis acies ad divinarum rerum contemplationem extollitur, 
recte sancteque vivendi norma vel instituitur vel confirma-
tur ." Ezekhez adva még Kempis Tamásnak eme szavait , 
„Vigila super teipsum, admone teipsum", fölösleges volna 
a papi lelkigyakorlatok szükségessége felöl bővebben szó-
lani akarni, illetőleg többet idézni, annál is inkább, miután 
az „Exercitia spiritualia dona nobis Domine" czimü cz íkk-
sorozat t. írója e tekintetben is kimerítő olvasmányt nyú j -
tott. De azért engedje meg a nagytiszteletű szerkesztő úr, 
hogy e tárgyat illetőleg még néhány szót szólhassak. 

„Az ember, mint igen jól jegyzi meg egy psychologus, 
különös lény ; feledve önmagát, a külvilág forradalmaiba 
sóvárg, déltől éjszakig, kelettől nyugatig, bolyong; féreg-
kint vájja be magát a föld gyomrába vagy kibontakozva 
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a föld porából magasra emelkedik; de bel világát figyelemre 
se méltatja, Sokan midőn mindent tudnak és mindent is-
mernek, önmagukat legkevésbbé ismerik." S valóban, mily 
nagy gonddal kalandoz az ember a történelem tág mezején, 
mily szorgalommal fürkészi fel az emberiség bölcsőjét s 
andalog az ó kor emlékein, csudálván Hellas és Róma nagy-
ságát ! bámulja a középkor vitézségét, lelkesül a bonszere-
tet magasztos példáin ; majd a nagyszerű természet ölére 
száll le, vizsgál ja az állatok millióinak csudás természetét, 
gyönyörködik a növénycsaládok ékességeiben, behat a föld 
gyomrába s az ásványtömegek parányait teszi szemlélete 
t á rgyává ; vagy átmetszi a földet övező keskeny légkört s 
felemelkedik a végtelen mindenségbe, hol a csillagok pályáit 
méregeti s a nagyszerű tünemények okait fejtegeti, nyo-
mozza, — csak önmagát megismerni nincs se kedve sem ideje. 
Az ember nagyon könnyen megfeledkezik magáról s ez 
okozza leginkább, hogy korunkban hiányzik az igazi a j t a -
tatosság és alázatosság szelleme, mely pedig támasza és 
talpköve a keresztény tökéletességnek. A keresztény tökéle-
tességre elmélkedés nélkül pedig szert tenni teljes lehetetlen. 

Az ember a teremtmények koronája, ész és akarat 
által valóban önálló és önhatalmú lény, erkölcsi önható-
ság (autonomia) azaz személy (persona), ki önmaga igazga-
tója, mely jelesség által az oktalan állatoktól lényegileg 
különbözik s nem puszta tagja a külvilágnak, hanem a 
szellemi országnak. Miértis az ember arra van hivatva, 
hogy megismervén észszel mi igaz, szép és jó, e szellemi 
czélokat szabad akarat tal létesitse, miáltal szellemileg 
tökéletesedik s valóban boldogul. A léleknek három fő-
tehetsége van, u. m. emlékezet, értelem és akarat . Hogy 
az ember a keresztény tökéletesség emiitettfokára el jut-
hasson, szükséges, hogy az egyedül üdvözitő hit igaz-
ságait folyton emlékezetében tartsa, értelmével felfogja 
és akaratával végre is hajtsa, szóval, hogy a hit éljen az 
emberben. Miáltal történik ez ? az elmélkedés és lelkigya-
korlatok által ; azért igen helyesen mondja sz. Vazul : „hogy 
a keresztény hit minden malasztjai és áldásai nagyobbára 
az elmélkedés révén forrásoznak át az életbe." Könnyen 
ellenvethetné valaki s megtámadhatná a lelkigyakorlatok 
szükségességét, felhozván : hogy az Ur Istennek ezer meg 
ezer módja és alkalma van szivünkhez szólani ; igy például, 
midőn a lelkiismeret feljajdul bennünk s szemrehányásai, 
furdalásai, által zaklat, ostoroz ; vagy midőn az ördög, a 
test és a világ, e hármas ellenségünk, által a bünörvény 
szélére sodortatunk s egy meghitt emberünk, jó barátunk 
vagy egy esetleg kezeink közé jutott épületes könyv által 
bűnös álmainkból felriasztatunk ; váljon ki fog kételkedni, 
hogy itt az isteni Gondviselés működik ? ! Igaz, az Ur Isten 
ily és hasonló módokon is szólhat hozzánk s figyelmeztethet 
bennünket , hogy magunkba szálljunk. Azonban sokkal 
nagyobb könnyelműségünk és a lelkiekbeni hanyagságunk, 
semhogy az ily módokon jelentkező mennyei intelmekre 
kellőleg figyelni tudnánk és akarnánk. Ha néha iparkodnék 
is az ember magába térni, életét megjobbítani, alig lehetsé-
ges, mert a külvilági benyomások őt magukkal ragadják s 
ha olykor olykor a vallásos meggyőződés nyúj tot ta szent 
érzelmek élénk befolyásssal volnának is sziveinkre, azok 

csak igen rövid ideig tartók, azok csak pillanatnyiak, amint 
a benyomás is csak pillanatnyi volt. 

Hasznosak tehát, sőt szükségesek, a több napon át 
szakadatlanul tartó ajtatossági gyakorlatok és alkalomszerű 
szónoklatok által fűszerezett szent elmélkedések, melyek 
m í g egyrészt r i tkaságuk és folytonosságuknál fogva ben-
nünket megragadnak, addig másrészt ránk maradandóbb 
hatást is gyakorolnak. 

Isten velünk és szent ügyünkkel ! 
Döbrössy Alajos. 

káplány. 

IRODALOM. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Folytatás.) 

Wenn man ein Blatt nimmt, die einzelnen Wor te auf -
schneidet, diese Worte durcheinander mengt, dann ist es 
leicht aus diesen Ausschnitten einen Satz zusammen zu le-
gen, der etwas ganz anderes sagt, als die Worte in ihrem 
früheren Zusammenhange bezeichneten ; aber es ist ebenso 
langwierig den wahren Sinn wieder herzustellen und alle 
die einzelnen Bruchtheile wieder in der ursprünglichen Ord-
nung aneinander reihen. So machen es unsere Gegner, nicht 
etwa mit dem einen oder anderen Satze, sondern mit einer 
Menge von Stellen. Sie werden schlecht übersetzt, unrichtig 
citirt, auseiander gerissen, losgetrennt von Vorder- und 
Nachsatz, von den vorausgehenden allgemeinen Grundsätzen 
und den begleitenden Erklärungen etc. ; wie mühsam ist es 
da auf eine Masse solcher Angriffe zu antworten. Es ist die 
zur Methode gewordene Fälschung und Betrügerei." 

Oly, az igazságot, az örök elveket, lábbal tapodás, 
nemtelen törekvés, feletti méltó megbotránkozást tolmácsoló 
erőteljes szavak, melyeket igen jó volna kellőleg megszív-
lelni a divatban a külföldnek üdvözitő hitünk, nemzeti 
elveink, értelmeink, valódi érdekeink, széttiprásával vég-
ződhető majmolásában annyit helyező és még azt is, hogy 
századok alatt a czivilizáció és szabadság érdekeivel benső 
összeköttetésben álló katholicismus val a azon mozgató erő, 
mely Magyarországot az invasiók ellen összetartotta és ere-
jét nemcsak fokozta, de fokozni is mindenha egyedül képes, 
hálát lanul feledő hazánkban is. Avagy kérd jük , melyik 
országban dobálgatták a katholicismus mestergerendáját, a 
pápaságot, oly büntetlenül sárral, mint a magyar-osz t rák 
birodalomban ? Melyik ország sajtója mutathat fel annyi 
mocskot, gyalázódást, mint a mennyivel a kath. osztrák 
birodalomban a ka th . világ fejét gátolatlanul illethették 
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Széles e világon nem találnánk egy államot se, hol az egy -
házellenes gyanúsítások, rágalmak, mérges bur jánja k ö n y -
nyebben terjedhetett vala szét, mint minálunk, hol az igaz-
ság munkarest kertészei néhány mesterséges, modern, ma-
gasra nevelt, oxoticus növény szemkápráztató virágai által 
remélték leköthetni a közfigj^elmet, hogy a szerencsétlen 
nép észre ne vehesse, mikép pusztulnak ki lelkében, elmé-
jében, szivében, a hit egyszerű virágai, melyeket emberi 
tudomány meg nem orvosolhat soha. A magyar-osztrák 
államban ma már félreismerhetlen az álliberalismus ama 
szükséges törekvése, aláásni mindenben a tekintélyt, k i i r -
tani a nép szivéből az Istenbon helyezett hitet, mely végre 
is a tekintélynek legfőbb támasza, az erkölcsnek és igazság-
nak védelmezője, őre, büntetője. Mi mélyen sajnáljuk, de el 
nem hallgathatjuk, hogy sz. István országában, hol a ki 
vallásosnak meri magát mutatni, az gúny tárgya és ujjal 
mutatnak rá, mint olyanra, kitől a népnek őrizkednie kell, 
— szintén a profán irodalom naponként azt hirdeti és a gon-
dolkodni nem szeretők körében igazság (?) gyanánt már el 
is fogadtatta! hogy milyen buta a katholicismus, szünet 
nélkül a jézusi igaz egyház ellen intéztetik minden r ága -
lom s hozzá még épen vagy a katholikus vagy legalább 
keresztény irók által, — újból mondjuk, azért jó volna meg-
szivlelniök mindazoknak, kiknek a jkain a vörös zászlóikra 
jogtalan és hazug módra irt tolerantia, liberalismus és az 
emberiség boldogitásáról fennen hangoztatott nagy phrási-
sok csak rígy olvadoznak ; de beszédeik- és tetteikből itélve, 
a közkeletű szólamokhoz is olyatén érteményt kötnek, mely 
minden egyéb lehet inkább, mint sem az, mit jelenteniök 
kellene." 

(Vége köv.) 

Hegneberg miniszter azt mondta, hogy e jelenség mutat ja , 
miszerint az országban két párt van egymással meghaso-
nolva s egyik oly erős, mint a másik. De ez állitás hazug-
ság, mert az úgynevezett ó-katholicismus sem a népben, sem 
a papságban, nem bir mély alappal, hisz alig birtak nagyne-
hezen 21 ezer aláirót szerezni. Hanem a király, kormánya 
s ennek pár t ja nem engedi a többséget békében hite 
szerint élni. 

— A pesti növendékpapság m. egyházirodalmi isko-
lája előfizetést hirdet ily műre: „A történelem kath. bölcsé-
szete" vagy a nemzetek Krisztusért s az egyházért. I r t a 
Leroy Lajos Abbé. I. köt. megjelenik junius végén, előfize-
tési összeg 1 f r t 50 kr. A második kötet jövő évben. — 
Kivánjuk, hogy e jeles iskola által magyarított s kitűnő 
munka nemcsak megjelenjék, hanem elterjedjen s olvas 
tassék is. 

— Helyreigazitá. A szeretetadományok közt az előbbi 
számban „Ismeretlen helyről névtelenek 110 fr tot küldöt-
tek, nem 100-at. A hiba a főösszegben már ki van j a -
vitva. 

— Beküldetett: Der neue Reformator Aloys Anton 
und sein Altkatholicismus. Von A. Scherner. Wien. 1872 
Pályanyer t munka. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1166 forint 85 kr., 40 
f rank aranyban, 39 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst-
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Lip thay-Fekete Julia 
Sulcz Katalin 
Bóna Rozália 
Grrosz Erzsébet . 

12 f r t 
3 „ 
1 » 
2 „ 

V E G Y E S E K . 
— Köszönettel vettük a pannonhalmi főapát ur ő 

mlgának híveihez intézett magyar böjti körlevelét. „Ma 
(Krisztus) hű szolgáját és helytartóját Rómában nemde 
hasonló^árulás fosztott meg mindenétől, a mitől megfoszt-
ha tó? És nem árulás készité-e számára a keserű ürömpo-
harat ? Ugy van, nem török vagy tatár , hanem az rabolta 
meg, ki magát álnokul fiának vallotta!" Inti ö mlga hiveit 
a hamis prófétáktól is, k ik a többi közt azt mondják: nem 
kell a kath. egyház, mert ellenkezik a tudománynyal, mert 
ellenkezik a szabadelvüséggel, stb. A nép saját nyelvén 
fogja hallani főpásztorát s meg fogja érteni. Deo gratias. 

— A bajor képviselőházban a katholikus párt lesza-
vaztatott. Az augsburgi püspök ugyanis panaszt emelt a 
képviselőháznál azon pártfogolás miatt, melyben a ko r -
mány az excommunicált Renftle meringi plébánost részesiti. 
A bizottmány helyt adott a panasz alaposságának, mire meg-
kezdődött a vita. Hosszas és kemény parlamenti harcz 
után szavazásra kerülvén a dolog, 76 szavazat ellen állt 76 
szavazat s igy a kérdés megbukott. A vita folyamában 

Szerkesztői üzenetek. 

A pesti hittani kar ezidei dékánja dr. Bita Dezső hit tanár. 

Dr. S. Gy. E napokban várhat ja levelemet. 

G. K. N. S. Köszönöm az eddigit. A lelkipásztorkodási rovatra 
szánt dolgozatot elvárom. Vajha többen vállalkozzanak. Utódom majd 
értékesítheti. 

Gy. N. K. Nézetét tökéletesen osztjuk. A kéziratot fel is fogjuk 
használni. Csak több lelkipásztor ir jon. Ne gonJolja senki, hogy min-
denkinek, ki egy czikket ir, már magában infallibilisnek kell lennie. 
Több szem többet lát. 

H. J . N. K. Ne nehezteljen, hogy a nálam letett kéziratok még 
mindig nyugosznak. A folytonos betegeskedés gátol a munkában, csak a 
legszükségesebbre lehet és szabad szorítkoznom. 

Dr. M. E . Máreziusban fog megjelenni. 

F . J . A. Sz. Már találtam fonst. El is küldöm, de aligha fogod pro 
nobis feldolgozni. 

B. T. Zircz. A kérdéses dolgozatot lehet mindenkor közölni. A 
közlést hamarjában megkezdeni a kéznél levő sok kézirat miatt nem lehet. 

R. Gy. Z. 1860-iki Katholik Pesten nem kapható. Az iskolának 
nines meg. Egy helyütt található, de a februári füzet hiányzik belőle. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) 3 Ko. si 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

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

Pesten, február 17-én. 1 4 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör -
levele. — A vatikáni zsinat, a tudományszabadság s a pápa 
tévmentessége. — Egy elveszett haditerv elleneink törzs-
karából. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — V e -
gyesek. 

Fm. Simor János primás ö herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Testimonium S. Augustini E. et D. f 430. 
S. Augustinus, qui „in Romana Ecclesia somper Apo-

stolicae Cathedrae viguisse principatum" agnovit ac do-
cuit1), Donatistas ad revertendum in unius Ecclesiae gré-
mium sic hortatur*) : „Venite fratres, si vultis, ut insera-
mini in vite ; dolor est, cum vos videmus praecisos ita ja-
cere : numerate Sacerdotes vel ab ipsa Petri sede : et in or-
dine illo patrum quis cui successit, videte : i p s a e s t P e -
t r a , quam non vincunt superbae inferorum portae." Et ad 
Generosum, quem Donatistae adsuam pertrahere factionem 
volebant, scribit :3) „Si angélus de coelo diceret : Dimitte 
christianitatem orbis terrae et tene partes Donati, cuius ordo 
tibi exponitur in epistola Episcopi tuae Civitatis, anathema 
esse deberet : quia te a toto praecidere et in partem con-
trudere conaretur et alienare a promissis Dei. Si enim ordo 
Episcoporum sibi succedentium considerandus est, quanto 
certius et vere salubriter a b i p s o P e t r o n u m e r a m u s , 
cui totius Ecclesiae figurám gerenti Dominus ait : Super 
banc Petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi 
non vincent eam. Petro enim successit Linus, Lino Clemens, 
(enumerantur Pontifices Romani usque ad Anastasium) Si-
ricio Anastasius. In hoc ordine successionis nullus Dona-
tista Episcopus invenitur." Donatistas impugnare et osten-
dere volens S. Augustinus, exemplo S. Irenaei et Optati ad 

successionem Summorum Pontificum in Sede S. Petri confu-
git eorumque enumerationem usque ad Papam Anastasium, 
qui tunc temporis Ecclesiam gubernavit, complectitur. Ad 
quid autem ita S. Augustinum egisse censebimus, nisi ut 
nobis palam faceret, quod fides S. Petri in ipsius Successo-
ribus semper incorrupta perseveret ac iccirco non possit 
quisquam esse catholicus, nisi in fide concordet cum Ecclesia 
Romana seu cum Sede Petri ? Profecto nisi S. Augustinus 
pro cérto habuisset fidem Petr i in omnibus suis successo-
ribus Romanis Pontificibus illibatam permanere, quamob-
rem etiam dicit, ipsa nempe Sedes Petri est petra, quam 
non vincunt superbae inferorum portae : nullum debilius 
motivum adhibere potuisset, quam hoc successionis motivum. 
Cui quantum ponderis tribuerit S. Pater, inde patet, quod 
ad illud etiam scribens adversus Manichaeos provocet4) di-
cens : „Tenet me in Ecclesiae gremio ab ipsa Sede Petri 
Apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Do-
minus commendavit, usque ad praesentem Episcopatum 
successio Sacerdotum." S. Augustinus, prout e história 110-
vimus, cum Pelagianis per duo decennia decertandum h a -
buit. A. 41'6 Pelagius et Coelestius damnati fuerunt tam in 
Carthaginensi, quam in Milevitana, Synodo, cui interfuit 
etiam S. Augustinus. Patres utriusque Synodi acta cum 
litteris trausmiserunt ad Innocentium I. Papam. In epistola 
Synodica Carthaginensium5) haec leguntur: „Hoc itaque 
gestum Sanctae fraternitat i tuae intimandum duximus, ut 
statutis nostrae mediocritatis etiam Apostolicae Sedis ad -
bibeatur auctoritas pro tuenda salute multorum et quo-
rumdam perversitate etiam corrigenda." Milevitani autem 
alia inter scribunt :6) „Quia te Dominus gratiae suae praeci-

puo munere in Sede Apostolica collocavit, magnis pe-
riculis infirmorum membrorum Christi pastoralem diligen-
tiam, quaesumus, adhibere digneris. Arbi t ramur . . Aucto-
ritati Sanctitatis tuae facilius eos, qui tam per-
versa et perniciosa sentiunt, esse cessuros." S Augustinus 
eodem anno 416. post memorata bina concilia, sed ante de-
cretum Iunocentii I., quo damnata est haeresis Pelagii et 
Coelestii, scripsit ad Hilarium Episcopum7), edocens eum de 

!) Ep. 162. 
J) Psalm, contra part. Donati. 
5) Ep. 53. 

*) Cont. Epist. fund. C. 4. 
5) Epist. 175, inter epist. S. August. 
6 j Epist. 176 ibidem. 
') Ep. 178, 
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exorta haeresi et do illis duobus Africains conciliis : „Nova, 
inquit, quaedam haeresis, inimica gratiae Christi, contra 
Ecclesiam Christi conatur exurgere ; sed nondum evidenter 
ab Ecclesia separata est. . . J a m enim cum ista scriberem, 
cognoveramus in Ecclesia Carthaginensi adversus eos epi-
scopalis Concilii conditum fuisse decretum, per epistolam 
Sancto et venerabili Papae Innocentio dirigendum ; et nos 
de concilio Numidiae ad eamdem Apostolicam Sedem jam 
similiter scripseramus " Innocentius I. t am Carthaginensi-
bus, quam Milevitanis, patribus anno mox sequenti rescr i -
psit et haeresim Pelagianam damnavit . Quod postquam fa-
ctum fuisset, S. Augustinus habito ad populum sermone8) 
ed ix i t : „Fra t res mei, compatimini mecum. Ubi taies (Pela-
giana haeresi infectos) inveneritis, occultare nolite ; non sit 

in vobis perversa misericordia. Redarguite cont radi -
centes et resistentes ad nos perducite. J a m e n i m d e 
h a c c a u s a d u o c o n c i l i a m i s s a s u n t a d S e d e m 
A p o s t o l i c a m . I n d e e t i a m r e s c r i p t a v é n é -
r a n t ; c a u s a finita e s t , u t i n a m a l i q u a n d o f i -
n i a t u r e r r o r ." Utr i usque Synodi Patres ac inter illos 
S. Augustinus, qui fuit anima Synodi Milevitanae, facto 
atque suis synodicis epistolis ad Innocentium I. directis e x -
presse fatentur sententia in synodis lata causam haeresis 
Pelagianae non finiri, sed ad hoc majorem, cuius i r r e f r a -
gabilis sit sententia, requiri, ideo dicunt : „Statut is nostrae 
mediocritatis Apostolicae Sedis adhibeatur auctoritas, -cui 
errantes f. cilius cessuros arb i t rantur ." Papa Innocentius I. 
in suo ad Carthaginenses rescripto non dubitat pronunciare, 
quod dofinitivam in fidei quaestionibus sententiam fer re ad 
Sedem Apostolicam pertineat, ut „tota pronunciatio huius 
Sedis auctoritate firmetur indeque sumant coeterae, quid 
tenere debeant."9) Sed nisi definitiones Sedis Romanae in 
causis fidei infallibiles essent, vim obligatoriam habere ne -
quirent. Hanc autem vim inesse decretis dogmaticis R o m a -
nae Sedis nemo clariu3 et fortius expressit, quam S. A u -
gustinus in citato sermone ad populum. Qui enim post duo 
Concilia, sed ante Romani Pontificis judicium, nondum evi-
denter ab Ecclesia separatam existimat Pelagianam sectam, 
mox atque Innocentius I. Papa sententiam suam pronun-
ciavit, dicere non dubi tavi t : „Inde (a Sede Apostolica) r e -
scripta venorunt ; causa finita est, ut inam aliquando finiatur 
error." Quomodo S. Augustinus post judicium Romanum 
causam finitam esse dicere "potuisset, si illud judicium pro 
supremo, irrefragabil i , infallibili, non habuisset ? Necdum 
enim controversia quaevis finita est, quando ab eo, qui sen-
tentiam tulit, ad superius Tr ibunal appellare licet. Quod S. 
Augustinus per haec verba: „Causa finita est ," generale 
principium in Ecclosia vigens pronunciare voluerit , inde 
liquet, quodeumdem loquendi modum saepius adhibuerit .1 0) 
Judicium Sedis Apostolicae pro supremo et i r refragabi l i 
suspectum fuisse a S. Augustino inde quoque patulum fit, 
quod sententiam per Summos Pontifices latam omne aliud 
examen excludere asserat ;1 1) dicit en im: „Quid adhuc 

«) Ep. 131. 
9) Vide Innocentii I. reseriptum apud Constant, col. 8HÍ1. 
«) Vid. epist. 157. libr. 1 contr. Jul. c. 2. n. 9. 
») Contr. Jul. 1. 2. 

quaeris examen, quod apud Apostolicam Sedem jam fac tum 
est ?" Mentem S. Augustini optime perspectam habuit eius 
biographus Possidius Episcopus, qui in vita S. Doctoris, lo -
quens de Pelagio et Coelestio, Summorum Pontificum I n n o -
centii I. et Zosimi adversus hos haereticos sententiam 
Ecclesiae Catholicao judicium vocat, quod in rebus fidei et 
morum nullus catholicorum non velut infallibile agnoscit. 
„Uli, inquit, tantae Sedis Antisti tes (Innocentium et Zosi-
mum intelligit) his diversis temporibus eosdem notantes 
atque a membris Ecclesiae praecidentes, datis litteris ad 
Africanos, ad Orientis et Occ iden t s Ecclesias, eos ana the-
matizandos et devitaudos ab omnibus Catholicis censuerunU 
Et hoc tale de illis E c c l e s i a e C a t h o l i c a e p r o b a -
t u m j u d i c i u m etiam piissimus Imperator Honorius 
audiens ac sequens, suis eos legibus damnatos inter haere-
ticos haberi debere constituit ." Sed Pelagius etiam et Coe-
lestius haeretici, qui tantas S. Augustino et Catholicis f a -
cessiverunt molestias, confessi sunt Papam esse supremum 
controversiarum fidei judicem, nec eius Auctoritatem in 
dubium vocare ausi sunt, nisi cum contra ipsos lata fui t d e -
finitio, qua in re posteriores quoque haeretici horum duorum 
vestigia fideliter presserunt. Pelagius in libello fidei ad I n -
nocentium I. misso sic a i t : „Haec est fides, Pa ter Beat is-

sime, quam in Ecclesia Catholica didieimus, in qua 
si minus perite aut parum caute aliquid forte positum est, 
emendari cupimus a te, qui Pe t r i fidem et Sedem tenes. Sin 
autem haec nostra confessio Apostolatus tui judicio compro-
batur , quicumque me maculare voluerit, se imperitum vel 
malevolum vel etiam non catholicum, non me haereticum 
comprobabit ." '1) De Coelestio autem refert S. Augustinus13) 
ilium, quam vis objectos sibi a Paulino errores damnare n o -
luerit, „tarnen Beati Papae Innocentii litteris non esse ausum 
obsistere, imo se omnia, quae Sedes ilia damnaret , d a m n a -
turum promisisse." Patr iarchae Antiocheno Paulino errores 
suos dannant.i restiti t Ceolestius, Papae Romano obsistere 
ausus non est, ut ai t S. Augustinus. 

Testimonium S. L e o n i s M., qui Romanam Cathedram 
tenuit ab a. 440—461. De hoc ait Photius in epistola ad 
Michaelem Bulgáriáé Regem: „Leonis sanctissimi Papae 
— gloria magna magnusque pietatis ac religionis zelus fu i t 
et Studium. "Menologium autem Graocorum, Basilii I m p e r a -
toris jussu digestum, sic de eo loquitur : „Leo admirabili 
vir tute animi, sapientia et sanctitate praeditus, — p rae -
clarissimis monumentis v i r tu tem suam, praecipue autem r e -
ctam fidem, testatam reliquit ." 

Ad Episcopos Provinciáé Viennensis scribit :14) „Huius 
muneris (praedicationis nempe Evangeli i ) sacramentum ita 
Dominus ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit» 
ut in Beatissimo Petro Apostolorum omnium Summo pr inci -
pali ter collocarit et ab ipso, quasi quodam capite, dona sua 
velit in corpus omne manare, ut exortem se mysteri i 
intelligeret esse divini, qui ausus fuisset a Petr i solidi-
ta te recedere. Hunc enim in consortium individuae uni ta t is 
assumptum, id quod ipse erat , voluit nominari dicendo 

I2) Vide Append. Aug. 
,3) L. 2. de pecc, orig. c. 23. 
•*) Epist. 10. edit. Fratrum Billerin. Venet. 1735-
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Tu 63 Petrus et super hanc petram aedificabo Eccle-
siam meam : u t a e t e r n i t e m p l i a e d i f i e a t i o m i -
r a b i 1 i m u n e r e g r a t i a e D e i in P e t r i s o l i di— 
t ä t e c o n s i s t e r e z " Sermone anniversario die assum-
ptions suae ad Summum Pontificatum dicit;15) „Com-
mune erat omnibus periculum de tentatione formidinis. 
et divinae protectionis auxilio pariter indigebant, quo-
niam diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere. 
Et tamen specialis a Domino Petri cura suscipitur et 
p r o P e t r i fide proprie supplicatur, tamquam aliorum 
status certior sit futurus, si mens principÍ3 victa non fuerit* 
In Petro ergo omnium formido munitur et divinae gratiae 
ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro 
tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur." In sermone 
anniversario quarto suae assumtionis16) inquit : „Subjungit 
autem se, ad rationem solemnitatis nostrae, non solum apo-
stolica, sed etiam episcopalis beatissimi dignitas Petri, q u i 
s e d i s u a e p r a e e s s e n o n d e s i n i t e t i n d e f i -
c i e n s o b t i n e t c u m a e t e r n o S a c e r d o t e c o n -
s o r t i u m . S o l i d i t a s e n i m i l l a , q u a m d e P e t r a 
C h r i s t o i p s e P e t r a f a c t u s a c c e p i t , i n s u o s 
q u o q u e se t r a n s f u d i t h a e r e d e s." Sermone anni-
versario suae assumptionis secundo: " ) „Firmitas funda-
menti, cui totius Ecclesiae superponitur altitudo, nulla in-
cumbenti sibi templi mole lacessit. S o l i d i t a s e n i m 
i l l i u s fidei, quae in Apostolorum Principe est laudata^ 
p e r p e t u a e s t ; et sicut permanet, quod in Christo Pe-
trus credidit, ita permanet, quod in Petro Christus instituit. 
M a n e t e r g o d i s p o s i t i o v e r i t a t i s e t b e a t u s 
P e t r u s i n a c c e p t a f o r t i t u d i n e p e t r a e p e r -
s e v e r a n s , suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit. . . 
Si quid itaque a nobis recte agitur recteque discernitur , . . 
illius est operum atque meritorum, c u i u s i n s e d e s u a 
v i v i t p o t e s t a s e t e x c e l l i t a u c t o r i t a s . . . . # 

Tanta enim divinitus soliditate munita est, ut earn neque 
haeretica unquam perrumpere pravitas, nec pagana potuerit 
superare perfidia. His itaque — modis rationabili obsequio 
celebratur bodierna festivitas, ut in persona humilitatis 
meae ille intelligatur, ille honoretur, in quo et omnium pa-
storum sollicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia 
perseverat et cuius etiam dignitas in indigno haerede non 
deficit." Nisi Christus infallibile Ecclesiae magisterium in 
Petro Apostolorum Principe instituisset bocque in successo-
ribus Petri perpetuo perduraret, potuisset-ne Magnus Leo 
dicere „soliditatem Petri ad ipsius haeredes sese transfu-
disse, hanc soliditatem fidei Petri in Petri Sede perpetuam 
esse et Petrum suscepta Ecclesiae gubernacula non reli-
quisse, in Sede Romana vivere Petri potestatem et auctorita-
tem, — a solida fide Petri repetendum esse, quod Sedis Ro-
manae fides nunquam'errore ac haeresi maculata fuerit." ? 
Haec attendendo nemo sane mirabitur Patres Chalcedonen-
sis Synodi, audientes dogmaticam huius S. Papae epistolam 
exclamavisse: „Petrus per Leonem italocutus est."18)Eidem-
S. Leoni tribuitur Romanum Sacramentarium, a Fratribus 

15) Cap. 3. 
16) Cap. 4. 
17)[Cao. 2. et. 3. 
18) Mansi. Collect. Concil. T. 6. 

Balleriniis et a Muratorio editum, in quo, signanter in 
praefatione Missae XIV die natali s. s. Petri et Pauli 
haec leguntur: „Qui secundum promissionis tuae invita-? 
bile constitutum Apostolicae confessioni superna dispcn-
satione largiris, ut in veritatis tuae fundamine soli— 
data, nulla mortiferae falsitatis jura praevaleant ; et quan-
talibet existât errantium multitudo, illi sint redemp-
tionis tuae filii et illis Ecclesia tota numéretur, qui ab ele-
ctorum tuorum p r i n c i p a l i traditione non dissonant: 
ipsaque sit sacri corporis ubiquo vera compago, quae te di-
spensante devota obsequitur, quidquid Sedes illa censuerit, 
quam tenere voluisti totius Ecclesiae P r i n c i p a t u m . " 
Haec S. Leonis stilum redolent et tam vetustissimum Ro-
manae Ecclesiae sensum ac principalem sou principalis Se-
dis traditionem exhibent, quam infallibilitatis pontificiae 
fundamentum, Christi promissioni innixum, satis indigitant. 

(Folyt, köv.) 

A vatikáni zsinat, a tudományszabadság 
s a pápa tévmentessége. 

(Folytatás.) 

II. 
Mindezekből, úgy hiszem, t. olvasó, világosan 

tűnik ki, miben áll a tudomány szabadsága, vala-
mint az is, hogy a keresztény hit, mely az igazságok 
egy uj országát tárta fel lelki szemeink előtt s az 
észt természetfeletti kincsekkel gazdagítja, a tudo-
mány józanul felfogott szabadságát nem hogy aka-
dályozná, hanem számára inkább uj, az eddiginél 
sokkal szélesebb, pályát nyitott, mikép ez a keresz-
tény és pogány bölcsészet összehasonlításából eléggé 
kitűnik. 

Háromszázados történet után senki se tagad-
hatja, hogy a trienti zsinat nemcsak a benső egyházi 
életnek, hanem a theologiai tudományoknak is, na-
gyobb lendületet és virágzást kölcsönzött. Ez a clas-
sical és bölcsészeti tudományokat se hagyhatta érin-
tetlenül, mert a theologia alapos ismerete nem is 
képzelhető a philologia s a bölcsészet kellő ismerete 
nélkül. 

Mikép a virágnak a világosság, úgy a tu-
dománynak az igazság, éltető eleme. A bizonyosság 
fokától, melylyel az igazságot felfogtuk, a tudomány 
haladása vagy ernyedése van feltételezve. Innét van, 
hogy a theologia, melynek igazságai oly bizonyosak 
mint az Isten végtelen tökélyei, a bölcsészeti tudo-
mányoknak is nagyobb biztosságot és szilárdságot 
kölcsönöz. Emlőin az ethica, a theodicea s a meta-
physica nőttek nagyra. 

Szerintünk kelleténél valamivel többet állított 
Cartesius. midó'n azt mondotta, hogy a bölcselkedő 

14* 
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ész csak akkor lehet bizonyos fogalmai helyessége 
felől, miután már sikerült neki az Isten létét bebizo-
nyítani; de ezen Ítéletével is szellemi életünket leg-
közelebbről érintő alaptörvényről tesz bizonyosságot 
a genialis férfiú, hogy t. i. minél világosabb bennünk 
Istennek ismerete, annál tisztább lesz elménkben az 
egész fogalomvilág, annál nagyobb lesz a bizonyos-
ság és rend az igazságok országában, annál inkább 
száműzetik tőle a tudomány szabadságának halálos 
ellensége, a kétely. 

E törvény igazsága mellett a régi s uj kor egy-
aránt tanúskodnak. A tudományok áldásos virányain 
pusztitó anarchia onnan van, mivel sok tudósban az 
Istennek ismerete s ezen legfőbb tekintély iránti hó-
dolat meggyengült; ez pedig a theologia elhanyago-
lásából és megvetéséből származik. 

A trienti zsinat utáni korszakban a theologiának 
positiv és speculativ irányát a l6- ik századbeli téve-
lyek természete, valamint a kath. hit melletti harczban 
hiányzott védeszközök égető szüksége, határozta meg. 

Az igazságnak és kegyelem országának, az anya-
szentegyháznak, ellensége .mindenkoron ugyanaz, 
csak fegyverei változnak. Ezt IX. Pius a vatikáni 
zsinatot megnyitó alio cutiójában eként jellemzi : „Vi-
detis... VV. FF., quanto impetu antiquus generis 
humani hostis Dornum Dei, quam decet sanctitudo, 
aggressus sit et usque aggrediatur. Eo auctore fu-
nesta illa impiorum conjuratio late grassatur, quae 
coniunctione fortis, opibus potens, munita institutis 
et velamen habens malitiae libertatem, acerrimum 
adversus Sanctam Christi Ecclesiam bellum omni 
scelere imbutum urgere non desinit" . . . S azért a 
zsinat czélját e szavakban foglalja össze: Vos . . . in 
nomine Christi congregati adestis, ut Nobiscum te-
stimonium Jesu Christi viamque Dei in veritate o-
mnes homines Nobiscum doceatis et deoppositionibus 
falsi nominis scieutiae Nobiscum Spiritu Sancto duce 
udicetis.1) A 16-dikszáza lbeli hitujitók elvetették 
az egyház tekintélyét tanítóhivatalában s a szent-
irást mint egyedüli hitforrást idézték a magánész 
Ítélőszéke elé; a szabad vizsgálat eredménye jelenleg 
már mindenki előtt tudva van, t. i., hogy a szentirás 
nem isteni mű, hanem emberi koholmány, mese. 

A szentirás tekintélye alól emancipált ész nem 
késett soká a kereszténységet mint természetfeletti 
üdvintézetet az emberi társadalomból száműzni és 

') SS. Concilii Vaticani Soss. III , Constitutio dogm. 
de fide cath. 

helyébe az ész vagy természet országát állítani. 
Ezen bűzhödt posványból azonnal kiemelték sár-
kányfejeiket a pantheismus, materialismus és atheis-
mus szörnyetegei, melyek, hogy ismét a szentséges 
atyával szóljak, „jam ipsam rationalem naturam 
omnemque iusti rectique normám negantes, ima huma-
nae societatis fundamenta diruere connituntur.2) 

Az istentelen bölcsészet ezen hazug systemái 
által elcsábíttatva, kath. hittudósok is ugyanazon 
Constitutio szavai szerint „naturam et gratiam, scien-
tiam humanam et fidem divinam, perperam commi-
scentes, genuinum sensum dogmatum , . . integrita-
tem et sinceritatem fidei, in periculumadducerecom-
periuntur."3) — Érti főleg a jansenistákat, hermesiá-
nusokat és güntheriánusokat. 

íme, ezek a vatikáni zsinat legfőbb organuma 
szerint korunk főtévelyei, melyeknek megczáfolását 
s az emberi társadalomból való eltávolitását tűzte ki 
magának legközelebbi czéljául a nevezett zsiuat. 

Es váljon nem jogosan tette-e ezt ? Hiszen a 
felsorolt tévelyek az emberi életczél legfőbb kérdései 
körül forognak, melyeknek összegét képezi a vallás 
s azért mindnyájan a természetfeletti igazságok kö-
rébe vágnak, melyeknek Istentől kirendelt őre az 
anyaszentegyház. Tehát kötelességmulasztást, mi 
több, saját létfeltételei elleni merényletet, követne el 
az egyház, ha ezen igazságok védelmét csak agyarió 
emberi tudománynak engedné át. Spiritus meus, qui 
est in te et verba mea, quae posui in ore tuo, non 
recedent de ore tuo amodo et usque in sempiter-
num.4) 

A vatikáni zsinat tehát a hitetlen philosophiával 
szemközt a kebelében minden időben hamisittatlanul 
megőrzött hitkincset (depositum fidei) a mai idővi-
szonyoknak az ellenfél compactabb csatarendje s a te-
kintély hiánya miatt a trienti zsinatnál is tüzeteseb-
ben határozza meg s az ellenkező tévelyeket explici-
tius veti el. 

És valamint a trienti zsinat által a hitetlenség 
elleni tudományos harcz uj lendületet és támpontot 
nyert, úgy a vatikáni zsinat is, midőn a modern tév-
eszméket gyökerestől kiirtja s a természetfeletti igaz-
ságokat az őket megillető polczra helyezi vissza, egy-
szersmind a természetes igazságokra is több fényt 
áraszt. 

A harmadik ülésben hozott zsinati határozatok 

2) Ugyanott . 
3) Ugyanott . 
*) Isaias L I X . 21. 



109 

Istenről, mindenek teremtőjéről, az isteni kinyilat-
koztatásról, a hitről s ennek az észhez való viszo-
nyáról, szólnak. Ezen legfőbb igazságok váljon nem 
fogják-e természetes ismereteink köréből a hypothe-
sisek nyomasztó ködét eloszlatni s igy a bölcsészeti 
tudományokban is nekünk nagyobb bizonyosságot 
szerezni, mi által a tudomány szabadsága ujolag fog 
nyerni? 

De siessünk a vatikáni zsinat egy még fontosabb 
vívmányához, melyet az számunkra biztositott. 

A vatikáni zsinat, mikép már emiitettük, minde-
nekelőtt és mindenekfelett a tekintélyt állította visz-
sza az őt megillető trónra, honnét 300 év óta az 
észemancipatio folytán száműzve volt. A tekintély-
nek a földön képviselőre van szüksége, ez Krisztus 
helyettese, sz. Péter utóda, a római pápa. Mint ilyen-
nek oly előjoggal kell birnia, mely, midőn őt a ter-
mészetfeletti igazságok és üdveszközök hirdetőjét 
követjük, biztos kezességül szolgál nekünk, hogy 
általa tévútra nem vezettetünk, mert ettől függ éle-
tünk vagy halálunk, örök boldogságunk vagy elkár-
hozásunk. E kezességet nyújt ja nekünk a zsinat, 
midőn a tekintélynek Isten által mgbizott képviselő-
jét a IV. ülés 4. fejezetében körülirt értelemben tév-
mentesnek mondá. Azon kérdést, váljon időszerűi 
opportun, volt-e e tant zsinatilagkimondani? az ed-
dig bekövetkezett szomorú időviszonyok, különösen 
a pápa jelenlegi helyzete saját székhelyén Rómában) 
— practice megoldották már eddigelé. 

De más tekintetben is nagy tekintélye van a 
vatikáni zsinatnak, mert mióta a világ fenáll, még 
nem létezett gyülekezet, mely oly sok s oly tudós 
férfiút foglalt volna magában. 

Evvel kitűzött themánk harmadik kérdőpont-
jához értünk, váljon akadályozza-e a pápai tévmen-
tesség a tudomány szabadságát? 

Dr. Surányi János. 

(Vége köv.) 

Egy elveszett haditerv elleneink törzskarából. 
„Szinten egy leleplezés" vagy „Egy régi könyv ujabb 

tévelyek ellen" czim alatt egy aranykönyv jelent meg, 
melynek német nyelvrei forditása által a paderborni püspök 
az egyház ügye körüli érdemeihez ujabb érdemeket csa-
tolt. Ezen dicséretet erősebb kitételekben hangoztatnék, ha 
a kiadó némely helyet, amennyire nekünk látszik, a fo r -
dításban rövidítések által eredeti erejéből ki nem vetkőz-
tetett volna. Mert a sok irat közül, melyek a jelenleg fe l -
merült vita alkalmából közrebocsáttattak, szerintünk egy 

sincs, mely oly finoman és találólag és kevés szavakban oly 
hatalmasan és kimeritőleg védené az egyház ügyét, mint 
épen e könyvecske, melyet azért nem ajánlhatunk eléggé 
melegen. 

A könyv, melyről szólunk, 1787-ben jelent meg 
Olaszországban e czim alatt : „A modern theologiának a böl -
csészetteli szövetsége az egyház vesztére." Szerzője nem 
nevezte meg magát és neve tudomásra eddig nem is jutot t . 
Hogy ritkatehetségű, finom, ember volt, mindenki elisme-
rendi, ki müvét figyelemre méltatja. Kisértsük meg rövi-
den fejtegetései ismertetését, a mi különben nem könnyű 
dolog, mert nagyítás nélkül el lehet azokról mondani, hogy 
a hány szó, annyi gondolat. 

Bizonyos bölcsészek — úgymond ő — már rég minden 
erejüket megfeszítik, hogy a „tiszta emberiség" átalános 
világvallását létesítsék ; de eddig siker nélkül ; mert f á r a d -
hatlan törekvéseiknek „felvilágosodást és műveltséget, va l -
lási szabadelvüséget és átalános emberszeretetet," terjeszteni 
mindig ellenállott a katholika egyház folyton setét és 
annyira kizárólagos vallása. Ez ellen se tudomány vagy 
méreg, se hízelgés, nem használt, erőszakot pedig a bölcsé-
szet nem akart használni, mert ez elveivel megférőnek nem 
látszott. 

Az időben létezett a theologusoknak is egy bizonyos 
iskolája, mely a római egyházzal szintén szünet nélkül el-
lentétbe jött. Az szintén semmit se gyűlölt inkább, mint 
ama rideg kizárólagos irányt, mely a „kor követelményei-
vel nem akart megbarátkozni. „Mert maga arra töreke-
dett, a r ra czélzott, hogy az egyházban felvilágosodott re-
formot teremtsen azaz hogy tanait „a kor szelleméhez ido-
mítsa, hogy ez .úton végre az elvált keresztény felekezetek 
egyesülését eszközölje." Fájdalom! a világosság barát jainak 
eme törekvései nem szülték a kivánt sikert ; nagyobbat 
ugyan mint a bölcsészek törekvései, de mégis nem azon 
nagyszerű eredményt, melyet oly nagyratörő nemes terv 
várni feljogosított. 

Ezen szomoritó helyzetben mindkét rész azon gondo-
latra jött, hogy közösen já r janak el. A bölcsészeknek erre 
hajlandóknak kellett lenniök, (habár ezáltal, mint belá t -
ták, tudományuk tekintélye egy időre csorbát szenvedett) 
mert magukra hagyatva eredményt felmutatni képtelenek 
valának; a theologusoknak pedig azért, mert a bölcsészek-
keli szövetség folytán magasztos gondolataik gyorsabb és 
nagyobb sikerét reményiették. 

Igy létesült egy tanácskozmány, (el ne feledjük, ez 
1787-ben Íratott) hogy a közös haditerv megállapittassék. 
A theologusok, tekintettel az eddig kivívott nagyobb ered-
ményekre, olcsón részesültek az előnyben, hogy az előter-
jesztést megtehessék és bővebben kifejthessék. 

1. A további összes tárgyalásokra nézve jelszóul lőn 
elfogadva: „csak ne nyíltan." Mert az egyház elleni összes 
mozgalmak eddig azért szenvedtek hajótörést, mivel a k ü z -
dők nyíltan léptek fel. Ezért nem sikerültek teljesen W i -
cleff, Husz, Luther és Calvin merész vállalatai. 

2. Mily téren kell a háborúnak viseltetnie ? Válasz : 
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magának az egyháznak kebelében. Mi mindannyian, — 
szól a theologus (1787 !), ti is bölcsészek, kik semmit se 
hisztek, mi mindannyian ugy viseljük magunkat, mintha 
mindazt, a mit az egyház tanit, erősen hinnők. Semmi árért 
se szabad azt mutatnunk, mintha az egyházból kilépni 
szándékoznánk. Kebelében maradunk, mintha hozzá r a -
gaszkodnánk. Nem zárhat ki soha bennünket, hozzá tapa-
dunk akarat ja ellenére és daczára. Epen ugy, mint ő, mi is 
beszélünk Írásról és hagyományról, egyházról és zsinatok-
ról, hitről és fegyelemről és pedig kenetteljesen és meg-
győző nyomatékkal. Mélyen megsiratjuk, hogy épen a kath. 
egyházban hanyatlott a hit és szigorú fegyelem. Nekünk a 
katholikusokat a jó hanyatlása feletti panaszaikban még 
felül kell múlnunk, hogy az embereket félrevezessük, kik 
azután többé nem tudják, hanyadán vannak. Mert miután 
igy a küzdelemben mindkét rész hasonló fegyvereket, 
egyenruhát, tábori jeleket, használ, az emberek a harcz 
zavarában a barátot az ellenségtől többé meg nem külöm-
böztethetik. Igy fogjuk megronthatni az egyházat saját 
fegyvereivel. Aláássuk, elpusztítjuk, alapjait, miután az 
emberekkel elhitettük, hogy azokat szilárditjuk ; lerántjuk 
azokat és mégis azt hiszik, hogy reformálunk. Végre a ró-
mai katholikusok egész csendben elszakadnak egyházuktól 
és mégis azt képzelik, hogy jó katholikusok. Ha pedig 
egyszer a római katholikusokat (az egyedüliek a keresz-
tény felekezetek között, k ik türelmet nem ismernek), oda 
vit tük, hogy a tőlük elvált többi felekezetekkel egyesülje-
nek, akkor a ti bölcsészeteteknek semmi se könnyebb, mint 
őket a „természeti vallásnak" megnyerni. Ezen út valami-
vel hosszabb ugyan, de mindannyi között a legbiztosabb. 
Evvel a harcz terén kivül annak czélja is meg lőn álla-
pitva (a bölcsészeknek tetszése között) és át lehetett térni a 
tervnek részletes fejtegetéseire. I t t azonban a bölcsészek 
bátorsága és bizalma uj barát jaikba megszűnéssel fenyege-
tődzött. Mert a pápai hatalom gondolata súlyosan neheze-
dett sziveikre. És nem is haboztak ebbeli aggodalmaikat 
dicséretes uyiltsággal a hittudorok előtt kijelenteni. 

3. Csudálatra méltó nyugodtsággal fogta fel ezen el-
lenvetést a theologusok feje, mely azt bizonyitá, mily ke-
véssé voltak e kis lelkek képesitve gondolatai mélységét 
kellőleg méltatni. A pápa hatalma ellen — úgymond — 
épen azért az első csapásnak kell irányoztatni, a mi te rmé-
szetesen a feladások legnehezebbike, de egyúttal a legfon-
tosabb és legdöntőbb. Ha ez első csapás sikerül, akkor a 
főcsapás meg is történt. De csak ne nyilt támadást ! Csak 
azt nem kell mondani, hogy mi a pápa hatalmát el akar juk 
törülni. Előbb azt kell színlelnünk, hogy hatalmát elfogad-
juk. Később az alárendeltek által mindig szivesen fogadott 
azon ürügy segélyével, hogy csak a visszaéléseket és ha -
talmáróli túlságos nézeteket kivánjuk eltávolítani, könnyen 
elvehetjük ismét azt, a mit látszólagosan megengedtünk. 

Hogy ezen csapást szerencsésen intézhessük, három 
eszköz van, melyek helyesen alkalmazva az egész egyház-
hatalmat egyszerre aláásni képesek. E czélra a munkát meg 
kell osztanunk. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR, februárhó elején. H a l á l o z á s . A mult hónap 

utolsó napján temetésen voltunk. Letet tük a sirboltba ideig-
lenes nyugalomra tiszt. B e r n h a r t R a p h a e l a P r o -
v i d e n t i a D e i atyának, az itteni karmeliták subpriorjá-
nak, romlandó részét. Minthogy a világosságot nem kell a 
véka alá rejteni, hanem a gyertyatartóra, hogy világoskod-
jék mindenkinek, nem fogják talán rosz néven venni a „Re-
ligio" tisztelt olvasói, ha ezen alázatos szerzetesről néhány 
szóval megemlékszünk. Élete bizonyíték arra, hogy most 
is támaszt a Gondviselés férfiakat, k ik a kath. egyház szen^ 
áldozárainak erényeit nemcsak ismerik, hanem gyakorolják 
is. Esztergommegyében mint világi áldozár kezdett szol-
gálni Istennek. Azonban magasabb tökélyetesség után vágyó 
lelke arra birta öt, hogy elhagy va mindenét, a sarutlan kar-
meliták szigorú rendjébe lépjen. 

Három évtized előtt tette e lépést az 1870. évben bol-
dogult Jur iga Albert atyával együtt, ki if júkorában iskola-
társa, káplánykorában barát ja s szerzeteskorában az élet-
szentségben vetélytársa volt. Mióta a rend győri házában 
is behozatott a reformatio, köztünk élte napjait. A feltétlen 
engedelmességben, az érzékek tökélyes fékontartásában, a 
ker. önmegtagadásban, a sz. hallgatásban, a gyermekded 
egyszerűségben s az erényeket ápoló alázatosságban min-
denkinek például szolgálhatott. Engedelmességéről a bol-
dogultnak egyik laicus rendtársa egyszerű modorában igy 
nyilatkozott : „Én ezt az ember t meg nem foghatom; neki 
épen nem volt akara ta ; higye el, ha most (halálos betegsé-
gében) mondaná neki a P. prior, menjen gyóntatni, azonnal 
lejönne." — A rend szabályai által parancsolt folytonos 
abstinentiához a carnibus csatolta a szakadatlan böjtöt s 
bort, mióta a rendbe lépett, soha se ivott. Átalános volt itt 
már életében a meggyőződés, hogy fölösleges szó miatt nem 
fog kérdőre vonatni az Ítélet napján, mert ilyent ő nem 
mondott. Közel 12 évig lakott Győrött s azalatt mindig 
csak gyönge, rekedt, hangon tudott beszélni, mindazonáltal 
fáradhatlan volt a gyóntatásban. Kitar tására vonatkozólag 
az én fráterem következő megjegyzéssel élt : „Ez a P. R a -
phael fából van, nem alkalmatlan neki se hideg, se meleg s 
nem is tud elfáradni." Kétséget se szenved, a gyóntatás az 
áldozárok próbaköve. A valódi buzgóság ebben tűnik ki 
leginkább. Innen következtethetünk Raphael a tyának buz-
góságára. Volt idő, melyben 5—8, sőt több, órát is töltött 
naponkint a gyóntatószékben, mi reá nézve annál fárasz-
tóbb lehetett, mivel tüdőbaja mellett még az egyik fülén 
nagyot hallva, csak egy oldalról hallhatta a gyónókat. 
Gyóntatószéke mindig körülállva volt ; onnan ismét a pap-
növeldékbe, a női zárdákba, a betegekhez, hivták. — Ily 
élet után — nem csudálkozunk — ha nyugodtan nézett a 
halál szemébe, a mely nehánynapi betegség után ha ta l -
mába ejtette testét. A városban mindenki boldognak mondja 
az elhunytat s joggal, mert „praetiosa in conspectu Domini 
mors sanctorum eius." (Ps. 115, 5.) 

Jelen voltam, midőn bizonyos társaságban a karmel i ták-
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ról.lévén szó, biztosan nem tudnám megmondani, mily szel-
lemtől indíttatva, valaki azt mondá: „Minek is teremtette az 
Isten a karmelitákat ?" Egy másik meg azért tett ellenük k i -
fogást, bogy benye életet élnek. Ugy látszik, ez utóbbi azért 
mondja henyélésnek a karmeliták életét, mivel a világban 
zajt nem ütnek s mivel imádságuk, önmegtagadásuk, gyón-
tatásuk, elmélkedésük, sz. beszédeik, nekik capitalist nem 
hoznak. Az előbbi meg talán csak azért nyilatkozott úgy, 
mert az már gyöngéink egyike, hogy gyakran szemrehá-
nyásnak ve3zszük, midőn valaki nálunknál jobb, érdeme-
sebb. Különben feleletül vegye mindegyikük Raphael atyá-
nak életét. f . 

ROMA. A z o l a s z k o r m á n y é s a z u j p ü s p ö -
k ö k kissé furcsán állanak egymással szemben, minek oka 
azonban egyedül a kormány. Visconti-Venosta egyik leg-
ujabbi jegyzékében felhasználta a püspökök kinevezését 
arra, hogy ismét egyszer elmondja a diplomatikus világ 
előtt, mily szabad a pápa, ki, ime, a kormánynak minden 
beavatkozása nélkül ennyi meg ennyi püspököt kinevez-
hetett ; mintha bizony az első századok pápái Nérót, Doma-
tiánt vagy Diocletiánt kerdezték volna meg, kit nevezzenek 
ki érseknek, kit püspöknek ! Mennyire kedvez azonban a 
kormány emez u j püspököknek, azt aránylag rövid idő 
alatt máris számos esetben megmutatta. Valamennyi püs-
pök a kormánynál és az illető tartományi főnököknél j e -
lentést tett kineveztetéséről ; a kormány azonban egyiket 
sem ismeri el püspöknek, míg kinevezési bullájára meg 
nem szerezte placetumát és ezen el nem ismerés jeléül j ö -
vedelmeit zár alatt tar t ja . A püspökök a bullákat fel nem 
terjesztik, következőleg jövedelmeikből egy fillért se l á t -
nak. Midőn illető székhelyeikre bevonultak, a püspöki re -
sidentia mindenütt zárva volt, minélfogva vagy magáno-
soknál vagy a papnöveldében vagy valamely zárdában 
kellett lakást keresniök. A kormány igen csalódik, ha azt 
gondolja, hogy ez úton a püspököket arra fogja kényszeri-
teni, miszerinta placetnak szükségességét elismerjék, illető-
leg azt kérjék ; a nép pedig, mely ez igazságtalan zaklatást 
látja, mélyen fel van e miatt háborodva s ez elégületlensé-
gének nem egy helyen zajos tüntetések által adott k i -
fejezést ; míg másrészt megérkező uj főpásztorait mindenütt 
a legnagyobb örömmel s ünnepélyességgel fogadja, oly ün-
nepélyességgel, minőt ezelőtt sehol se láttunk. Nagyszerű 
valt a palermói érseknek, a szent-benedek-rendü Celesia Cr-
grófnak, fogadtatása, mi már abból is ki tűnik, hogy a v á -
ros polgársága egészen a határig 300 kocsin menteléje, míg 
az utczák és térek mindenütt zsúfolásig megteltek az é r -
sekét folytonos örömkiáltások közt fogadó néppel. Az ab-
lakokról s erkélyekről mindenütt szőnyegek és zászlók 
lengtek s folytonos virágeső követte az érseknek kocsiját 
s midőn néhány utczai suhancz a közörömet forradalmi 
kiáltások által megzavarni akarná, legott egy szélvészként 
kitörő „Evviva Pio I X . " volt a felelet, mely a liberálisokat 
ezen őrájuk nézve szomorú kérdésre készté: „ez tehát 
bosszú éveken át ernyedetlen szorgalommal folytatott mun-
kánknak eredménye?" — Bizony, ez eredménye, hogy a 
nép mindjobban át kezdi érezni ama szomorú, mél-
tatlan, szerepet, melyet néhány elvetemedett egyéniség 

zsarnoki uralma alatt játszik, — mindjobban át kezdi érez-
ni, mily magasra rúg az istentelenségnek árja s ugy 
alapos reményünk van, miszerint a feleszmélésnek órája 
nem soká várat többé magára. 

A lelkesedés, melylyel az u j érsek fogadtatott, oly 
óriási mérveket vett Palermóban, hogy még a városnak 
katonai parancsnoka, a ridegsége miatt igen rosz hirben álló 
s a legkisebb népszerűségnek se örvendő Medici tábornok, 
egy vén, csökönös, szabadkőműves is szükségesnek lá t ta 
Celesia őrgrófnak látogató jegyét megküldeni. Annál roszabb 
benyomást tett aztán a népre, midőn az érseki palotának 
kapuját zárva s oly örömmel fogadott érsekét a papnevel-
dében megszállani látta. 

Hasonló tudósitá sok érkeznek Olaszországnak egyéb 
részeiből Í3. Mindenütt egekig magasztalják a szentatyá-
nak bölcseségét, ki minden helyre a legodavalóbb embert 
választotta. De mindebből végre még azon örvendetes t a -
núságot is merithetjük, hogy Olaszország még mindig, b á l 
Istennek, katholikus s hogy csak • egy csapat szabadkő-
műves az, mely raj ta uralkodik. 

IRODALOM. 
„Die Angriffe gegen Grury's Moral-Theologie in der 
„Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darm-
stadt, zur Beleuchtung der neuesten Kampfweise 
gegen die kathol. Kirche für alle redlichen und un-
parteischen Männer, von Wilhelm Emmanuel Frei-
herrn von K e t t e i e r , Bischof von Mainz, 1869. 

Kirchheim 8°. 

(Vége.) 

Záradékul legyen szabad még ezeket elmondanunk. 
— Fontolóbb pillanatot vetve a vitairányu és minden t e -
kintetben gazdag megszivlelési anyagot szolgáltató s 
az ellentábor sajátos állapotára nem egy hatalmas f ény-
golyót röpitő kiadványnak, (moly viszonzást csak igen 
csekély részben foglal magában,) nyomós, sok tanúsá-
got nyújtó magvas tar talmára ; meggondolva a nagy-
nevű szerzőnek, ki a német kathol. egyház bitbuzgó főpap-
jainak egyik ragyogó jelese, illetékességét, melegen a j án l -
ha t juk e munkálatot, főképen mostanság a hitetlenség és 
szabadkőművesség firmája alatt növekedett nagyra vágyás 
és adnexio politikája jeles napjaiban, midőn különösen 
szüksége3 minden katholikusra nézve az egyház tekintélyét 
valamint buzgó ima által, mely a fegyverek elseje, ugy a 
tettek terére lépve, hangos szavakkal és erélyesen támo-
gatni és védeni. Mert miként, sajnos, voltak mindig, ugy 
kiváltképen ezen elvekben következetlen, az igazi civili-
satióból és szabadságból galádul gúnyt űző, üres hangok 
elérhetlen, absurd, eszméket hallatlan vakmerő tolakodás-
sal mindenféle visszhangoztató, a corruptióra alapitott és 
a corruptiót ápoló, uj korszakban is vannak emberek, k i -
ket az igazságról bármily édeskés kiméletességgel se l e -
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het meggyőzni, kik a küszöbön álló crisis ezen idejében is 
folytonosan oly átalkodottan ellenszegülnek az örök elvek 
s a mennyei hitvilágosság terjedésének, mint ellenszegül-
tek volt azok, a kikhez a szelid Jézus Krisztus e szavakat 
intézte vala : „Vaevobis scribae et pharisaei, hypocritae^ 
qui clauditis regnum coelorum ante homines; vos enim non 
intratis nec introeuntes sinitis int rare" (Matth. 23,13); s 
mint ellenségeskedtek azok, kikhez a halálos ellenségeire 
se neheztelő első sz. vértanú ama lesújtó igéket mondta 
vol t : „ D u r a cerviceetincircumcisis cordibuset auribus, vos 
semper Spiritui Sancto resistitis, sicut et patres vestri, ita 
et vos" (Act. Ap. 7,51); s mint ellenállani akart a béketűrő» 
de egyszersmind lángbuzgóságú, sz. Pálnak a vaksággal 
megbüntetett Elymas bűbájos (Act. Ap. 13.10) . . Az i lye-
tén erős és nagy (?) szellemeket tudni kell elnéinitani, 
hogy ne szidalmazzák azokat, k ik az igazság útjain j á r -
nak vagyis, hogy akadályul ne legyenek az örök üdv köve-
telményeiben jószándékuak igyekezetében. Elnémitásuk 
pedig ezen hazug liberalismus kolomposainak és követőinek, 
k ik a leggaládabbul bánnak mindazzal, valaki magát nyí l -
tan hívőnek vallja és Istent tekinti ama bölcseség kú t fo r -
rásának, melyből egyedül lehet meriteni az emberiség bol-
dogitására, fejlesztésére, erőt, képességet, — nem csupán 
szelídséggel, szép szóval és simogatással, hanem a maga he-
lyén szintén igen jó dicséretes és szivet megnyerő hi tbuz-
galommal, kettőztetett erélylyel, őrszemes érdeklődéssel, 
részvéttel, valamint az elmét meghóditó és helyes tagoltsá-
got előidéző logica által ragyogó tudománynyal eszközölhető-

Csősz Imre. 

Y E G Y E S E K . 
— Nagy lármát csináltak a lapok annak idejében az-

zal, hogy több németországi protestáns lelkész memorandum-
félét intézett 1869-ben a paderborni püspökhez, melyben őt 
kérik, hogy a vatikáni zsinatnál kieszközölje a katholicis-
mus és protestantismus egyesülését. Ok csak két feltételt 
szabnak, illetőleg kérik a zsinatot, hogy két pontban en-
gedjen. Először engedje meg, hogy a világi papság házas-
ságban élhessen s továbbá engedtessék meg, hogy a hivek-
nek, a betegeket kivéve, az Ur teste mind a két szin alatt 
nyujtathassék. Ezen kivánataikat bőven kifejtik, indokol-
j á k ; például a coelibatusra nézve elismerik annak praestan-
tiáját a házas élet felett, akar ják , hogy a püspökök, k a -
nonokok, tanárok, nőtlenek legyenek, akar ják , hogy csak 
egyszer legyen szabad házasodni, de csak a papnak vagy 
tanitónak leányát elvenni ; ha az egyik fél elhal, a má-
sik zárdába menjen stb. Mindebben egy dolog nevezetes, az 
t . i., hogy most már a protestánsok is kezdik érezni, misze-
rint a rationalisticus áramlatokkal szemben számukra nincs 
más menekvés, mint a kath. egyházba való visszatérés, e r -
ről gondolkodnak, terveket készítenek. Valóban ezen pro-
testáns lelkészek mondják maguk, miszerint Németországra 
nincs üdv, míg azr Űrnap Berlinben ismét a legfényesebben 
meg nem ületik. És más oldalról nevezetes az, hogy míg a 
protestáns pásztoroka hit megmentésére a kath. egyház te -

kintélyének szárnyai alá sietnek : azalatt kath. hittudósok 
teljes gőzerővel hajtanak a rationalismusba. Mi hiszszük, 
hogy a jó Isten az egyházból kivált büszke tudósok helyét 
be fogja tölteni romlatlanszivü népekkel, melyek in sim-
plicitate cordis megérdemlik azon regnum coelorumot, 
mely aufertur a prudentibus et sapientibus. 

— Beküldetett : 1) kilenczedikévi tudósitvány a legf. 
Oltáriszentség folytonos imádására s szegény templomok 
felszerelésére alakult Anyatársulatról Győrött. Összes évi 
bevétel 707 f r t , — kiadás 537 f r t . 2) Kimutatás a győri 
Szenterzsébetegylet bevételeiről s kiadásairól 1871-ben. 
Összes bevétel 1580 f r t , — kiadás 1293 fr t . Rendes segély-
zésben részesült 87,rendkívüliben21, család; 50 segélyez-
tetett élelmi szerekkel, 24 készpénzzel. 

— Azon tisztelendő urak, k ik az egyház ellen Német-
országban fellázadtak, most Rómában egy ókatholikus la -
pot indítottak meg. Czime „Esperance de Rome." Főszer-
kesztője Loyson abbé, főmunkatársak Michelis, Reinkens, 
stb. — És ezen emberek hiszik, hogy az igaz katholicis-
must, Krisztus igaz vallását, ők, pusztán ők, t a r t j ák fen, 
tehát ők most a katholika egyház s találkoznak, kik ezt 
nekik elhiszik. 

— Döllingernek dicsőségét megirigyelte valami Mi-
cheaud franczia hittudor s legújabban levelet intézett a p á -
risi érsekhez — à la Döllinger, — melyben sok oly dolgot 
mond, melyeknek csak egy részeért is megérdemelné, hogy 
tudori oklevelét elvegyék. De legszebb az, mit Darboy volt 
párisi érsekről ir. Hadd álljanak itt szavai: „Ami Darboyt 
illeti, ön (a párisi érsek) talán annak úgynevezett alávetési 
iratára fog hivatkozni, melyet állítólag IX. Piushoz i r t 
volna. En előnyösebbnek találom saját szavaihoz ragasz-
kodni azon értekezésnek, melyet szerencsém volt vele 1870. 
márcz 30-án befogatása előtt négy nappal tartani . . . Mi-
után ön a hadsereghez tartozik, mondá nekem, tehát egye-
nesen ellentétbe nem helyezheti magát elöljáróival, sem a 
pápát meg nem támadhat ja , ki erősebb önnél. Ön tehát k ü l -
sőleg s hivatalos cselekedeteiben ezen zsinatnak és a csalat-
kozhatlanságnak magát alávetni tartozik. Ami lelkiisme-
retét illeti, elég esze van önnek, hogy tudja, mihez tartsa 
magát. Bármit mondjanak vagy tegyenek is, dogmájuk 
csak esztelenség marad és zsinatuk sekrestyések zsinata. 
Éljen azért békében stb." — Mi nem hiszszük, hogy Darboy 
érsek ily esztelen, erkölcstelen, elvet vallhatott. De akár 
igazak e szavak, akár nem, csak azt mutat ják, hogy a libe-
ralismus révén uszó pap a legnagyobb szemtelenségre is 
képes. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1184 forint 85 kr., 40 
f rank aranyban, 39 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

Publig Gergely plébános . . 5 f r t — k r 
Egy káplány . . . . 2 „ 
Bihari Rozália . . . . 1 „ 
Fipek Francziska 
Lewinska Vilma 
Mak 
Gombos 
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Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 It. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

ir 21-én. 15 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör -
levele. — A vatikáni zsinat, a tudományszabadság s a pápa 
tévmentessége. — Egy elveszett haditerv elleneink törzs-
karából. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Fm. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Testimonium S. Petri Chrysol. E. et E. Doctoris. 
t 450. 

Ad Eutychetem novae haereseos auctorem scripsit:1) 
„In omnibus, ait, hortamur te, frater honorabilis, ut his, quae 
a beatissimo Papa Romanae Civitatis scripta sunt, obedien-
ter attendas, quoniam B. Petrus, qui in propria sede et vi-
vit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem." Ge-
nerálom exprimit S. Doctor certamque regulám definiti-
onibus Summorum Pontificum communem, nimirum S. P e -
trum ita in suis Successoribus Romanis Pontificibus vivere, 
ut in quaestionibus fidei praestet quaerentibus fidei verita-
tem. In hune sensum locutus est in Comitiis Cleri Gallicani 
a. 1681. Meldensis Episcopus Bossuetus dicens: „non posse 
dici Petri Ministerium cum ipso extinctum. . . . Petrus lo-
quet ur semper in sua Cathedra, ut confirmarunt Patres sex-
centi in Concilio Chalcedonensi." 

Fulgentius Ferrandus, Carthaginensis Ecclesiae 
Diaconus, virtute et doctrina praeclarissimus, qui saec. 
Vl - to temporibus Iustini et Iustiniani floruit, a Severo 
Scholastico Constantinopolitano requisitus, ut suam „pro-
ter eos, qui Deum nostrum Jesum negant unum esse de 
sancta et individua Trinitate," sententiam panderet, sic illi 
rescribit :2) „Loquantur et praedicent, quibus honor sacer-
dotii docendi auctoritatem tribuit ; nos discere parati su-

>) Sermon, editi a Sebast. Pauli August. Vindel. 1758. 
2) Epist. 5. edit. Migne pag. 914. 

mus ; docere alios non praesumimus. Interroga igitur, vir 
prudentissime, si quid veritatis cupis audire, p r i n c i p a -
l i t e r a p o s t o l i c a e s e d i s a n t i s t i t e m , c u i u s S a -
n a d o c t r i n a c o n s t a t j u d i c i o v e r i t a t i s o t 
f u l c i t u r m u n i m i n e a u c t o r i t a t i s. " Idem de Sy-
nodo Chalcedonensi dixit :3) „Apellationi forsitan secundum 
consvetudinem locus pateret : sed quo iret aut ubi maiores 
reperiret judices ? Ante se habens in legatis suis apostoli-
cam sedem, qua c o n s e n t i e n t e quidquid ilia défini vit 
synodus, accepit r o b u r i n v i c t u m . " A consensu Sedis 
Apostolicae dérivât robur invictum Generalis Concilii. Hoc-
ipsum enunciat eiusdem epistolae cap. 7. scribens: „Univer-
salia Concilia, praecipue ilia, quibus Romanae Ecclesiae con-
sensus accessit, secundae auctoritatis locum post canonicos 
libros tenent." Is, cuius consensu Synodus Chalcedonensis 
robur invictum accepit et cuius consensu fit, ut universalia 
Concilia secundae auctoritatis post Sacram Scripturam lo-
cum obtineant, in fidei morumque quaestionibus errare ne-
queat, necesse est. 

Testimonium Rheg inon i s Prumiensis Abbatis. 
In Chronico4) ita seribit : „ S t u l t i t i a o q u i d e m 

e l o g i o d e n o t a n d i , qui illam Petri Sedem aliquo pra-
vo dogmate fallere posse arbitrati sunt, quae nec se fefellit 
neque ab aliqua haeresi unquam falli potuit." Quae confessio 
tam lucida est, ut nulla egeat clarificatione. 

Testimonium S . Petri Oamiani S. R. E. Card. Eppi 
Ostiensis et Ecclesiae Doctoris. f a. 1072. 

S. Petrum Damianum orator et poeta praeclarissimus 
Petrarcha6) vocat „virum haud dignitate clariorem, quam 
lingua, qui quietissimam solitudinem honoribus praeferen-
dam duxit, ubi non minus gloriose postmodum latuit, quam 
innotuerat primum Romae et cui non dedecori fuit alti 
verticis rutilum decus squalenti cilicio permutasse." Cardi-
nalis Baronius vero haec de S. Petro Dam. annotat:6) „Sic 
Deus hoc deploratissimo saeculo, cum excrevisset ad Eccle-
siam obruendam diluvium carnis, dedit mundo tantum v i -
rum, qui austerissimae vitae exemplo verbique praedica-

s) Epist. 6. ad Pelagium et Anatolium Diaconos urbis Komae. 
cap. 6. 

*) Ad a. 865 edit. Migrie pag. 84. 
4) Libr. 2. tract. 3. c. 17 de vita solitaria. 
6) Annal. Eccl. ad a. 1072. 
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tione et scriptia exsiccaret tantam putredinern : pariterque 
pugnaret adversus Simoniacam haeresim, quae ubique loco-
rum grassabatur impune." 

S. Doctor scribit :7) „Petrum pi-ae caeteris mortalibus 
de toto terrarum orbe conditor orbis elegit, cui cathedram 
magisterii principaliter in Ecclesia tenere perpetuo privi-
legii jure concessit, ut quisquis divinum aliquid et profun-
dum nosse desiderat, ad huius praeceptoris oraculum do-
ctrinamque recurrat. Quid mirum, si sacerdos, licet 
eloquiis divinis vehementer instructus, ad Apostolorum 
Principis magisterium misit, ad quem etiam Angelus do-
cendi gratia primitias gentium Cornelium destinavit ? Pauli 
etiam ad Galatas haec verba sunt : „Paulus Apostolus neque 
ab hominibus neque per hominem, sed per Jesum Christum, 
et Deum Patrem." Hie itaque, qui non ab hominibus, sed ab 
ipso Christo et Deo Patre fuerat factus Apostolus atque ab 
Auctore Sapientiae sufficienter instructus, ad Petri tamen 
magisterium venit et non in transcursu, sed plurimos dies 
apudeum in coelesti schola permansit. „Veni, inquit, Joroso-
lymam videre Petrum et mansi apud oum dies quindecim." 
Dignum ergo fuit, ut ad sedem illius vestra sancta prudentia 
solvendam dirigeret quaestionem, (intolligit quaestionem de 
processione Spiritus S. a Patre Filioque) ad quem et ignarus 
fidei vir angelitus mittitur et a quo Apostolus etiam, qui 
jam a Deo instructus fuerat, plenius eruditur." 

Idem a Clericis Mediolanensibus Nicolaitis ac Simo-
niacis, ad quos compescendos qua Legátus Apostolicae Sedis 
missus est, hoc jusjurandum fidei recepit :8) „Profiteor me 
earn fidem tenere, quam sacrosancta septom Concilia et 
quam beatissimi Pontifices Romani ad divorsos data prae-
dicatione lucidissimae veritatis exposuerunt." De seipso 
autem ibidem scribit, aequiparans definitiones Romanorum 
Pontificum definitionibus Conciliorum oecumenicorum : „Nos 
si quid erravimus, ad Petri magisterium corrigendi libenter 
accedimus et retractationis opprobrium non veremur. Haec 
est enim ilia, ut ita loquar, officina fabrilis, cui nimirum is, 
qui Fabri dicebatur filius, praesidet, ad cuius regulám omnis 
merito moneta recuditur, ad cuius rectitudinis lineam, 
quidquid uspiam depravatum fuerit, reformatur." Non po-
tuisset clarioribus verbis infallibilitatem magisterii Romani 
Pontificis clarius praedicare. Idem9), postquam innuisset, 
quid ab Episcopis suggerendum sit Summo Pontifici de 
non reordinandis simoniacis Episcopis, dicit : „Immo, qui 
vice Petri claves tenet Ecclesiae, ipse potissimum adversus 
novum dogma consurgat et introductores pravitatis dignae 
sententiae jaculo confodiat." 

Testimonium S. Anselmi AEppi Cantuarensis et Ec -
clesiae Doctoris. f 1109. 

S. Doctor librum suum de fide Trinitatis et de incar-
natione Verbi Urbano II . Summo Pontifici dedicavit, ita dis-
serens: „Domino et Patri universae Ecclesiae in terra pe-
regrinantis, Summo Pontifici Urbano, frater Anselmus . . 
quoniam divina providentia vestram elegit Sanctitatem, cui 
vitam et fidem christianam custodiendam et Ecclesiam 

Libr. 3. ep. 1. sire opusc. 38. 
»J Cit. libr. opusc. 5. 
>) Libr. qui apollatur Gratissimus c. 34. 

suam regendam committeret ; ad nullum alium rectius re-
fertur, si quid contra catholicam fidem oritur in Ecclesia, 
u t e i u s a u c t o r i t a t e c o r r i g a t u r ; nec u 11 i a 1 i j 
t u t i u s , si q u i d c o n t r a e r r o r e m r e s p o n d e t u r , 
o s t e n d i t u r , ut eius prudentia examinetur. Quapropter, 
sicut nulli dignius possum, ita nulli libentius praesentem epi-
stolam, quam vestrae destino sapientiae; q u a t e n u s , s i 
q u i d i n ea c o r r i g e n d u m e s t , v e s t r a c e n s u r a 
c a s t i g e t u r e t q u o d r e g u l á m v e r i t a t i s t e n e t , 
v e s t r a a u c t o r i t a t e r o b o r e t u r . " In epistola ad 
Ilumbertum Comitem10) a i t : „Q:ii cum dedignantur Aposto-
liéi (Papam sic vocat) d e c r e t i s , q u a e a d r o b u r c h r i -
s t i a n a e r e l i g i o n i s f a c i t , esse obedientes, P e t r o 
u t i q u e apostolo, cuius vice f ungitur, i m o C h r i s t o , — 
se probant e s s e i n o b e d i e n t e s . Quaerant igitur, qui 
Yicarii Petri et in eo Petri et Christi décréta Christiana con-
temnunt, alias regni coelorum portas ; quia certe per illas non 
introibunt, quarum claves Petrus Apostolus portat." Papam 
pro erroris experte credidit S. Anselmus, alioquin non dixis-
set nulli se tutius, quam illi disceptationos suas de fide exami-
nandas comittere, tanto minus dixisset illos, qui Papae de-
cretis, ad religionis robur editis, non obedirent, ipsi Christo 
non obedire ac ideo regno coelorum fieri extorres. 

Testimonium S. Ivoiiis E. Carnotensis, quem Baro-
nius lucernám occiden talis orbis, decus et ornamentum ac 
fulgorem Ecclesiae Gallicanae merito nuncupat. -f- 1115. 

Rocherio Senonensi Archi-Episcopo scribit : n ) „Con-
tra Sedem Apostolicam caput erigitis , . . cuius judieiis et 
constitutionibus obviare plane est haereticae pravitatis notam 
ncurrere. Sit ergo (utitur verbis S. Gregorii M.) ruinae suae 
dolore prostratus, quisquis apostolicis voluerit contraire de-
cretis." Si apostolicae Sedis judieiis et constitutionibus con-
traire sive non obedire idem est ac haereticae pravitatis 
notam incurrere: ilia judicia ab errore immunia sint opor-
tet. Idem S. Ivo alio loco12) asserit „judicia Romanae E c -
clesiae a nemine retractari posse." 

Testimonium S. Beruardi C. et Eccl. Doctoris. + 
1153. 

Ad Innocentium II. scribit:13) „Oportet ad vestrum re-
ferri Apostolatum pericula quaeque et scandala emergentia 
in regno Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt. Di-
gnum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, 
u b i n o n p o s s i t f i d e s s e n t i r e d e f e c t u m . Haoc 
quippe huius praerogativa Sedis ; cui enim alteri dictum est : 
„Ego pro te rogavi Petre ! ut non deficiat fides tua"? . . . 
Ergo quod sequitur, a Petri successore exigitur : „Et tu ali-
quando con versus confirma fratres tuos." Id qui dem modo 
necessarium ; tempus est, ut vestrum agnoscatis Pater aman-
tissime principatum, probetis zelum, Ministerium honoretis. 
In eo plane Petri impletis vicem, cuius tenetis Sedem, si 
vera admonitione corda in fide confirmetis, si vestra aucto-
ritate conteritÍ8 fidei corruptores. " Idem prolixam ad Ca-

'») Libr. 3. epist Migue t. 159. 
") Epist . 8. edit. Migne. 
IS) Epist. 159. eiusd. edit. 
,3) Epist. seu Tract , de error. Abael. 
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nonicos Lugdunenses epistolam suam sic concludit : „Roma-
nae praesertim Ecclesiae auctoritati atque examini totum 
hoc, sicut et coetera, quae eiusmodi sunt, reservo: ipsius, si 
quid aliter sapio, paratus judicio emendare." Idem epistola 
ad Mediolan. seribit : „Plenitudo siquidem potestatis super 
universas orbis Ecclosias singulari praerogativa Apostolicae 
Sedi donata est ; qui igitur huic potestati rosistit, Dei ordi-
nationi resist.it." Testimonia e S. Bernardi libris de Consi-
deratione ad Eugenium III. Papam congerere nolui, ut bre-
vitati studerem. Verissime seribit Joannes Sianda14) : „Inter 
Doctores Ecclesiae si quis do Petri Cathedra — optimo me-
ruit, rectissime sensit, obsequentissime locutus est, magni-
ficentissime seripsit, kunc esse D. Bernardum non relinqui-
tur ambigendi locus eius libros de Consideratione percur-
renti, in quibus conscribendis fuit plane mirabilis." Quod cum 
ita sit, mirum sane Jacobum R u 11 e n s t o c k Instit. Hist. 
Eccl. Vienn. 1834. III . 203. vestigia sequontem acatholici H i -
storiarum seriptoris Aug. N e a n d e r i (der h. Bemard und 
sein Zeitalter. Berl. 1813) inter alia baec de S. Bernardi 
operibus adnotare baud fuisse veritum : „Inter S. Bernardi 
opera singularem attentionem merentur Sermones, Epistolae 
et Libri V. de Consideratione sui ad Eugenium, qui multa 
continent veritatis testimonia. Commendantur imprimis ob 
libertatem; miniroo tamen Romae inter caetera illius scripta 
pretio habentur ibique tantum tolerantur ob eminentem viri 
huius sanctitatem." — Qua in re Jacobum Iiuttenstock hal-
lucinatum fuisse liquet e praofatione Ger. V o s s i i prae-
positi Tungrensis, qui libros V de Consideratione e codici-
bus manuscriptis Romae 1594. separatim edidit et S. Ponti-
fici Clementi VI I I dedicavit, his verbis eosdom commen-
dans: „Quantum inter alios pontifices N i c o l a u s V. hisce 
libris tribuerit, re ipsa ostendit, dum libros eosdem ante 
usum typographiae inventum adeo magnifico et insigni 
charactere separatim pro suo aliorumque usu describendos 
curavit. Quorum etiam amore et studio flagrans Pius V., re 
et nomine pius, eorumdein lectionem mensae lubens adhibe-
bat, ponderabat et magni faciebat, sicut et ab eius inpont i -
ficatu successore G r e g o r i o XI I I . factum intelligo. Quos 
et U r b a n u s VII. in episcopatu ac post in cardinalatu 
multum sibi farailiares habuisse dicitur. Quem brevi in 
pontificatu secutus G r e g o r i u s XIV. plurimum quoque 
iisdem Bernardi libris tribuere eosque frequenter in ore 
habere solebat et seorsum, ut ab omnibus ecclesiasticis, 
maxime autem praelatis, commodius circumferri legique 
possent, exstare peroptabat ; sicut a fide dignissimis de eo 
adhuc cardinale accepi ipseque ex eiusmet ore non semel 
audivi." Idem testatur laudatus Joannes Sianda, qui in l i-
bros S. Bernardi de Consideratione editos abs se commenta-
ries Benedicto XIV. dedicavit scribens : „In his itaque de 
Consideratione libris Deuteronomium Summorum Pontificum 
sisto tibi, — opus inquam illud, quod tot Sanctissimi tui 
praedecessores habuere in deliciis, inter quos potissimum 
recensentur Nicolaus V., S. Pius V., Gregorius XIII . , U r -
banus VII., Gregorius XIV., Clemens XI., qui libros de 
Consideratione ita frequenter in ore habebant, ut omres 
Ecclesiasticos et singulariter praesules ad eorumdem le-

u ) in libros S. Bernardi de Considérât. Commentarii Komae 1749. 

ctionem saepe numero adhortarentur." Quae sola ad cavilla-
tionem Ruttenstocki [refellendam sufficiunt. Neque tamen 
illud praetermittere licet, A. C a r a f f a, virum litteris aeque 
ac meritis illustrem, Pio V. Pontifice, qui eum titulo S. 
Eusebii Diaconi Cardinalis dignitate ornavit, jubente Ant -
verpiae in celeberrima officina Plantiniana S. Bernardi l i -
bros de Consideratione abs se recognitos seorsim impresso3 
evulgasse. 

Testimonium S. Thoinae Cantuar. AEppi et Martyris. 
t 1171. 

Sanctum hunc praesulem Ecclesia simul gloriosum 
praedicat, quippe qui pro Ecclesia Dei gladiis impiorum 
occubuit.15) In epistola ad suffraganeos Cantuariensis P ro -
vinciáé scribit:16) „Doctor gentium, qui gloriatur se non ab 
homine neque per hominem Evangelium didicisse, sed in-
structum esse a Christo, post annos quatuordecim ascendit 
Hierosolymam et cum Ecclesiarum principe de fide contu-
lit, ne forte in vacuum curreret vel cucurrisset. Et ut plu-
rimis patet exemplis, singula Evangelii flumina ad mare, 
unde orta sunt, redeunt, ut iterum fiuant. Siquidem fons pa-
radisi unus est, sed in plura rescinditur flumina, ut undique 
irriget terram. Quis Romanam Ecclesiam caput omnium Ec-
clesiarum e t f o n t e m c a t h o l i c a e d o c t r i n a e a m-
b i g i t e s s e ? Quis claves regni coelorum Petro traditas 
esse ignorât ? Nonne in fide et doctrina Petri totius Eccle-
siae structura consurgit ? . . Quicunque sit, qui rigat aut 
plantat, Deus nulli dat incrementum, nisi illi, q u i p l a n -
t a v i t i n f i d e P e t r i e t d o c t r i n a e i p s i u s a c -
q u i e s c i t ." Alexandro Lincoln Episcopo scribit :17) „Ro-
manum Pontificem Principis Apostolorum non ambigimus 
esse Vicarium ; qui ei reluctantur, constat damnationis in se 
provocare sententiam." Alexandro III . Papae scribit:18) 
„Nos etenim per misericordiam a fide Romanae Ecclesiae, 
ab obedientiae famulatu, non carcer, non gladius, non si qua 
gravior est persecutio, separabit ;" item ad eumdem :19) „Ha-
bent a capite membra, ut vigeant et a sancta Romana Ec-
clesia, Domino auctore, sal us est omnium Ecclesiarum." I ta 
loqui nequit, nisi qui plene persvasus est de Romani Ponti-
ficis in fidei rebus inerrantia. 

Testimonium S. Thoinae Aquinat. C. et Eccl. Do-
ctoris. f 1274. 

Ad quaestionem : utrum ad Summum Pontificem per-
tineat fidei Symbolum ordinäre respondet :20) „Dicendum, 
quod nova editio Symboli necessaria est ad vitandum in-
surgentes errores. A d i l l i u s ergo a u c t o r i t a t e m 
p e r t i n e t f i n a l i t e r d e t e r m i n a r e e a, q u a e s u n t 
f i d e i , u t a b o m n i b u s i n c o n c u s s a f i d e t e n e -
a n t u r. Hoc autem pertinet ad auctoritatem Summi Pon-
tificis, ad quem majores et difficiliores quaestiones referun-
tur. . . Unde et Dominus Petro dixit, quem Summum Pon-
tificem constituit : Ego pro te rogavi Petre ! ut non deficiat 

16) Vide Collect. Missae de eodem. 
•6) Epist, 74. edit. Migne. 
17) Epist. 83. inter Oper. Joan. Sarisb. edit. Migne. 
" ) Ep. 102. ibid. 
i') Ep. 129. ibid. 
»«) Summa 2. 2. quaest. 1. art. 10. 

12* 
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fides tua : et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. 
Et kuius ratio est, quia una fides esse debet totius Eeclesiae 
secundum illud : Idipsum dicatis omnes et non sint in vo-
bis schismata. Quod servari non potest, nisi quaestio de fide 
exorta determinaretur per eum, qui toti Ecclesiae praeest ; 
ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur ; et 
ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet nova 
editio symboli, sicut et omnia alia, quae pertinent ad totam 
Ecclesiam, uti congregare Synodum generalem et al iahuius-
modi." Summo Pontifici vindicat auctoritatem figendi, or-
dinandi, symbolum, quo determinantur, quae sunt fidei 
quaeve ab omnibus inconcussa fide credi debent. Sed in 
exercitio huius tantae auctoritatis Summus Pontifex errori 
obnoxius esse nequit, quae inerrantia teste S. Thoma 
fundatur in promissione Christi Petro et Successoribus eius 
facta his verbis : „Ego rogavi pro te, ut non deficiat fi-
des tua." 

Testimonium S. Bonaventurae. E. et Eccl. Doctoris. 
t 1274. 

„Papa non potest errare suppositÍ3 duobus : primum, 
quod determinet quatenus Papa et non ut doctor particula-
r s ; alterum, ut intendat facere dogma fidei."21) Item:2 2) 
„Honorius Episcopus, — episcopus utique non alicuius par-
tis, sed totius universitatis ; quodsi unus non esset, qui in 
omnes exerceret jurisdictionem : ubi maneret status Eccle-
siae ? Si partibus discordantibus non esset, qui posset ma-
mim mittere in ambabus, fuisset synagoga felicior, quam 
Ecclesia1; quia ilia habebat unum Summum Pontificem, qui 
omnes discordias poterat torminare, ut patet in Deuterono-
mio." Juxta mentem Scraphici Doctoris Papa jure divino 
potest terminare discordias, qui non potest errare in san-
ciendo aliquo fidei dogmate, sine cuius suprema auctoritate 
Ecclesiae status integer et incolumis esse nequit. 

(Folyt, köv.) 

A vatikáni zsinat, a tudomány-szabadság 
s a pápa tévmentessége. 

(Vége.) 

I I I . 
Először bizonyos, hogy némely eddigelé nyilt 

kérdések a vatikáni zsinat ezen határozata után már 
többé nem olyanok. A véleményszabadságnak tehát 
e részben vége van. De tekintve a zsiuat által elve-
tett istentelen bölcsészetet, valamint Jansenius és 
Hermes hamis tanitmányait, melyek már annyi clas-
sicus művekben megczáfoltattak, nem oszlatta-e el 
épen ezen zsinati döntvény véglegesen a legutolsó 
kételyt is irántuk ? miáltal az bizonyosságot szül 
elmémben ama legfőbb igazságok iránt; eme bizo-
nyosság törvényt szab az észnek, hogy t. i. a bizo-

Summa Theol. q. 1. a. 3. d. 3. 
2í) Expait. in Rog.frator. minor. 

nyosaknak ismert igazságoknak magát alávesse; de 
e törvény nemcsak kötelességet ró reám, az jogokat 
is ad; teljesítésük a kétely utolsó ködfoltját is elosz-
latja ismeretkörömből, minek következtében akara-
tom is minden külbefolyástól menten az igazság 
iránt szabadon határozhatja el magát. 

íme tehát, t. olvasó, tekintély, rend és szabad-
ság, ezek nem ellenkeznek egymással, nem zárják 
ki egymást; ezek inkább feltételezik egymást és mint 
ilyenek minden szellemi s anyagi javaink legfőbb 
biztosítékai. 

De minél gyakorlatibb ez igazság, annál több 
az ellensége. E gyászos jelenség magyarázza társa-
dalmi állapotaink ziláltságát. A hatalommali vak-
merő visszaélés és forradalmi rakonczátlanság nap-
jainkban egymással váltakoznak. Abyssus abyssum 
invocat. 

Ezen socialis hullámtörések közepett csak egy 
férfiú áll rendithetlenül a magas kősziklán. Ez IX. 
Pius pápa, ki a tévelyek és szenvedélyek által besö-
tétedett láthatáron Istenbe vetett bizalommal mind-
inkább éleszti az igazi hit világát, hogy a habokkal 
küzdő emberiség a sziklához sietve s hozzá erős 
lélekkel ragaszkodva a vészekből megszabadul-
hasson. 

Ámde hallok más hangokat is, melyek sok in-
gadozó kebelből a hitet kiirtani törekesznek. Ezek, 
t. olvasó, syrénhangok, melyekre ha hallgatsz, scylla 
és charybdis közt bizonyosan hajótörést fogsz szen-
vedni hitedben. 

„A tekintély elvének túlhajtása által," mond-
ják ezek, „mikép ez a tévmentességi dogmában talált 
praegnans kifejezést, nálatok katholikusoknál ezen-
túl még kevésbbé lehet szó tudományszabadságról, 
haladásról, műveltségről. A pápa mint Dalailáma 
nektek egyszerűen parancsol, ti pedig a pagodok 
módjára mindenre fejet fogtok hajtani." 

Mily nagy hazugság és rágalom rejlik e sza-
vakban! 

A hitczikkely idevonatkozó szavai a követke-
zők: Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loqui-
tur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et 
Doctoris munere fungens, pro suprema sua Aposto-
lica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab 
universa Ecclesia tenendam définit, per assistentiam 
divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibi-
litatepoliere, qua divinusRedemptor Ecclesiam suam 
den finienda doctrina de fide vel moribus instructam 
iesse voluit . . . 
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Mi ezúttal e hitczikkely dogmatical bebizonyí-
tásába nem bocsátkozunk; tették ezt nálunk szakava-
tottabb tollak. Mi csak a dogma lényeges alapfelté-
teleit és kiindulási pontjait vázoljuk ; mik ha igazak, 
a dogmának is mint természetszerű, következmény-
nek, igaznak kell lenni. 

Azok pedig a következők : 
1) A pápa tévmentességi tekintélye legfőbb ta-

nítói hatalmára, tehát csak a hitbeli és erkölcsi igazsá-
gokra, szorítkozik. Mint ilyen szellemi életünk két 
fótehetségétől engedelmességet követel, t. i. az észtől 
engedelmességet a hitben, az akarattól engedelmes-
séget az erények gyakorlatában éspedig azért, mivel 
e nélkül üdvözülni nem lehet, következésképen an-
nak, ki arra legfőbb tekintélyénél fogva tanit, tév-
mentesnek kell lenni, hacsak valaki azt nem akarja 
állítani, hogy az örök élet szerzője nem gondoskodott 
eléggé az odavezető eszközökről vagy legalább arról 
nem, hogy ezen eszközöket minden viszonyok között 
teljes bizonyossággal megismerhessük. Mit a legböl-
csebb Istenről a legnagyobb esztelenség nélkül fel-
tenni nem lehet. 

2) A pápai tévmentesség tárgya Krisztus s az 
apostolok tanitmánya. Ez pedig nem minden isme-
retekre, hanem csak az üdvigazságokra, terjed ki; 
egyedül ezekre fog tehát kiterjedni a pápai tévmen-
tesség is. Minden egyéb ismeretek nem érintetnek 
általa. 

3) Ezen tévmentességi tekintély mint szellemi 
praerogativa csak szellem-erkölcsi eszközök által ér-
vényesítheti magát. Ez közvetlenül az emberi ész-
hez és szabad akarathoz fordul, azt követelvén tő-
lük, hogy Isten csalhatatlan igéinek engedelmes-
kedve, soli Deo dent glóriám; mely czélból ama 
szellemi tehetségekkel ékesittetett fel a halandó 
ember. 

4. Az egyházi tekintély természetfeletti rendet 
vagyis oly igazságokat és törvényeket tételez fel, 
melyek a teremtett észt és akaratot túlhaladják s 
mint ilyenek az egy élő személyes Istenben, mint 
végalapjukban, gyökereznek. Ezen örök igazságok 
iránti hit továbbá feltételezi Jézus istenségét s az 
anyaszentegyház általa történt megalapítását, mint 
oly üdvintézetét, mely arra van hivatva, hogy kebe-
lében hamisittatlanul megőrzött üdveszközök által az 
emberiséget örök életre vezérelje. Ha ezen alapfelté-
telek igazak, amint kétségkívül igazak, akkor a be-
lőlük szükségszerűen folyó következménynek is 
igaznak kell lenni s ez nem más,minthogy ama leg-

főbb tanítói és pásztori tekintély, melyet az anya-
szentegyházban képvisel a pápa, ki amaz üdvigaz-
ságokat hirdeti, — tévmentes s azért ebbeli hitünk 
az apostol szerint igazán obsequium rationabile. 

Ezen észszerű meggyőződésem iránti bizonyos-
ság, melylyel az üdvigazságokat megismerem, szám-
űzi elmémből a kételyt, minek folytán igazán felsza-
badulok a tévelyek járma alól. Cognoscetis verita-
tem et veritas liberabit vos. 

Legfényesebb bizonyítéka ennek a kath tudo-
mány maga; ez áll egyedül nemében a világtörténe-
lemben; nem létezik semmi, mit vele lehetne össze-
hasonlítani. Ez nem egy iskola, egy ország, egy 
időszak vagy nemzetség szüleménye; ez inkább, ha-
sonlóan a világegyházhoz, valóban egyetemes, világ-
tudomány. Ez bátran tekinthet vissza a 18-százados 
múltra a nélkül, hogy mai napi fenhéjázó tudomány 
előtt kellene magát szégyenleni ; hiszen ez kivívta 
magának minden világrészben a diadalt, még pe-
dig a legtudósabb és legszentebb férfiak által. Avagy 
emlitsek-e egy sz. Ágostont, sz. Vazult, sz. Bernárdot, 
aquinói sz. Tamást, Bossuetet, Dupanloupot, Kette-
lert sat.? Mindezek lángelméjütermékeik által bizo-
nyítják, hogy az egyház isteni tekintélye soha se 
akadályozta a tudományos műveltséget, hanem hogy 
az inkább az igazi tudományszabadságnak minden-
koron egyengette az útját. 

Bár megszívlelnék ezen történelmi tényeket 
Döllinger és társai s tudományukkal együtt a zsinat 
védszárnyai alá menekülnének, különben hasonlók 
lesznek azon meteorokhoz, melyek égi testüktől el-
szakadván , egy ideig a levegőben szertelenül rep-
kednek, míg végre nagy pusztítással a földre 
hullnak. 

Az egyháztörténelem bizonysága szerint az 
egyetemes zsinatok az egyházi életnek fénypontjai 
voltak minden időben, de sokakra nézve egyszers-
mind signum, cui contradicetur. A kegyelem s ítélet 
napjai azok. In ruinam et resurrectionem multorum 
in Israel. 

Mily iszonyú tehát a felelősség, melyet azok 
vállalnak magukra, kik tudományos tekintélyüket 
Krisztus mysticus testének szétszakítására forditják 
s azon lelki egységet könnyelműen felbontják, mely-
ért az Üdvözítő élete utolsó óráiban mennyei Aty-
jához oly forrón imádkozott, mi több, saját szívvé-
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révei megpecsételt s ez által a politikai zűrzavart a 
vallásival még inkább tetézik. 

Azon nagy szellemi javak láttára, melyeket az 
egyetemes zsinatok az emberiségnek minden időben 
szereztek, minden igazi kereszténynek és hazafinak 
szent kötehssége, hogy az annyira rágalmazott és 
ostromolt vatikáni zsinat védelmére keljen. Mert ha 
eddig elismerni nem akarja, még keserűbb tapaszta-
lások után kénytelen lesz elismerni, hogy csak az 
isteni tekintély, az igazság s a kegyelem, mely a 
zsinaton nyilvánul, egyedül képes minden társadalmi 
bajt megorvosolni. 

Mily lelkesitő ezek után Dr. Urquhart példája, 
ki, az egyházon kivül, a zsinatot és sz. Péter székét 
minden igazi műveltség és szabadság képviselőjének 
és megmentőjének vallja. Oly férfiak is, kiket a hit 
égi köteléke velünk össze nem fűz, de az igazság és 
jog legfőbb elveihez őszinte, szeretettel ragaszkodnak, 
az egyháztól, ezen elvek Cíüggedeilen hirdetőjétől, 
részvétüket és csudálkozásukat meg nem tagad-
hatják. 

KK. if jak! A vatikáni zsinat melletti harcz lel-
kesültségtek legszentebb tárgya, élethivatástok leg-
fenségesebb czélja. 

Ne riadjatok vissza a harcz nehézségeitől. Mili-
tia est vita hominis super terram. B zonyitéka ennek 
a világtörténelem. Az igazság s a jog. valamint az 
erény, százados tölgyhez hasonlóan csak a viharok-
ban vernek mélyebb gyökereket s lesznek kitar-
tók . . . 

18-százados történelem tekint reátok! E nemes 
harczban nem lesztek egyedül. Krisztus leszen ve-
zértek, kit a maihoz hasonló korszellem keresztre 
feszitett. Zászlóvivőitek ama dicsőült hősök, kik az 
egyházért elvérzettek. A zászlón pedig eme buzditó 
felirat ragyog: „Nagyok és dicsők csak az igazság 
és jog melletti harczban lehettek." 

Előre tehát és mienk a diadal ! 
Dr. Surányi János. 

Egy elveszett haditerv elleneink törzskarából. 

(Folytatás.) 

a) „Önöknek bölcsész uraknak a csatarendben elsők-
nek kell lenniök. Először is arról van szó, bogy (igy szer-
zőnk 1787-ben) a fejedelmeket meggyőzzük a pápai tel j-
hatalom állam veszélyességéről. Miután önök könnyebben 
juthatnak a fejedelmek körébe, a munka ezen része önökre 
háramlik. Ha egyszer aggodalmat keltettek bennük, majd 

hozzánk hittudósokhoz fordulandnak tanács végett. Akkor 
azután mi majd könnyen elbánunk a dologgal. Nincs egy-
szerűbb valami, mint a fejedelmekkel hittudományi érvekkel 
elhitetni, hogy lehet valaki jó katholikus és ellensége a 
pápai hatalomnak. Ily érvelésekre a szentirás kirieríthetlen 
bánya s az egyháztörténelem is kitűnő szolgálatokat tehet. 
Igen, minden fáradság nélkül meg lehetend őket győzni 
arról, hogy lelkiismeretben kötelezve vannak a pápa túlsá-
gos hatalmának ellenszegülni részint trónjuk biztonsága, 
részint a nép java és a kinyilatkoztatott hit védelme érde-
kében. 

Mellesleg legyen mondva, habár nem tartozik szigo-
rúan tervünkhez, nincs eszköz, mely czéljaink előmozdí-
tására alkalmasabb volna, mint az egyháztörténelem fel-
használása. Bizonyos események ügyes kizsákmányolása, 
bizonyos irók előtérbe helyezése, az ellenfél müveinek leszó-
lása és azután mindezeknek a családokba, a vásárra és 
nyilvános gyülekezetekbe való becsempészése, számunkra a 
sikert biztosítja. Félmüveitekre semmi se tesz nagyobb be-
nyomást, mint ily történeti fejtegetések (íratott 1787-ben) 
és nemcsak laikusok, hanem papok is lépre korülnek. 

b) Hogy azonban a dologra visszatérjünk, második 
főeszközünk abban áll, miszerint a püspököket a római szék 
ellen felizgassuk. (Ez Íratott 1787-ben.) Könnyen hozzájuk 
férhetünk, ha állásukra nézve Öntudatra ébresztjük őket, 
önérzetüket felkeltve csiklandoztatjuk és méltóságukat 
mód felett kiemeljük. Minél inkább elfogadják túlzásain-
kat , minél magasabbra ha j t juk hazug módon hatalmukat, 
annál nagyobb kár háramlik belőle a pápai tekintélyre, 
annál hamarább és biztosabban fog egyszersmind összetörni 
a mesterségesen felcsigázott és szédelgésig felfujt püspök 
hatalom is. 

c) Hasonló módon (és ez a harmadik eszköz) a papok, 
jelesen a lelkészek, öntúlbecsülésre és a püspökök elleni 
lázadásra ingerlendők. Ez a legbiztosabb eszköz az enge-
delmességnek és egyházi alárendeltségnek, melyben az egy-
ház főereje rejlik, aláásására, de arra is, hogy a papok a 
nép szemében utál takká, önkényünk rabjaivá és az állam-
hatalom védtelen gépeivé tétessenek. 

Nem lehet a felett kétség, hogy o hármas úton, ha 
azokon ovatosau haladunk, a kath. egyháznak nagy és lá t -
szólag legyőzhetlen védmüve, szigorú fegyelmezettsége, 
egyházi szervezete és mindenekelőtt és felett a pápa túlságos 
hatalma alaposan lerombolható. 

Azonban, bármennyire fontos legyen is ezen eredmény, 
még se kell azt gondolni, hogy avval mindent elértünk és 
már a czélnál vagyunk. Mielőtt czélunkat elérnők, még sok 
egyéb feladat lesz megoldandó." 

IV. „Azért marad nekünk ,— igy szólott most egy 
másik, mert főuökük ily hosszú és fényes beszédbe belefá-
radván, az aratott elismerés súlya alatt visszahanyatlott 
székébe, — azért marad nekünk a fentebbi czél elérése után 
is vagy inkább az azutáni törekvéssel egyidejűleg egy m á -
sik feladatunk, hogy t. i. a fenálló egyházi fegyelmet és az 
egyházi élet intézményeit alapjaiban megrendítsük. 

Hogy e feladatot teljesíthessük, — folytatá azon édes-
kés és alattomos mosolylyal, mely e férfiaknak annyira 
sajátos, ismét hármas eszköz áll rendelkezésünkre. 
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a) Mindenekelőtt nekünk, k ik az első ezél érdekében 
az emberek legtit.kosb szenvedelyeit felhasználtuk, most 
ugyanazok erényeit és jó szokásait kell kizsákmányolnunk. 
Azután azt mondandjuk, miszerint szándékunk, hogy a 
minden keresztény előtt tisztelt keresztény ókor erényeit és 
szokásait felelevenítsük. Ha ezen túl vagyunk, akkor 
a mai egyházbani visszaéléseket setét színekkel festend-
jük. Szent Jeromos, ízent Bernát, nyelvén szólandunk és 
mindazokért, amik a jó keresztényeknek matiap fá jnak, az 
egyház fegyelmét teszszük felelőssé, azt hangoztatván, hogy 
a keresztény ókor magasztos szellemét a jelen külsőségek, 
olvasó, novennák, társulatok, zarándokiások, processiók, 
fojtották el. Ezen eszközuek czélhoz kell vezetni, különösen 
ha mindig csak átalánosan a „régi magasztos egyházi élet-
ről" szólandunk anélkül, hogy az ős egyház egyes intézmé-
nyeinek fejtegetésébe bocsátkoznánk. 

b) A második az, hogy az Isten dicsősége mellet buz-
gólkodó próféták és szontek lángszavaival „szigoruabb e r -
kölcstanokat" hirdetünk. Kell, hogy megmutassuk, misze-
rint alig találunk szavakat a „nyomorult jezsuita tág morál" 
elleni utálatunk kifejezésére, mely jelenleg az egész egyhá-
zat megmérgezi. Mindannyiok ajtatosságát, hitét, lelkiis-
meretességét, táborba kell szólitanunk, hogy ezen veszedel-
meserkölcstanok ellen sikra szálljanak. A gyakori gyónásokat 
kézzelfogható javulás nélkül, a sürü áldozásokat, a könnyű és 
rövid elégtételi gyakorlatokat, mint a szentélybe boharapód-
zott mindannyi pustulást, kell feltüntetnünk. Az isteni bün-
tetések szigorát, továbbá annak szükségét, hogy a sok ajta-
toskodás, gyónás, áldozás, helyébe az emberszeretet müvei 
lépjenek, élénken kell festeni. Nem szabad emellett elfeledni 
azon panaszt se, hogy, fájdalom, e nyomorult jezsuita morá-
lis a római egyházat teljesen behálózta. Ezek után a Róma 
iránti odaadás szintúgy, mint a keresztény hitélet, a szent-
ségekhezi gyakoribb járulás, az isteni tisztelet nagyra tar -
tása, alább fognak szállani. Ha pedig valaki e téren nekünk 
ellenállani merészel, üssük le a legbuzgóbbak tetszése között 
e kiáltással: imea nyomorult jezsuita ! lá t já tok az erkölcsök 
megrontóját, a k i konkolyt mer hinteni az úr szántóföld-
jébe. Felfogjátok, miszerint az erkölcstanbani eme szigor, 
melyhez azonban a mi életünket nem szükség alkalmaz-
nunk, a legnagyobb sikerrel leend czélunkra, különösen ha 
el nem mulasztjuk folyton sopánkodni a miatt, hogy a 
tannak ezen megrontását Róma tétlenül nézi, mert csak po-
litikai tekintetek és hatalma tágitása érdeklik. 

c.) Hogy azonban szigorunk az embereket el ne ijesz-
sze, kell — és ez a harmadik eszköz a czél elérésére, — 
hogy nagyobb szabadságot engedjünk nekik a hitbeli t a -
nokra nézve. Nem szabad a tűzre sok fát tenni egyszerre, 
mert nagy tűz támadhatna. Óvatosan, kitartással és ügye-
sen szőtt szavakkal mindent el lehet érni. 

Amint tehát lát játok, a második csapás miképeni 
mérésének egész t i tka abban áll, hogy ügyes változtatással 
majd szigorú erkölcstannal, majd ismét a hit körüli szaba-
dabb nézetekkel, előbb a katholikusokat az életben idege-
nitsük el egyházuktól, akkor azután nem nagy bajjal j á r a 
gondolkodásra nézve átidomítani őket." 

Do habár csudálatos finomsággal készittetett is el e 

terv, az előadó szónok még se részesült azon zajos tetszés-
ben, mely az előtte szólónak jutott osztályrészül, nem ugyan 
mintha a bölcsészek előadó éles eszétől az elismerést m egta-
gadták volna, hanem mivel ily messzeterjedő haditerv fe j -
tegetése alatt némi félelem szállotta meg őket. A bölcsészek 
tudniillik okos emberek és nem igen szeretnek annyira 
menni, hol kár t is szenvedhetnének. „Hogyan, kiál tának fel, 
hátha nagyon messzire megyünk, nem teszszük-o ki m a -
gunkat veszedelemnek ? És ha még halálos ellenségünk 
észreveszi fondorlatainkat, megelőz bennünket és nyilt har" 
czot kezd ellenünk, mi lesz azután? Róma már sokszor bo-
csátot ki kárhoztató Ítéletet és ellenei végre mindig megha-
joltak." 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BECS „A p a p n e f o g l a l k o z z é k a p o l i t i k á -

v a l " — halljuk most úton útfélen oly gyakran s oly i rány-
zatos nyomatékkal, hogy az ember önkénytelen is azt kérdi 
magától: mi lappanghat ezen lárma alatt ? Mi lappang alatta, 
azt megmutatni czélja a következő soroknak, melyeknek 
talán szerénytelenség nélkül épen most merünk némi fon-
tosságot tulajdonítani, minthogy azon napok igen közeliek, 
melyekben a papnak is keilend ismét politikai vallomást 
tennie, részt vennie az állampolgári jogok legfontosbikának 
gyakorlatában s itt ott tán figyelmeztetnie is híveit, mit 
tegyenek, kihez áll janak, melyik serpenyőbe vessék sza-
vazatuknak súlyát ? 

Eközben aztán gyakran megtörténik, hogy míg az 
egyik párt a papnak közreműködését jó szolgálat gyanánt 
hálával fogadja, persze csak ideiglenes hálával, mert biz a 
választás után ez is csak úgy szidja, gyalázza, a papot, 
mint a másik, üldözi, megrövidíti, a hol csak lehet, mint a 
másik, — addig a másik párt azáltal szeretne kellemetlen 
ellenlábasától megszabadulni, hogy minduntalan azt k iá l t ja 
szemébe: „a pap ne foglalkozzék a politikával," — persze, 
mert az uralkodóknak ez nem tetszik. No de hát a papnak 
lesz annyi esze, hogy néhány nagyhangú lármázó által nem 
hagyja magát elriasztatni onnan, a hol állania, mozognia, 
veleszületett joga van s hogy testvéreinket ebbeli elhatározá-
sukban, a mennyire ra j tunk áll, megerősítsük, azért közöl-
j ü k a következő sorokat, melyeknek feladata eme liberális 
jelszó éles bonczkés alá vétele, igazolatlan voltának kimu-
tatása s pályatársainknak arról való meggyőzése, hogy sú-
lyosan vétkeznének a legszentebb ügy ellen, ha jogos he -
lyükből kiszorittatni engednék magukat. 

Azon számtalan, magukban véve semmit se jelentő, 
jelszók közt, melyeket a liberalismus évek óta kigondolt, 
hogy azokkkal a nagy tömegre hatva aljas czéljait annál 
könnyebben elérje, figyelmünket ez idő szerint kettő vonja 
magára mint olyanok, melyek egyrészt még meglehetős ujak, 
másrészt pedig hangosabban hirdettetnek, mint elődjeik kö-
zül bármelyik. E két jelszó ez: a p o l i t i k a n e m t a r -
t o z i k a z o g y h á z i s z ó s z é k r e é s a p a p n e f o g -
l a l k o z z é k a p o l i t i k á v a l . E két jelszónak jelenleg 
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úgyszólván szolgálati ideje van. Előttük a hitfelekezetek 
egyenjogúsága, a tolerantia, a műveltség, a haladás sat. tet-
tek hasonló szolgálatokat a liberális pártnak kezében és 
érdekében, míg elkopván eme legujabbaknak engedték a 
soká bitorolt helyet, de nem anélkül, hogy a keresztény 
társadalmon ne tették volna ama kár t , melynek előidézé-
sére feltaláltattak. A hitfelekezetek egyenjogúságából a zsi-
dóságnak egyeduralma le t t ; a tolerantia a kath. egyháznak 
üldözésévé fajult , míg a műveltségnek s a haladásnak vég-
eredményét iskoláinknak teljesmérvü elkeresztényteleni-
tése képezi s ha még tavai ilyenkor a „szabad egyház a 
szabad államban" nagy szerepet játszott, ugy az itteni „N. 
F r . Pr ." néhány hét előtt azzal lepte meg olvasóit, hogy ez 
régi, elhasznált, túlhaladott, phrázis, sőt mi több, hogy 
épen ellenkezője képezi ma a „liberális" pár tnak jelszavát, 
t. i. „a szolgaegyház a szabad ál lamban;" „mert ," teszi 
hozzá e lap, „azon nemzedék, a melyé a jövő, csak akkor 
érezheti magát jól és biztosan, ha az egyház tehetienné 
tétet ik." 

(Folyt, köv.) 

ROMA, febr. 5-kén. T. s z e r k e s z t ő ú r ! Mióta az 
olasz bérenczek bombái Róma felett szétrobbantak, azóta a 
szent városba a szabadonczok s forradalmárok táborával 
egyéb physikai s erkölcsi szerencsétlenség is tartott inva-
siót. Még élénken emlékezünk a multtéli vízáradásra, mely 
iszonynyal terjedvén sok család kényelmes anyagi helyzetét 
Ínséggel cseréltette fel s mely áldozatait akkor Italia bol-
dogítóitól is nagy mérvben követelte. De a mi a gazdag és 
szegény, a király és koldús, a liberális és katholikus, a sza-
badkőműves és forradalmár, közt semmi külömbséget se tesz, 
az — a halál. Borzalmasan suhant végig éles kaszája az em-
beri társadalmon s kiszemelt áldozatait irgalom nélkül tarol-
ta le az élet mezejéről. 

Az u j év szomorú arczczal köszöntött be az örök v á -
rosba ; a fekete himlő és hagymáz kezdetben erősen ter jed-
tek s hullottak az áldozatok annyira, hogy az első hetek-
ben nem tehettünk sétát a nélkül, hogy egy-egy temetéssel 
ne találkozzunk, sőt, mint hallám, olykor 30 halottat is szál 
litottak ki naponta a városi szt. Lőrincz-temetőbe. És ki 
ne gondolná, hogy a halál komoly szózata hatást fog g y a -
korolni még az elfásult szivekre is ? Azonban, fájdalom, a 
miről bérezés hazám csendes ölében még fog. Imam se volti 
azt itt Rómában, hol vérengző Nérók üldözései közt annyi 
vértanú lelte dicső halálát, itt a szent és örök városban, 
kelle tapasztalnom. 

Csendesen halad végig az utczákon a halotti menet) 
hogy egy-egy boldogultnak földi maradványait sirba szál-
itsa. Megváltónk magasra emelt jelvénye, a néma csendet 

felváltó halotti énekek, a „misereret" rebegő őszszakállu k a -
puczinusok áhítatos csoportozata, a karinges papok, a viasz-
gyer tyák szomorú pislogása, végül a ravatal búskomor ké -
pe, mindezek tiszteletet kell hogy ébreszszenek még a po-

gány szívben is. Ki ne emelné le fövegét a kereszt előtt s 
ki ne mondaná szívből a halott után, bárki legyen az, r e -
quiescat in pace? De itt láttam, hogy ily vallási temetést 
nyilvánosan insultáltak, hogy a csőcselék majd a menetet 
zavarta, majd a jámbor barátokat gúnyolta s a szent je lvé-
nyekre a legundokabb káromlásokat hal latá; láttam, hogy 
egy kis csapat nemzetőrség egy ily halotti meneten keresz-
tültört s a temetkezési imákat túlharsonázta, kisérve a 
csőcselék kárörvendő hahotájától, sőt nem egyszer hallám, 
hogy e garázdálkodás néhányszor tettlegességre fajult . 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Megrendelési felhivás. Alolirt azon vágytól 

vezattetve, hogy Csajághy Sándor boldogemlékezetű csanádi 
püspöknek classicusbecsü egyházi beszédei minél nagyobb 
elterjedést s méltánylást nyerjenek és a szegényebbsorsu 
lelkipásztorok s papnövendékek által is könnyen megsze-
rezhetők legyenek: az általa kiadott „Csajághy Sándor né-
hai csanádi püspök egyházi beszédei" czimü nagy 8-adrétü 
s XVI . 145 sűrűn nyomott lapra terjedő munkát tetemesen 
leszállított áron bocsátja a t. közönség rendelkezése alá. 
Megrendelhető a mű alolirtnál (Temesvár, papnövelde) az 
eredeti 1 ft . 30 kr . ár helyett 60 krért , mely összegnek be-
küldése után a könyv bérmentesen keresztkötés alatt azon-
nal megküldetik. Tar ta lma: Csajághy Sándor életrajza, 12 
ünnepi és 14 alkalmi szentbeszéd, melyek mindannyian min-
tái az egyházi szónoklatnak. Azonkívül megrendelhetők 
még leszállított áron Csajághy Sándor vegyes művei és 
pedig: Értekezések 35 5 lap. 2 ft. helyett 1 ft. , „Püspöki 
körlevelek" 148 lap 1 ft . helyett 50 kr., „Költemények" 50 
kr . helyett 30 kr. Különösen ez utóbbi füzet tömeges meg-
rendelését a jánl juk a növeldei elöljárók és iskolai igazgatók 
becses figyelmébe, mert a csinoskiállitásu költemények a 
tanuló növendékek számára bizonyára igen üdvös és kedves 
ajándékul fognak szolgálni. Temesvár, február 10-én 1872. 

Csiky Gergely hittudor és tanár. 

— A berni rendek tanácsa február 9- iki ülésében a 
következő törvényezikket fogadta el: „A jézustársaság, va -
lamint a hozzá tartozó társulatok, Schweicznek minden he-
lyéről ki vannak tiltva s ezen társaságok tagjainak a tem-
plomban s iskolában való működés megtiltatik." Ugyanez 
alkalommal 26 szavazattal elvettetett a következő indí t -
vány : „Uj zárdáknak emelése vagy az eltörülteknek visz-
szaállitása meg nem engedhető." 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1196 forint 85 kr., 40 
f rank aranyban, 39 régi húszas, 9 uj ezüst frtos, 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 

A pápai szentbenedekrendü tanártestület 15 f r t . és 2 
régi tallér 

Majer Ilona . . . . . . 1 f r t — k r . 
Oláh Katalin . . . — 40 „ 
Hajdú Rozália . . . . — 40 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatot t Pesten, 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

Pesten, február 24-én. 16. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör -
levele. — Egy elveszett haditerv elleneink törzskarából. — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Fm. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságárol, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Testimonium S. Joa iu i i s aCapistrano. Vixit ab 1385. 
usque a. 1456., quo Ujlakini in Syrmio obiit. 

Coaevus Constantiensi Concilio, post quod edidit T r a -
ctatum de Papae et Concilii auctoritate, qui reperitur in 
magna illa 25 voluminum in folio collectione, quae sub t i -
tulo „Tractatus juris universi in unum congesti" vulgata 
est Venetiis 1584. Tractatus S. Joannis a Capistrano con-
tinetur Tomo 13. S. Auctor acerrime defendit tam Romani 
Pontificis infallibilitatem, quam eiusdem supra Concilium 
superioritatem. Quod patet ex extractibus sequentibus: „An 
in Concilio universali celebrando requiratur auctoritas Papae 
quoad convocationem tantum aut quoad continuationem ? 
Respondeo breviter, quoad utrumque. " Et traditionis docu-
men t s probat nulla esse ac irrita, quaecunque a Conciliis 
statuuntur, nisi Romani Pontificis accesserit consensus. 
„Quaero de majoritate potestatis Papae et Concilii : videlicet 
an Papa praesit vel subsit vel par sit Concilio generali ?" 
Fuse probat Romanum Pontificem superiorem esse omni 
Concilio. Dein adversarios sie perstringit : „Quis igitur non 
miretur in aspectu venenosorum oculorum basilicorum, qui 
ad omnes nostras veridicas allegationes torvo aspicientes 
intuitu, uno tantum putant collirio omnes eorum oculorum 
maculas abstergere , . . . ad miserorum refugium gressu 
concito récurrentes et asserentes, quod Petrus a Christo po-
testatem aeeepit super membra, non autem super universa-
lem Ecclesiam ? Cupio dissolvi et esse cum Christo, ut ab 
eius ore sanetissimo pereipere queam, si super membra unita 
est caput vel divisa. Si dicas super unita, ergo super Uni-

versum corpus, — si dicas super divisa, ergo super te, schis-
matice, qui te ab unitate corporis rescidisti. Si dicas tam 
super unita, quam super divisa, ut reintegret et errantes 
oves revocet et reducat ad caulam, ne pereant, mecum sen-
tis." „Ex quibus omnibus — patet, quod non solum urbis, 
sed orbis et totius mundi et omnium fidelium, tam quoad 
membra dispersa, quam quoad unita et invicem congregata 
Petrus a Christo suseepit plenitudinem potestatis, cum ceteri 
Episcopi a Petro, sie et a Papa, Petri successore quocunque, 
sollicitudinis partem capiant et impendant." „Cum igitur 
durante mundi cursu Papa catholicus universis Christi fide-
libus praeesse debeat vice Christi, omnes Christi fideles sub 
eius regimine esse debent, tamquam oves sub cura pastoris, 
etiam oecumenico Concilio insimul congregato, per verbum 
Christi dicentis Petro: „pasce oves meas." Dei namque Vi -
carius principal is est Papa : ergo supra Concilium. Idem 
tenet Thomas . . . Pudeat igitur os ad coelum ponere et o r -
dinationem Domini blasphemare; jura namque positiva P a -
pam ligare minime valent." „In ambiguitate opinionum ma-
gis credendum est legi canonicae, quam dictis sanctorum vel 
magistrorum : quia soli Papae, non alteri, data est talium in-
terpretatio dubiorum. Hoc etiam firmát beatus Thomas in 
praedicto tractatu contra errores Graecorum, — ubi déter-
minât causas fidei per Papam determinari debere . . . Chr i -
stus oravit, ut non deficiat Petri fides : ad Petrum ergo 
Petrique successores, quid credendum, quid confitendum, 
quid tenendum ac praedicandum de fide sit, pertinet decla-
rare. Hinc etiam beatus Thomas dicit : Editio symboli ad 
auctoritatem Summi Pontificis pertinet, ad quem pertinet 
sententialiter determinare ea, quae sunt fidei, ut ab omnibus 
inconcussa fide teneantur, ad quem etiam majores et diffici-
liores Ecclesiae quaest iones roferuntui*. " „Patet igitur ex-
pressissime Papam supra Concilium et non Concilium-supra 
Papam jurisdictionem plenariam in omnibus obtinere et 
Concilium quantumlibet oecumenicum et universale Papae 
subjici et obedire teneri, a quo salus omnium fidelium post 
Christum pendet." „Cum dicitur, quod par est auctoritas 
Papae et Concilii, — respondeo verum esse, cum Papa vali-
dat et confirmât décréta Conciliorum et non aliter." Vel ex 
his oppido liquet, quam firmiter crediderit et docuerit sanctus 
vir tam infallibilitatem, quam superioritatem Romani Pon-
tificis super Concilia oecumenica. 

Testimonium S. Francisci Salcsi i E. C. f 1622. 
16* 
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„Haereticorum, ait,1) ministri omnemlapidem movent, 
ut, quantum possint, inquinent fontem Evangelii, ne Petrus 
ibi reperiat claves suas ; nihil intentatum relinquunt, ut nos 
avortant ab obedientia, quae debetur Vicario Christi. Quid 
autem fecerunt ? Dixerunt S. Petro promissionem a Domino 
factam nomine totius Ecclesiae sic, ut nullum peculiare pr i -
vilégium concessum fuerit ipsius personae. Si igitur hoc 
interpretandi modo non pervertatur Scriptura, nunquam ab 
aliquo in alienum sensum detorquebitur. Nonne enim Petro 
loquutus est Dominus ? Et quomodo clarius mentem suam 
exprimera poterat, quam his verbis : Et ego dico tibi, dabo 
tibi ? Cum enim immediate antea locutus fuisset de Ecclesia 
dum ait : Portae inferi non praevalebunt adversus eam, 
quidnam obstat, quominus adjunxisset : et dabo illi claves 
regni, si illas immediate dare voluisset Ecclesiae? Non 
dixit : illi, sed dabo tibi. Quodsi liceat explicare loca clara, 
nihil omnino in Scripturis reperietur, quod in omnem sensum 
detorqueri non possit." I tem:2) „Ecclesia semper eget con-
firmatore infallibili, ad quem confugere liceat et funda-
mento, quod portae inferi et praecipue error nequeat subver-
tere et pastore, qui suos filios ad errorem ducere nequaquam 
possit. Successores ergo S. Petri his omnibus privilegiis po-
tiuntur, quae non personae, sed dignitatis et muneris publici 
privilégia sunt." Item3) Summum Pontificem vocat „Christi 
Vicarium et interpretem infallibilem. " 

S. Alphonsus M. de Ligorio, E. et Doctor Ecclesiae. 

t 1787. 
Dissertatione de Romani Pontificis authoritate4) scri-

bit : „Quarta vero communis sententia, cui nos subscribimus, 
est, quod licet Romanus Pontifex quatenus particularis per-
sona sive privatus Doctor possit errare, (sicut etiam est 
fallibilis in quaestionibus meri facti, quae ex hominum te-
stimoniis praecipue pendent) cum tamen Papa loquitur tam-
quam Doctor universalis definiens ex Cathedra, nempe ex 
potestate suprema, tradita Petro docenti Ecclesiam, tune 
dicimus : Ipsum in controversiis Fidei et Morum infallibilem 
esse." Hanc sententiam tuentur, continuât S. Auctor, Divus 
Thomas, Turrecremata, Sotus, Cajetanus, Alexander de 
Aies, S. Bonaventura, B. Augustinus Triumphus, Nicolaus 
de Lyra, S. Franciscus Salesius, Spondanus, Thomassinus, 
Ludovicus Bail, Duvallius aliique innumeri citati a Milante 
Episcopo Stabiensi in suis doctis Exercitationibus sub pro-
positione 29. Alexandri VIII . et communiter reliqui Theologi 
omnes." 

Latinorum Patrum et Scriptorum testimoniis accédant 
Patrum et Scriptorum Grraecorum testimonia, ut appareat 
ab his quoque agnitam, creditam et praedicatam fuisse do-
ctrinam de infallibili Romanae Sedis sive Romani Pontificis 
magisterio. Ac primum quidem audienda sunt encomia, qui-
bus Romanam Ecclesiam celebravit S. Ignatius , Apostoli 

^Diseurs. 32 de Ecclesia. 
*) De auctorit. et primatu S. Petri et success. 
®) De quibusd. Controv. Serm. 19. 
4) Theolog. Mor. T. 1. Edit. Bassani, 1847. 

Joannis discipulus, Episcopus Antiochenus, qui Trajano 
imperante Romae leonibus objectus palmamque martyrii 
pro votorum suorura summa adeptus est a. 116. Is in epi-
stola, quam ad Romanos scripsit, Ecclesiam Romanam vocat 
„misericordiam ccnsecutam in magnificentia Patris altissimi 
et Jesu Christi filii eius unici : Ecclesiam dilectam et illu-
minatam voluntate eius, qui vult omnia, quae sunt secun-
dum charitatem Jesu Christi Dei nostri, quae etiam p r a e -
s i d e t in loco regionis Romanorum, dignam Deo, dignam, 
quae beata praedicetur, dignam laude, dignam, quae voti 
compos fiat, digne castam, u n i v e r s o c o e t u i c h a r i -
t a t i s p r a e s i d e n t e m , Christi et Patris nomine insigni-
tam." Ipsos autem Romanos laudat, quod sint „gratia Dei 
indivisim repleti e t a b o m n i a l i e n o c o l o r e e x -
p u r g a t i."5) Praesidere dicit Ecclesiam illam non tantum 
in loco regionis Romanorum, sed etiam toti coetui charita-
tis, esse illam illuminatam voluntate Dei, dignam caste, i. 
e. immunem ab omni errore, dignam iccirco, quae beata 
praedicetur, sicut beatus a Domino praedicatus est, qui illam 
Ecclesiam fundavit, Petrus Apostolus, cui dixit Christus: 
„Beatus es Simon Bar Jona"6); ipsos autem Romanos tam-
quam gratia Dei indivisim sive inseparabiliter repletos et 
ab omni alieno colore liberos, ab illis nempe noxiis herbis, 
a quibus monet idem S. Pater abstinere Philadelphienses.7) 
Has autem laudes congerit in Romanos, de quibus jam S. 
Paulus scripsit:8) „Fides vestra annunciatur in universo 
mundo." 

Origenes, ob assiduum litterarum studium Adaman-
tinus dictus, ingenii et eruditionis prodigium ac saeviente in 
Christianos Decii persecutione fidei confessor. -f- 254. 

Non tantum docet9) Petrum Romam venisse ibique 
martyrium subivisse ; Petrum mundum universum docuisse 
fidem et religionem, Paulum quoque et reliquos per tempóra 
magistros ;10) „Petro datas esse claves non unius coeli, sicut 
caeteris Apostolis, sed multorum coelorum, ut quaecunque 
ligaverit super terrain, sint ligata non tantum in uno coelo, 
sed in omnibus coelis et quae solvent super terrain, sint 
soluta non solum in uno coelo, sed in omnibus coelis;"11) 
Origenes, inquam, non tantum haec docet, sed etiam, quod 
verba Salvatoris Matth. 16. „Tu es Petrus et super hanc 
Petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non 
praevalebunt adversus eam," sie intelligenda sint, quod 
portae inferi nec adversus petram, Ecclesiae nempe funda-
mentum, praevalere possint. „Hoc ergo, inquit,12) existimo nec 
adversus petram, super quam Christus Ecclesiam aedificat, 
nec adversas Ecclesiam, portae inferi praevalebunt." Si vero 
ita, Petri successores tarn parum possunt errare in fide, vinci 

ab errore in fide, quam parum potest in fide errare et vine1 

5) V. Cotelerii PP. Apostolicor. opera reçus. Joannes. Clericus Am. 
stelod 1724., item eadem opera édita a Car. Jos. Hefele Tùbingae, ed. 3. 
1847. 

«) Matth. 16, 17. 
7) Vide 1. c. 
s) Rom. 1. 8. 
9) T. 3. in genes. 
10) In c. 29. Proverb. (Editio Cardin. Maji.) 
") T. 13. n. 31. 
l s ) Comment, in Matth, t. 12. 
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ab errore Ecclesia. Hanc fuisse Origenis mentem manife-
stissime colligitur ex verbis, quibus exponens haec Psalmi : 
„substantia mea tamquam nihilura ante te" dicit :13) „Ad 
comparationem Dei vero, etiam si Petrus sim, adversus 
quem portae inferi non praevalebunt, substantia mea ante 
eum nihil est." E qua confessione prono fluit alveo non 
tantum in Petro Apostolo potestatem supra inferorum por-
tas considerari ab Origene, verum etiam in Petri successo-
ribus. Cum enim dicat : Adversus quem portae inferi non 
praevalebunt, nequaquam Simonem Bar Jona intuitus est» 
qui jam obierat, sed Successores eius in Pontificatu, qui, uti 
Simon, erant Petra, adversus quam portae inferi non prae-
valuerunt. Non sane dixisset Origenes, non praevalebunt, 
sed non praevaluerunt, si ad Simonem intendisset sermonem. 
Verba itaque Origenis non de praeterito, sed de praesenti 
et successivo tempore, nimirum do Petri Successoribus, in-
telligenda sunt. Idque tanto magis, quod do tide Romanorum 
explicans notissima ilia verba S. Pauli : „Fides vestra a n -
nunciatur in universo mundo" dicat, „quod fides ista, quam 
Romani habent, ipsa eademque sit et non alia, quam quae 
in universo mundo annunciatur et creditur, quae non solum 
in terra, sed etiam in coelis, praedicatur." Jam certum est 
in universo mundo sive ab omnibus Christianis non posse 
eredi, tanto minus posse in coelis praedicari, fidem, quae non 
sit vera, illibata, ab omni errore immunis. Sed Origenes 
facto quoque comprobavit se in Romano Pontifice supre-
mum fidei magistrum suspicere. Zephirino enim Pontifica-
tum tenente Ecclesiam Romanam invisit, teste Eusebio14), 
certe non sicut alias accessit Asiae et Europae urbes, harum 
scilicet Antistites coadjuvandi causa in ministerio praedi-
cationis, in conversione infidelium, in confutandis haereticis, 
verum ut Romae imbueretur Petri fide et Apostolica t radi-
tione. ,5) Cum autem postea ob sua scripta varie impeteretur 
et in haereseos suspicionem venisset, teste eodem Eusebio 1. 
c. c. 29. praesertim ad Fabianum Romanum Pontificem ope 
litterarum se convertit, ut se ab impactis sibi erroribus apud 
eum purgaret certioremque eum de sua orthodoxia redderet. 
Subin etiam Origenis discipulus Dionysius, Episcopus Ale-
xandrinus, teste S. Athanasio,16) dum a nonnullis Ecclesiae 
illius fratribus accusaretur apud cognominem Dionysium 
Papam, quasi docuisset Dei filium rem factam, nec Patr i 
esse consubstantialem, apud hunc Pontificem se ab errore 
purgavit. Quid vero impulit Origenem, ut praesertim F a b i -
anum Papam de sua orthodoxia certum faceret ? Quid accu-
satores Dionysii Alex, incitavit, ut Episcopum suum Romano 
Pontifici deferrent ? Cur causam illius non egerunt apud v i -
ciniorem Patriarcham Antiochenum vel non commiserunt 
examinandam tote orbe celeberrimae scholae Alexandrinae, 
in qua tunc Philosophia et Theologia tanta eum gloria et 
auditorum frequentia docebatur ? Cur Dionysius, tantao Se-
dis, ut fuit Alexandrina, Episcopus, examini et sententiae 
Romani Pontificis datis ad eum litteris se subjecit? Nimi-

rum firmissime tunc omnibus persuasum fuit in remotissi-
mis etiam illis regionibus examen et definitionem quaestio-
num fidei ad supremum et inappellabile judicium Romano-
rum Pontificum, velut S. Petri successorum, pertinere. 

S. B a s i l i u s M. et Caesareae in Cappadocia Episcopus 
in epistola ad S. Athanasium Alexandrinum a. 369, exa -
rata17) non dubitat declarare Romanorum Pontificum esse 
fidei controversias suo judicio definire et suprema sua aucto-
ritate ea corrigere, quae in numerosissimis etiam Conciliis 
perperam acta sunt. Scribit enim : „Visum est mihi consen-
taneum, ut scribatur E p i s c o p o R o m a n o , ut quae hie 
(in Oriente) geruntur, c o n s i d e r e t e t s e n t e n t i a m 
s u a m e x p r o m a t ; et quoniam difficile est, ut communi 
ac synodico decreto aliqui illinc mittantur, i p s e s u a a u -
c t o r i t a t e i n i s t a c a u s a u s u s viros eligat idoneos 
ad perferendum itineris labores — secumque habentes quae-
cumque post AriminenseConcilium gesta sunt, ad eorum, quae 
per vim illic acta fuerant, dissolutionem... Requiritur autem 
et illud, — ut Marcelli haeresim illi, cum venerint, tamquam 
malam ac noxiam et a sua fide alienam, exterminent." Non 
existimat S. Basilius ad veram confirmandam fidem, ad hae-
resim damnandam et reprimendam necessariam esse Concilii 
Generalis convocationem, sed sufficere, u t S u m m u s 
P o n t i f e x r e m c o n s i d e r e t e t s e n t e n t i a m 
s u a m e x p r o m a t . Ad ipsum vero Damasum scribit :18) 
„Omnis propemodum Oriens, Pater Colendissime, (dico au-
tem Orientem quidquid ab Illyrico ad Aegyptum) ingenti 
tempestate ac aestu exagitatur : cum dudum quidem sparsa 
haeresis ab inimico veritatis Ario, nunc vero imprudent er 
emergens ac veluti radix amara f ruetum exitiosum profé-
rons jam dominetur. Horum omnium solutionem 

expectavimus miserationis vestrae visitationem ac nos 
semper consolata est mirabilis vestra Caritas praeterito tem-
pore et laeto rumore allato, fore, ut a vobis inviseremur, 
animis ad breve tempus corroborati sumus. Postquam autem 
spe excidimus, — eo devenimus, ut vo3 per l i t teras obsecre-
mus, ut ad opem nobis ferendam excitemini." Apud Summum 
Pontificem contra haeresim, late in Oriente dominantem et 
grassantem, quaerit remedium. Quo facto supremam eius 
auetoritatem in rebus etiam fidei ac morum agnoscit. Ad 
Summum Pontificem pertinent, quae in alia S. Basilii epi -
stola19) occurrunt: „Revera enim, inquit, laude summa di-
gnum est, quod a Domino pietati vestrae datum est adul te-
rium quidem a probo ac puro discernere. Pat rum vero fidem 
sine ulla dissimulatione praedicare, quam quidem et nos 
suseepimus agnovimusque apostolicis notis signatam." Al lu-
dit manifeste ad illa Christi Domini ad Petrum : Beatus es 
Simon etc. De Damaso Papa, quem S. Basilius interpellavit, 
scribit Sozomenus :20) „Cum haec quaestio agitaretur et con-
tendendi studio magis magisque in dies cresceret, Episcopus 
urbis Romae scripsit ad orientales Ecclesias, ut Trinitatem 
consubstantialem ac honore gloriaque aequalem una cum 
occidentalibus Episcopis confiterentur. Q u o f a c t o , u t -

'3) Homil. 1. in Psalm. 38. 10. 
14) Libr. 6. o. 12. 
15) Vide : Origenes vindicatus per. AI. Vincenzi, Vol. 2. p. 2. Ro" 

mau, 1864. 
16) In epist. de Synod, et in alia de sententia Dionysii. 

i?) Epist. 69. edit. Migne. 
18) Epist. 70. edit. Migne. 
19) Epist . 92. c. edit. 
20) Hist. libr. 6. c. 22. 
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p o t e c o n t r o v e r s i a j u d i c i o R o m a n a e E c c l o -
s i a o t e r m i n â t a, s i n g u l i q u i e v e r e e a q u e q u a -
e s t i o fi n e m a c c e p i s s e v i s a e s t . " Unde liquet illo 
tempore viguisse persuasionem controversias fidei terminari 
et pro definitis habecdas esse prolata per Romanum Pon-
tificem sententia, atque hune esse in definitionibus huiusmo-
di edendis ab erroris periculo immunem ; alioquin illius sen-
tentiae contendentes singuli non acquievissent, quod factum 
fuisse Sozomenus testatur. Hinc est, quod Grratianus Impe-
rator aedes sacras, ab Arianis vi ac dolo ereptas catholicis, 
his restituturus, lege lata sanxerit, ut „ d i c t a e a e d e s 
i i s t r a d e r e n t u r , q u i c u m D a m a s o P a p a c o m-
m u n i c a r e n t ; " hac nota tutissime disesrni veros catholi-
cos a pseudocatholicis pro certo tenuit Imperator.21) — De-
nique exstat eiusdem S. Damasi epistola ad Joannem Epi-
scopum Antiochenum, cui simul formulám fidei adjunxit 
subscribendam ab omnibus, qui Ecclesiae copulari voilent. 
„Unde, inquit, ne aut tibi scrupulus resideret et volentes for -
sitan Ecclesiae copulari, tua cautio probanda differret, f i -
d e m n o s t r a m m i s i m u s non tarn tibi, quam his, qui 
in ea subscribentes, tibi, i d e s t n o b i s , per te voluerint 
sociari."22) Exprimit obligationem concordandi cum Roma-
nis Pontificibus in fide, quae fundamento caret, nisi illi in 
definienda et exponenda fide sint ab omni errore liberi. 

S . G r e g o r i u s Naz. E. et Ecclesiae Doctor, „quem f a -
cile dicunt Graeciae christianae vatum et oratorum prin-
eipem"23), de Romana Sede in comparatione cum Constanti-
nopolitana sic canit : 

„Natura binos haud quidem soles dédit : 
Dédit ipsa tamen binas mundi faces, 
Romas, vetustam scilicet Urbem ac novam : 
Hoc discrepantes invicem, quod, qua cadit 
Sol, illa fulget ; fulget haec, qua se exerit. 
Par utriusque pulchritudo, par decus. 
Fides vetustae recta erat jam antiquitus 
Et recta perstat nunc, salutis dogmate, 
Quodcunque labens sol videt, devinciens : 
Ut universi praesidem mundi decet, 
Totam colit quae numinis concordiam. 
Nova vero quondam (de mea, jam non mea 
Nunc sermo nobis) rectipes erat in fide, 
At non item post, mersa sed letho gravi, 
E x quo laborans urbs Alexandri nota — 
Levitatis, omni criminum genere obruta, 
Sine mente fervens, Arium infandum 

tulit."24) 

Praedicat primatum in universum orbem vetustae Ro-
mae, i. e. Sedis Romanae illiusque inconcussam in fide fir-
mitatem simulque fatetur Sedem novae Romae sive Con-
stantinopoleos in haeresim prolapsam fuisse. 

S. Cyr i l lus Alexandrinus. + 444. Breviter et com-

21) Tbeodoret. Hist. libr. 5. c. 2. 
22) Labbe t . 2. 
23) Card. Pitra Juri? Eccl. Graecor. História et Monumsnta t, 2 

Romae 1868. 
Tide 1. c. p. 154. 

pendiose summam rei sic exprimit: „Et tu aiiquando conver-
sus confirma fratre3 tuos, idest, firmamentum atque mag i -
ster esto illorum, qui per fidem ad me accadunt." Qui firma-
mentum et magister simul adeoque firmus magister omnium 
in Christo sine discrimine credentium, ergo etiam docto-
rum, constituitur, is donum inerrantiae in fide possideat^ 
oportet ; alioquin demandato sibi divinitus muneri respon-
dere non posset. Vide Cardin. Maji,25) qui in hune locum 
observât: „En Petro consequenterque succesoribus eius p r i -
vilégium a Deo datum." S. Cyrilli Alex, de Romani Pont i -
ficis auctoritate mentem luculentissime demonstrant Acta 
Concilii Ephesini. 

Testimonium Eutherii Thianensis et Ilelladii T a r -
sensis Episcoporum. 

Alia inter scribunt ad Xistum Papam :26) Et olim sae-
pius ex Alexandria haereticis zizaniis insurgentibus suffe-
cit vestra Apostolica Sedes per universum tempus istud ad 
mendacium convincendum impietatom^u9 repriimndam. et 
corrigenda, quae necessarium fuit, muniendumque orbem 
terrarum ad gloriam Christi tam sub illo ter beato Epi-
scopo Damaso, quam pluribus aliis. " Haec, quae de Papa 
Damaso proferuntur, ad Petri Alexandrini in Sade confir-
mationem et Lucii Ariani damnationem pertinent, ut adno-
tavit Christianus Lupus 1. c, quem Baluzius vehementer e r -
rare inquit27) existimans Damasum non solum, sed cum 
Concilio Italiae et totius Occidentis, damnase Lucium. Sed 
falli Baluzium, nec in Synodo illa Romana, sub Damaso 
habita, alios praesentes fuisse, quam Petrum Alexandrinum 
et suburbicarios Episcopos recte asserit Antonius M. Meren-
da.*8) Quae autem fuerit in Romana Synodo Episcoporum 
Italiae pars et auctoritas, ipsi fatentur et explicaut, cum ad 
clericos et monachos orientales haec scribunt:29) „Quoties 
intra Italiam propter ecclesiasticas causas, praecipue fidei, 
colliguntur Domini Sacerdotes, consuetudo retinetur, ut suc-
cessor praesulum Sedis Apostolicae ex persona cunctorum 
Italiae sacerdotum, juxta sollicitudinem sibi Ecclesiarum 
omnium competentem, cuncta constituât, qui caput est 
omnium." 

(Folyt, köv.) 

Egy elveszett haditerv elleneink törzskarából. 
(Folytatás.) 

V. Ezen válasz a szónokot kissé felingerelte. „Igen, 
igen, úgymond, értünk titeket. Oly dallam ez, melyet sok-
szor dúdolnak, de hiszszük, már nem fogjuk soká hallani. 
Theologiánk nem oly gyenge és szegény. Csudálandó és 
hatalmas seg^dforrásokkal rendelkezik. Azt gondoljátok, 
hogy ha egyszer harezot inditunk Róma ellen, minden esély-
re előre el nem készülünk és tervünk nem kész azon esetre 
is, ha megelőztetve megtámadtatnánk? 

Mi ugyan az egyházi hatalommal nyiltan szembe nem 

25) Nova PP . Bibliotheca T. 2. 
26) Lup. in Synodic. c4 i 17. 
2?) Collect. Concil. nov. n. c. 
28) Prolegom. de Damasi opusc. et gestis. 

2S>) Labbe Concil. t. IV. edit. Paris 1671. 
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szállandunk. Ez volt Róma eddigi elleneinek legnagyobb po-
litikai hibája. De ne tartsatok attól, hogy alá fogjuk m a -
gunkat vetni. Engedelmesség csak a gyengelelkűek eré-
nye. Ismerünk mi egy egészen más eszközt, melynek segé-
lyével a támadást kikerül jük, oly eszközt, mely ellenünk 
romlását idézendi elő. (Ne feledjük egy perczig se, hogy a 
szerző 1787-ben irt.) És ezen eszköz ismét háromfélekép 
alkalmazandó. 

a) A legegyszerűbb mód Róma ellenünk intézendő tá-
madásait veszélytelenekké tenni ama hires megkülönbözte-
tés alkalmazása, melyet a jog és a tény kérdése (quaestio 
juris et facti) között teszünk. Ez teljesen bénává teszi a ró -
mai egyházat a nélkül, hogy szemünkre lobbanthatnák? 
miszerint ellene valamire, vállalkozunk. Engedjük, hogy 
villámait szórja, melyek azután lábaink előtt lehullnak-
Megengedjük, hogy az egyház jogosan kárhoztat ja a téve-
lyeket ; de ha bennünket akar sújtani, teljes nyugalommal 
azt mondjuk, hogy a csapás által nem érintetünk, minthogy 
az egyház félreértette szavaink tartalmát. Többre nincs 
szükségünk. Tagadhat juk akár az egész kinyilatkoztatást 
anélkül, hogy a katholikus nevet elvesztenök. 

b.) E mellett azonban meg nem állapodunk. Hogy 
a pápának a hit dolgábani csalatkozhatlanságát, azon tant, 
melyet a mult századok tudatlansága és barbársága annyira 
előmozdított, megdöntsük, szerencsére a gallikán egyház 
egy nyilvános gyülekezetében e tekintetben megelőzött 
bennünket és mi mód felett boldoguk vagyunk, hogy nevé-
vel takaródzhatunk. Most már semmi módon se süthetik 
reánk az eretnekség bélyegét. Most a világ összes egyéb, a 
spanyol, olasz, németalföldi, lengyel, német stb. egyházak 
egyhangú tanúsága ellenében hivatkozhatunk a franczia 
püspökökre, kiknek tudományát, ajtatosságát, egyháztörtén-
elmi ismereteit, eléggé nem magasztalhatjuk. Eme hizel-
gések által a püspököket elvakítjuk. És miután segélyük, 
kel a pápa hatalmát leráztuk s ebben minket a püspökök 
nemcsak nem gáncsoltak, hanem a leghizelgőbb di -
cséretekkel elhalmozták tiszta, egészséges, előitéletment 
tanainkat, végre őket magokat is kelepczénkbe kerí te t tük-
Mert ugyanazon fegyvereket, melyeket ők adtak kezeinkbe 
a pápa ellen, most ellenük intézhetjük. Akár torokszakad-
tig kiabálhatnak azután főpásztori leveleikben, mi erősen 
állunk és félelem nélkül. Mert, uraim'.abban fekszik a mes-
terség, hogy tudjuk azt, mi hasznos, egy ideig használni, 
azután pedig, ha veszélyes kezd lenni, ra j ta túladni. 

c.) És még ez nem minden. Még van egy eszközünk. 
Ez pedig örök időkre biztosakká és büntetlenekké tesz, t. i. 
egy átalános vagyis közzsinat. Közzsinat ! mondjátok megré-
mülve. Igen bölcsész uraim! Épen egy közzsinat, — se több, se 
kevesebb. És ha mái utat többénem lelnénk, mely minket a 
bajból kisegítsen, akkor minden félelem nélkül, sőt a leg-
nagyobb bizalommal, ilyenre fogunk hivatkozni. A dolog-
ban nincs veszedelem. Mert ha a pápa, mint ezt a józan 
theologia bizonyítja és barátaink, a gallikánusok, felteszik, 
a zsinat alatt áll, akkor Róma minden Ítéletét a zsinathoz 
kell fellebbezni. De ekkor, azt mondjátok, az eső elől a 
csurgó alá menekültök. Azt vél i tek? Egy közzsinat 
nem oly gyorsan jő létre. Ez főoka annak, hogy reája oly 
könnyen hivatkozunk. Amit ezáltal nyerni akarunk, nem 

egyéb, mint idő. Amíg közzsinatra kerül a dolog, elég időnk 
marad elveinket jobban kifejteni. Es ez már is sok. Legjobb 
emellett ama körülmény, hogy időközben a katholika egy-
házban nincs látható és állandó biró, ki teljes és döntő 
hatalommal ítélhetne felettünk. 

De ha mégis létesül a közzsinat? Ó bölcsész u r a k ! 
majd azt kell gondolnom, hogy gyengék vagytok. Nem szé-
gyenlitek magatokat? Majd segítünk rajta, hogy a zsinat 
még csak hajunk szálát se görbithesse meg. 

Mi hittanilag megállapitjuk a feltételeket, melyek 
alatt egy zsinat határozatai érvényesek. Minden püspöknek 
képviselve kell itt lennie. Ha nincs teljes egyértelműség vagy 
legalább „erkölcsi egyértelműség," akkor nincs zsinati h a -
tározat. Minél nagyobb a szavazatok száma, annál nagyobb a 
nézetek szétágazása. És feltéve az alig képzelhető esetet, 
hogy mindannyian ellenünk szavaznak, akkor azt érvénye-
sitendjük, (ne feledjük, hogy 1787-ben Íratott) hogy az igaz-
ság a kisebb résznél is lehet és hogy talán a nagyobb szám 
a tévelyt védi, hogy közérvényü határozatnál az indokok 
benső súlyát kell mérlegelni és különösen, hogy a zsinat 
minden egyes tagjának jelentősége számba veendő. L á t j á -
tok, hogy itt annyi az árkok é3 sánczok, a falak és védmü-
vek, száma, miszerint értelmes ember nem kételkedhetik 
azon, hogy mi a közzsinatrai hivatkozással erős várat emel-
tünk. Ha pedig igy se ju tnánk zöld ágra, azt mondandjuk 
röviden, hogy a püspökök sem urai az egyháznak, hogy a 
többi papok is bírnak isteni jogokkal, hogy szintén feljogo-
sitvák kijelenteni, mit hisz az egyház, hogy laikusok is t a -
núi a hagyománynak és hogy a zsinat végzéseinek érvénye 
a laikusok beleegyezésétől is függ. Ha a zsinat feltételei 
igy előre meghatározvák és a katholikusok között eltar-
jesztvék, akkor hadd gyülekezzék a zsinat ; f ü s t - és gőz-
ként fog szétfoszlani előttünk. Hiszi tek-e még most is böl-
csész uraim, hogy az egyház részérőli támadástól tar tanuuk 
kell ? Csak hadd támadjon. Látni fogjátok, hogy ügyünk 
ekkor diadalt aratand. Értsétek meg tehát végre : annyi te -
kervényes utak után végre oda jutunk, hogy teljesen meg-
szabadulunk az Írástól és egyháztörténettől, a hagyomány-
tól és lelkészektől, a pápától és püspököktől, a ker. erkölcs-
tantól és az egyháztól." 

A bölcsészek, az igazságnak állandó barátjai , nem ál l -
hattak ellen az igy bebizonyított dolgoknak s megdönthe-
tetleneknek találták azokat. Bevallották szivesen, hogy 
összes irataik é3 törekvéseik eredménytelenek valának és 
volnának, ha a theologusok segédkezet nem nyúj tanak. 
Szemrehányásokat tettek önmaguknak, hogy ily későn l á t -
ták ezt be és hogy a hibát jóvá tegyék, ünnepélyesen meg-
ígérték, miszerint minden rendelkezésükre álló módokon és 
eszközökkel támogatni fogják ezentúl az annyira felvilágo-
sodott theologiát. 

(Vége köv.) 

EG-YHÍZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BÉCS „A p a p n e f o g l a l k o z z é k a p o l i t i k á -

v a l " (Folyt.) Ilyen és hasonló jelszóknál a legnagyobb b a j az, 
hogy azokat, mihelyt a páholyból sugalmazott egyikmásik 
lap a nagy piaczra kidobja, legott számos katholikus felkapja 
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és állhatatosan utánmondja, meg nem gondolva, hányszor 
csalatott már meg ugyanezen emberek, ugyanezen vagy 
legalább hasonló phrázisok, által. Különös szerencséje van a 
liberális tájszólásnak ; elragadja, elbájolj ci} cL rövidlátókat, 
kiknek száma legio, mert el tudta hitetni velük, hogy t a -
naik utánpapolása a műveltséghez tartozik s mert azáltal» 
hogy mindig az emberi gyengeségre, oktalanságra, szenve-
délyre, sőt igen gyakran az emberi gazságra is, speculál, 
azért történik, hogy a legjobb esetben jelentőségtelen, de 
többnyire hamis és hazug phrázisoknak akkora hatalmuk 
van az emberi kedélyek felett, mint r i tkán a legokosabb) 
legiidvösségesebb, igazságoknak. 

Attól ta r tunk, hogy a szóban forgó phrázissal is igy 
vagyunk. Pedig nincs, mely a kereszténység- s egyházelle-
nes liberalismus előtt olyannyira tudná az utat egyengetni, 
mint épen ez. Azon ürügy alatt , hogy a papnak nincsen kö -
ze a politikához, csinálják ama bizonyos törvényeket, űzik 
ama bizonyos politikát, mely a vallásos érzületet végkép ki-
oltja a népek szivéből ; ezen haszontalan phrázisnak segítsé-
gével törnek meg minden jogos, törvényes, ellenállást, melyet 

a jognak, az igazságnak, a becsületnek, a vallásnak, hivatott 
védői e törvények, ezen politika, ellen netán érvényesíteni 
szándékoznak. E phrázis segítségével sikerült a liberális had-
nak a papra épen akkor sütni rá a hazaárulás bélyegét, midőn 
legszentebb kötelességét teljesiti s nyájá t a báránybőrbe bu j -
tatott farkasoktól óvja. S minő mértékben sikerült ez neki, 
azt legkitűnőbben Ausztriának jelenlegi siralmas helyzete 
mutat ja , melybe csak azáltal jutott , hogy a liberalismusnak 
sikerült a hit, a becsület s a hazafiság felett a győzelmet 
kivivni, melyet most a józanabb hazafias elemeknek foj to-
gatására használ, jobban mondva kizsákmányol. E győ-
zelmet pedig csak ugy vívhatta ki, hogy megelőzőleg a 
papságnak, az egyháznak, a hitnek, a nép kedélyére s gon-
dolkodásmódjára való befolyását ha nem is végkép kiirta-
nia, de legalább alapjaiban megrendítenie, sikerült. 

Eme phrázis: „a pap ne foglalkozzék a politikával," 
továbbá nemcsak haszontalan, hanem hazug is, mert a ke-
resztény vallásnak egyetemes jellemét tagadja s azt szeret-
né az emberekkel elhitetni, hogy a vallás csupán csak a 
kedélynek ügye, valami sentimentalis erkölcsösködés és 
erényeskedés mélyebb alap s mindenekelőtt azon jog nél-
kül, hogy külsőleg is felléphessen s az embernek polgári 
cselekményeire is befolyást gyakorolhasson. Hazugnak 
mondjuk e phrázist, mert a tapasztalás mutatja, hogy épen 
azok hiszik legkevésbbé, k ik leghangosabban hirdetik. F o r -
radalmáraink jobban tud ják , mint sok katholikus, jobban, 
mint sok jozefinistaérzelmü, cultusminister, hogy a vallás 
azon isteni zsinórmérték, mely az államot nem kevésbbé, 
mint az egyházat, a polgári rendet nem kevésbbé, mint a 
szellemit, szabályozza. Jobban tudják , mint mindezek, hogy 
az isteni törvény azon zsinórmérték, melyhez minden kell 
hogy alkalmazkodjék, egyházi s világi törvénykezés, poli-
t ika, jog, tekintély és lelkiismeret ; tudják , hogy a keresz-
tény vallás az, mely az európai közrendet fentartja s a né" 
peket nemcsak egyesiti, hanem fejedelmeik iránti hűségük-
ben szentesíti is. Es hogy tudják , mutat ja folytonos elkese-
redett, épen ezen vallás megsemmisítésére irányzott , tö rek-
vésük, melynek czélja semmi egyéb, mint a katholika val-
lásnak, ha lehetne, végleges megsemmisítése által az á ta lá-

nos felforgatásra egyengetni az utat. Ez egyengetés abban 
áll, hogy a keresztény világrend felbontassák, a vallás el-
törültessék s a hit nevetségessé tétessék, miáltal a társa-
dalmi együttlétnek erkölcsi kötelékei önkényt meglazulná-
nak, illetőleg egészen megsemmisülnének. De ezért legelőbb 
a papságot, a hitnek, a becsületnek, emez őrét, az isteni tö r -
vénynek magyarázóját s a népnek Isten rendelte kalauzát, 
meg kell bénitani, befolyásától megfosztani, ha lehet, k i i r -
tani s a többi majd aztán magától következik. Ez a papság 
ellen indított ama dühös hajtóvadászatnak megfejtő oka ; 
azért halljuk úton útfélen: „a politika nem tartozik az egy-
házi szószékre, a pap ne foglalkozzék politikával." 

De hát szükséges-e, hogy a pap e tekintetben a libe-
ralismusnak engedelmeskedjék V Szükséges, sőt, hogy többet 
mondjunk, okos eljárás és tanácsos lenne-e a liberalismus-
nak eme leghőbb vágyát teljesíteni avagy épenséggel meg-
ijedni s gyáván meghunyászkodni ? 

A felelet ezen kérdésre igen egyszerű, ha meggondol-
juk , mit ért a liberális párt , mely e szólamot feltalálta, a „po-
l i t ika" szó alatt. A politiká"-hoz tartoznak eme pártnál 
mindazon merényletek, melyeket a végkép elzsidósodott 
úgynevezett korszellemnek a katholika egyház ellen elkö-
vetni tetszik, mindazon gyűlöletes, igazságtalan, az ember-
nek veleszületett jogérzetét lábbal taposó, törvények és 
rendszabályok a papság és a szerzetes rendek ellen, mind-
ama gyalázatos s álnok rágalmak, hazugságok és ferdítések, 
melyek egy igazi liberális lapnak kiegészítő részét képezik 
s melyek nélkül nem szólhat semmiről, a mi katholikum. 
Mindezek ellen a katholikus papság évtizedek óta ál lhata-
tosan küzd s következetesen, mert kötelességét tudja s te l -
jesíteni is akar ja s hogy a k a t h o l i k u s papságnak eme 
férfias, az emberiség legdrágább javainak megmentésére 
irányzott, ellenállását megtörje, azért találta fel a liberális 
párt eme jelszót : „a pap ne foglalkozzék politikával. " 

Kiemeljük s nem ok nélkül, hogy ez üzelmek mind 
csak a katholikus papság ellen intézvék. A secták papsága 
nemcsak hogy az ily bátor küzdelemre szükséges hivatást 
nélkülözi, hanem e mellett még elég oktalan is a gyűlölt 
katholikus egyháznak szenvedésein örülni, mert azt hiszi, 
hogy ennek kára azonos saját felekezetének hasznával. 
Pedig dehogy ! Egyébiránt ez az ő dolguk, mi csak saját 
magunkkal törődjünk. 

Ennyit jelent tehát a „politika" szó ama sokat idézett 
phrazisban s ezt jelenti azon törvényben, melyet legújab-
ban a német birodalmi tanácsban „az egyházi szószékkeli 
visszaélésre vonatkozólag" hoztak, mellesleg pedig a papnak 
minden oly cselekedetére vonatkozólag, melybe valami l i -
berális kerületi bírónak vagy államügyésznek belekapni 
tetszik. Ily törvényt már Bécsben is készitenek s ki tudja , 
maholnap Magyarországban is nem hoznak-e hasonlót. Hogy 
a pap ez által valóságos páriává tétetik, kinek nem szabad 
bármily nyilvános ügyre nézve még csak véleménynyel is b í r -
nia, mi a legutolsó zsidónak is szabad, ez nyilvánvaló dolog. E z 

ama sors, melyet magunk készítettünk magunknak, mert 
elég oktalanok voltunk s nagyrészt még ma Í3 vagyunk a 
liberalismns ellen nemcsak nem küzdeni, hanem még szö-
vetkezni is vele és saját közreműködésünk által oly ha ta l -
massá tenni, hogy most — megfojthat és ez hagyján, — ha-
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nem, hogy elnyomatásunkkal a legszentebb ügyön, a kath. 
egyház ügyén, mély, majdnem gyógyithatlan, sebet 
üthet. 

Eme törvények a papság ellen úgyszólván a dolog t e r -
mészetéből folynak. A phrázis az, melyen a liberalismusnak 
hatalma alapszik, ennélfogva minden erővel azon kell len-
nie, hogy a phrázist törvényerejűvé tegye s azt teszi, midőn 
törvényileg kimondja, „a pap ne foglalkozzék a politikával 
azaz avval, mit mi politika alatt értünk ; ha mégis teszi, 
bezárjuk két évre vagy többre. " Hogy ez igazságtalan, erő-
szakos, eljárás, hogy ez az „egyenjogúság a törvény előtt " -
féle phrázisnak egyenes meghazudtolása, bánja is a liberális. 

Védelmezzük magunkat ez ellen, a meddig még le-
het. Nemcsak az önfentartás ösztöne bírjon erre, hanem azon 
magasztosabb tekintet is, hogy egyházunkat, vallásunkat, 
hivatásunkat, eláruljuk, ha a liberalismusnak eme legújabb 
parancsolatát : „a pap ne foglalkozzék politikával", teljesít-
jük s ezáltal gyáván átengedjük ama tért , melyen szent 
ügyünket védelmezni kellendett s melyen őmaga ugyan-
azt folytonosan s dühösen megtámadja. 

Valóban ugy van. Eme legújabb phrázis talán még k á -
rosabb hatással bir az egyházra, mint ama másik : A fele-

kezeteknek egyenjogúsága. Jobban kivetkőzteti isteni je l -
leméből, hangosabban tagadja egyetemes voltát, mind amaz. 
Mert miben állanak ezek? Együttvéve abban, hogy az egy-
ház vagy ha jobban tetszik, a katholikus tan minden igaz-
ságnak és jognak kútforrása s minden erkölcsi cselekedet-
nek zsinórmértéke legyen, mely a lelkiismeret nyilatkozvá-
nyait nem kevésbbé, mint az államnak törvényeit , a jogot, 
az igazságot, vezérelje, igazgassa, szabályozza. A ki ezt t a -
gadja, az egyúttal kimondja, miszerint más jogot ismer, 
olyant, mely nem az isteni törvényen alapszik s más igaz-
ságot, olyant, mely nem az isten kinyilatkoztatásból foly, szó-
val, kimondja, hogy magával az Istennel ellentétbe helyez-
te magát s ez ellentét az, mely ellen a papságnak küzdeni 
kell, hacsak a gyávának, esküszegőnek, a kötelességfeledett-
nek, szégyenbélyegét nem akar ja magára venni. Ezért kell 
„politiká"-val foglalkozni, épazon értelemben véve a szót, 
melyet annak a liberális párt ád ; kell azzal foglalkozni an-
nál inkább, minél jobban szeretné e párt a papságot meg-
félemlíteni és sarokba szorítani, hogy a maga számára sza-
baddá tegye a tért. 

(Vége köv..) 

ROMA, február 5-kén. (Vége). Hanem ez még 
hagyján, ez csak pajkosság ama vastag hitetlenség-
gel szemben, mit itt a katholicismus centrumában már 
producálnak. Egyik nap a „delle Vergini" utczában egy 
különös menetre bukkantam. Elől olasz nemzeti lobogót v i -
vének, melyet mintegy 30 fiatal egyén feltett kalappal hall-
gatagon követett. Talán valami czéhnek tagjai ezek? Nem. 
Ezek után négy barna ló által fekete posztóval bebo-
rított kocsi vonatot t , kétségkívül hallottas kocsi, de 
raj ta semmi vallási jelvény se vala szemlélhető. Am egy 
pap csak volt jelen ? Dehogy volt. A kocsi után idősebb 
urak lépdeltek, k ik között első sorban egy úr, a halottnak 
valami rokona, könyezett. Kisérte továbbá a menetet mint-
egy 15 kocsi, melyek elsejében sötétbe öltözött nők ültek, 

kezükben egyegy rózsát forgatva. Ez tehát egy temetés 
vala, egy Rómában nyilvános utczán végig haladt szabad-
kőmüvesi temetés Mily benyomást tett rám e konok h i t t a -
gadás, leírni képes nem vagyok. Iszonyú számadás alá k e -
rült a halott szelleme, gondolám borzadás közt magamban ; 
de ama könynyező urat mi vigasztalta ? talán a fatum ? a 
bölcselet ? vagy ama kényszerűség, hogy a nagy természet-
nek úgyis meg kell fizetni az adót ? Szépséges vigaszok, 
melyek a szivet jéggé volnának képesek fagyasztani. Meg-
jegyzendő, hogy az ily szabadkőmüvesi temetés itt most 
már gyakori. 

Továbbá, ha már ily komor képekkel kellett levelem 
betölteni, a fényűzés, káromkodás, illetlen beszédek, meg a 
carnevali szemtelenségek, özönlését mellőzve, nem hagy -
hatom említés nélkül ama ragályt se, mely itt a rosz h í r la -
pokba is beütött. Másfél év alatt már 32 liberális lap lelte 
sirját azaz simpliciter megbukott. A még fenmaradtak pedig 
csak tengnek vagy legtöbbnyire a kormány költségén élőd-
nek, mert Patrizi bib. rendelete, melylyel a pápa parancsára 
a rosz lapok olvasását halálos vétek alatt megtiltá, e r a -
gályt a szabadoncz lapok táborában nem kissé éleszti. Hogy 
minő sors vár az ókatholikusok egyik ujabb kinövésére, az 
„Esperance de Romere", mit a hitehagyott papok, hogy az 
egyház anyai szivét még érzékenyebben sérthessék, e n a -
pokban itt megindítottak, előre nem tudjuk, de e miatt 
szerfelett nem is aggódunk. Nunc est potestas tenebrarum. 

Végül nem lesz érdektelen az olasz kormány óriási 
haladásának egyes vívmányaira is fényt vetni. Nyilt t i tok 
ugyanis az olasz katonatisztekre szabott amaz infernalis 
parancs, mely szerint nekik a templomlátogatás még vasár-
napokon is szigorúan meg van tiltva, a közlegényeknek pe-
dig tanácsoltatik, hogy a templomokba ne jár janak. E k a -
tonai rendelet, ismeretes lévén a katonatisztek vallási h a -
nyagsága, hogy ne mondjam átalános hitetlensége, nagy 
feltűnést épen nem okoz ; de ha megfontoljuk, hogy az olasz 
hadseregbe több felszentelt pap, meg számos papnövendék 
is, van zsarnokilag bekebelezve, hogy a harczi egyenruha 
se képes letörülni a papi jelleget, a Melchisedek rendje 
szerint nyert méltóságot, ha, mondom, mindezt megfontol-
juk , lehetetlen az egyházra mért ez uj csapáson fel nem 
jajdulnunk. De a forradalom üszke, ha lángra lobbant, el-
hamvaszt mindent, ahol csak éghető anyagot talál. E t r a -
goediának utolsó felvonására, mint itt átalán hirlik s mint 
magam is a „Voce délia Ver i tà"-ban olvastam, az olasz 
parlament közolebbről, legkésőbb marczius hónapban, fogja 
a függönyt felhúzni. Lanza következő pontokat fog a hon-
atyák pártfogásába ajánlani : 1) a szerzetes rendek eltörlé-
sét sürgető olasz törvény keresztülvitelét Rómában is, 2) 
az összes egyházi javak bezsebelését, 3) hogy a generala-
tusi házak mint az internazionale javaihoz tartozók tekin-
tessenek. A generálisok személyi szükségessége ugyan te -
kintetbe fog vétetni, de residenciájukat a kormány fogja 
kijelölni. 4) A négy patriarchalis basilikák javai pedig k e -
rüljenek az állam kezelése alá. Csak raj ta ! hadd tetézzék 
gonoszságukat, Istennek szava csak meg fog dördülni, huc-
usque et non amplius ! 

Denique már nem egyszer volt alkalmam a Pincio 
sétatéren látni azt, qui fecit, quod non fecerunt patres eius 
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et patres patrum eius (Dán. 11, 24); lát tam, de a szó teljes 
értelmében oly borzasztó egész külseje, hogy az ember Ön-
kényt megtestesülve vélné az idézett látnók ama jóslatát : 
„consurget rex impudens facie" (8, 23). 

Epen midőn levelemet befejezém, Róma felett gyö-
nyörű éjszaki fény terjedt el. Hat órakor este febr. 4-én 
vette kezdetét s az égboltozatot egy nagyszerű fénykörben 
bibor szinre festette. E nagyszerű égi tünemény túlhaladja 
szépségével a 70-iki éjszaki fényt, mi akkor oct. 24-ikén 
volt szemlélhető. — Már kilencz óra elmúlt s az ég még 
vérpiros. Gidófalvy Gergely. 

ECUADOR. E l n ö k i ü z e n e t . Ezelőtt néhány hó-
nappal azon szomorú hir jár ta be az európai lapokat, hogy 
az ecuadori köztársaságnak nemeslelkü elnöke gyilkos t ő r -
nek esett áldozatul. Ezen hir valószínűnek látszott, ameny-
nyiben ugyancsak az ecixadori köztársaság az egyedüli volt 
a világ összes államai közt, mely azon gyalázatos merény-
let ellen, melyet az olasz forradalom a világ legrégibb, leg-
törvényesebb, trónja, a pápai, ellen elkövetett, erélyes han-
gon tiltakozni szoros kötelességének tartotta s azt egy j e -
lesül fogalmazott, annak idején lapunk által is közlött, 
okiratban valóban teljesítette is. Nem csudálkoztunk vol-
na tehát, ha az egyháznak mindenütt sötétben bujkáló azon 
ellenségei, kiknek kezeiben a tőr és a méreg gyakran a l -
kalmazott eszköz, dühük áldozatául kiszemelték volna azon 
férfiút, kinek becsületes hazafisága eszközli, hogy széles 
e világon még egy, mondd egy, katholikus állam van s az az 
ecuadori köztársaság. E hir azonban, ha mindjárt bizonyos 
körök titkos óhaját fejezte is ki, eléggé szerencsésen valót-
lannak bizonyult be, sőt legújabban azon szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy ugyanezen elnöknek legujabbi üzenetét 
közölhetjük, melyet a köztársaság törvényhozó testülete 
mindkét házához intézett, mit annál szivesebben teszünk, 
minthogy ez üzenetnek minden sorából a valódi katholikus 
államférfiunak bölcsesége és tapintata tűnik ki, melyet szá-
mos egyebek utánzásra méltó példájául bemutatni akarunk. 

Az üzenetnek kezdete következőképen hangzik : „Tisz-
teletre méltó senatorok és képviselők ! Legmélyebb alázat-
tal lehajolván Isten ő felsége előtt, hálát adunk neki mind-
azon áldásért, melylyel hazánkat azon pillanattól fogva 
elárasztani kezdé, melyben hitünkhez híven iutézményein-
ket a katholika vallás elveinek alapján rendeztük. 

Ámbár igen is jól tudom, hogy soha se szabad szem 
elöl tévesztenünk a szerény, ildomos, politikának azon kö-
vetelményeit, melyeket egy fiat:.l állam elé annak gyenge-
sége szab : mégis mint egy katholikus állam fejének eleget 
kellett tennem kötelességemnek, midőn értésemre esett, hogy 
az olasz katonák a szent várost megszállották. Valahol pol-
gártársaink legutolsója külföldi hatalom által bántalmazta-
t ik vagy érdekeiben megrövidíttetik, ott kötelességünk fe l -
szólalni, nehogy hallgatásunk által az igazságtalanságot he-
lyeselni látszassunk. De épezért akkor se volt szabad hall-

gatnunk, midőn Rómának elfoglalása által a szentatyának s 
azzal szentegyházunknak s vallásunknak függetlensége é3 
szabadsága megsemmisittetett ; nem volt szabad, mondom 
hallgatunk, mert ezáltal egyszersmind honpolgárainknak 
egyik legszentebb, legfontosabb, jogán, a lelkiismeretszabad-
ságnak elidegenithetlen jogán, mély, fájó, seb üttetett volna, 
mely ütést némán elszenvedni férfiakhoz nem illő gyáva-
ságnak s érdekeink fonák felfogásának jele leendett. — 
De épezért meg vagyok győződve arról is, senator, képvi-
selő urak, hogy önök az e tekintetben követett eljárásomat 
egész kiterjedésében helyeslik. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A bécsi úgynevezett ókatholikusok a „Zum gros-

sen Zeissig" czimü vendégfogadóban gyűlést tar tot tak, 
melyben ókatholikus községgé alakultak, Anton Alajost 
plébánosnak s valami Kinzingert káplánynak választván. 
Ezen Anton Alajosról s a bécsi ókatholikusokról kimerítő 
tudomást szerezhetni azon röpiratból, melyet mult lapjaink 
egyikében felemlítettünk. Antonnak egész életzajza, az egész 
bécsi ókatholikus hóbort, a város tanács és különösen a ko r -
mány, eljárása, hűn s érdekesen adatik elő, ezen röpirat-
ban. Ara 10 kr. 

— A neuenburgi canton tanácsa az első oktatásból az 
egyházi testületeket 47 szavazattal 34 ellenében kizárta. 
Egyházi testület tagja tehát nem taníthat elemi iskolákban, 
hanem zsidó, hitetlen, szabadkőműves, igen. 

— Walderdorf gróf, bajor országgyűlési képviselő, a 
regensburgi „Anzeigerben" egy felhívást bocsátott közre, 
melynek értelmében a jó katholikusok krajczárgyüjtés ú t -
ján a regensburgi püspöknek elitéltetése alkalmából valami 
diszajándékot nyújtsanak. A püspök, amint e felhívás t u -
domására jöt t , megköszönte a jó szándékot s hívei figyel-
mét a sok nyomor enyhítésére irányzá. Walderdorf gróf 
azonban mindamellett kérvényt nyújtott be a kormánynál, 
engedtessék meg ezen gyűjtés. A kormány tagadólag felelt. 
Hogy is engedhetné meg a bajor theologus kormány, hogy 
a hivek a regensburgi püspök iránt elismerést és rokon-
szenvet tanúsítsanak, mikor ugyanezen püspököt azért, mert 
kötelességét teljesítette, a bajor kormány elitéltette. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a .jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1213 forint 65 kr., 40 
f rank aranyban, 39 régi húszas, 9 uj ezüst f r tos 1 ezüst, 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 18 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér. 2 régi tallér. 

A földeáki hivek fiúi kegyeletük némi 
jeléül 8 f r t 

Laubhaimer Ferencz pesti egyetemi 
hittanár . . . . . . 1 cs. k. ft. 

F . A 10 k r . 
F . J 10 „ 
S. E 10 „ 
F . M 10 „ 
F . F 10 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor sa já t nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 
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Pesten, február 28-án. 17. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ö hgségének kör-
levele. — Egy elveszett haditerv elleneink törzskarából. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Theodoretus Cyrensis Episcopus, in latrocinali 
Ephesina synodo a Dioscoro Alexandrino depositus, Renato 
Presbytero Romanae Ecclesiae seribit:1) „Quam ob causam 
oro, — sanctissimo et beatissimo Archi-Episcopo (Leoni M.) 
persuadeat, ut apostolica potestate utatur et ad Concilium 
Vestrum advolare praecipiat. Habet enim illa sedes Eccle-
siarum, quae in toto sunt orbe, principatum multis nomini-
bus atque hoc ante omnia, quod ab haeretica tabe immunis 
man3it, nec ullus contraria sentiens in illa sedit, sed apo-
stolicam gratiam integram conserva vit." S. Leoni M. vero, 
ad quem a sententia latrocinalis synodi sea Dioscori appel-
lavit, haec alia inter seribit:2) „Si Paulus, praeco ver i ta -
tis, tuba Spiritus Sancti, ad Magnum Petrum se contulit, ut 
iis, qui Antiochiae de legali conversatione ambigebant, ex-
plicationem ab illo referret, multo magis nos humiles et pu-
silli ad Apostolicam Sedem vestram accurrimus, ut Eccle-
siarum ulceribu3 remedium a vobis accipiamus. Vobis enim 
primas in omnibus tenere convenit. Multis siquidem prae-
rogativis ornatur Sedes vestra , . • p r a e c i p u e a u t e m 

i l l a m f i d e s o r n â t . Habet praeterea commu-
nîum Patrum magistrorumque veritatis Petr i et Pauli se-
pulchra, fidelium animas illuminantia. Quorum beatissimum 
ac divinum par in Oriente quidem exortum est et radios 
quaquaversum diffundit, sed in Occidente vitae occasum 

subiit atque inde nunc orbem universum collustrat. Hi Se-
dem vestram nobilissimam reddiderunt : hic bonorum ve-
strorum apex est. Ad illorum Sedem nunc etiam illorum 
Deus illustravit, dum in ea Sanctitatem Vestram rectae 
fidei radios fundentem constituit. — Nos spirituálém sapien-
tiam tuam admirati, Spiritus Sancti gratiam, quae per vos 
locuta est, laudibus extulimus rogamusque et obsecramus 
et precamur et supplices oramus Sanctitatem Vestram, ut 
tempestate jactatis Dei Ecclesiis opem ferat. — Ego Apo-
stolicae Vestrae Sedis expecto sententiam et oro atqué obte-
stor Sanctitatem tuam, ut mihi ad rectum ac justum tribu-
nal vestrum provocanti opem ferat jubeatque ad vos venire 
et doctrinam mearn apostolicis vestigiis inhaerentem osten-
dere. — Ante omnia, ut a vobis docear, oro, an me oporteat 
in hac injusta depositione acquiescere, an non ; vestram enim 
sententiam expecto. Quodsi in judicatis manere me jusseri-
tis, manebo neque ulli deinceps molestus ero, sed rectum 
Dei Salvatorisque judicium expectabo." Theodoretus, vir, 
prout ipsius scripta perhibent, eruditissimus, Romanum Pon-
tificem velut supremum ac ideo etiam infallibilem suspicit 
controversiarum fidei judicora ; alioquin per judicia illius 
nec remedium acciperent ulcéra Ecclesiarum, nec his, tem-
pestate haeretica jactatis, succurreretur. Ad se provocanti 
Theodoreto rescripsit S. Leo: „Benedictus, inquit, Deu3 
noster, cuius invincibilis veritas ab omni haereseos macula 
mundum te s e c u n d u m S e d i s A p o s t o l i c a e j u -
d i c i u m d e m o n s t r a v i t , " 3 ) Seivit procul dubio Theo-
doretus verissimum esse, quod Innocentius I. Papa Milevi-
tanis Patribus scripsit :*) „Quoties fidei ratio ventilatur, non-
nisi ad Petrum episcopos, id est ad sui nominis et honoris 
auctorem, referre do bore." 

Joannes Nicopolitanus Episcopus ad Hormisdam 
Papam seribit :5) „Ad vestras orationes concurro, ut juxta 
consuetudinem Apostolicae Sedis vestrae, quae cunctarum 
Ecclesiarum curam habet, ot Nicopolitanorum habere di-
gnemini . . Audent nos impugnare tamquam vinculum con-
cordiae sine ratione vitantes. Votum autem mihi est v e -
s t r a m s e q u i doctrinam. — Rogo autem plenius atque 

1) Epist. 116. edit. Migne. Theodor, opera t. 4 
2) Epist. 113. ibid. 

») Epist. 113. bis ibid. 
4) Inter Augustinianas epist. 181. 
") Labbe t. 4. 

17 
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perfectius, quae servari oportet, commonete et a quibus ab-
stinere debeam, vestris custodibus litteris intimate. Ut si 
fortassis adhuc inexercitatus ordini deputor lectionum, seu 
dixi. sive egi, a p o s t o 1 i c i s d o c t r i n i s v e s t r i s i n -
c o n g r u u m , v e s t r i s i m b u t u s s e r m o n i b u s p o s -
s i m h a e r e t i c o r u m o b s i s t e r e m a c h i n i s . " Nisi 
persuasus fuisset de inerrantia Summi Pontificis in fide, non 
potuisset Hormisdam Pontificem rogare Nicopolitanus Epi -
scopus, ut a Papa plenius intimetur, quid sibi tenendum sit, 
ne aliquid doceat vel agat incongruum doctrinis Apostolicis 
utque per custodes litteras Pontificias haereticorum machi-
nationibus possit resistere. 

Stephanus Larissae Episcopus libellum misit ad 
Bonifacium II. acclusum actis Concilii Romani sub eodem 
Papa 531. celebrati, in quo haec occurrunt :6) „Etenim 
dixi, quia auctoritas Sedis Apostolicae, quae a Deo et Sal-
vatore nostro Summo Apostolorum data est, omnibus san-
ctarum Ecclesiarum privilegiis antecellit, in cuius con-
fessione omnes mundi requiescunt Ecclesiae." — In fide et 
confessione Sedis Apostolicae requiescere omnes mundi Eccle-
siae non possent, nisi ilia sedes in fide docenda et confitenda 
foret infallibilis. 

Sergius Cypriensis Episcopus ad Papam Theodorum 
direxit litteras synodicas, lectas in Synodo Lateranensi sub 
Martino I. a. 649. habita, in quibus haec occurrunt : „Firma-
mentum divinitus fixum et immobile, nec non lucidissimum 
monumentum fidei, t u a m A p o s t o l i c a m S e d e m con-
stituit Christus Deus noster. Tu enim, ut veraciter divinus 
proclamavit sermo, existis Petrus et super fundamentum 
tuum Ecclesiae columnae confirmatae sunt. Tibi et claves 
Regni coelorum commisit atque ligare et solvere potesta-
tive, quae in terra et in coelis sunt, promulgavit. Tu pro-
fanarum haereseon eversor constitutus es, utpote princeps 
et magister orthodoxae et immaculatae fidei."7) Grraecus, 
non latinus, Episcopus ita scribit ; non ergo possunt crimi-
nari S. Sedis inimici palpi, non veritatis affectu haec dicta 
fuisse, quod de latinis proferre non verentur tanta mentis 
coecitate laborantes, ut existiment palpum esse observan-
tiam Canonum et inobservantiam esse affectum caritatis. 
In eadem Synodo recensitus est libellu3 supplex Episcopi 
Dorensis in causa Monotheletarum a. S. Sophronio Pa t r ia r -
cha Hierosolymitano ablegati, cuius haec in illo libello oc-
currunt verba : „Quantocyus ergo,— dixit Sophronius ad 
Episcopum Dorensem, a finibus terrae ad terminos eius 
déambula, donee ad A p o s t o l i c a m S e d e m , u b i o r -
t h o d o x o r u m d o g m a t u m f u n d a m e n t a existunt5  

non semel, non bis, sed multo saepius, aperies — omnia se-
cundum veritatem, quae in istis partibus mota sunt et non 
quiescas instantius exorans eos, donee e x a p o s t o l i c a 
P r o v i d e n t i a , quae in Deo est, a d v i c t o r i a m j u -
d i c i u m p r o d u c e r e d e b e a n t e t n o v i t e r i n t r o -
d u c t o r u m d o g m a t u m p e r f e c t a m f a c i a n t s e -
c u n d u m C a n o n e s d e s t r u c t i o n e m . " Confiteri, quod 
orthodoxorum dogmatum fundamenta in Apostolica Sede 
sint et quod huius Sedis judicio errores circa fidem recens 

anati perfecte dístr ui possint, idem est, ac infallibilitatem 
in rebus fidei dictae Sedis agnoscere. 

S. Maximus Monachus et fidei confessor iilustris ad 
Marinum Diaconum scribit:8) „Omnes enim orbis terrarum 
fines et quo ubique gentium Dominum vera rectaque fide 
confiteutur, velut insolem sempiternae lucis in sanctissimam 
Romanam Ecclesiam eiusque confessionem ac fidem rectam 
intortis oculis respiciunt, ex ipsa effulgurans oxpectantes 
jubar patrum doctrinae sanctorumque, prout sincere omni-
que pietate Numine afflatae atque divinae sanctae sex syn-
odi exposuere, explicatissime fidei symbolum edentes. Ab 
initio enim, quando ad nos Dei Verbum assumpta carne de-
scendit, u n i c a m f i r m a m b a s i m a c f u n d a m e n -
t u m omnes ubique Christianorum Ecclesiae, quae ibi est, 
maximam nactae sunt habentque Ecclesiam : u t i n q u a m 
j u x t a i p s i u s S a l v a t o r i s p r o m i s s i o n e m p o r -
t a e i n f e r i h a u d q u a q u a m p r a o v a l u e r i n t , s e d 
q u a e r e c t a e f i d e i i n i p s u m a c c o n f e s s i o n i s 
c l a v e s h a b e a t i i s q u e , q u i c u m p i e t a t e a c c e -
d u n t , — — a p e r i a t , c l a u d a t v e r o a t q u e o b -
s t r u â t os h a e r e t i c o r u m . " Clarissime docet Romanae 
Ecclesiae infallibilitatem ; ait enim illam esse unicam fir-
mam basim omnium reliquarum Ecclesiarum, quam e divina 
promissione portae inferorum evertere nunquam poterunt 
et quae possidet claves fidsi, non errandi privilegio donatas. 
In epistola ad Petrum illustrera exarata de Pyrrho Con-
stantinopolitano ait :9) „Itaque si vult haereticus non esse 

neque audire, non isti aut iHi satisfaciat ; festinet prae 
omnibus Sedi Romanae satisfacere. Hac enim satisfacta, 
communiter ubique omnes pium hunc et orthodoxum prae-
dicabunt. Nam frustra solummodo loquitur, qui mihi simi-
les suadendos putat et non satisfacit et implorât sanctissi-
mae Romanorum Ecclesiae beatissimum Papam, idest apo-
stolicam Sedem, quae ab ipso inearnato Dei Verbo, sed ot 
omnibus Synodis secundum sacros canones et terminos uni-
versarum, quae in toto terrarum orbe sunt, sanctarum Dei 
Ecclesiarum in omnibus et per omnia percepit et habet im-
périum, auctoritatem et potestatem ligandi et solvendi. 
Cum hoc enim ligat et solvit etiam in Coelo Verbum, quod 
coelestibus virtutibus principatur." S. Maximus inter Sedem 
Apostolicam et Romanum Pontificem non distinguit ; dicit 
enim Papam, idest Apostolicam Sedem, ab ipso inearnato Dei 
Verbo accepisse impérium, auctoritatem, potestatem item 
ligandi ac solvendi in o m n i b u s ac p e r o m n i a , ergo 
etiam et praecipue quidem in proponenda recta fide. Si quis 
itaque vult neque esse, neque audiri, haereticus, fidem pro-
fiteatur necesse est illam, quam profitotur ac docet vult-
que amplecti Romanus Pontifex. Quae omnia luculentissime 
probant S. Maximum de inerrantia Romani Pontificis in 
fidei rebus fuisse persuasissimum. Qui sic credidit ac docuit, 
vir erat eruditissimus, prout ingenii foetus hodiedum ex-
stantes monstrant, sanctissimus ac fortissimus, qui ad san-
guinis usque profusionem verbera, carceres, exilia, sustinere, 

6) Labbe t. 4. 
') Apud Labbe. t. 6. 

8) Opusc. theol. et polemic, edit. Migne. t. 2. 
9) Ibid. 
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dextera truncari, lingua ipsa e faucibus exsecta privari, 
quam fidem orthodoxam negare maluit. Ceterum, quod S. 
Maximus a Pyrrho deposcebat, ut nimirum so catholicum 
esso Pontifici Romano probaret, hocidem in fido lapsos 
Episcopos Ursacium ac Valentem saeculo IV. jam praesti-
tisse refert S. Epiphanias dicens:10) „Ursacius et Valens 
poenitentiam agentes una cum libellis profecti sunt ad Bea-
tum Julium Romanum Episcopum pro ratione reddenda de 
suo errore ac delicto." Quo facto Papam omnium etiam 
Episcoporum Caput fideique judicem esse agnoverunt. 

Testimonium S. Theodori Studitae. 
Theodorus, a Studio monasterio, cui ipse praefuit, 

Studita dictus, auctor magni nominis. Multa ipse tulit pro 
defensione sacrarum imaginum et institutorum ecclesiasti-
corum adeo, ut universa eius vita diis, ut vulgo aiunt, i ra-
tis genioque sinistro transacta fuerit. Illius nimias miserias, 
carceres, exilia atque oppressiones fuse docteque prosecuti 
sunt Michael Monachus et alius incertus, qui eius vitam 
conscripserunt. I ta Leo Allatius.n) Natus est Theodorus 
Constantinopoli a. 759., mortuus 826. — Paschali I. Ponti-
lici, eius adversus Iconomachos opem implorans, seribit : 

„Audi, Apostolicuin Caput, a Deo praeposite pastor ovium 
Christi, janitor regni coelorum, petra fidei, super quam 
aedificata est Catholica Ecclesia. Petrus enim tu, Petri 
fidem exornans et gubernans . . . Hue igitur ab Occidente-
o Christi imitator, exurge et ne repellas in finem. Tibi dixit 
Christus Deus noster : „Et tu aliquando conversus confir-
mabis fratres tuos." — -— Opitulare nobis, qui es a Deo ad 
hoc ordinatus: porrige manum, quantum fieri potest habos 
potestatem a Deo. — Terrete, supplicamus, haereticas feras 
calamo divini verbi tui." Et in sequenti ad eundem Papam 
epistola: „Respexit nos Oriens ex alto, Christus Deus noster, 
tuam in Occidente Beatitudinem, tamquam facem quamdam 
divinitus lucentem ad Ecclesiae, quae sub coelo est, illumi-
nationem in Apostolica prima Sede constituons. — V o s 
i g i t u r i l l i m i s r e v e r a a c s i n c e r u s a b i n i t i o 
f o n s o r t h o d o x a e v e r i t a t i s : v o s a d v e r s u s 
o m n e m h a e r e t i c a m p r o c e l l a m t r a n q u i l l u s 
s e p o s i t u s E c c l e s i a e u n i v e r s a e p o r t u s ; v o s a 
D e o e l e c t a c i v i t a s r e f u g i i s a l u t i s . " In epistola 
53. ad Naucratium Romani Pontificis aliorumque occiden-
talium décréta contra Iconomachos celebrans alia inter scri 
bit : — „Non dereliquit in finem Dominus Ecclesiam suam , 
sed illam vires suas adhuc habere docuit, fratres nostros 
excitans ab Occasu ad reprehensionem temulentiae nostra-
tium et illuminationem haeresi noctu dimicantium. — Testor 
nunc coram Deo et hominibus : seipsos avulserunt (Icono-
machi a Papa damnati) a corpore Christi et supremo verticali 
throno (Sede Petri) „ in q u o C h r i s t u s c l a v e s p o s u i t 
f i d e i : a d v e r s u s q u a m n o n p r a e v a l u e r e h a c -
t e n u s , n e c p r a e v a l e b u n t u s q u e a d c o u s u m -
m a t i o n e m , p o r t a e i n f e r i, o r a s c i l i c e t h a e r e -
t i c o r u m , s i c u t p o l l i c i t u s e s t , q u i n o n m e n t i -
t u r . Graudeat igitur beatissimus et Apostolicus et nomine 
suo dignus Paschalis, quoniam Petri opus adimplevit." In 
epistola ad Leonem Sacellarium de causa fidei, circa quam 

'») Haer. 68. 
") Diatriba do Theodor, apud. Arg. Mai, Bibliotli. Nov. t. 6. 

disceptabatur, scripta dicit : „Mittenda est ad Romanum 
Episcopum ex utraque parte legatio e t i n d e f i d e i a c c i -
p i e n d a c e r t i t u d o " . Eodem sensu jam prius suo et 
omnium praepositorum nomine scripsit ad Michaolem Impe 
ratorem: „Quodsi quid est eiusmodi, de quo ambigat aut 
diffidat magnificentia vestra pie a Patriarcha (Constantino-
politano) dissolvi posse : jubeat magna ipsius et a Deo con-
firmata manus — a v e t e r e R o m a s u s c i p i d e c l a -
r a t i o n em, prout olim et ab initio paterna traditione 
transmissus mos fuit H a e c e n i m , Christi aemule Impe-
rator, s u p r e m a e s t E c c l e s i a r u m D e i , i n q u a 
P e t r u s f i d e m p r i m u s t e n u i t , a d q u e m D o m i -
n u s d i x i t : T u es P e t r u s e t s u p e r h a n c P e -
t r á m a e d i f i c a b o E c c l e s i a m m e a m e t p o r t a e 
i n f e r i n o n p r a e v a l e b u n t a d v e r s u s e a m. " , 2 ) — 
S. Theodorus Studita, prout e citatis liquet, suam de su-
prema et in definiendis fidei controversiis infallibili Romani 
Pontificis auctoritate convictionem ac fidem tam claris ver-
bis expressit, ut ilia nulla egeant interpretatione. Juvat in-
terim in medium proferre, quae Baronius de S. Theodoro 
Studita illiusque epistolis observât,13) ut nimirum amplius 
constet, quantum ponderis illius testimoniis etiam de au-
ctoritate Papae tribuendum sit : „Sed etsi earum (epistola-
rum) vim considérés, totidem esse fulmina coelitus missa 
dices, quibus omnes Hagiomachi et Iconomachi, stolidi no-
vatores, faeces haereticorum, percussi valide penitus conte-
rantur. Nam vel unum hunc ostendere catholici dogmatis 
defensorem, virum Dei amicum, sapientia et scientia affatim 
praeditum, iteratis crebro confessionibus celebrem, sanguine 
saepe fuso decorum vitaqiie ab adolescentia optimis mori-
bus instituta fulgentem ingentibusque miraculis illustratum, 
ad victoriam satis : cum ab illorum parte nonnisi scelestis-
simos omnium homines habeant, quos ostendant." I ta Baro-
nius. Haec, quam S. Theodorus in Romano Pontifice suspe-
xit et confessus est, suprema in fidei quoque rebus auctori-
tas, nec haereticos ipsos latuit ; noverunt imo vero, quod 
Apostolicae Sedis Pontificem catholici omnes in negotio fidei 
libentissime audiant et sequantur. En irrefragabilem huius 
assertionis testem S. Athanasium, qui scribit : M) „Nam ne-
que Liberio Romano Episcopo — pepercere, sed usque ad 
eius urbis cives suum propagarunt furorem, nihil reveriti, 
quod apostolicus thronus ille sit, — nec recordati sunt se 
antea illos apostolicos viros in litteris suis nuncupasse. Cum 
enim Liberium cernerent sanae fidei cultorem Arianaeque 
haeresis adversarium auctoremque omnibus esse, ut earn 
aversarentur ab eaque declinarent, arbitrum sunt impii ho-
mines se, s i L i b e r i u m s e d u c e r e p o s s i n t , o m n e s 
i l l i c o s u p e r a t u r o s . " 

S. Ignatius Patr iarcha Constantinopolitanus in 
epistola ad Nicolaum I. scripta et in actione V. Synodi 
octavae generalis lecta scribit : „Dixit Petro Magno et Sum-
mo Apostolorum : Tu es Petrus et super hanc Petram aedi-
ficabo Ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam. Tibi dabo claves regni coelorum. Tales enim 

12) V. S. Theod. Studitae Epistolae aliaque scripta dogmatica, — 
Sirmondo interprete. Parisiis, 1696. 

Ad ann. 825. n. 72. 
w) História Arianor. usque a. 357. admonachos. Edit. Migne. t. 1. 

17* 
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beatas voces non secundum utique sortem Apostolorum 
Principi solum circumscripsit et défini vit, sed per eum ad 
omnes, qui postillum secundum ipsum efficiendi erant Summi 
Past.ores et divinissimi sacrique Pontifices senioris Romae, 
transmisit . E t ideo ab olim et prisco tempore in exorsis bae-
resibus et praevaricationibus Eradicatores et Interemptores 
malorum zizaniorum et labefactorum et penitus insanabi-
liter aegrotantium membrorum multi multoties facti sunt 
eorum, qui sanctitatem et summam paternitatem tuam illic 
praecesserunt, scilicet Principis Apostolorum et illius ze-
lum in fide, quae secundum Christum est, imi tantur ." 
Qui ipse errori in fide Christi obnoxius est, eradicator et i n -
teremptor baeresum esse nequit; manifesto igitur S. Ignatius 
Romani Pontificis supremam potestatem, sed et inerrantiam> 
agnoscit. 

(Folyt , köv.) 

Egy elveszett haditerv elleneink törzskarából. 

(Vége.) 

VI . „Épen ez az, a m i t óhaj tunk, mondá a theologusok 
feje, miután fáradságát kipihente és ismét szót emelt. Mert 
ha mi hittudósok annyi fáradsággal végre odáig ju to t tunk , 
hogy a kathol ikusok a közzsinaton is túlteszik magukat , a k -
kor a diadal bizonyos. De akkor nem szabad késnünk a n -
nak kizsákmányolásával . — Arról van tehát még csak szó, 
hogy negyedszer és végre kiszámitsuk, miként kel l a nye r t 
győzelmet felhasználni. 

a) Az nem szenved ké t sége t , hogy ennek gyorsan 
kell történnie. Ha az előbb kifej tet t módon az egyház a lap-
ja iban megingattatott , gyorsan egyik részt a másik u tán k i 
kell belőle hordani és félretenni, mert a római egyház, mely 
kétségbe nem esik és álnok, nem késnék a darabokat ú j ra 
összegyűjteni és összeegyesiteni s talán még szi lárdabban 
épitené az épületet. Azért nem kell nyugtot hagyni neki, 
hanem elleneinek minden oldalról és teljes erővel kell reá 
törni. 

b) Hogy az egyház elől minden ú t elzárassék elvesz-
tett állásának visszaszerzésére, mi az átalános vallási sza-
badság és türelem elvét szünet nélkül hangoztatni f o g j u k . 
Ezzel végtelenül sokat lehet elérni. „A vallás a meggyőző-
dés dolga," mondjuk mi. Azért az egyháznak nem szabad 
valakit bármi ly módon a r ra szorítani, hogy mellette ny i l a t -
kozzék. Ha meggyőződést eszközölhet, jó. Kényszeríteni 
nem szabad senkit. Igy szabad kezünk leend tanaink terjesz-
tésére. Az ég óvjon azonban bennünket attól, hogy mi ugyan-
azon elvet az egyház i rányában tar t suk. Nekünk annyira 
szükségünk van a hatalomra, hogy az egyházat féken t a r t -
hassuk, miszerint a nélkül elveinkkel mit se vagy keveset é r -
nénk el. 

c) Hogy az egyház a fentebb emiitett vallási meggyő-
ződést ne eszközölhesse, arról nektek kell gondoskodnotok 
bölcsész urak. Azon elvnek kell elterjedést szerezni, mely 
szerint „ha az egyház szolgáinak kizárólag engedtetik át a 
h i t - és erkölcstanbani oktatás , az állam üdve és jóléte v e -
szélyeztetik és hogy ez annyi volna, mint „államot az á l -

lamban" alkotni, mi szükségkép zavarokat , bonyodalma-
kat , idézne elő. Azután hirdetni szükséges, hogy az egyház 
hatalma csak a tisztán bensőre és szellemire szoritkozik és 
a külsőkre és időlegesre ki nem terjed. Ezen alapelv eszkö-
zül szolgálhat az egyháznak gyökeres ki i r tására. 

d) Evvel legszorosabban összefügg egy másik elv, m e -
lyet hasonlólag védeni Fzükség. Hogy valamely hitbeli h a -
tározat a keresztényeket lelkiismeretben kötelezzen, szük-
séges — és ezt nyomatékkal kell hangoztatni, annak h i v a -
talos kihirdetése. Azután nincs másra szükség, mint hogy 
egyszer mindenkorra ily hitbeli határozatok közzétételét 
megakadályozzátok. 

e) Atalában nincsen tétel, mely annyira döntőleg szól-
na ügyetek mellett, mint az, hogy Krisztus nem azért jöt t a 
világra, hogy az állami rendet veszélyeztesse; pedig a k a -
tholika egyház némely hi tágazata ezen rendet bolygat ja , 
tehát nem lehet Krisztus által kinyi la tkoztatva és azért nem 
is kell azokat hinni. Azt mondtam, hogy e tétel első részét 
a kathol ikusok készségesen elfogadják s csak a másodikat 
t agadják , tudniillik, hogy bizonyos hitágazatok az állami 
rendet csakugyan kérdésbe helyezik. Azért ovatosságra 
van szükség. Ha e pontban védvekkel akar tok küzdeni , el 
vagytok veszve, mert tételetek czáfolására ők sok bizony-
sággal és védvekkel rendelkeznek. Azért e pontra nézve 
inkább bízzatok ka r j a i tok erejében, mint az a rgumentumok-
ban. Ne bocsátkozzatok azért fejtegetésekbe és bizonyításba, 
hanem hangoztassátok a tételt mint olyant, mely mindenki 
előtt ismeretes, bizonyításra se szorul és ha valaki még t o -
vábbra is akarna szólani, hurogjátok le e kiáltással : „Nem 
vagy a császár bará t ja ." (Jan, 19. 12.) 

E helyen a bölcsészek még egy nehézséggel ál l tak elő. 
„Nem leend-e ezen eljárás a szabadságra és felvilágoso-
dásra nézve, melyet mi képviselünk, veszedelmes vagy a r ra 
legalább méltatlan ? Atalában lehetséges-e az embert benső 
meggyőződésétől megfosztani ?" 

A theologusok erre a mosolyt el nem foj that ták. „So-
ha se hi t tük volna, bölcsész urak , hogy felvilágosodott böl-
csészetetek annyira érzékeny. Ha erőszakról szólunk, nyi l t , 
vad, erőszakot kell-e ér tenünk ? Mintha csak az volna erő-
szak, ha ellenünket torkon ragad juk és megfoj t juk. Nincs-e 
az erőszaknak egy titkos neme is ? Nem erőszak-e, ha e l -
lenségemnek a mérges italt a rany csészében nyúj tom, mely-
nek következtében lassan bár , de biztosan, elsorvad és en -
gem még nem is vádolhat senki erőszakról ? Nem mintha a 
pápákat , püspököket, papokat, soha se lehetne bebörtönözni 
vagy ami még jobb, meg is ölni. Csak azt nem szabad mon-
dani, hogy ez a vallás miatt történik, hanem azt kell ál l í-
tani , hogy a közcsend háboritása, lázitás, felségsértés, m i -
at t . (Igy Íratott 1787-ben) Ahol lehet a dolgot ugy e l in-
tézni, hogy az erőszak a józan értelem és kötelességtelje-
sítés követelménye gyanán t feltüntethető, miért i jednénk 
vissza az erőszak használatától , ha különben tehe t jük ? 

f ) I g y lehet okos, jó, sőt a katholikus tanból kölcsön-
zött , azon tétellel, hogy a tanbani egység szükséges és az 
egyenetlenség sok ba jnak szülő oka, az eröszakot a „neve-
lés és oktatás terén" js igazolni. Azonban, bölcsész urak , b á -
torság kell az alkalmazásban. V e g y é t e k e l c s a k a püspökök-
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tői a nyilvános oktatás jogát. Töltsétek be az egyetemeken 
a dogmatica és egyéb tárgyak tanszékeit pártunk oly f é r -
fiaival, k ik érzelmeik elegendő bizonyítékait adták. Azután 
tétessék kötelességévé mindazoknak, kik bölcsészetre vagy 
hittudományokra szánták magukat, azon tanárok előadá-
sait hallgatni. Nem soká fog tartani és a papok úgy, mint a 
müveit laikusok, mindenütt a mi elveinket kirdetendik és 
észrevétlenül, zaj nélkül, elmozdítottuk mindazt, a mi még 
utunkban állt. 

g) Emellett még az eszközök egész sora áll rendelke-
zésünkre, melyeket változatosan és különfélekép kell czé-
lunkra felhasználni. Ismerjük embereinket. Amint ezekkel 
vagy amazokkal van dolgunk, majd az egyiket, majd a m á -
sikat, veszszükelő. Ha hígvelejű emberrel van dolgunk, azt 
mondjuk neki, hogy az egyház mai nap alapitója szelidségé-
nek, nyájasságának, műveltségének, szelleméről többé sem-
mit se tud. Ez ily embereknél csudálatos módon neveli a va l -
lási közönyösséget. Ha oly emberek állnak előttünk, kik f e -
gyelem és erkölcs dolgában hanyatlottak, akkor azon tételre 
számítunk,hogy mindenki mások gyengeségeit annál inkább 
elhiszi, minél gyarlóbb ő maga. Azután reá rontunk a papok-
ra, szerzetesekre, apáczákra és élénken rajzoljuk vétkeiket, 
gyengeségeiket, tunyaságukat, álszentségüket. Oly embe-
reknél, k ik a vallási gyakorlatokat nem szeretik, leginkább 
visszhangra találunk, ha a népmissiókat, processiókat, za-
rándokolást és a vallás minden nyilvános gyakorlatát ócsá-
roljuk : „Az Isten lélek és kik őt imádják, lélekben és igaz-
ságban kell őt imádniok" (Ján. 4, 24.). Lehet különben a 
népet, mely ragaszkodik az isteni tisztelethez, attól elidege-
níteni. Csak ügyesen kell eljárni. Minek e költséges isteni 
tisztelet, mely annyi pénzt igényel, melyet jobban lehetne 
közhasznú jótékony czélokra fordítani. Ez különben is e l -
lenkezik a kereszténység szellemével, mert az írás mondja, 
hogy Isten irgalmasságot akar és nem áldozatot. Vegyétek 
el azért az egyháztól holt kincseit és szorítsátok szolgáit 
sovány államzsoldra. Különösen pedig buzgólkodjatok a 
papok eddigi kiváltságai ellen és, amennyire lehet, fiatal 
embereknek nehezítsétek meg a papi pályára való jutást . 
Minél kisebb az áldozárok száma, a diadal annál biztosabb. 

h) Ismételjük azonban, ha sikeresen akartok az egy-
ház ellen eljárni, akkor lépjetek fel legbuzgóbb védői, a j e -
zsuiták, ellen. Jezsuita több van, mint gondolnák az embe-
rek. Ezt terjeszteni kell. Ez által mindenki gyanússá lesz, k j 
ellenünk fellép.Ha el nem fáradunk hatalmas szavakkal pa-
naszkodni a felett, hogy ők az egész egyházat hálójukba 
kerítették és hogy a római szentszék már régóta nem gondol 
és nem tesz ' egyebet, mint amit ők parancsolnak, akkor 
az egyházbani bizalom a legszilárdabbakban is meg fog 
ren düln 

Lát já tok urak, — végzé be a szónok, — ez rövid vo-
násokban haditervünk, hosszas tanulmányozás és elmélke-
dés gyümölcse. A mi elődeink ügyetlen eljárásának nem 
sikerült, azt mi finomsággal és óvatossággal elérendjük. Az 
egyház azt hiszi, hogy támaszt lelt bennünk és általunk 
fog megdőlni. A kinyilatkoztatás saját alapeiveivel rontunk 
le és tagadunk minden kinyilatkoztatást. A hit fegyverei-
vel fog a vallás a világból kiküszöböltotni. A régiség neve 

és védelme alatt az ujitás tar tandja a világba bevonulását. 
Szólottam. " 

A bölcsészek ily fényes fejtegetésekhez egy szócskát 
sem adhattak többé. Csudálkoztalc a felett, hogy a theolo-
giát miként nézhették ellenségnek ; azért bocsánatért esd-
tek az előbbi bizalmatlanságért és örök szövetségre léptek 
a theologusokkal. Kölcsönös támogatást Ígértek jövedelmes 
hivatalok és méltóságok elnyerésére. 

Azután a theologusok terve ünnepélyesen jóváhagya-
tott, hogy a kivitelben késedelmezés ne történjék. 

És ők elmentek és imigy cselekedtek. 

Igy értesit e szép könyvecske 1787-ből példánysze-
rűen finom és szabatos előadásban. Ha e könyv a jánla tára 
még valami szükséges, ezt talán azon körülmény képezi, 
hogy ama hittudósok és bölcsészek e könyvet megjelenése 
után azonnal majdnem teljesen ki ir tot ták a világból ugy, 
hogy eredeti nyelveni példányai alig találhatók. 

Midőn 1825-ben egy franczia forditá3 jelent meg, ez 
is úgy jár t , mint az olasz eredoti. 

Bizonyítja e körülmény, hogy a rajzolt theologusok 
és bölcsészek valóban léteztek, nagy befolyással és ha ta l -
mas eszközökkel rendelkeztek. Hogy éluek és hol élnek 
hasonló hittudósok napjainkban, eléggé ismeretes. 

Hogy e könyv sorsáróli tudósításunkat teljessé t e -
gyük, felemiitjük, miszerint az „Analecta juris pontificii" 
kiadás azt egész terjedelemben felvette, hogy az enyészet-
től megóvassék. 

6-ik Pius pápa azon óhaját fejezte ki, hogy e könyvet 
olvassák el egészen és ez a könyv kitűnősége melletti leg-
jobb bizonyitvány. 

H. P. El. 1872. 3. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BÉCS'„A p a p n e f o g l a l k o z z é k a p o l i t i k á -

v a l " . (Vége.) Fentebb mondtuk s kimutattuk, miszerint 
magok a liberálisok legjobban ismerik s legjobban mél tá-
nyolják a kath. egyháznak amaz egyetemes természetét, 
mely azt minden anyagi és szellemi viszonylatoknak legfőbb 
zsinórmértékévé teszi. Innen van, hogy minél hitetlenebb 
és istentelenebb valaki közülök, annál többet foglalkozik a 
kath. egyházzal, hamindjárt csak azon szándékkal is, hogy 
annak hatalmát megtörje s azon üdvösséges, bár bizonyos-
irányú egyéneknek gyakran igen kellemetlen, féket ket té 
szakítsa, melyet az tanai által az emberi szenvedélyekre 
rak. Innen van, hogy a lapok, a kormányok, a képviselőtes-
tületek, sőt még a városi hatóságok is, mind theologiával 
foglalkoznak, azon praetentióval, hogy azt a közjó érdeké-
kében teszik s azon Öntudattal, hogy ez politikai czéljaik-
nak elérésére, kivívására s megvalósítására szükséges. 
Persze, hogy e t. c. testületeknek igen kedves dolgot tenne 
a papság, ha maga egészen lemondana a theologiáról vagy 
legalább hallgatna azon számos esetben, melyben az ő theo-
logiai nézete amazoknak „theologiá"-jával ellenkezésb 
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jön. Ezért kiabál ják folytonosan: „A pap ne foglalkozzék 
polit iká"-val azaz, a pap hallgasson, valahányszor mi bi-
zonyos titkos czélok elérése tekintetéből ugy a magunk 
módja szerint theologizálunk, mint az a köztünk hang-
adó zsidóknak és szabadkőműveseknek tetszik ; a pap ne fi-
gyelmeztesse a népet, midőn házasságát ágyassággá tenni, 
midőn iskoláit elrabolni, hitét meghamisitani, készülünk, 
mert mi ezt politikai okokból teszszük s ha a pap ez ellen 
felszólal, akkor politikával foglalkozik, pedig ezt nem sza-
bad tennie ! 

Dehogy ? Tessék ezt a prédikátorokra vagy a rabbikra 
ráparancsolni ; mi pedig, a katholikus papok, nem érezünk 
hajlandóságot magunkban még a legéktelenebb liberális 
lárma miatt is oly ténykedésről lemondani, melyre kettős 
jogunk vagyon, mint állampolgároknak és mint pa-
poknak. 

Mint állampolgárnak jogom van politikával fog-
lalkozni, épen annyi jogom, mint ama zsidónak, kivel t a -
lán nem enném egyugyanazon asztalnál, hamindjárt min-
dennap hétrőfös vezérczikket is ír arról, „a pap ne foglal-
kozzék sat." 

Mint papnak ugyan van annyi eszem, hogy az egyházi 
szószéken nem fogok politikai előadásokat tartani; mind-
azonáltal tudom, hogy nem létezik cselekedet, sem egyéni, 
sem politikai, mely ne esnék az isteni törvénynek zsinór-
mértéke alá. Ha tehát valami politikai cselekedet az isteni 
törvénynyel ellenkezik, akkor az egyháznak, mint ezen is-
teni törvény hirdetőjének, erre vonatkozólag époly joga és 
kötelessége vagyon ezt kijelenteni, mint bármely egyéni 
cselekedetre vonatkozólag azaz foglalkoznia kell ezen po-
litikai cselokedettel, foglalkoznia politikával, azon értelem-
ben, mely értelemben ellenségei e szót vagy jobban mondva 

phrázist veszik. 

Az egyháznak továbbá ugyanoly fegyverekkel kell 
magát védenie, minőkkel megtámadtatik. Volt idő, midőn 
bibliai mondatokkal támadták meg, későbben jöttek a t e r -
mészet törvényei; ma az úgynevezett politikai tekintet, az 
„állami érdek", az, mi fegyverül szolgál, melynek segítsé-
gével a liberalismus a hit és a jó erkölcs ellen harczol. Ha 
tehát a pap a polgári házasságnak vagy a közös iskoláknak 
ártalmas és veszélyes voltáról értekezik, akkor nem poli-
tizál, hanem csak hitünknek örökérvényű szabályait s 
törvényeit hirdeti, kötelességét teszi. Szentírási textusok-
kal, valami édeskés moralizálással s százszor elmon-
dott homiliákkal semmire se megyünk e téren. Ha a rosz 
újságoktól óvjuk híveinket, ha megnevezzük azokat, akkor 
nem politizálunk, csak kötelességünket teszszük, mint már 
az apostol is tette, midőn Timotheust inté (II. 4, 3) ; de 
ily tévelyek, az azokat terjesztő lapok, könyvek, testületek 
vagy egyének ellen híveinket megvédeni akarni anélkül, 
hogy megneveznők azokat, egyszerűen nevetséges, mert h a -
szontalan munka, — aërem verberaro. 

Epen az a baj, hogy a papság félig gyávaságból, félig 
tájékozatlanságból, mivel nem volt se vezetője, se biztos 
támasza, részben gondatlanságból, részben pedig vétkes 
liberalismusból eleddig mindig csak a dolgok felületén 
úszott s azáltal ogyházunk ellenségeinek könnyűvé te t -

te a mnnkát . Igy volt az például a La j thán túl a concor-
datum körül vivott küzdelmekbon, igy volt az mindenütt 
a polgári házasság, a közös iskolák, Róma elfoglalása 
vagy legújabban a vatikáni határozatok kihirdetése a l -
kalmával ; mindezekre ráfogta a liberális párt, hogy ez 
„politika," melyhoz a papnak nincs semmi köze, mert 
nem akarta, hogy a nép eme gyalázatos üzelmek valódi 
hordereje iránt felvilágosittassék ; — s a hol a papság ezek-
re nézve hallgatott, ott kötelességét gyáván elárulta. 

Van végül a papság közt egy osztály, az „okosak-
n a k " vagy épenséggel az „ügyeseknek" osztálya, mely áll í-
tólag azért hallgat, „nehogy ellenségeinket még inkább el-
keserítse." Igen ?! No akkor csak hallgassanak mindenről 
és örökké; ne beszéljenek soha még a tízparancsolatról se, 
mert nincs annak egyetlen egy czikkelye se, mely egyik 
másik ellenségünket „el nem keserítené!" Valóban, ha az 
ember ilyesvalamit hall, n em tudja, mi szánandóbb ezekben, 
okosságuk-e vagy ügyességük. Mindkettő azonban n a -
gyon megfejthetővé teszi jelenlegi állapotunkat, melyben 
figyelmünk semmire sem irányul, csak arra, hogy „békét 
hagyjanak." Nem bánt azon gyalázatos szerep, melyet 
játszunk, midőn minden zsidógyerkőcznek örökké kész 
anyagul szolgálunk, melyből foghagymás élczét fa rag-
ja ; nem bánt azon rendezetlen állapot, melyben va -
gyunk, midőn senki se tudja, ki a vezér, ki a vezetett ; 
nem bánt azon szemtelen erőszak, melyet lelkiismere-
tünkön elkövetnek azok, k ik prescribálni akar ják nekünk, 
init higyünk s mit tanítsunk; nem bánt mindazon vesze-
delem, melyben hitünknek , egyházunknak , legszen-
tebb érdekei forognak, — hanem „okosak" vagyunk, „i l-
domosak és ügyesek ;" hagyjuk a dolgokat menni, a mint 
mennek, igy aztán békét hagynak nekünk és mi a fő, igy 
teljesítjük a liberálisoknak eme parancsolatát: „a papné 
foglalkozzék a politikával !" 

ECUADOR. E l n ö k i ü z e n e t . (Vége.) Az elnök aztán 
az orkölcsi állapotoknak örvendetes javulását említi, miről a 
szeszes italok fogyasztásának csökkenése s azon nevezetes 
körülmény is tesz ékesenszóló bizonyságot, hogy az utolsó 
ülésszak óta súlyosabb polgári bűu vagy vétség alig adta 
elő magát. Mindezt az elnök a püspöki kar buzgó tevé-
kenységének rója fel érdemül. Jelenti továbbá, hogy a j e -
zsuiták missiói üdvös eredmény nyel terjesztik a keresztény 
polgárisodást a vadak közt s ennek kapcsán átmegy az áta-
lános tanítási ügyre, melyről a következő, figyelemreméltó, 
szavakat mondja: 

„A nyilvános tanítás, minden polgárisodásnak s a 
szabadságnak ezen föfeltétele, gondos figyelmünknek fő tá r -
gyát képezi, mely eddig első sorban az elemi iskolákra i rá -
nyult, mint a melyek a felsőbb kiképeztetésnek és müvelt-
ségnek elkerülhetlenül szükséges alapkövét képezik. I t t 
sajnálattal kell említenünk, hogy a fonálló törvények épen 
nem arravalók, miszerint a kormányt azon helyzetbe hozzák, 
hogy ez ügyben üdvös eredménynyel bármit is tehessen s a 
közoktatásnak ezen époly fontos mint szükséges ágában a 
frisebb lüktetést, a gyorsabb haladást, megfelelő eszközök-
kel előmozdíthassa. Az iskolatestvérek jeles vezetése alatt 
álló néhány szabad iskola s azon néhány intézet, melyet az 
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irgalmasnénikék s a Jézus sz9nt szivéről nevezett apáczák 
országunkban legújabban alapítottak, nem elégségesek arra, 
hogy e hiányokon kielégitőképen segítsenek. Míg a többi 
iskola a tanítók alkalmazását illetőleg a tétlen tartományi 
iskolatanácsoktól, a díjazást illetőleg a községektől, függ, 
addig mindig az >n szomorú tapasztalást fogjuk tenni, hogy 
számtalan plébániában nincs iskola s hogy a fenállók kö-
zül majd itt, majd ott, egyik másik eltűnik, melyet a t a r -
tományi tanácsok a leghitványabb ürügyekből vagy roszul 
felfogott takarékossági tekintetekből feloszlatnak, míg a 
többiekben a tanítóknak fizetése oly nyomorult, hogy több-
nyire csak oly egyének vállalkoznak a tanitói pályára, k ik 
átalános képtelenségük vagy épen erkölcsbeli hiányaik 
miatt máshol meg nem türetnek. Ebből következik, hogy 
még azon gyermekek is, melyek ez úgynevezett iskolákba 
járnak, mi kiképsztetésüket illeti, nem nagyon különböz-
nek azoktól, k ik soha semmiféle iskolába se já r tak , h a -
csak nem abban, hogy néha, hála a tanitói rosz példának, 
erkölcsileg roszabbak amazoknál. 

Mindezeknél fogva a közoktatásügyi minister meg-
felelő törvényjavaslatot terjesztend önök elé, mely által a 
kormány felhatalmaztatok mindenütt, hol szükségét lát ja, u j 
iskolákat nyitni, kellőleg képzett tanítókról s azoknak kellő 
díjazásáról gondoskodni, valamint az iskolákat a megkí-
vántató tanszerekkel ellátni. Ez úton a kormány rövid idő 
alatt annyi iskolát remél nyithatni, hogy 200,000 gyermek 
elemi oktatást nyerhessen. 

A középtanodák a jézustársasági a tyák vezetése alatt 
tetemes és örvendetes haladásnak indultak. Mint u j intéze-
tek ezek sem állhatnak a tökélynek azon fokán, melyet az 
államnak jól felfogott érdeke kívánatossá tesz, a miértis 
önök uraim ezeknek taneszközeit és dotatióját egyes pon-
tokban javitani s ez által azon gyümölcsöket is öregbiteni 
fogják, melyeket ezen intézetek ily bölcs vezetés alatt b iz -
tosan ígérnek. Ez által csak szent kötelességet teljesítünk 
a haza iránt, mert midőn az if júságnak módot nyujtunk 
hasznos ismeretek gyűjtésére, megakadályozzuk azt, hogy 
legszebb éveiket tétlenságben töltvén, a hazának nem re -
ményévé, hanem veszélyévé váljék." 

Jelentetik továbbá, hogy az árvák s pedig a figyer-
mekek számára az iskolatestvérek, a leányok számára pe-
dig a sz. Gondviselésről nevezett apáczák vezetése alatt sze-
retetházak fognak alapíttatni, melyekben a gyermekek 
nemcsak elemi tanítást, hanem a különféle mesterségekben 
kellő oktatást is nyerendnek. Hasonló üdvös lendületet vet-
tek az országnak egyéb jótékony intézetei, k ó r - és ápoló 
házai is, mióta azoknak kezelése a szürkenénikékre bíza-
tott, ugy, hogy az egész üzenet jeles példányképét nyúj t ja 
s mintegy egész sorát tartalmazza azon elveknek, melyek 
szerint egy keresztény katholikus országot kormányozni 
kell. Adja Isten, hogy Ecuador köztársaság még soká él-
vezhesse ezen rendszernek áldásdús gyümölcseit. 

IE0DAL0I. 
Dupanloup legújabb röpirata. 

Midőn az 1866-iki porosz-osztrák hadjárat után azon 
kérdés merült fel : m i n e k k ö s z ö n h e t ő a p o r o s z 
s a d o v a i g y ő z e l m é t ? közönségesen azt felelték, hogy 
a gyorspuskának. De a 70-iki franczia-porosz háború, mely-
ben a francziák mitrailleuseik daczára megverettek, bebizo-
nyitá, hogy nem annyira az anyagi erő, nem gyorspuska, mint 
inkább az értelmiségi túlsúly, volt tényezője azon fölénynek, 
melyet Poroszország legújabb időben Eurqpa valamennyi á l -
lam;1. felett kivívott. Azóta uagy zűrzavart veszünk észre 
a törvényhozóházakban, A franczia törvényhozó testület 
nyiltan bevallá, hogy Poroszország elemi iskolái által ve-
rettek meg. A ministerek közoktatási törvényjavaslatokat 
terjesztenek elő, hogy a közműveltséget siettessék ; de egyik 
szerencsétlenebb a másiknál, mert közoktatási rendszereik 
keretéből k i f e l e j t i k a k e r . n e v e l é s t , m e l y 
e g y e d ü l k é p e s b e c s ü l e t e s é s e r k ö 1 c s ö s n e m -
z e d é k e t b i z t o s í t a n i a h a z á n a k . Bizony pedig 
ha törvényhozó uraiméknak nem válik szégyenére a müveit 
Poroszország után baktatni, ne rösteljék Poroszország köz-
oktatási törvényeit se tanulmányozni és azokat, ha hasonló 
eredményt felmutatni óhajtanak, saját hazájukban is életbe-
léptetni. 

Orleans nagynevű püspöke e napokban kiadott röp-
iratában francziáival Németországnak az elemi oktatásra 
vonatkozó törvényeit ismerteti meg. Rövid kivonatban köz-
löm tartalmát. Ajánlom magyar törvényhozó testületünk 
s mindazok figyelmébe, k ik azon divatos elfogultság j á rma 
alatt nyöszörögnek, hogy megmentjük a hazát irni, olvasni 
és számolni tudó nemzedékkel, ha épenséggel a 10 pa ran -
csolatot, a katekizmust, fitymáljuk is. 

Az egész röpirat h a t részből áll. Az e l s ő részben 
szerző kutat ja , minő szellem lengi át Németországnak az 
elemi iskolákat illető törvényeit — és valamint Cousin, 
Saint-Marc Girardin és mindazok, k ik Némethont tanul -
mányozták, ugy szerző is azon végkövetkezményre ju t , 
hogy az elemi oktatásnak czélja nem más, mint az a la t tva-
lóknak v a l l á s - e r k ö l c s ö s n e v e l t e t é s e a k e r e s z -
t é n y s é g á l t a l . « 

A közoktatást Poroszországban még II . Frigyes szer-
vezte. Az általa 1763-ban szentesitett és közre bocsátott 
közoktatási törvény máig érvénynyel bir és Némethon v a -
lamennyi államai, a katholikusok úgy, mint a protestánsok, 
követik azt. Dupaftloup röpirata kivonatát közli mindezen 
tövényeknek, mind pedig az ujabb ministeri rendeleteknek 
és utasitásoknak. 

Én csupán egy 1834-ben kiadott körrendeletnek kővet-
kező passusát jegyzem ide, minthogy a többieket ugyan-
azon szellem lengi át : Hogy az iskoláztatás a czélnak meg-
feleljen, szükséges m i n d e n e k e l ő t t , h o g y a t a n í -
t ó k m é l y e n á t l e g y e n e k h a t v a a z o n f e l e k e -
z e t h i t é l e t e á l t a l , m e l y h e z i s k o l á i k t a r -
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t o z n a k , h o g y a h i t b e l i é s e r k ö l c s i i g a z s á -
g o k a t p é l d a é s s z ó á l t a l t a n o n c z a i k b a á t -
ü l t e t n i i g y e k e z z e n e k . 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
rt 

— Személyzeti. 0 felsége Schopper György esztergo-
mi apát-kanonokot, a Pazmaneum igazgatóját, bölcsészet-
s hittudort rozsnyói püspökké kinevezte. Ad multos annos. 

— Ő felsége Róder Alajos nagyváradi apá t -kano-
nokot a pesti központi papnövelde igazgatójává nevezte. 

— Ő herczegsége, Magyarország primása, kegyes fő -
pásztorunk, a pesti irgalmasnénék házának tágitására k é t -
ezer forintot kegyeskedett ajándékozni, miért az illetők 
legforróbb hálájukat fejezik ki a nagylelkű főpásztor iránt. 

— Beküldetott előfizetési felhivás ily czimü műre : 
Egyházi szónoklattan , irta Schleiniger Miklós, fordít ja 
a veszprémi növendékpapság Pázmányköre. A 24—26 
ivre terjedő mű megjelen j uni us hónapban. Előfizetési ára 1 
f r t 50 kr. Tiz példány után tiszteletpéldány jár . A f t . papság 
figyelmébe melegen ajánl juk a veszprémi növendékpapság 
munkásságát. 

— Boküldetett : A csalhatatlanok. Népies elbeszélés. 
Németből Bollanden Konrád után. Eger. Ára 1 f. Megren-
delhető az Egr i egyházmegyei Közlöny és az Egri Nép-
újság szerkesztőségeinél. — A pápai tévmentességet a rosz 
sajtó annyira eltorzította, hogy minden pap előtt lelkiisme-
retbeli kötelesség annak tiszta, helyes, értelmét terjeszteni, 
az előítéleteket eloszlatni, melyek a hívőkben mintegy 
megrögzöttek. E czélra Bollandennek ezen elbeszélése igen 
hasznos szolgálatot tesz, a miért méltán ajánljuk a f t . pap-
ság figyelmébe. 

— Dr. Friedrich müncheni tanárt a „Nürnbrg. A n -
zeiger" 1865-ben megtámadta, mely támadásra a tudós 
tanár úr február 13-án következőleg válaszolt: „Der 
Nürnberg. Anzeigr." hat mich in seiner Nummer vom 
7. február mit einem ganz unverdienten Lob beehrt. Ich 
suchte das Lob des „Anzeigers" nicht und will es auch in 
Zukunf t nicht verdienen. Nichts liegt mir ferner, als ein 
„ f r e i s i n n i g e r , a n t i p a p i s t i s c h e r , D o c e n t " sein 
zu wollen. W o d e r P a p s t , d a d i e K i r c h e u n d 
o h n e d e n P a p s t k e i n e K i r c h e , i s t a u c h m e i n e 
L o s u n g . Dr. Friedrich." — Természetesen a tudós tanár 
úr nézetei 65 óta megérlelődtek s most az egyház ott van, 
hol — hol Friedrich tanár úr van. Ez azután sapientis est 
consilium mutare in melius (?). És mennyi tudós ember ment 
ily metamorphosisgn keresztül ! 

— A müncheni várostanács a mult évben elhatározta, 
hogy a fensőbb leányiskolában a vallástanitást megszünteti, 
mert nem talált papot, ki a városatyák kivánatának értel-
mében a pápai tévmentességet a kátéból kihagyni késznek 
nyilatkozott volna. A kormány a várostanács határozatát 
helybenhagyta. Az érsek azonban tiltakozott a kormánynál 
a városnak ezen végzése ellen s azt az ajánlatot tette, hogy 
jelöljön ki a hatóság egy termet, melyben az érsek által 
küldött vallástanitó a vallásra oktassa azon leánygyerme-
keket, kiknek szülei kivánják, hogy leányaik vallást 

tanuljanak. A nemes tanács ezen ajánlattal szemben azt fe -
lelte a kormánynak, hogy megmarad előbbi határozata mel-
lett. Tehát a müncheni fensőbb leánytanodában vallás nem 
tanit tatik. 

— Az augsburgi püspök böjti pásztorlevelet intézett 
híveihez, melyben különösen a vallásellenes sajtóval foglal-
kozik, inti, kéri, óvja, hiveit, hogy azon lapokat, melyek az 
egyházat akár tanában, akár intézményeiben, akár fejében, 
bántalmazzák, semmi áron se járassák, de ha ingyen k ü l -
detnének is, ne olvassák. — Hogy a hit nálunk is mindjob-
ban kialszik a hivek s, mondjuk ki, nagyrészt a papok szi-
vében is, ennek oka a vallásellenes sajtó, tís hol az ellen-
méreg ? 

— A karlsbadi kerületi iskolatanács boldogító libera-
lismusában a lichtenstadti katholikus iskolába Spitz Móricz 
zsidót nevezte ki tanítóul. Az odavaló katholikusok felszó-
lalásait a tisztes iskolatanács figyelmére se méltatta s igy a 
szülők kénytelenek voltak a belügyi s vallásügyi minister-
hez vinni panaszukat, k ik Spitz Móricz urat a katholi-
kus iskolából eltávolították és zsidó iskolában alkalmazták, 
minthogy bizonyítványa szerint úgyis csak zsidó iskolák 
számára volt képesítve. Ezzel természetesen a liberális isko-
latanács nem sokat törődött. És ez nem is csuda, midőn az 
állami főiskolatanács elnöke Ausztriában zsidó. 

-— Michaudról Párisból ezeket í r ják : „Napoleon 
a legutóbbi időben mindent elkövetett, hogy nemzeti egy-
házat alakítson. Azért, ahol csak lehetett, gallíkánérzelmű 
püspököket nevezett ki, például Darboy érseket. Ezek ha -
sonérzelmü papokkal vették magukat körül. Igy jutott Mi-
chaud Darboy körébe. Marét egész nagy munkát adott 
ki császári költségen a pápa ellen. A ministerek, Ollivier, 
Daru, mind meg voltak nyerve a nemzeti egyház eszméjé-
nek. Innét ellenséges tartásuk a zsinat alatt. A császár 
kedvencz püspökei a zsinaton heves ellenzéket képeztek s 
azonkívül összeköttetése a német s franczia nemzeti egyhá-
zak alakítása után vágyakodóknak nyilvánvaló volt. Isten 
azonban máskép rendelkezett. Az infallibilitas kimon-
datott, de Napoleonnak nem volt többé alkalma emiatt az 
egyháztól elszakadni. Lebukott a trónról. A püspökök, kik 
vele tartot tak, a csapások alatt észre tértek, meghódoltak, 
ugy az egész papság. Pusztán Jáczint és most Michaud ger-
jesztik az embereket szánalomra nyomorult viseletük által. 
Darboy Michaudt, ki ellen pedig többször kellett volna mint 
főpapjának fellépnie egyházellenes izgatásai miatt, mindig 
legyezgette s ez most a sírban is megbecsteleníti." 

Szeretetadosnányok »szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa. számára. 

Összeg az előbbi számból: 1222 forint 15 kr., 40 
f rank aranyban, 39 régi húszas, 9 uj ezüst fr tos 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 19 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér, 2 régi tallér. 

Osvald Péter németladi plébános: „In Deo faclemus 
virtutem et ipse ad nihilum deducet inimicos nostros." Ps. 
107. . . . • . . 2 f r t 

Lafrankó Károly . . . . 50 kr 
Vögl Róza . . , . 20 „ 
Téglásy Mária 10 „ 
N. N 50 „ 
Kozma Julianna 30 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodái i-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, márczius 2-án. 18. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör -
levele. — Utóhangok a „Visszhangra" egyházi nevelésünk-
ről. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Fm. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Bai iaa iuus Hieracensis Episcopus de unione utrius-
que Ecclesiae Latinae et Graecae circa a. 1303 varias scri-
psit litteras,1) in quibus Romani Pontificis summám auctori-
tatem et in docendo infallibilitatem profitetur. In Epistola 
I. inquit: „Cum divina providentia nihil inordinatum dimit-
tat omnisque multitudo ordine per se careat, nisi reducatur 
ad unum princípium ; pluralitas enim principiorum et caren-
tia principii similis sunt inordinationis : Romanae gentis 
universa multitudo sub uno est ordinata principio, Ecclesia 
videlicet Romana et eius Praesule, quem omnes honorant, 
non tamquam armis et vi, sed tamquam a Domino Christo, 
ordinatum , . . . illius mandata omnes non tamquam Apo-
stolica tantum, verum etiam dominica scripta recipiunt et 
adorant et omnes ab illo corrigi sua et retractari 
suscipiunt." Loquitur dein de malis ex anarchia et polyar-
chia Graecorum exortis. In Epist. 2. causam adfert, a qua 
repetendum, quod in remotioribus a Romana Sede regioni-
bus haereses emerserint, non autem Romae et circa Romam : 
„Quod, inquit, in machina universi contingit, quod quae 
longinquius a Deo distant, procliviora sunt ad peccandum 
et minus determinata et mutabiliora, quae vero propinqui-
ora sunt, eadem in bono permanentiora et stabiliora et ma-
gis determinata : idem in Ecclesia etiam profecto contingit. 
Plurimae enim et teterrimae haereses in partibus, magis 
a Romana distantibus, ortae sunt : Romae vero vel prope 
authores haeresis facti non sunt. M a t r e e n i m E c c l e -

') Vide Bibl. Patrum T. 3. 

s i a r u m o m n i b u s v e r i t a t i s r a d i o s e m i t t e n t e 
profecto contingebat propinquiores magis, quam longinquio-
res, illuminari." Item : „ E t e x i l l a q u i d e m ( R o m a n a ) 
E c c l e s i a n u l l a h a e r e s i s s u p e r i o r i b u s t e m -
p o r i b u s o r t u m h a b u i t : n u l l a v e r o a l i u n d e 
o r t a r u m o c c i d i t s i n e i l l i u s p r o v i d e n t i a . " E t 
in alia Epistola resolvit dubium, an solius etiam Romanae 
Ecclesiae fides necessario amplectenda sit, an vero insuper 
Generalis Concilii sive totius Ecclesiae auctoritas requira-
t u r ? „Necessarium autem, inquit, arbitror adhuc et illud 
tibi ostendere, quod licet tria dixi superius esse, quae coë-
gerunt me credere et ex Filio Spiritum Sanctum procedere, 
hoc est, multos magnorum Sanctorum hoc apertissime t r a -
dere, matrem Ecclesiarum (Romanam) hoc semper dicere, 
per Generale etiam Concilium hoc fuisse affirmatum : tamen 
quodlibet horum sine aliis per se visum non habent reliqua 
duo opposita, satis se habere considero, ut idipsum cre-
datur.4) 

Georgius Trnpezuutinus e saeculo XV. „Creden-
dum est, inquit, fieri non posse, ut Romana Eccle-ia, quae 
prima est et per quam universalis, ut una sit, habet, in hae-
resim labatur. Etenim si et ipsa cum haereticis aberraverit, 
in quamnam unam et sanctam nos Christiani credemus ? 
Necesse enim omnino erat nobis tradi divinitus Ecclesiam 
firmám, minime lubricam et quae in pietatis dogmatibus 
falli non posset, ut haberemus ab haereticis vexati, sive etiam 
nos ipsi addubitantes, quo possemus confugere. Haec vero 
est Romana . . . Virtus enim illius, qui dixerat : „Et portae 
inferi non praevalebunt adversus earn," conservavit et con-
servabit ipsam praeterea maculae et labis expertem, incul-
patam, intaminatam, ab omni haeresi disjunctissimam re -
ctumque veritatis interpretem."3) Infallibilitatis Ecclesiae 
Romanae causam repetit a virtute Christi, quae erat, est et 
erit apud Supremum Ecclesiae illius Doctorem, qui sicut 
aberrare non potest , ita rectus est aeternae veritatis 
interpres. 

Joannes Plusiadenus in dissertatione pro Florentino 
Concilio scripta :4) „ Sal vator, inquit, volons Ecclesiam suam 
in ordine perseverare, Petrum Apostolorum primum esse 

2) Vide Thomassin. Dissertât. 18. in Synod. Rom. a. 532. 
3) -Apud Allât. Graee. Orthod. p. 568. 
4) Tom. I. Graee. Orthod. Leon. Allât. 
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lege sanxit et illius Successores eodem ac ilium principatu 
poliere, curare et gubernare Ecclesiam, alias in Dei Eccle-
sia confusio potius, quam unio, esset;" cumque objici sibi 
animadvertisset f e r r i id quidom p o s s e , s e d P o n t i -
f i c e m e s s e , q u i u n i v e r s a m E c c l e s i a m t a m -
q u a m r e g u l a d i r i g a t e t p r a e s c r i b a t f i d e m , 
p e r c i p i n o n p o s s e : tum „hoc, inquit, ab ore Salva-
toris habuit. Dixit enim Salvator : Petre pasce oves meas 
et Tibi dabo claves regni coelorum etc et rursum: Simon 
saepius voluit satanas cribrare vos, ut frumentum ; ego au-
tem oravi pro te, ne deficiat fides tua etc. A b h i s a u c t o -
r i t a t e m a c c e p i t c o n f i r m a n d i e t e x a m i n a n d i 
e t d i r i g e n d i e t c i r c a f i d e m c o r r i g en d i . " Re-
spondet ad objectionem schismaticorum et ex verbis Christi 
probat infallibile Romani Pontificis magisterium, quod illis 
conceptu difficile apparuit. 

Bcssarioi i Archi-Episcopus Nicaenus, postea Cardi-
nalis et Patriarcha Constantinopolitanus dictus, a. 1463. 
exaravit ad suos encyclicam epistolam,6) in qua scribit: 
„Agnoscite matrem et magistram. Percurrite volumina. 
Si accurate perpenderitis, Ecclesiam Romanam reperietis 
supra omnes statim ab initio habere principatum et adeo 
universae Ecclesiae praeesse, ut s i n e e a n i h i l o m n i -
n o e c c l e s i a s t i c a r u m q u a e s t i o n u m a c d o g m a -
t u m a l i q u a n d o c o n c l u s u m c r e d i t u m q u e s i t -
Haec ilia revera est, super quam Christus aedificavit suam 
Ecclesiam. Haec est ilia, quae Petri fidem tenet et conser-
vât aliisque praedicat. Qui earn sequuntur, unam cum ea 
Ecclesiam faciunt, q u i a b e a d i s c i s s i s u n t e t a 
s u a c o m m u n i o n e d i s j u n c t i , s a l u t e m c o n s e q u i 
n o n p o s s u n t , — — E c c l e s i a e R o m a n a e d o -
c t r i n a m e t f i d e m s u s c i p i t e a c P o n t i f i c e m 
e t P a s t o r e m , i p s i u s E c c l e s i a e C a p u t e t P r i n -
c i p e m e t f i d e i d u c e m a c d o c t o r e m e s s e e x i -
s t i m a n t e s , i p s u m v e n e r a m i n i e t d u c t o r e m 
i t i n e r i s , q u o d d u c i t a d v i t a m, s e q u i m in i. Nam 
hoc etiam esse ad salutem maxime necessarium optime sci-
tis, nosse proprium pastorem, pernoscere caput plenitudinis 
fidelium. Christus legislator meliorem profecto regiminis 
rationem Ecclesiae suae statuit, Petrum constituons Monar-
cham et per ipsum eius successores. „Tu enim, inquit, es 
Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam ;" 
et rursum : „Et tibi dabo claves regni Coelorum ;" et iterum : 
„Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. " Et ne 
putetis me novam sanctionem introducere ; redigite in me-
móriám quotquot in antiquis historiis, quotquot in actis uni-
versalium Conciliorum, culti et exercitati estis, quantam po-
testatem Romanus Pontifex habeat supra omnem Eccle-
siam." De Bessarione in libro, cui titulus: Elogia S. R. E. 
Cardinalium,6) haec leguntur : „Graecorum decus, quo nemo 
gentis suae Christiana pietate praestantior, nemo illustrior 

doctrina, nemo generosis moribus ornatior, saepius 
Summo Pontificatu dignus existimatus." Unde collige, 
quantum illius testimonio insit ponderis. 

JosephusII . Chaldaeorum Patriarcha, f 1714., edidit 
librum catecheticum sub titulo „Makzitha mricta" seu Spe-
culum tersum, qui liber nihil est aliud, quam Patriarchae 
illius fidei confessio et Chaldaeorum brevis ot solida in fide 
institutio. Totius primi capitis materia juxta Josephi 
Simonis Assemanni latinam versionom7) haec est : „Quod 
Ecclesia Romana est caput Ecclesiarum omnium atque adeo 
Dominus noster Papa est Pater universalis omnium Christi-
anorum et quod fieri nequit, ut eadem Romana Ecclesia in 
rebus fidei aberret." Sectio 4 - a : „Quod fieri nequit, ut Papa 
Romanus erret in fide." 

Armenis,, circa fidei capita instrui volentibus, re-
scripsit Clemens Papa VI. die 11. Decembr. 1351. litteras 
in3criptas: „Venerabiii f ra t r i Consolatori dicto Catholico-
rum Armenorum."8) E quibus pauca delibare sufficiat : „In 
primo igitur capitulo responsionis tuae, in quo pro funda-
mento ipsius Catholicae fidei praemittis, quod tu et Ecclesia 
Armenorum, quae tibi obedit, creditis et tenetis, . . . quod 
eadem Ecclesia Romana, cuius Summus Pontifex est Papa 
Romanus, est sola Catholica et in ea sola est vera salus et 
u n a v e r a f i d e s , . , quaerimus : si credis tu et Ecclesia 
Armenorum omnes illos, qui in baptismo eamdem fidom 
catholicam receperunt et postmodum a communione fidei 
eiusdem Ecclesiae Romanae, quae una sola catholica est, re-
cesserunt vel recedent in futurum, esse schismaticos et hae-
reticos, si pertinaciter divisi a fide ipsius Romanae Ecclesiae 
perseverent ? Si credidisti et adhuc credis solum Romanum 
Pontificem, dubiis emergentibus circa fidem catholicam, 
posse per determinationem authenticam, cui sit inviolabiliter 
adhaerendum, finem imponere et esse verum et catholicum, 
quiaquid ipso auctoritate clavium sibi traditarum a Christo 
determinat novum et quod determinat esse falsum et haere-
ticum, tale sit censendum ?" Fidem requirit Papa in infallibile 
magisterium Romani Pontificis a Patriarcha Armeno in fide 
doceri volonte. Jam saec. 4. Isaacus Armenorum Patriarcha 
sic de Petro locutus est : „Divinum effatum dum Ecclesiam 
nobis indicat, non intelligit illam confectam ex lapidibus et 
lignis, sed coetum hominum aedificatum super firmam petram. 
Vera ergo ilia fides est Ecclesia, quae colligit nos et aedificat 
in unam unitatem scientiae Filii Dei. Idem ipse enim vivifi-
cans Christus nos docet, cum ait Petro : „Tu Petra es et super 
hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non 
praevalebunt adversus te." Quid igitur intelligendum nobis 
est, dum petram audivimus vocari Petrum? Num quasi al i-
quam petram ? Absit. Sed hominem rationalem, Apostoliéi 
chori principem. Ipse vero, quia inconcussa fide Christum 
Filium Dei confessus est, beatitudinem acquisivit ac Petra 
vocatus est."9) Contra Petrum non praevalebunt portae in-
feri, qui ob inconcussam fidem meruit esse fundamentum 
Ecclesiae, utique perpetuum in suis successorib us. 

A. 1736. habita est in MonteLibano Synodus Provin-
cialis Patriarchae, Archi-Episcoporum, Episcoporum, nec 

5) V. opuscula aurea theolog. ab Arcudio édita Romae 1630. 
6) Romae typ. Ant. de Rubeis. 1751. 

") Biblioth. Oriental. Clementino-Vaticana, Romae, 1719 —1728. 
Vol. 4. T. 3. 

8) Vide intégras apud Raynald. ad a. 1351. 
9) Mair Scriptor. Veter. nova Collect. Romae, 1838. t. 10. 
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non Cleri seecularis et reguláris nationis Syrorum M a -
ronitarum, cuius acta typis vulgata sunt Romae 1820. 
Cap. 1. De symbolo fidei eiusque professione inscri-
pto statuiturp. 10.: „Quaecumque a Summis Romanis Ponti-
ficibus in materia fidoi et morum advorsus emergentes er-
rores et perniciosam tum Catholicorum, tum Haereticorum 
aut Schismaticorum doctrinam ad nostram usque aetatem 
definita sunt et in posterum definientur, ea non modo in-
tegre inviolatequo custodiri ab omnibus praecipimus, sed 
etiam o latino in arabicum converti et in codicem rediffi 
atque apud unamquamque Catbedralem Ecclesiam, etiam 
Patriarchalem, conservari injungimus. Qui secus senserit 
aut docuerit, ad Patriarcham deferatur graviter pu-
niendus." Ergo nec sentire, nec docere, aliter licet, quam de-
finierunt Summi Romani Pontifices, conformiter emissae ab 
omnibus in Synodo fidei professioni : „Caetera item omnia 
suscipio et profiteor, quae recipit et profitetur Sancta Ro-
mana Ecclesia simulque contraria omnia et scbismata et 
haereses, ab eadem Ecclesia damnatas, rejectas, anathema-
tizatas, ego pariter damno, rejicio et anathematizo. Insuper 
Romano Pontifici, Beati Petri Principis Apostolorum Suc-
cessori ac Jesu Christi Yicario voram obedientiam spon-
deo ac juro. " 

Testimoniis singulorum SS. Patrum et Scriptorum 
Ecclesiasticorum adnectuntur testimonia ex actis aut defi-
nitionibus Conciliorum desumpta. 

Existit Collectio Canonum Nicoenoruni, qui dicun-
tur Arabici et quos in Nicoeno Oecumenico Concilio I. la-
tos fuisse contendunt praeter Franciscum Turrianum10) 
Abrahamus Echellensis Syro - Maronita, linguarum Ara-
bicae et Syriacae professor Parisiis,11) Cardin. Aquirre i a) et 
eruditissimus anonymus Auctor dissei'tationis de eo, quod 
Canones vulgo sic dicti Sardicenses- révéra sint Canones 
Nicoeni,13) qui posterior minime de cetero negat in editi-
onibus horum Canonum recentioribus post Trullanos Ca-
nones quaedam sequioris aevi moribus fuisse accomodata. 
Quidquid sit de eo, an praedicti arabici canones sint a Ni-
coeno Concilio decreti, certum est l - o Canones illos vi-
gere ac valere et non in libris vel lectione tantum cognitos 
esse, sed etiam injudiciis usuque continuato per saecula pra-
cticari apudMelchitas, Jacobitas, Nestorianos, Coptos, Abys-
sinos et Armenos omnes vel scbismate vel haeresi ab Ecclesia 
Catholica dissentientes.H) 2. Canones illos esse vetustissimos 
et saeculo V-o antiquiores ; jam enim saeculo illo Nestoriani 
et Eutycbiani a Catholicis separari coeperunt ; nisi ergo 
existimandum est, quod in gratiam Catholicorum atquo in 
proprium suum caput, ut dici amat, mentiri et canones, si-
gnanter 39, confingere voluerint, qui ipsorum Patriarchas ita 

Romani Pontificis subjicit potestati, ut diro anathemate fe -
r iantur , nisi absolute eius obediant imperio. Ut enim Ter-
tullianus in libro Praescriptionum ait : „Nemo mentitur in 
suum dedecus, sed in honorem. " Canonis praedicti, quatenus 
is ad Romanum Pontificem refertur, tenor est sequens : „ I l -
le, qui tenet Sedem Romae, caput est et princeps omnium 
Patriarcharum ; quando quidem ipse est primus, sicut Pe -
trus, cui data est potestas in omnes principes Christianos 
et omnes populos eorum, ut qui sit Vicarius Christi Domini 
nostri super cunctos populos et universam Ecclesiam Chri -
stianam et quicunque contradixerit, a Synodo excommuni-
ca to . " 1 5 ) 

Conciliu m Constantiiiopolitaiiiini I. a solis orien-
talibus Episcopis a. 381. celebratum non aliam ob causam 
receptum est ab Ecclesia, quam quia S. Damasus illud, 
quantum adtinet ad Symbolum fidei ibi conditum, respe-
ctive ad Nicoenum ampliatum, confirmavit, ut ipse Pho-
tius16) fatetur: „quibus, ait, haud multo post et Damasus 
Romae Episcopus e a d e m c o n f i r m a i s s u o q u e c o n -
s e n s u c o m p r o b a n s accessit." Infallibilis esse debet 
auctoritas, quae sua confirmatione efficit, ut Symbolum in 
Concilio, convocatione sua et numero Episcoporum non 
oecumenico, editum ab universa Ecclesia recipiatur. Ex Hi -
stória notum est canones a Concilio hoc editos, nominatim 
tertium, de Episcopi Constantinopolitani proaedria a Roma-
nis Pontificibus non fuisse approbatos nisi in Concilio La -
teranensi IV. 

Eodem anno 381. habitum est Concilium Aquileieitse 
ex omnibus vix non Occidentis provinciis congregatum. In 
sua ad Gratianum Imperatorem epistola aiunt Patres: „To-
tius orbis Romani Caput, Romanam Ecclesiam atque i l la m 

sacrosanctamfidem Apostolorum ne turbari sineret, obsecran-
da fuit dementia vestra. I n d e enim in omnes venerandae 
communionis jura dimanant.17) Vinculo communionis etiam 
in fide, imo praecipue in fide, non possunt omnes Ecclesiae ob-
stringi Ecclesiae Romanae, nisi ipsa sit in fide ab errore 
prorsus immunis, id est infallibilis. Huic Synodo, quam Ec-
clesia universa rocepit, interfuit etiam. S. Ambrosius, cuius 
celebre est dictum,18) „ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ubi Ecclesia, 
ibi nulla mors, sed vita aeterna ;" et iterum „non habent 
Petri haereditatem, qui Petri Sedem (alii legunt „fidem") 
non habent, quam impia divisione discerpunt."19) 

(Folyt köv.) 

Utóhangok a „Visszhangra" egyházi nevelésünkről. 

A „Religio" becses hasábjain két czikksorozat jelent 
meg „Reflexiók" és „Visszhang" czim alatt. Az utóbbinak 
„Quid" aláirással ellátott irója felhivást intéz feleihez, 
melyben felszólit a küzdtérre, provocál, hogy férfias nyil t-

10) Mansi Collectio Concil. t. 2. edit. Florent, 
•i) V. ibid. 
12) Concil. Hispan. t. 1. Dissert. 8. 
'3) Posonii 1808. 
14) V. Assemanni Praefat . ad librum de Catholicis seu Patriarchis 

Ckaldae orum et Nestorianorum. 

V. Mansi c . 1. pag. 965 
I6) Libr. de Synodis. 
" ) Labbe t. 2. Concil. 
18) Enarratio in Psalm. 40. 
19) De patientia. 

16* 
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sággal mondják ki nézeteikot főleg azok, k ik egyházi neve-
léssel foglalkoznak. 

A provocatio méltányos és jogos, mert oly tárgy pen-
gettetik, mely érdekli egyházunkat, érdekli intézeteinket, 
melyekben a papi pályára i f ja ink készittetnek, de érdekli 
a katholikus népet is, mely a hit, és erkölcs dolgában vár ja 
tőlünk papoktól az oktatást a hitben, a növekedést az e r -
kölcsi tökélyben. 

Haladni a mai kor jelszava, haladni átalában az 
anyagiakban, haladni a társadalmi rendszerben, haladni 
mindabban, mi hasznos, nemes, művészi, társadalmi ; úton 
útfélen találkozunk ezen eszmével és ki ne üdvözölné azt, 
látva, hogy az emberiségre, annak anyagi boldogitására, a 
haladásból haszon, előny, háromlik. Miért magasztalják ama 
helyeket, dicsérik amaz intézeteket, melyekben a haladást 
elősegitő eszközök létrejőnek, dicsőitik azokat, k ik az ily 
perfectio eszközlői és ez irányban tanitanak, fáradoznak ? 
De minél örvendetesebb ezen az úton a haladás, annál f á j -
dalmasabb az erkölcs, a tökéletesedés, ösvényén a vissza-
maradás, hogy ne mondjam a hanyatlás, melyet napja ink-
ban fájdalommal tapasztalunk. 

A mi a papnövendékek neveltetését, tudom ányokbani 
kiképeztetését, illeti, e tekintetben szándokom néhány szót 
emelni, hozzászólni azon sebek orvoslásához, melyek az 
emiitett czikksorozatokban elszámláltattak, hogy igy a se-
beket feltárva, azoknak orvosszereiről gondoskodva, meg-
gyógyithassuk a bajt és lassankint eljuthassunk oda, hogy 
a ba j végkép orvosolva legyen. 

Népünk, értem a katholikus népet, oktatását a h i t -
ben és erkölcsökben papjaitól várja. Ez az út, melyen ő az 
erkölcsi tökéletesedésre, melyről a haladó kor ellenkező 
iránya által lé aka r j ák terelni, visszavezettessék. 

A papnak, hogy oktatni, tanítani, nevelni, tudjon, 
szükséges, hogy maga is tudós, müveit, tudományos, legyen. 
E nélkül czélt érni soha se fogunk. 

A papi pályára szentelt i f j ak a papnöveldékben ne-
veltetnek, hogy innét kilépve a nép oktatóivá válhassanak. 
Ezen papnöveldékről már a fenemiitett czikksorozatokban 
szó volt. Panaszkodólag fakadnak ki a czikkirók, hogy a 
papnöveldékben megvan a szervezeti keret, de hiányzik az 
elevenitő szerves összhang. Er.re kívánok először is visz-

szatérni és czikksorozatomban némely nézeteket elmon-
dani. 

A papi pályára készülő növendékek részint mint v i -
lági papnövendékek a megyei papnöveldékben, részint mint 
szerzetesek a szerzetfőnökök által elég gondosan létreho-
zott kolostori papnöveldékben, neveltetnek. Kettős a czél. 
Az egyik a tudomány, a másik a morál. Vizsgáljuk k e -
véssé, miként kezeltetnek azok jelenleg. 

Közönségesen 4 évre van kitűzve a theologiai pálya, 
melyet az i f jaknak meg kell futni. A tanulmányok ilykép 
vannak felosztva : Az első évben História Revelationis és 
História ecclesiastica, második évben Hermeneutica, Jus 
Canonicum vagy változtatva adatnak elő, kevés Exegesissel. 
A harmad- és negyedévesek a Dogmatica, Morális és Pastora-
lis tanulmányokban kapnak felváltva a két évben oktatás t . 

Már maga a tá rgyaknak ezen felosztása igen czélsze-

rütlen, mely pedig bevett és sanctionált szokáson alapszik. 
Czélszerütlen azért, mert midőn a História revelationis taní-
tására oly sok idő fordittatik, igenigen kevés jut az Exege-
sisre, mely nézetem szerint lényege, talpköve, a theologiai 
institutiónak és az abban előforduló tanulmányoknak. 

A protestánsok legtöbb időt fordítanak a szentirás 
magyarázatára, melyet egyedüli kútfőnek tartanak ; ma jd -
nem az egész ó és uj szövetségan átmennek azt értelmezve, 
míg nálunk alig néhány fejez jt végeztetik, a többi hasonlit-
hatlanul nagyobb rész pedig egészen negligáltatik. 

Több tanártársamtól hallottam, hogy ezen studiumra 
nagyobb súlyt kellene fektetni a theologiai kiképeztetést 
tekintve. 

Először is tehát e tárgyról mondom el nézetemet, mert 
ezt oly szükségesnek tartom a papságra'nézve, hogy e nélkül 
bármely ágában a theologiai tanulmányoknak előmenetel-
ről talán szó se lehet. Az irásra utalta az üdvözitő aposto-
lait, az apostolok a híveket, hogy azokat tanulmányozzák. 
Előre bocsátom, hogy én igen szivesen látok ugyan a t a -
nári pályán oly egyént, ki szép képzettséggel bir és isme-
retekben gazdag, de azt is kivánom, hogy a tanár necsak 
tudós férfi legyen, Irmám tudós, ügyes, tanár, miáltal azt 
értem, hogy a tanár ne arra fektesse a fősúlyt, miszerint t a -
nítványainak sokat adjon elő, ne arra, hogy előadásait bámul-
ják, hanem arra, hogy tanuljanak tőlo és tudják, amit tanul-
nak • mert mit ér az, ha a tanár sokat magyarán, a tanítvány 
pedig a magyarázatból keveset vagy semmit sem értett és 
így semmit se tanult ? Ez pedig csak ugy éretik el, ha a tanár 
többször vizsgál, a tanítványokkal beszélget, vitatkozik. 
Feledjük közönségesen, hogy az életnek kell nevelni; t an í -
tunk az iskolának és igy lesznek tanítványaink sciolijscholae, 
sed non theologi vitae. 

Ezt tar tva szem előtt elmondom nézetemet a theologia 
első practicus tanulmánya, az Exegesis, felett. 

Az Exegesis volna az, melyre nézve óhajtom, hogy 
tüzetesen tanittassék elannyira, miszerint a növendék-
papság, ha lehetne, az egész szentirás értelmezésén á t -
vezettessék. Szokás ugyan a papnöveldékben a szentírást 
olvastatni, szokás néhol a kolostorokban ebéd alatt is 
azt olvasni, de mindez cs:\k száraz mechanica lectio, 
mely minél többször történik, annál nagyobb vágyat ger-
jeszt az auditóriumban annak kellő értelmezése után, m i -
nek hiányát igen tapasztaljuk. Azért az Exegesisnek k e l -
lene egyik főstudiumnak lenni és pedig lenne először á ta lá-
nos, azután pedig specialis, mely utóbbi alatt értem tüzete-
sebb kiszemelését azon helyeknek, melyeket ellenfeleink 
saját tévelyeik támogatására szoktak kizsákmányolni. Ezen 
tanulmányra kellene fektetni a fősúlyt a rigorosumok alatt 
is, hogy ebből a tanári pályára készülők a szigorlatokat 
teljes készültséggel kiállhassák. E nélkül nem magyaráz-
hat juk dogmáinkat, e nélkül nem hathatunk be a morális 
szabta kötelmek megértésébe, minthogy mindezek a szent-
Írásból nyerik érdekességüket. 

(Folyt, köv.) 
Dr. Mészner. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. február 22. A f ő r e n d i h á z f e b r u á r 

20-diki ü l é s e . Ötéves parlamentaris korszakunk alatt 
30ha kellemesebben nem lepettünk meg, mint midőn a 
Pesti Napló f. b. 21-ről kelt számát kezünkbe vettük. Alig 
hit tünk szemeinknek. Valamely régi, eltévedt, számot vél-
tünk kezeinknél lenni, míg végre a lap száma minden k é t -
séget eloszlatott és meggyőződtünk, hogy valósággal állunk 
szemben, hogy a minek előbb utóbb de be kelle követ-
keznie, a felsőházban erélyes szavak emelkedtek azon rend-
szeres elnyomatás ellen, melyet a kormány a katholika egy-
ház felett gyakorol, melyet sem a politika, sem hazánk érde-
ke, nem igazol, annyival kevésbbé enged meg az igazság és az 
annyira kürtölt , de irányunkban soha se gyakorolt, vallás-
szabadság. Nem kételkedünk, hogy a jótékony hatás, me-
lyet a felsőháznak az egyház ügyében kifejtett védelme 
reánk gyakorolt, varázsütésként fogja érinteni az ország 
összes hivő katholikusainak keblét és tetterőre villanyozza 
azokat is, k ik eddig szunyadoztak vagy az uralkodó ant i -
kathol ikus, mondjuk inkább keresztényellenes, szellőtől 
érintve az egyház ügyének védelméért küzdeni ingadoztak. 

Az egyház szabadságát lenyűgöző és minden szaba-
dabb tevékenységre ónsúlyként nehezedő államomnipoten-
tia hazánkban is azon tetőpontra törekszik érni és törekvé-
sét részben már siker is koronázta, mely megtestesülve az 
orosz caesaropapismusban szemlélhető. Ez ideálja a modern 
államnak, mely épen ugy veszi ki magát elvei (?) mellett, 
mint a f rakkba és magas kalapba öltöztetett majom. K a n -
csuka mellett talán még megfér, de „a szabad egyház sza-
bad állam" szólam állítólagos megtestesitőinél, a szabadság 
olyannyira hangoztatott phrasisa mellett, a minden szabad-
ságot önmaga részére monopolizáló állam valóságos gúny 
és nevetség. Ez ellen fel nem szólalni nem lehetett. A felső-
ház felszólaló tagjai bizonyára nagy szolgálatot tet tek 
nemcsak az egyházi szabadságnak, hanem egy átalában a 
szabadságnak minden irányban. 

Mi történt tehát ? 
Az utóbbi parlamentaris évek eseményei sokkal mé-

lyebben nyúltak egyházunk életébe, sokkal láthatóbban 
voltak életereje ellen irányozva, hogysem következményei 
már ma érzékenyen érezhetők nem lennének. A placetum? 
mely az egyház szabadságát van hivatva megölni, a közös 
iskola elve, mely a tanitás jogát az államra ruházza és 
megfosztja az egyházat természetes működéskörétől, oly 
kiáltó módon léptek előtérbe, hogy ellenük országos ülés-
ben felszólalni múlhatatlan volt. Es e két pont az, mely el-
len a felsőház katholikus, részben lutheránus, tagjai szavu-
kat felemelték. Szolgáljanak e sorok részben méltánylásául, 
részben helyreigazításául, azoknak, mik a felszólalók által 
elmondattak. 

Menjünk rendben. 
A vitatkozást a placetum és közös iskolák, nemkü-

lönben az állami tanitóképezdék, ellen a nagytudományu 
kalocsai érsek kezdette meg. Távol vagyunk attól, hogy 
csak legkevésbbé is levonjunk valamit a nagynevű főpap 
beszédének érdeméből. Sőt örömmel ragadjuk meg az a l -

kalmat, hogy az egyház ügyének védelmében kifejtett buz-
góságáért hódolatunkat nyiltan kifejezzük. Mi mintegy 
kezdeteül tek in t jük ezt azon fényes beszédsorozatnak, mely 
mindnyájunk vigasztalására és erősitésére a méltán világ-
hírű érsek ajkairól az egyház védelmére a főrendi házban 
elhangzani fog. Emlékezünk igen jól, hogy b. Wenkheim 
Bélát a negyvenes országgyűlések alatt a nagynevű Lono-
vits egyetlen beszédjével megnyerte nézetének. Azon hitben 
élünk, hogy ami ő excjának jelenleg rövid és a tárgyat 
nem egész mélységében átkaroló beszédjével nem sikerült, 
az jövőben sikerülni fog sokszorosan. Egy mégis sikerült, 
az t. i., hogy a megtámadott ügynek védelmére kelt a cul-
tusminister ő excja. 

„Felélesztette, — úgymond válaszában ő excja, — ő 
felsége azon jogot, melyet ősei a leghosszabb időkig gya-
koroltak." Eltekintve attól, hogy ő excjának ezen állítása 
úgy, amint mondatott, be nem bizonyítható, mert fejedel-
meink egyes alig felemlitésre méltó eseteket kivéve egész 
II . József császárig a placetumot nem alkalmazták, elte-
kintve, mondjuk, ettől, alig foghatjuk meg, miként nevez-
hető a placetum „jog"-nak az egyház ellenében. Ezen állí-
tólagos jog ellenében mi teljes biztossággal hivatkozhatunk 
azon isteni jogra, melylyel az egyházat annak isteni alapi-
tója felruházta, mi dőn megbizta őt hirdetni Isten igéjét a 
nélkül, hogy az apostolok megbízatást nyertek volna tőle e 
tekintetben az államhatalomtól engedélyt kérni. Ez isteni 
jogról bátran elmondhatjuk, hogy ellenében minden más 
követelt jog érvénytelen, keltezzék bár a 15-ik vagy 19-ik 
századból, élt legyen azzal Zsigmond király vagy II . József. 
Isten és isteni jog ellenében jog nem létezik, hanem igenis 
visszaélés és jogtalanság. Isteni jognál elévülésnek nincsen 
helye, mert örök az, mint forrása, az Isten. Igy a place-
tum is nem más, mint tagadása az egyház isteni jogának, 
melylyel a hithirdetésben bir, mint az isteni jog megsértése, 
de nem jog. Ezt állitani annyit tesz, mint az államot az 
egyház, az embert az Isten, fölé helyezni. 

Nem tagad juk mi, hogy az államnak is vannak jogai, 
sőt azokat mi sokkal erősebb, mert isteni, alapra fektetjük ; 
de épen azért tagadjuk, hogy az államaak az egyház sza-
badságát megszorító jogai lennének. Hogyan ? Az állam is, 
az egyház is, Istentől birja hatalmát és e kettő egymással 
ellentétben lehetne ? Isten az egyházat azon joggal ruházta 
fel, hogy az ő igéjét hirdesse és ezzel ellentétben az ál lam-
nak azon jogot adta volna, hogy az ige hirdetésének sza-
badságát korlátozza ? Isten önmagának ellenmondana ? 
Jogot jog ellen állítana fel ? Ezt még józan emberről se te-
het jük fel, Deus autem non est, sicut homines, kiknél néha 
ily ellentétes dolgok is megférnek. Nevezzék bár jognak 
a placetumot, nem lesz ez egyéb, mint visszaélés, mint az 
egyház szabadságát megbénító törekvés. 

Kétszeresen lepett meg azonban a cultusminister ő 
excjának azon nyilatkozata, hogy „valamint a placetum ed-
dig is úgy alkalmaztatott, hogy ezáltal a kath. egyház jog -
körében és szabad mozgásában nem gátoltatott : — ez a j ö -
vőben is igy fog történni a nélkül, hogy ezáltal a kath. 
egyház jogkörére a legkisebb hátrány hárulna." Igen óhaj -
tottuk volna ő excjától hiteles kifejezését hallani annak, 
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mit ért ö excja tulajdonképen az egyház jogköre, mozog-
liatása, alatt és mit számit annak hátrányaihoz ? Minden 
társulatnak és igy az egyháznak is szabadsága, — ezé 
kétszeresen, mert isteni, — főleg abban központosul, ha 
elveit minden akadály nélkül terjesztheti, ha főnökével sza-
badon érintkezhetik. Mindaz, mi e két feltételt lehetetlenné 
teszi, a társulat hát rányára szolgál. A kormány vagy igy 
fogta és fogja fel az egyház szabadságát és akkor beszün-
tetendő a placetum vagy ellenkezőleg fogja fel s akkor az 
egyház nem élvezheti szabadságát és a mi természetes követ-
kezmény, nem áll a minister úr azon állítása, hogy a 
„kath. egyház jogkörére a legkisebb hátrány se hárúl." 0 

(Folyt, köv.) 

ROMA. AZ o l a s z k o r m á n y n a k á l l á s a a z 
ú j o n n a n k i n e v e z e t t o l a s z p ü s p ö k ö k k e l szem-
ben egyházjogi szempontból igen érdekes észleletekre ad 
alkalmat. Tudjuk, hogy a kormány e kinevezéseket egy-
részt arra használta, hogy ismét elhitesse a világgal, mi-
szerint a szentatya tökéletesen szabad és független ; de tud-
juk azt is, hogy a kormány ugyané kinevezéseket volta-
képen arra szerette volna kizsákmányolni, hogy a püspö-
köket a királyi placetum elismerésére kényszeritse, mely 
czélból kijelentette, hogy csak azok számára fogja az illető 
püspöki járulékokat s jövedelmeket folyókká tenni, kik k i -
nevezési bulláikat a megplacetumozásra felterjesztik. A 
kormány azonban csalódott. Nemcsak hogy nem találkozott 
egyetlenegy püspök se, ki a temporáliák miatt meg merte 
volna tagadni az elvet, hanem a kormánynak ezen aljas el-
járása ellenkezőleg a legnagyobb visszatetszést, sőt elé-
gületlenséget s néha még eléggé hangosan nyilatkozó el-
keseredést is szülte az egész nemzetnél, minek következ-
tében a kormány jónak látta magas követeléseit legújab-
ban tetemesen alábbszállitani s ezáltal oly állapotot te-
remteni, melyet, mint mondók, egyházjogi tekintetbon is 
eléggé nevezetesnek tar tunk, hogy bővebben szóljunk róla. 

A minister ugyanis követeléseit akként szabatositot-
ta, illetőleg alászállitotta, hogy legújabban többet nem kö-
vetel, mint azt, hogy az illető püspököknek kinevezési ok-
mánya hiteles alakban mutattassék be neki. E követelését 
azzal indokolja, hogy hivatalosan se hirlapi közlésnek, se 
magány személytől eredő tudósításnak, hitelt nem adhat, 
hanem erre szükséges, miszerint valamint a külhatalmalc 
diplomaticus képviselői és küldöttei megbizó leveleiket, 
ugy a püspökök, mint IX. Pius pápának küldöttei, mutas-
sák be amaz okmányt, melyből kétségbe vonhatlanul kide-
rül, hogy ők csakugyan azok, k i k a pápától e magasztos 
küldetéssel megbizattak. 

A kérdésnek ezen stadiumában nem lesz lehetetlen 
kielégítő eszközt találni, illetőleg oly középutat, mely a 
nélkül, hogy bármelyik félnek jogos igényein csorbát ejtsen, 
mégis a modus vivendi felé vezessen. Mert ameddig a kor -
mány azt követelte, hogy a püspöki bul lákra az exequatur 
szükséges, addig, legalább közvetve, azt állitotta, hogy 
a püspöki kinevezésnek érvénye voltaképen a kormány-
nak exequaturától függ ; ez pedig oly elv, melyet az egyház 
valamint soha el nem ismert, ugy el se fogja ismerni ezen-
túl se. A püspök püspök, mihelyt a pápa őt kinevezte 

és felszenteltette. De másrészről az is igaz, hogy ilyszerü 
kinevezés jogi tény, melynek tényleges létezéséről az é r -
deklett felek kell hogy hiteles módon tudomást szerezhes-
senek. Ha igy á l l í t juk fel a tétolt, azt mondhatjuk, hogy az 
egyház erről ole gendőképen gondoskodott. 

A niceno-arabicumnak 71. canonja szerint az érsek 
az újonnan felszentelt püspök mollé egy öregebb püspököt 
ad azon megbizással, hogy az u j püspököt inthronisálja azaz 
püspöki székébe beigtassa. Hasonlót olvasunk a chalcedonl 
zsinatnak 16-dik actiójában, hol Proclus ezeket mondja: 
„Profectus sum in Gangra i n t h r o n i z a r i e p i s c o p u m . " 

Ma a székesegyháznak káptalanja inthronizálja a püs-
pököt, miután a bullák vele közöltettek. A püspököknek 
kinevezése pedig a következő módon történik. Legelőbb ő 
szentsége magáninformátiót szerez a kinevezendő szemé-
lyiségre nézve. Ennek megtörténte után a pápai uditore fi-
gyelmezteti az illetőt, megnyugszik-e benne, ha e vagy ama 
püspöki vagy érseki székre proponáltatik. Erre a kijelölt 
bizonyítványt küld Rómába de vita et moribus, mely bizo-
nyítványt , ha közönséges pap, püspökétől kapja, ha pedig 
püspök a püspökségi hivatai betöltéséről az illető káptalannak 
méltóságai ad ják neki. Ez a dolgok menete oly vidéken, hol 
nincs pápai nuntius ; mert a hol ilyen van, ott ez szerzi meg 
a szükséges adatokat. 

Mindezen okmányok Rómába küldetnek a leendő 
püspöknok valamelyik megbízottjához, k i azokat a pápai 
uditorenak bemutatja. Ezek alapján megindittatik aztán a 
processus de episcopo eligendo, moly az illető személynek 
magaviselete, netáni müvei, továbbá azon megye körül, 
hova küldendő, forog, miközben aztán még egyéb k é r -
dések vonatnak tárgyalás alá, melyek a legnagyobb 
szorgalommal s részletességgel vitetnek, mint azt a rende-
sen kinyomatni szokott acták mutat ják . 

A processusnak befejezése után történik a praeco-
nisatio, mely után a bullák kiadatnak. Ezek erede-
tiben pergamentbőrro vannak irva ó-gót betűkkel s ólom-
pecséttel ellátva. Kiadatik pedig rendesen három, egyik a 
px-aeconizationalis bulla, mely az illető püspökhez van czi-
mezve egy másik, mely a káptalanhoz s egy harmadik „Di-
lectis filiis populo civitatis", mely az illető megye híveihez 
intéztetik. 

E bullák, mint az egész dolog menetéből kitűnik, fő -
fontosságu okmányok lévén a püspökre nézve, szokás egy-
időben ugyanazon praeconisationalis okmányt transsumptá-
ban azaz hiteles, az apostoli jegyzőnek pecsétjével ellátott, 
másolatban is kiadni. E másolatot a püspök megyéje k á p -
talanához küldi (rendesen annak első méltóságához), mely 
azt vagy testületileg vagy bizottság út ján beható vizsgá-
lat alá vetvén, ha minden rendben levőnek találtat ik, az u j 
püspököt a helyi szokások szerint beigtatja. 

Azon ponthoz értünk most, melynél arról lehet szó, mi 
módon lehetne a kormányt a történt kinevezésekről és bo-
igtatásokról értesíteni anélkül, hogy az egyház ezáltal a 
placetumot elismerni látszassék ? 

Tudjuk a fentebbiekből, hogy a három bulla közt egy 
olyan is van, mely a néphez van intézve. Nem látszik tehát 
az egyház szellemével ellenkezőnek, ha e bulla olyasvala-
kinek megmutattatik, ki azt látni kívánja. Ez eset áll most, 
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melyben Da Falco minister, ba e bulla hozzá küldetik, 
kénytelen vele beérni, ha különben egyszer tett nyi latko-
zatához ragaszkodni akar , mely abban áll, hogy késznek 
nyilatkozott a püspökök illető járandóságait folyókká 
tenni, mihelyt a történt kinevezésről hitelesen értesitve 
lesz. Nem mondta, mihelyt a püspök engem értesiteni fog, 
hanem csak átalános kifejezéssel élt, mely azt mutatja* 
hogy, feltéve a tudósítás hitelességét, _ annak ilyon vagy 
amolyan alakjához nem ragaszkodik, tehát elfogadja azt is, 
mely a káptalantól jön a bulla „Diloctis filiis populo civi-
ta t is" segítségével. 

Bizonyos körökben tehát már most az a vélemény 
kezd elterjedni, hogy legjobb volna, ha a káptalanok, me-
lyeknek leginkább érdekükben fekszik, de egyszersmind 
kötelességük is, arról gondoskodni, hogy a püspök m i -
nél előbb székének békés és teljes birtokába jusson, ha, 
mondjuk, a káptalanok eme többször emiitett bullát előter-
jesztvén azt mondanák a roinisternek : Uram, ő szentsége N. 
N- t küldte hozzánk püspöknek vagy érseknek, mint azt az 
ide mellékelt „Dilectis filiis" kezdetű bullából láthatod. 
Ezenkívül mi e nevezett püspököt székébe már be is ig ta t -
tuk s e két eseményről téged ezennel értesítünk. Igy, hiszik, 
elég volna téve a kormány követelésének, mely most, ha 
akarja , szavát bevál that ja s a püspököknek, kiknek létéről 
hivatalos s hiteles tudomást nyert, lezárolt jövedelmeit fo-
lyókká teheti, ha, — ismételjük, — szavát megtartani 
akar ja , mi azonban nagyon is kétes. 

SCHWEICZ. A z a l k o t m á n y n a k f e l f o r g a -
t á s a , mert más nevet nem adhatunk annak, mi jelenleg az 
alkotmány revisiójának örve alatt Bernben történt, mi a 
schweiczi katholicismusnak nagy kárára leend s magát 
Schweiczot tönkre teendi. Azon politikai központosítás, 
mely e revisiónak főczélja, katholikus szempontból annyi-
val károsabb és veszedelmesebb, mert a katholikus kisebb-
séget az akatholikus többségnek kezébe adja vagy mi 
ugyanaz, a protestáns türelmetlenségnek s vallási zsarnok-
ságnak tár t kaput nyi t . 

Lássuk csak a tervezett u j alkotmánynak 47-dik 
szakaszát. 

„A hit s lelkiismeret szabadsága mindenki számára 
biztosíttatik." 

„Vallási nézetei miatt nem szabad senkit politikai 
vagy polgári jogainak élvezetében háborgatni ; senki se kö-
telezhető bizonyos vallási cselekedetnek elvégzésére, vala-
mint ily cselekedet elmulasztása miatt senki meg nem bün-
tethető. Vallási nézetének alapján senki se vonhatja ki ma-
gát bizonyos polgári kötelességek teljesítése alól." 

K Tudjuk, mily becstelen modorban szokott e szakasz-
nak első kikezdéso mindenütt kijátszatni illetőleg megha-
zudtoltatni, hol a liberalismus uralkodik. Hasonló dolgok 
fognak ezentúl egész Schweiczban történni. Erről biztosak 
lehetünk. A második kikezdés végsorainak titkos értelme 
az, hogy ezentúl a papok is katonakötelesek, mi eléggé mu-
tat ja, mily vallásellenes érzelmektől hatvák át azon hő-
sök, kiknek kezében az alkotmány revisiójának kényes 
munkája, valóságban Schweicznak szerencsétlenségre, f ek -
szik. 

A 48-dik szakasz ekként hangzik: 
„A vallásoknak külső gyakorlata a nyilvános renden 

és erkölcsösségen belül biztosítva van. A felekezetközi b é -
kének és rendnek biztosítása az egyes cantonokat illeti, me-
lyek ez ügyben a kellő rendszabályokról gondoskodni 
fognak." 

„Az egyházi hatóságoknak túlkapásai az állami bíró-
ság elé tartoznak. " 

E szakasz, mint lá t juk, a Lutz-féle törvénynek sza-
kasztott mása. Mily borzasztó fegyverré válandik ez a 
schweiczi államférfiaknak kezében, azt elképzelhetjük, ha 
meggondoljuk, mit nem tettek bizonyos cantonfönökök már 
most is e szakasz nélkül a katholika egyház ellen, mely-
nek papjait bezárták, püspökeit száműzték vagy ha ezt nem 
tették, minden kigondolható módon alkalmatlankodtak ne-
kik, beleavatkozván a papnöveldék igazgatásába, a tanköny-
vek kiválasztásába, a plébániák betöltésébe, szóval, mind 
oly dolgokba, melyekhez semmi feltétel alatt se volt soha, 
s nem lehetett közük. 

Nem sokkal külömb a 49. szakasz: „A házassága 
szövetségi törvénykezésnek fóruma elé tartozik és a szövet-
ségi hatalomnak védelme alatt áll. A házasságtól senki el 
nem tiltható se egyházi okokból, sem olyanokból, melyek 
az illetőnek előbbi életéből vagy bármily rendőri tekin te-
tekből vonvák." 

E szakasz kissé homályos alakban nem mond egyebet, 
mint ezt : a facultativ polgári házasság behozatik. Ez az első 
lépés a házasságnak, mint szentségnek, aláásására, oly lépés, 
melyet sem a népnek, sem az egyes felekezeteknek, érdeke 
nem kiván, mely csak azért tétetik, mart az illetők igen 
jól tudják, hogy ezáltal a katholika ogyháznak kár t és k e -
serűséget okoznak. 

Ebből k i tűnik , minő szellem az, mely a revisióval fog-
lalkozó embereinket, mert államférfiaknak nem nevezhet-
j ü k őket, ebbeli munkálataikban vezérli. Müvüket azzal 
tetézték be, mi minden igazi liberálisnak ismertető jelét k é -
pezi, az iskolának elközösitésével. Csakhogy e dolog 
Schweiczban véletlenül többféle akadályba ütközött. Indít-
vány ugyanis kettő tétetett. Az egyik a szövetségi jogha-
tóságnak az iskolára való kiterjesztését ellenzi, míg a másik 
épen az ellenkezőt akar ja , az iskolát t. i. egészen államivá 
tenni s természetesen a szerzetes rendeket is kitiltani. E 
két, egymással szemben álló, indítvány felett hosszú elkese-
redett vita keletkezett, mely elsőnek 59 szavazattal 41 el-
leni elfogadásával azaz a consorvativ nézetnek győzelmével 
végződött. 

E felett nagy a lárma a demagogok közt s mint ren-
desen, ugy most is, a többségi határozat ellen izgatni kezde-
nek s azt akar ják , hogy a tárgyalás és a szavazás ismétel-
tessék. Reméljük azonban, hogy a többség állhatatos leend s 
a jó ügyet másodszor is győzelemre segitendi. Ha pedig ez nem 
sikerülne, akkor, mit amugyis már régen sejtünk, Schweicz-
nak bukását, előkészitené. Mert tagadkatlan, hogy a katho-
likus cautonok, bár numericus tekintetben csak a kisebb-
séget képviselik, mégis erő és hazafiság tekintetében a köz-
társaság zömét, szellemi magvát, képezik, mely ha olfojta-
t ik, buknia kell az egésznek. Pedig mindaz, mit liberali-
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saink tesznek, nálunk ugy, mint mindenütt, csak arra czé-
loz, hogy minden hatalmat maguk kezében központosítván, 
eléggé erősek legyenek a katholicismusra az utolsó, eldön-
tő, megsemmisitő, csapást mérni s ezzel, mit fanatismusuk-
ban be nem látnak, önhazájuk alapjait forgat ják fel. 

IRODALOM. 
Dupanloup legújabb röpirata. 

(Folytatás.) 

A m á s o d i k r é s z elmondja, miként, intézkedik a 
porosz törvényhozás a hitvallás és ennek az elemiiskolák-
ban való előadása ügyében. 

A törvény a kényszeroktatást sürgeti ugyan 6—16 évig, 
de szigorúan megköveteli, hogy ez oktatás keresztény le -
gyen s azért a hitoktatást és hitvallás gyakorlatát a leg-
csekélyebb részletekig maga szabályozza. A tanitás imád-
sággal veszi kezdetét s imádsággal ér véget. Kath. iskolák-
ban tanitás előtt és után naponkint elmondatik az Ur 
imádsága, Angyali üdvözlet, Apostoli hitvallás, a három 
isteni erény valamely egyházi énekkel összekötve ; pro-
testáns iskolákban hasonlóképen a tanitás egyházi ének-
kel kezdetik meg, mit bizonyos Zsoltár felolvasása és a 
Miatyánk elmondása szokott követni. Es ez nem facultativ 
intézkedése, hanem minden felekezetre kötelező szigorú 
parancsa, a törvénynek. (19. t. cz.) Továbbá valamennyi hath^ 
iskolás gyermek élükön illető tanítóikkal vasár- és ünnep-
napokon nagy, hétköznap pedig, télen nyáron egyaránt, 
kis misét hallgatni köteles. Hasonló szabályok alá van -
nak a protestáns iskolák is vetve. Igy p. a 23. t. cz. köte-
lességévé teszi a szülőknek, „hogy gyermekeiket prédi-
kátió előtt iskolába küldjék, hogy onnan aztán tanitóik á l -
tal templomba vezettessenek." — Az órarend első helyét a 
hittan foglalja el, mely hat órát vesz igénybe hetenkint, 
ide nem értve a vasárnapi hitoktatást. A hitoktatást egyéb-
iránt maga a lelkész adja az iskolában ; magyaráz a ka te -
kizmusból, a magyarázatot aztán a tanitó ismétli s betanul-
ta t ja az egyes leczkéket a növendékekkel. Gond van az egy-
házi énektanra is, mire hetenkintkét óra van kijelelve. De 
a törvényhozás még ezzel sem elégszik meg, hanem az idé-
zett 23 t. cz. elrendeli azonfelül, hogy a tanitók Hétfőnkint 
tanonczaikat a Vasárnap hallott szent beszédből kikérdez-
zék, sőt a nagyobbak azt ugy, miként felfogták, leirni s 
leirva beadni kötelesek. 

Könnyű felérteni, mire valók e rendeletek ; arravalók 
t . i., hogy a hitéletben egyfelől gyermekek és szülők, 
másfelől a tanitók buzgóságát feléleszszék. és ébren tartsák 
és bennük azon meggyőződést táplál ják, hogy a vallás 
életbevágó dolog, mert bizonyára fontos, nagyhorderejű 

dolognak kell lennie annak, mire a törvényhozás oly nagy 
súlyt fektet. 

Az ilyen törvényhozásnak, mely a religio ügyét, a ne-
veléstant, ily főbenjáró dolognak ismeri el az ál lamban, 
lesz, kell hogy legyen, jövője, mert teljes voltában méltá-
nyolja Wassington következő szavaiban rejlő igazságot : 
„Der Religion kann man nicht die Priester und dem Volke 
nicht die Religion nehmen. Wer darnach strebt, Thor oder 
Bösewicht, Eines ist er von Beiden oder Beides zu-
gleich." 

(Folyt, köv.) 

V E G - Y E S E K . 
— Beküldetett Előfizetési felhivás ilyczimű műre : 

Sziv és világ. Családias színezetű Deszélyek, irta Erlburg 
Lajos, német eredetiből magyari ták a csanádi növpapság 
magyar-gyakorló iskolájának ezévi tagjai. A 15—17 ivből 
álló mű megjelen julius elején. Előfizetési ár 1 f t . Hat pél-
dány után egy tiszteletpéldány. — Szives figyelmébe a jánl -
tat ik a ft. papságnak. 

— Beküldetett Történetekkel felvilágosított egyház i 
beszédek Magyar- s Erdélyország minden bucsúnapjára s 
minden lelkipásztorkodási alkalomra. I r ta Huszár Káro ly 
esperes-plebános, ker. iskolai felügyelő, szentszéki ülnök. 
I. Füzet. Egy egy -^ ivnyi füzet ára 50 kr , tiz után tiszte-
letpéldány. Lakás Zsámbék, Buda mellett. 

—; Egy müncheni liberális lap lármát csinált az u l t ra -
montánok államveszélyessége ellen, mert egy odavaló plé-
bános ókatholikus szülék gyermekét megkeresztelte. Mert 
meg merte keresztelni, le vele ; ha merészkedett volna meg 
nem keresztelni, akkor is le vele. Igyis úgyis csendbontó, 
lélekismeretháboritó, államveszélyes. — Hja, most ily vi-
lágot élünk. Meddig ? 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1225 forint 75 kr., 40 
f rank aranyban, 39 régi húszas, 9 uj ezüst fr tos 1 ezüst 
kétftos, 3 osztrák % ftos. 19 cs. k. arany, 20 db. egye-
sületi tallér, 2 régi tallér. 

A csalatkozhatlan szentatyának 
Horváth János nagykőrösi káplány 

Tiszka András 
Tiszka Mária 
Tiszka Ágoston 
Tiszka Mária 
Tiszka Teréz 
Mágói Annna 
Sárközy Erzsébet 
Dalinger Dorottya 

szeretete zálogául 
1, cs. k. 

10 k r 
10 „ 
10 „ 

5 „ 
5 „ 

. 20 „ 
20 „ 

1 f r t — 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

dus 6-án. 1 9 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör -
levele. — Utóhangok a „Visszhangra" egyházi nevelésünk-
ről. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Suprema Romani Pontificis in rebus fidei definiendis 
auctoritas splendidius emicuit et agnita est in Concilio Oecu-
menico Ephesino, ad quod Episcopi totius Orientis convene-
runt a. 431. Agebatur de tuenda recta fide contra haeresim Ne-
storii Patriarchae Constantinopolitani. S. Cyrillus Alexandri-
nus refert ad Papam Coelestinum I . : „Si in rebus usque adeo 
necessariis, ubi recta fides male a quibusdam depravata di-
stortaque periclitatur, citra notam silere et cuncta, quae hac-
tenus mota agitataque sunt, citra morositatis vitium p i e -
t a t e m t u a m c e l a r e l i c e r e t , dixissem utique mihi : 
Bona ac periculi expers res est silentium ; et illud rursum : 
praestat quietam vitam agere, quam turbis operam dare. 
Quoniam vero Deus hisce in rebus vigilantiam a nobis exi-
git et vetus Ecclesiarum consuetudo suadet, ut eiusmodi re3 
Sanctitati tuae communicentur, scribo p l a n e n e c e s s i -
t a t e a d a c t u s , illud significans" (exponit haeresim Ne-
storii). — I n fine epistolae addit: „Non prius autem illius 
(Nestorii) communionem palam aperteque deserimus, quam 
haec ipsa pietati tuae indicaremus. D i g n e r i s p r o i n d e , 
q u i d h i e s e n t i a m , p r a e s c r i b e r e , quo liquido nobis 
constet, communicare - ne nos cum illo oporteat, an vero l i -
béré eidem denunciare neminem cum eo communicare, qui 
eiusmodi erroneam doctrinamfovet ac praedicat. Porro, tuae 
integritatis mens et super hac re sententia — Macedoniae 
Episcopis, nec non totius Orientis Antistitibus, perspicue 
per litteras exponi debet. Nam cupientibus illis ansam da-
bimus, ut omnes uno animo in una sententia persistant re-
ctaeque fidei, quae jam impugnatur, opem ferant." Necessi-
tate adactus refert Alexandrinus Patriarcha de periculo fidei 

sive haeresi Nestorii ad Papam Coelestinum, a cuius senten-
tia suspendit suam cum Nestorio agendi rationem. Quamvis 
enim sciat ilium haeresim tradere, non tamen suam cum illo 
communionem abrumpit, sed an abrumpere debeat, a Romano 
Pontifice quaerit vultque, ut huius decisio cunctis simul in-
notescat Orientalibus Episcopis, eo per illam adducendis, ut 
in recta, a Romano Pontifice decernenda, fide persistant 
eamque porro defendant. Coelestinus Papa Cyrillo rescribit, 
cuius zelum in tuenda recta fide laudat, Nestorii haeresim 
damnat et deciarat omnes a Nestorio excommunicatos 
esse in sua (Pontificis) communione, ipsum vero Nestorium 
excommunicandum et deponendum decernit, si is porro in 
sua pertinacia perstiterit, nec intra decern dies resipuerit. 
Hanc autem sententiam exequendi potestate Cyrillum in-
struit, scribens : „ Q u a m o b r e m n o s t r a e S e d i s a u -
c t o r i t a t e a d s c i t a n o s t r a q u e v i c e e t l o c o 
cum p o t e s t a t e u s u s , e i u s m o d i n o n a b s q u e e x -
q u i s i t a s e v e r i t a t e s e n t e n t i a m e x e q u e r i s , ut 
nisi decern dierum intervallo ab huius nostrae admonitionis 
die numerandorum nefariam doctrinam suam conceptis ver-
bis anathematizet eamque de Christi Dei nostri generatione 
fidem in posterum confessurum se spondeat, quam et Romana 
et tuae Sanctitatis Ecclesia et universa denique religio 
Christiana praedicat : illico Sanctitas tua Uli Ecclesiae pro-
spiciat. Is vero (Nestorius) modis omnibus se a nostro corpore 
segregatum esse intelligat. — Eadem haec ad sanetos quoque 
fratres et Coepiscopos nostros Joannem, Rufum, Iuvenalem 
et Flavianum perscripsimus, quo n o s t r a , i m o v e r o d i v i -
n a C h r i s t i D o m i n i N o s t r i , s e n t e n t i a pluribus de 
eo sit manifesta. " Sententia Coelestini in Nestorium lata ex-
ecutioni data fuit in Synodo Ephesina, cui vice Romani Pon-
tificis praesedit Cyrillus Alexandrinus et cui interfuere le-
gati Romani Pontificis Arcadius et Projectus Episcopi et 
Philippus Presbyter. In hac Synodo Philippus Romani Pon-
tificis legátus sic prolocutus est : „Dudum quidem Sanctissi-
mus beatissimusque Papa noster Coelestinus, Sedis Aposto-
licae Episcopus, per suas epistolas ad Cyrillum, — Ecclesiae 
Alexandrinae Episcopum, de p r a e s o n t i c a u s a e t n e -
g o t i o d e f i n i v i t , quae litterae sacro vestro conventui 
sunt exhibitae. Et nunc a l i a s r u r s u m a d c o r r o b o -
r a t i o n e m f i d e i c a t h o l i c a e a d v e s t r a m 
o m n i u m p i e t a t e m p e r n o s m i s i t l i t t e r a s , quas 
a nobis exhibitas decenter sanetae Synodo jubete legi." In 
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his litteris deciarat Coelestinus Papa : „Direximus pro nostra 
8ollicitudine sanctos fratres et consacerdotes nostros, unani-
mes nobis et probatissimos viros, Arcadium et Projectum 
Episcopos et Philippum Presbyterum nostrum, qui iis, quae 
aguntur, intersint e t q u a e a n o b i s a n t e a s t a t u t a 
s i n t , exequantur." His autem suis legatis commisit : „Ad 
disceptationem si fuerit deventum, e o s d e e o r u m s e n -
t e n t i i s d i j u d i c a r e d e b e t i s , non subire certamen." 
Idem Philippus Act. 3. dixit : „Nulli dubium, imo saeculis 
omnibus notum est, quod S. Beatissimusque Petrus, Aposto-
lorum Princeps et Caput fideique columna et catholicae 
Ecclesiae fundamentum, a Domino nostro Jesu Christo Sal-

vatore claves regni coelorum accepit solvendique ac 
ligandi potestas ipsi data est, qui ad hoc usque tempus sem-
per in Successoribus suis vivit et judicium exercet. Huius 
itaque secundum ordinom Successor et locumtenens Sanctis-
simus Beatissimusque Papa noster Coelestinus Episcopus 
nos, ipsius praesentiam supplentes, ad banc Synodum misit." 
Lecta in Synodo Coelestini epistola, Projectus legatorum 
Apostolicorum alter dixit : „Lit terarum — Papae Coelestini 
— formam vestra Sanctitas consideret, qui Sanctitatem ve-
stram hortatus est, non quasi ignorantem docens, sed tam-
quam gnarum commonefaciens, ut e a , q u a e d u d u m 
a n t e a d é f i n i r e e t n u n c i n m e m ó r i á m r e v o -
c a r e d i g n a t u s e s t , jux ta communis fidei regulám ca-
tholicaeque Ecclesiae utilitatem ad finem uumeris omnibus 
absolutum deduci jubeatis." Litterae Coelestini religiosissi-
me susceptae sunt a Concilio, propterea Philippus legátus 
d ix i t : „Gratias agimus sanctae — Synodo, quod litteris S-
Beatique Papae nostri vobis rocitatis sanctos cantus sanctis 
vocibus vestris, saucto Capiti vestro, sanctis etiam accla-
mationibus, exhibueritis. Non enim ignorât vestra Beatitudo 
totius fidei vel etiam Apostolorum Caput esse Beatum Apo-
stolum Petrum, nimirum in successoribus etiam suis; alio-
quin adducta ratio nihil ponderaret." S. Coelestini de Ne-
storii haeresi, ipsius depositione, sententiam pro regula ab 
Episcopis habitam fuisse declaravit in Synodo Firmus Cae-
sareae Cappadociae Episcopus: „Apostolica, inquit, et San-
cta Sedes Coelestini — per literas, quas ad religiosissimos 
Episcopos, ad Cyrillum Alexandrinum et Juvenalem Hie-
rosolymitanum et Ruf um Thessalonicensem, nec non ad 
sanctas Constantinopolis et Antiochiae Ecclesias mis i t , 
e t i a m a n t e d e p r a e s e n t i n e g o t i o s e n t e n t i a m 
r e g u l a m q u e p r a e s c r i p s i t , quam nos quoquesecuti,.. 
formam illam executioni mandavimus, canonicum apostoli-
cumque judicium in ilium (Nestorium) proferentes. " Sen-
tentia Coelestini executioni data est Act. 2., in qua Patres 
sic pronunciarunt : „Coacti per saci'os canones etEpistolam 
Sanctissimi Patris nostri et Comministri Coelestini, Roma-
nae Ecclesiae Episcopi et lachrimis subinde perfusi, ad lu-
gubrem hanc contra eum sententiam necessario venimus." 
„ Justam esse sanctae Synodi sententiam demonstravit univer-
sorum Deus per litteras Coelestini religiosissimi Episcopi," 
dixit Theodorus Ancyranus Episcopus. Agnoverunt Patres 
Romanum Pontificem tamquam C a p u t f i d e i , agnove-
runt eius in edendis fidei definitionibus auctoritatem, cui 
omnes parère debeant, quae proinde ab errore immunis esse 
debet. Non poterant se coactos censere ad deponendum Ne-

storium, nisi se coactos agnovissent ad damnandum ipsum 
errorem. Ad hunc damnandum impulsos se dicunt per 
epistolam Papae, ad deponendum haareticum per s a -
cros canones, qui ad errorem Nestorii referri nequeunt, 
quia nulli de hoc errore exstabant canones. De his omnibus 
vidoantur Acta Concilii Ephesini.1) 

Nestorius duas in Christo statuit personas, Eutychos 
vero utramque in Christo naturam miscuit, docens duas 
fuisse in illo naturas ante unitionem, unicam postea. S. F l a -
vianus, Episcopus Constantinopolitanus, coacto Concilio 
Eutychetem tamquam haereticum damnavit. Ab hac sen-
tentia is appellavit ad S. Leonem Papam, ad quem F l a v i a -
nus quoque retulit de actis contra Eutychetem, interpositis 
precibus, ut S. Leo per p r o p r i a s c r i p t a dignaretur 
sententiam damnationis contra ilium proferre. „ C a u s a 
enim, inquit, e g e t s o l u m m o d o v e s t r o s o l a t i o 
a t q u e d e f e n s i o n e , qua debeatis consensu proprio ad 
tranquillitatem et pacem cuncta perducere. Sic enim h a e -
r e s is , quae e x s u r r e x i t et turbae, quae propter eam 
factae sunt, f a c i l l i m e d e s t r u o n t u r , Deo coopérante, 
p e r v e s t r a s s a c r a t i s s i m a s l i t t e r a s . Removobi-
tur autem et Concilium, quod fieri divulgatur, quatenus ne-
quaquam ubique sanctissimae turbentur Ecclesiae."2) Si F l a -
viano persuasum non fuisset judicio Romani Pontificis plene 
dirimi quaestiones fidei, esse proinde illud irrefragabile, non 
scripsisset sententiam Leonis sufficere ad destruendas hae-
resim et turbas inde enatas, nec opus esse eatenus Concilio. 
Ad compescendas immanes turbas in Oriente in consequen-
tiam latrocinalis Ephesinae Synodi, in qua S. Flavianus in-
teremptus et haeresis Eutychetis confirmata est, exortas 
coactum est a. 451. Conci l ium Chalcedonense . In epistola 
per Leonem Papam ad Patres exarata non quid ad examen 
esset revocandum, sed quid ab omnibus sine haesitatione et 
ultro de fide amplectendum proposuit. En eius verba : „Nunc 
in Vicariis meis adsum, qui dudum in fidei praedicatione non 
desum. Ut qui non potestis ignorare, quid ex antiqua t r ad i -
tiono credamus, non possitie dubitare, quid cupiamus. Unde, 
fratres carissimi, rejecta penitus audacia disputandi contra 
fidem divinitus inspiratam, vana errantium infidelitas con-
quiescat. Non liceat defendi, quod non licet credi, cum se-
cundum evangelicas auctoritates, secundum propheticas vo-
ces Apostolicamque doctrinam plenissime et lucidissime 
per litteras, quas ad beatae memoriae Flavianum Episcopum 
misimus, fuit declaratum, quae sit de sacramento Incarna-
tionis D. N. J . Ch. pia et sincera confessio." Haec epistola 
in Synodo lecta est, quin ullus Pat rum reclamaverit. Acti-
one 1., dum Paschasius Papae Legátus Dioscorum Alexan-
drinum Episcopum inter judices sedere conspexit, assur-
gens ait : „Beatissimi atque apostoliéi viri Papae urbis Ro-
mae, quae est caput omnium Ecclesi;.rum, praecepta ka -
bemus prae manibus, quibus praecipere dignatus est 
eius Apostolatus, ut Dioscorus Alexandrinorum E p i -
scopus non sedeat in Concilio, sed audiendus in t romit-
tatur. Hoc nos observare necesse est, eum dare rationem, 
quia Synodum ausus est facere sine auctoritate Sedis Apo-
stolicae, quod numquam factum est." Jussioni Laonis morem 

2) Mansi Collect. Concil. t. 4. et Labbe t. 3. 

«) V. Mansi 1. c. t. 5. 
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gessit Synodus, Dioscorus in medio stare et judicium subire 
jussus. Inter accusationes contra Entychetem prolatas ea 
quoque fuit, quod S. Leonis epistolam respuerit : „Et post 
haec omnia insuper et contra ipsum, cui vineae custodia a 
Salvatore commissa est, ostendit insaniam, idest contra 
tuam Sanctitatem, — epistolam quidem tuae respuens San-
ctitatis ;" insania ergo est respuere epistolam maxime do-
gmaticam Summi Pontificis. Actione 2. actum de dogmate 
petita a Judicibus forma, qua omnis circa fidem dirimere-
tur controversia. At Patres Concilii extemplo acclamaverunt, 
dicentes illám sufficere formam, quam S. Leo Papa in do-
gmatica ad Flavianum epistolaexposuerat: „E m e r s er u n t, 
q u a e a d E n t y c h e t e m p e r t i n e b a n t , e t s u p e r 
h i s f o r m a d a t a e s t a S a n c t i s s i m o A r c h i -
E p i s c o p o R o m a n a e u r b i s e t s e q u i m u r ea rn 
e t E p i s c o p i o m n e s s u b c r i p s i m u s . I t a o m n e s 
d i e i m u s : s u f f i c i u n t , q u a e e x p o s i t a s u n t , a l i-
a in e x p o s i t i o n e m n o n l i c e t f i e r i . " Lecta igitur 
est praedicta epistola, quam Patres mox atque illám auri-
bus suis exceperant, tanta cum reverentia susceperunt, ac si 
Apostolus Petrus illam scripsisset, acclamantes : „ A n a t h e -
m a ei, q u i n o n i t a c r e d i t ; P e t r u s p e r L e o n e m 
i t a 1 o c u t u s e s t ." Et Actione 4. iteriim dixerunt Patres : 
Q u i n o n c o n s e n t i t e p i s t o l a e S a n c t i s s i m i 
E p i s c o p i L e o n i s , h a e r o t i c u s e s t . " Nescio, an i l -
lustriora his testimonia postulari queant super eo, quo men-
tis obsequio, qua reverentia, excipiendae sint dogmaticae 
Summi Pontificis definitiones. Act. 3. damnatus et depositus 
est tam haeresis, quam multorum aliorum scelerum, reus 
Dioscorus Alexandrinus, Paschasio caeterisque Legatis P a -
pae dicentibus : „SS. et Beatissimus Episcopus magnae et 
senioris Romae Leo per nos et praesentem S. Synodum, 
una cum ter Beatissimo et omni laude dignissimo Beato Pe-
tro Apostolo, qui est Petra et crepido Ecclesiae Catholicae 
et rectae fidei fundamentum, nudavit eum tam Episcopatus 
dignitate, quam etiam ot ab omni sacerdotali alienavit m i -
nisterio." Dum actione 5. quipiam definitioni fidei, per epi-
stolam S. Leonis praescriptae, subscribere tergiversarentur, 
Legati Sedis Apostolicae dixerunt: „Sinon consentiunt epi-
stolae Apostoliéi et Beatissimi viri Papae Leonis, jubete 
nobis rescripta dari, et revertamur et ibi Synodus celebre-
tur." Moxque Episcopi Illyrici dixerunt : „ Q u i c o n t r a -
d i c u n t , m a n i f e s t i f i a n t ; q u i c o n t r a d i c u n t, 
R o m a m a m b u 1 e n t" , nempe ad Ecclesiae caput finali-
ter judicaturum. — Tandem, dum Patres S. Leonem preci-
bus adeunt, ut is acta Concilii et décréta sua firmaret aucto-
ritate, rursum comprobant sacrosanctam se habere liane au-
ctoritatem; dicunt enim : „Rogamus igitur, ut tuis decretis 
nostri honora judicium et sicut n o s C a p i t i i n b o n i s 
a d j i c i m u s c o n s o n a n t i a m , sic e t S u m m i t a s 
tua illis, quod decet, adimpleat."3) 

Observatio. Exinde, quod décréta pontificis, quibus 
haereses damnatae fuere, in Conciliis Generalibus relecta et 
discussa fuerint, nihil contra irrefragabilem eorumdem de-
cretorum auctoritatem obmoveri potest. Numquid enim vel 

3) V. Harduin. Acta Concil t. 2. et Mansi Sacror, Concil. nova 
Collect, t. 6. 

privatis, praecipue theologis, hoc modo ipsa generalia Con-
cilia non licet examinare, ut eorum fundamenta et ipsi in-
spiciant atque tam ipsi amplius informentur et fortius de 
veritate convincantur, quam etiam ad versa rios confundere 
et refutare discant ? Imo e simili motivo ipsas divinas Scri-
pturas totamque fidem catholicam licet scrutari. Anne ideo 
de sacrae Scripturae aut fidei veritate dubitamus, si velimus 
et ipsi de veritate firmis argumentis convinci vel ad no-
stram instructionem vel ut eam aliis declarare et praeci-
pue adversariis nostrae fidei rationem dare valeamus ? I t a -
que non semper omne examen est dubitationis seu suspen-
sionis judicii, etiam ad dissensionem parati. Datur et aliud 
examen instructionis ad consensum scilicet per obedientiam 
cum ratione praestandum. Atque hinc post latam a 
Summo Pontifice sententiam haud frustra tarnen in Con-
ciliis examen instituitur eo fine, ut motiva senten-
tiae omnibus Patribus illucescant, quae in universali 
Synodo manifestata totius corporis cum Capite consensio 
ad superandam obloquentium pertinaciam externae auctori-
tatis, quae dari inter homines potest, maximum jJondus est. 
Ita, observante Bossueto contra Dupinium, Ephesini Patres 
suum in damnationem Nestorii consensum manifestarunt, 
licet ex o b e d i e n t i a debitum; ita, idem Bossuetus, cum 
actis Concilii perhibentibus negari nequeat maximam eon-
gregatorum ibidem Patrum partem jam ante conventum 
Epistolae S. Leonis subscripsisse ac hinc in Synodo nec de 
Eutychetis errore, nec de vera fide Leonis, dubitavisse : ultro 
fatetur novum examen a Patribus fuisse susceptum ad legi-
time declarandumipsorum cum Summo Pontifice consensum.4) 
Aliud profecto est examen declarationis ad suam vel aliorum 
instructionem, aliud dubitationis adpropriam, si placet, dis-
sensionem. 

(Folyt köv.) 

Utóhangok a „Visszhangra" egyházi nevelésünkről. 

(Folyt.) 

Az Exegesist különálló főstudiumul kivánnám te-
kintetni papnöveldéinkben ugy, hogy, ha lehetne, az egész 
szentíráson átvezettessék a növendékpapság. Kiváló figye-
lem fordittassék azon helyekre, melyeken alapulnak dog-
máink s melyeket elleneink szoktak felhasználni s proposi-
tióik bevitatására hamisan kizsákmányolni. 

Továbbá, mi katholikusok hitágazataink és erkölcsi 
kötelmeink bebizonyításában a traditióra is hivatkozunk és 
ez hol van, hol őriztetik"? Nem a szentatyákban, nem a jeles 
egyházi irók müveiben ? Hol hallanak ezekről növendé-
keink valamit ? Még csak müveik neveit sem ismerik. Nem 
volna-e kivánatos e tekintetben, ha a Patrologia számára 
tanszék állíttatnék, melynek szükséges voltát a körülmé-
nyek most igen erősen kívánják ? 

Ezek után igy osztanám be a theologiai tanulmá-
nyokat : 

A theologiai tanfolyam első évének első felében meg-
ismertetném az ó- és újszövetségi könyveket szűkebb ke-

4) Defens. t. 2. 
16* 
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rétben, mint most. A második félévben el lebetne végezni a 
hermeneutikai szabályokat. A második tbeologiai évben 
folytonos Exegesis lenne a gyakorlati leczke és pedig ugy, 
bogy a nebezobb helyeket a tanár maga fejtegesse, a köny-
nyebbek magyarázatával a növendékség a tanár jelenlété-
bon maga foglalkozzék. Hisz azért tanulja a hermeneutikai 
szabályokat, hogy azok segedelmével kezelhesse a dolog 
practicumát, mert ledictálni egypár fejezetet és azt exege-
tizálni és betanultatni annyi, mint mechanice a szentirás 
magyarázott szövegét betanulni. 

Az Exegesis mellett hetenkint 3 órát lehetne, sőt ke l -
lene, forditani a Patrologiára vagyis a szentatyák müvei-
nek ismertetésére és magyarázatára. Ki fogja ezt tanitani, 
nem kérdem. Fog találkozni, csak legyen erős akarat a 
tanszéket felállítani s ne sajnálják az illetők az eszközt. 

Az elmondott tanulmányokhoz kapcsolnám a két első 
évben a Dogmaticát cs pedig az első évben a generálist, a 
másodikban a specialist. Most előbb tárgyal tat ik az E g y -
háztörténelem. De ez nem czélszerü. Előbb kell tudnom sa-
ját dogmáinkat, azokat jól betanulnom. Csak azok megértése 
után tudom megitélni, hogy és miért ferdittetett el a tan. 
Jobban be lehet hatni a zsinatok történelmi taglalgatásába, 
azok összehívásának okaiba. Jobban felfogható egyházunk 
szelleme, mely a történelemben mutatkozik. 

A harmadik évfolyam állana az Egyháztörténelemből 
és Morálisból. 

A negyedik Jusból és Pastoralisból. 
Szóljunk most ezekről is részletesen. 
A D o g m a t i c a a theologiai tanulmányok közt a 

második fontos tárgy, mert ez teszi tulajdonkép a papot 
theologussá. Szól azokról, melyek elkerülketlenül szüksé-
gesek az üdvösségre. 

Nézzük, hogy kezeltetik e tárgy ma nálunk. 
Amennyire ismerem a Dogmatica körét, szerzőink után, 

kiket tanáraink kézikönyvül használnak, per longum et 
latum vannak az anyagok, melyekből a kézikönyv áll, ben-
nük felhalmozva. A propositiók, melyekben a hitágazatok 
megvitattatnak, a szentírásból, szentatyákból és sokszor az 
észnek a kinyilatkoztatással való összeegyeztetéséből me-
rittetnek és ezeknek tanulásával túl vannak terhelve a nö-
vendékek és a tanár ; mert midőn ez alig képes bevégezni a 
kézikönyvet, hacsak ugy beszéli is el, mint irva van, a t a -
nuló legyőzhetetlen munkát lát a tömeg feldolgozásában, 
annak megtanulásában. 

En korunkban nem annyira a tanulandók sokaságára 
fektetném a fősúlyt, mint inkább arra, hogy tudományos 
ismereteik legyenek azokról, miket tanulnak. Ennélfogva 
nem mondom, hogy nem kell argumentumokkal erősítve 
tanulni a tárgyat , de nem szükséges a szentírásból és szent-
atyákból kölcsönzött oly sok citatióval terhelni az emlé-
kező tehetséget, hanem a dogmának megfelelő és odavágó 
egy vagy két szentírási idézet vagy a szentatyákból k ike-
resett hely elég arra, hogy a dogma bevitattassék, hozzá 
adva mindig az egyháznak a dogmára vonatkozó deci-
sióját. 

Szerintem a Dogmatica polemica volna az, melyre k i -

váló figyelmet kellene forditani vagyis a tanár mondaná 
el mindig a legnehezebb, ellenfeleink által felhozni szokott , 
ellenvetéseket, azokat tudományos s bebatólag tá rgya l t 
resolutiókkal czáfolgatná, hogy a növendékek, belátva az 
ellenfél tanát, egyszersmind ismerjék a fegyvert, melylyel 
őt legyőzni kell. Például, mondja el a keresztény tant a 
creatióról, magyarázza meg az egyház érzelmét e t á r g y -
ban, azután hozza fel az ellennézeteket, mert ezekkel éb -
reszti növendékeit a figyelemre, a gondolkodásra, felébred 
a vágy a tárgy bővebb kutatására. Sic refellendo firmatur 
doctrina. 

Midőn egy tractatust bevégez a tanár, tartson úgy-
nevezett concertatiót, provocálja tanítványait a kölcsönös 
disputatióra jelenlétében s fogja tapasztalni hatását, fog ja 
látni, hogy sokkal jobban megtanulják ig}' a tárgyat , mint -
ha bármennyit venne fel. Ellenkezőleg ugy j á r , hogy el-
hagyva az iskolát, alig fognak emlékezni a növendékek a r -
r a , mi hát a tulajdonképeni dogma. 

E czélból igen helyesen lehetne itt használni Perrone 
Dogmaticáját, kinek iskolájából nem egy jeles theologus k e -
rült már ki. Már pedig, hogy intézeteinkből is jó dogma-
tikusok kerüljenek ki, szinte igen óhajtandó. Ugyanis mi 
oka annak, hogy templomainkban oly r i tkán hallunk dog-
maticus beszédeket ? Mi oka, hogy papjaink leginkább a 
morálra terjesztik ki figyelmüket ? Mert nem tudják a t á r -
gyat . Ignoti nulla cupido. Nem szerették meg ugy, mint 
kívánatos; a kezelés nem olyan volt, mely mellett azt 
megkedvelni lehetett volna ; pedig épen korunkban van erre 
szükség, melynek hithidegségét panaszkodólag emlegetjük. 
Ja j , de ha a tűzhely, mely mellett fel kell vala melegedni, 
nem adott elég meleget ! 

A papnak korunkban érintkezni kell a v i lággal , kell 
tehát, hogy kimutassa, miszerint papi tanulmányaiban t u -
dományos jártassága van. A pap jő oly körülmények közé, 
hogy zaklat ják, impugnálják, sokszor saját hitsorsosai, nem 
tudván az ellenvetéseket megczáfolni. Nem fog-e pirulni 
hallgatása miatt ? Indignatióval vagy kárhoztató modorral 
nem fogjuk védhetni ügyünket. Most theologiai tudomá-
nyos képzettség kell. Ez a legszebb fegyver az ellennel 
megvívni. 

Eck, a hirneves ingolstadti tanár, tudományos theo-
logiai képzettségre mutató argumentumainak súlyával 
szorította le a képzelt dicsőség zsámolyáról Luthert s a j e -
lenlevő gyülekezet meghódolva a tudománynak, neki Ítélte 
a disputatio diadalát . Tehá t meg kell kedveltetni e tárgyat 
i s , tudományos dogmaticusokká kell ifjainkat képezni, 
mit csak ugy érhetünk el, ha a polemica tractatio nem m a -
rad el. 

A theologiai tanfolyam harmadik évében az E g y h á z -
történelem volna nézetem szerint a tá rgyak egyike, melyet 
ebben tanitni kell, mely egyszersmind utat nyitna az E g y -
házjogra. Miértis e két tárgyat legjobb egy tanár kezé-
be adni. 

Ma papnöveldéinkben a történelem közönségesen öt 
időszakra oaztatik, minden időszak fejezetekre, rendesen 
hatra. Az elsőben az egyház kedvező és kedvezőtlen á l la -
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pota, a másodikban az egyház kormányzata, a harmadikban 
az egyházi irók, a negyedikben az egyház tana, az ötödik-
ben a tévtanok, a hatodikban az egyházi szertartások, t á r -
gyal tatnak. Én czélszerűbbnok tartanám mindenek előtt, 
hogy mielőtt a tanár a történelmi tá rgyak előadását meg-
kezdené, az egyházi időtant, chronologiát és földrajzt t á r -
gyalná. Az időtan a korokat, melyekben, a földrajz a helyet, 
hol, az események történtek, tárgyalja . Ezeknek szükséges-
ségét kiki belátja. Chrono logia nélkül nem érti a növendék 
a történelemben előforduló viszályt, (Lis de Paschate) mely 
a húsvét idejének tartása felett folyt. Geographia nélkül 
nem tudja megitélni sokszor a zsinatoknak itt vagy amott 
tar tot t ezélját. Miért igen ezélszerü lenne, ha az iskolákban 
az úgynevezett mappae eeelosiasticae minden megyében, 
ezeken kivül a megye mappája, felfüggesztve lennének. fi 

Ezek után lehetne belekezdeni a történelembe, melyet 
igy osztanék fel az összefüggés miatt. Egyházunk ked-
vező és kedvezőtlen állapota, egyházunk tana, tévtanok, 
szertartások, kormányzat, irók. Különösen óhajtandó, hogy 
minden korszakban honunkra kiváló figyelem fordittassék, 
miként fejlődött a magyar keresztény egyház, miként emel-
kedett, mily hasznos volt a hazára, miként igyekezett az 
a nevelést, nem kiméivé anyagi áldozatokat, előmozditani, 
miként keletkeztek honunkban az egyházi testületek, ho-
gyan töltötték be hivatásaikat. Ezek volnának, miket ho-
nunkra nézve történelmileg előadandóknak tartok. Ezen is-
meretek által növendékeink tudományos képzettségének 
fejlődése eszközöltetnék, kik, kilépve a népoktatói pályára, 
mindmegannyi adatokkal bővelkednének az egyház elleu 
korunkban szórt rágalmak megezáfolására és a népben egy-
házunk iránti ragaszkodásának ébresztésére. 

Nem kellene továbbá oly bőven tárgyalni a régi és 
már elenyészett tévtanok történetét, hanem inkább a ko-
runkban felmerülő rationalismus, materialismus és óka-
tholicismus némi ismertetésével kellene az i f jaka t 
foglalkoztatni, azoknak keletkezéséről, okairól, tartani 
több előadást, az egyház ellen irányzott tendentiák t u -
dományos ezáfolgatásával az egyház jelenlegi szellemét 
históriai fényben előtüntetni és if jainkkal tanulmányoztatni. 
Igaz ugyan, hogy lapjainkban, nevezetesen a „Religio" be-
cses hasábjain, megvitattatnak az ily korszerű kérdések, 
tudományosan megczáfoltatnak. De váljon olvassák-e eze-
ket a növendékek ? Tanulmányozzák-e ugy, hogy azoknak 
egykor mint néptanitók hasznát vehessék ? Ugy vélem, 
nem. — Studiumot kell abból csinálni, súlyt fektetni azok 
előadására, süi-getni azokat a növendékek részéről, hogy el-
sajátí thassák. 

Ilyféle tanulmányozás és haladás után lehet várni , 
hogy hallani fognak hiveink történelmi beszédeket, me-
lyekből egyházunk szellemét megtanulhatják, megtanulva 
öregbedik bennük a ragaszkodás ahhoz, szilárdul a buz-
galom. Minél erősebben igyekszik a szabadkőművesség a 
katholika egyház tanainak lerontásában, annál jobban buz-
gólkodnak a kis Belgiumban a papok s a hívekhez szószé-
keikről az egyház szelleméről szónokolnak, históriai ada-
tokkal czáfolgatják atévtanokat és a belga kath. nép egy há -
zias szelleme fokonkint erősbödik, ingatlan a hűségben egyhá-
za iránt. 

Jelenleg gymnasiumainkban az átalános történelem 
mellett különös gond fordit tatik hazánk politikai tör tén-
elmére. Méltó, hogy a figyelmet kiterjeszszük honunk egy-
házi történelmére annyival inkább, mivel a politikai történ-
elemben is előforduló egyházi befolyások elferdittetnek 
és sokszor ezen elferditett ismeretekkel jönnek az i f j ak a 
semináriumokba, melyekben kell, hogy valódi történelmét 
egyházunknak történelmi bizonyosságban láthassák és 
megtanulva mint lelkipásztorok derekasan megvédelmez-
hessék. Dr . Mészner. 

(Vége. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. február 22. A f ő r e n d i h á z f e b r u á r 

20-diki ü 1 é s e. (Folyt.) Lehet-e az egyház jogkörének, sza-
badságának, nagyobb megszorítását még csak képzelni is, 
hárulhat-e az egyházra nagyobb hátrány, mint ha hitelveit 
híveivel közölni nem szabad? Lehet-e nagyobb sérelmet 
szabad mozgásnak még csak képzelni is, mint ha azok, k ik 
legfőképen hivatva vannak e hitelveket hirdetni, megfe-
nyíttetnek akkor, midőn épen ezen állítólagos szabad moz-
gási joggal élnek ? 

Ha a kormány a szabad mozoghatásról ily fogalom-
mal bir, úgy mit képzeljünk, minő fogalommal birhat az 
ellenkezőről? 

Valóban, a ministeri nyilatkozat után igen kíváncsiak 
vagyunk tudni természetünk ellenére is, mennyiben élhetne 
valamely kath. főpásztor büntetlenül Istentől nyert azon j o -
gával, hogy a vatikáni zsinat határozatait, beleszámítva a 
pápa tévmentességét is, híveinek kihirdesse ? Váljon nem 
ismételtetnék-e még egyszer azon szomorú, a magyar tör-
ténelemben páratlan, scena, hogy kath. főpásztort valamely 
minister épen azért fenyítsen meg, mert főpásztori köteles-
ségét lelkiismeretesen teljesítette? Váljon szabad lenne-e 
neki és mily sikerrel a minister ú r legújabb nyilatkoza-
t á r a hivatkozni netalán valamely megfeddési szándék elle-
nében? 

Engedjen meg ő excja, de nem hiszszük, hogy daczára 
oly ünnepélyes nyilatkozatának a szabad mozgásról, ugyan-
csak e szabad mozgás élvezése nem vezetne valamely kath. 
főpásztort ismét azon budai termek egyikébe, honnan mo-
dern jogtudósaink minden jog forrását származtatják és 
oda vissza is viszik. 

A gyakorlati élet sokkal jobban megtanított már ben-
nünket, miként kelljen értelmeznünk a bár piros székből 
is jött szavakat, hogysem általuk magunkat félrevezettetni 
engedhetnénk. Az egyház jogköréről beszélnek, hirdetik, 
hogy abban az egyház szabadon mozoghat, de a jogot is, 
e jognak körét is, nem az egyház természetéből vonják le, 
nem Isten által adottnak ismerik el, hanem az állam min-
denhatóságát minden áron megállapítani törekvő jogtudó-
sok és tudatlanok határozzák meg s igy történik, hogy t a -
lálunk ugyan legalább még ma kört kijelölve az egyház 
részére, de nem találjuk meg benne jogait, nem szabadsá-
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gát s igy oly körnek nevezhető, melybe mozoghatás helyett 
összelánezolva bezáratik. 

Es megenged nekünk ő excja, ha kimondjuk, hogy 
elődje teremtette e helyzetet a kath. egyház részére hazánk-
ban, daczára annak, hogy a legújabb nyilatkozat az egyház 
Jogköréről, annak szabad mozoghatásáról, tesz emlitést. 
Nem ma hallottuk e nyilatkozatot először és talán nem is 
utoljára. De szeretnénk már egyszer tényeket is látni, me-
lyekről nemcsak a kormány, de mi is elmondhatnánk, hogy 
valóban szabadon mozoghat nemcsak a protestantismus, de a 
kath. egyház is. Addig azonban, míg placetum létezik, míg 
a kormány annak jogosságát egész apparatussal védi, sze-
rintünk a kath. egyház szabadságáról még csak álmodni se 
ehet. I ly gondolkodással lévén, nem tudjuk, váljon irigyel-
j ü k vagy sajnál juk-e azoknak felfogását, k ik a placetum 
mellett is létezhetőnek és tényleg létezőnek hiszik az egy-
ház szabadságát. 

A cultusminister ő excjának beszédjére még egy rö-
vid megjegyzésünk van. 

Méltóztatott felemliteni, hogy a placetum ellen a ma-
gyar főpapság soha se tiltakozott. Alig tudjuk elképzelni, 
miként jöhetett ily nyilatkozat ő excja a jakára . Nem k é -
telkedünk ugyanis, hogy a cultusminister ú r védelmére 
kelvén a placetumnak, annak minden phasisát ismeri ha-
zánkban és igy alig tudjuk magunknak megmagyarázni, 
miként kerülhette ki figyelmét azon hirneves okmány, mely 
a mult században látott napvilágot a nagynevű Bat tyányi 
esztergomi érsek által és mely az egyháztörténelemnek 
örökké egyik legnevezetesebb lapját fogja elfoglalni ? Ezen 
okmányra úgyannyira nem illik a minister úr nyi la tko-
zata, hogy még ma is, majd egy század letelte után, fü -
leinkben hangzanak a tiltakozás szavai és lelkesedést ön-
tenek mindazokba, kik az egyház szabadsága iránt csak né-
mi kis érzékkel birnak. Történeti tény ez, melyet ignorálni 
nem lehet, annál kevésbbé tagadni. Q 

(Folyt, köv.) 

PFALCZ. A z a n t i k a t h o l i k u s s a j t ó n a k 
ü z e l m e i , melyek vidékünkön mindinkább észrevehe-
tőkké válnak, legújabban számos katholikus laikust arra 
b i r tak , hogy társulat tá ál l janak össze, mely főczéljául ép 
e sajtónak ártalmatlanná tételét tűzte ki magának. 

A társulat nyilvános működését egy nyilatkozattal 
kezdte meg, mely az antikatholikus sajtónak tevékenysé-
gével s azáltal okozott károkkal foglalkozván, egyes rész-
leteiben sokkal érdekesbnek, de egyszersmind a mi viszo-
nyainkra is sokkal illőbbnek, látszik, semhogy szoros kö -
telességünknek s a jó ügynek tett igen hasznos szolgálat-
nak ne tartanók e részleteket hü fordításban közölni. „Ko-
molyabban , mint bá rmikor , — igy a nyilatkozat , — 
intenek napjaink közviszonyai arra, hogy bátran s elha-
tározottan lépjünk azon küzdtér re , melyen jogos iga-
zaink s érdekeink megvédhetők ; mindenek előtt pedig azon 
jogért kell naponta küzdenünk, hogy szent hitünk szabá-
lyai, anyaszentegyházunk törvényei, szerint élhessünk. Ez 

oly jog, melyet csak tőlünk vitatnak el ; minden más fele-
kezet, protestáns, zsidó és hitetlen, szabadon, a legkisebb 
akadály nélkül, gyakorolja azt. Ezeket nem bánt ja senki, 
csak minekünk katholikusoknak nem hagynak békét soha, 
daczára annak, hogy a népnek többségét képezzük, követ-
kezőleg a mi vállaink azok, melyeket a nyilvános terhek-
nek legnagyobb része nyom. Anyaszentegyházunk, pap-
jaink, szerzeteseink s mindazok, kik vallásukhoz s egyhá-
zukhoz hiven ragaszkodnak, ez idő szerint törvényen k i -
vül állanak, minden gazficzkó büntetlenül sárral dobálhat-
ja őket. Egész sora a leghaszontalanabb lapok- és lapocs-
káknak , melyeket többnyii-e ép oly haszontalan, tudo-
mány- és becsületnélküli, emberek irnak, nap nap után nem 
foglalkozik egyébbel, mint azzal, hogy mindent, mi előt-
tünk szent és drága, a leggyalázatosb módon kigúnyolja. 

De a mi a legkülönösebb, az az, hogy a kormányt 
melynek a törvényből származó kötelessége egyházunka, 
minden bántalmazás ellen védelmezni, ezt nemcsak nem t e -
szi, e bántalmazásokat s megtámadásokat nemcsak nyu-
godtan nézi, hanem, mi több, kegyének teljében oly sectát 
részesit, mely nevetséges rátartással az ó-kathol ikus-
nak nevét bitorolni merészkedik. Hihetetlen s mégis 
igaz, hogy a kormány ama néhány papot, k ik a neve-
zett sectához csatlakoztak, még ott is megtartja helyei-
ken, hol az egész község mint egy ember ellenük nyi la t -
kozott . . 

De miért merészlik mindezt épen miellenünk, csak 
épen a katholikusok ellen? Miért merészelnek velünk, az ál-
lampolgároknak számszerinti s erkölcsi többségével, oly 
módon bánni, miként a legsilányabb sectávaí sem báunak ? 

E g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t m i k a t h o l i k u -
s o k m i n d e n t e l t ű r ü n k . Egyszerűen azért, mert mi 
mindama lapokat és lapocskákat, melyek hitünket minden-
nap gyalázzák, egyházunkra vonatkozólag mindennap a 
legotrombább hazugságokat tálal ják fel olvasóiknak, nem-
csak olvassuk, hanem tar t juk is, sőt nemcsak előfizetői 
pénzeinkkel, hanem hirdetések beigtatása által is, sűrűen 
támogatjuk. Hol teszik ezt más felekezetek? Sem a pro-
testáns, sem a zsidó, nem ereszti át küszöbén az oly lapot, 
mely hitét, vallását, gyalázza ; sem a zsidó, sem a protestáns, 
az olyan lapnak soha egy fillérnyi hirdetési dijt se ju t ta t , 
csak mi katholikusok vagyunk oly jószivüek, hogy ezek-
nek még mintegy a puskaport s a golyót, szóval a fegyvert, 
szolgáltatjuk az ellenünk való legelkeseredettebb harczra-

Meddig fogjuk mi mindezt tűrni ? Meddig fogunk még 
oly lapokat támogatni, melyek legdühösebb ellenségeink, 
melyek naponkint sárba rántanak mindent, mi előttünk 
szent és magasztos? Váljon a férfias önérzet, váljon a b e -
csület, váljon a gyermekeink lelki üdvére való tekintet, 
nem parancsolja-e, hogy az ily lapokat kiküszöböljük s 
megszűnjünk végre valahára azokat mindenféle módon t á -
mogatni? Legyünk egyszer férfiak ! Ne tű r jük meg többé 
házainkban ama bizonyo ; lapokat, melyek vallási érzületün-
ket nem tisztelik s e tekintetben irántunk nem akarunk any-
nyi figyelemmel lenni, mint bármelyik más felekezet iránt. 
Utánozzuk e tekintetben a más felekezeteket azáltal, hogy 
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a lapoknak sértegetéseit nem tűr jük s csakhamar oda 
viendjük a dolgot, hogy ezek a mi hitnézeteinket csak úgy 
fogják tisztelni, mint a többi felekezetéit. 

Jelszavunk tehát ezentúl ez legyen : ki a házból az 
antikatholikus lapokkal, k ra jczá rny i támogatást se többé 
nekik, sem előfizetési pénz, sem hirdetési dij alakjában s 
czélunk el lesz érve, csak következetesen s határozottan 
akar juk, a mit aka runk . " 

Tökéletes igazuk van e derék pfalziaknak. Ki hinné, 
hogy o k o 3 ember sajátkezüleg markába nyomja ellenségé-
nek a gyilkot, a mivel őt meggyilkolja ? Pedig mi kathol iku-
sok teszszük azt mindennap, midőn az ellenséges lapokat 
olvassuk. Ez nemcsak lelkiismeretboli kötelességmulasztás, 
ez egyenes elárulása vallásunknak s anyaszentegyházunk-
nak s ez ezenfelül még igen oktalan tett is. Mert dato non 
concesso, hogy az antikatholikus lapok érdekesebbek, job-
ban szerkesztvék, mi egyébiránt nálunk Magyarországon 
nem egészen áll, ennek okai csak mi magunk vagyunk ; 
mert minden lapnak érdekessége egyenes a rányban áll jö -
vedelmével; mivel minél jobban áll, annál többet tud m u n -
katársakra, levelezőkre s a t . fordítani. Ha tehát egyre az 
antikatholikus lapokat magasztaljuk s a mieinket folytonosan 
szidjuk, akkor voltaképen csak tév körbon forgunk, mit 
okos ember nem szokott tenni. Valamivel ildomosabb ma-
gunktartása által csakhamar azt érnök el, hogy először a 
mi lapjaink tekintélyesebbekké válnának, miáltal másodszor 
minmagunk is tekintélyben öregbednénk s harmadszor a 
liberális sajtó megjuhászodnék. — Igy perditio ex te 
Izrael ! 

KÖLN. A c o m m u n i s m u s é s a k ö z ö s i s k o l a . 
Mi az a communismus vagy socialismus ? Semmi egyéb, 
mint törekvés minden magán vagyont eltörülni s helyébe 
valami közös birtoklási elvet ültetni, melynek alapján 
minden vagyon s annak minden haszonélvezete közös. Rö-
viden, mindenkinek mindenhez joga legyen, mi csak az ál-
lamban van. Ezért minden magánbirtok mindenek előtt el-
koboztatik és összesitt9tik, ennek közös használata pedig 
szerveztetvén, gyümölcse az egyes polgárok közt arányla-
gosan felosztatik a szerint, mennyit kiki tehetségei s tevé-
kenysége által megérdemel. Persze, bogy ezt is törvények 
által kellene szabályózni ; de e törvényeket a közönség, a 
polgároknak összlete, hozza, míg az egyén kénytelen azok-
nak feltétlenül alávetni magát. Az egyénnek nincsen sem-
mije, csak a közönség bir mindent .Ez a communismus vagy 
mint most gyengédebb kifejezéssel mondani szokták, socia-
lismus. 

Alkalmazzuk már most ezen fogalmat amaz egyed-
áruságra, ama kizárólagosságra, melyre az állam, melyre a 
hitnélküli párt, épen most az iskolákra nézve törekszik. 
Az állam a népiskolát t isztán állami intézménynyé a k a r -
j a tenni, mely czélból legelőbb is minden vallási j e l -
legtől meg kell hogy fosztassák. Váljon, kérdjük, mi 
egyéb ez, mint állami communismus a szellemi tu l a j -
don terén, melynek legközelebbi s természetes követ -
kezménye ugyanily communismus az anyagi birtokot 
illetőleg is? E kettő szoros összefüggésben áll. Az állami 
iskolának elve ugyanis nem jelent egyebet, mint azt :az á l -

lam korlátlan ura a gondolatoknak s az eszméknek ; az á l -
lam az egyedüli tanitó, ő az, ki valamennyinek szellemi tu-
lajdonát elkobozza, hogy aztán annak a polgárok közti 
aránylagos felosztását szervezhesse, ellenőrizhesse, ugy, a 
mint tetszik neki, belátása azaz kényekedve, szeszélye, sze-
rint. Az állam alapitja és igazgatja az iskolát, neveli a tani-
tókat, meghatározza a tanitási rendszert és kijeleli a t a n -
könyveket s végül saját legfőbb, mindenek előtt az egy-
házét kizáró, felügyelete által oly jelleget süt, oly jellemet 
erőszakol, az iskolára, mely egyedül az ő szellemének, az ő 
i rányának, felel meg, mely annak hü képe, kinyomata. Igy 
történik, hogy az állam a közös iskolák által a gondolatot, 
a népnek szellemi tulajdonát, elkobozza. De mi más ez, 
kérdjük, mint a legtisztább azaz a legridegebb communis-
mus szellemi ügyekban? Annál utálatosabb, visszataszitóbb, 
communismus, minél szentebb, minél elidegenithetlenebb, 
azon tulajdon, melytől ez úton polgárait, jobban mondva, 
akaratnélküli rabszolgáit, megfosztja. S váljon nagyobb 
bűn-e a polgárt anyagi birtokától, mint szellemének jogai-
tól, annak szabad használatától, megfosztani? Ez szabad 
volna, amaz pedig tilos ? Ugy látszik a felelet könnyű s a 
feleletben egyszersmind ki van jelölve az út, melyen s 
az eszköz, melylyel, az újkor eme legundokabb találmánya, 
a közös iskola, ellen harczolni kell ; ki van jelölve a jelszó, 
melyet e küzdelemben hangoztatnunk kell. Többet ér-e a 
polgárnak háza, pénze s földje, mint gyermekének hite, 
meggyőződése, erkölcse, becsülete, java s üdve ezen és a 
más világon? Az állami iskola egy őseredeti pogány elv, 
melyet már a régi spartabeliek is ismertek és alkalmaztak. 
Vigyázzanak azok, kik ez elvet köztünk ismét meghono-
sítani akar ják , nehogy a nép ennek következtében a spartai 
kormányrendszernek második részét, a fekete levesnek 
communismusát, követelje és kierőszakolja. 

IRODALOI. 
Dupanloup legújabb röpirata. 

(Folytatás.) 

A röpirat harmadik része arról értesít, hogy a taní tó-
jelöltek miként készíttetnek elő Poroszhonban. 

A tanítójelöltek nevelése saját , e czélra rendelt, inté-
zetekben eszközöltetik. Ily intézetben az igazgatóságot, l e -
gyen az katholikus vagy protestáns, mindig bizonyos e g y -
házi férfiú viseli. A tanár személyzetben legalább egynek 
egyházi férfiúnak kell lenni, de megtörténik néha, hogy az 
egész tanártestület egyháziakból áll. A tanfolyam három 
évre terjed. A törvény ezen intézeteknél is, valamint régibb 
ugy legújabb rendeleteiben is, a fősúlyt a vallásoktatásra 
fekteti. Vegyük elő p. a közoktatási ministernek 1854. ok-
tóber 1. kibocsátott rendeletét. Ebben olvassuk: 

I. Átalános utasítások. Mindenek előtt szükséges, hogy 
a tanítójelöltek elméletileg és gyakorlatilag a religiót s a j á -
tí tsák el, az olvasást, az anyanyelvet, írást, számvetést és 
az éneket. Az oktatás czélja ezek elsajátítását szükségké-
pen követeli. Szükséges továbbá arra figyelmeztetni őket, 
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hogy bizonyos előszeretettol és komolysággal a zsenge kor-
hoz leereszkedni tanuljanak s a rájok bizandó keresztény 
gyermekeket az Isten iránti szeretet és a bit elveire ok-
tassák. 

II . Az oktatás tárgyai. Első évben adassanak elő a 
tanitóban megkívántató tulajdonságok keresztény szem-
pontból ; második évben a keresztény nevelés alapelvei 
átalában s a tanodai fegyelem különösen ; végre a ha rma-
dik évben meg kell a tanitójelöltekkel ismertetni azon kö -
telességeket, melyeket mint ál lam- és egyházpolgárok be-
tölteni tartoznak. 

I I I . Vallásoktatás. A tanítójelöltek vallásoktatása 
úgy intéztessék, hogy az üdvigazságokba kellőleg beavatva 
legyenek s életük a ker. vallásból kifolyt elvekre legyen 
épitve. Megkívántatik továbbá, hogy a tanítójelölt a bibliai 
történeteket az elemi iskolásoknak megfelelő alakban elő-
adni, valamint az azok és az egyház ünnepei közötti v i -
szonyt és összefüggést feltüntetni képes legyen. E végből 
felette szükséges, hogy a tanítójelölt a szóban és szellem-
ben nyilatkozó intézeti fegyelemnek alávesse magát. . . ! 

A negyedik kérdés, melyre a nagy püspök megfelel, 
az : minő férfiak állanak a német iskolaügy élén ? 

E részből csak a nevezetesebb pontokat érintem. A 
plébános vagy protestáns lelkész a legtágasb jogokkal és 
ezekkel járó kötelességekkel van felruházva ; minden egyes 
iskolabizottmány avagy tanács vezetése alatt áll. Ala -
kul pedig e tanács az előkelőbb lakosokból, a polgármes-
terből, ki annak született tagja és az illető kath. úgy 
prot. lelkészből, ki a tanács állandó elnöke. Az iskolai fel-
ügyelet tehát, mint látni lehet, illetékes és állandó levén, a 
tanitó ily szigorú és pontos ellenörködés mellett kénytelen 
lelkiismeretesen járni el hivatalában. E tekintetben a tör -
vény kérlelhetlen szigorral já r el, mert „azon tanitó, — ren-
deli a törvény, — ki hivatalos teendőiben mulasztást követ el, 
mozdittassék el vagy függesztessék fel azonnal." 

(Vége köv.) 

a pénz minden kézben megfordulnak, míg bepiszkolódnak 
s elkopnak." 

— Rómában most napirenden van, hogy protestáns 
prédikátorok nyilvánosan előadásokat tar tanak, melyekben 
hogy a katholicismust irgalmatlanul megviselik, nem nehéz 
megérteni. Es hogy bajuk ne történjék ezen szónokló urak-
nak, a királyi t rendőrség mindannyiszor körülállja őket. 
Bizonyos Sciarelli szinte akar t ily előadást tartani a felett, 
hogy szent Péter soha se volt Rómában. Bemenni szabad volt 
mindenkinek. A tudós úr azonban túlbuzgóságában a fa l ra -
gaszokban, felhivta a katholikusokat, hogy állításait czáfol-
j ák meg. 0 természetesen csalatkozhatlannak hitte magát. 
Több katholikus pap felvette a keztyüt , időt határoztak, 
helyet s elnököt választottak s a vita megtörtént. Teljes 
eredményét fogjuk közölni. Most csak annyit, hogy a pro-
testansonknak nincs nagy okuk a vita kimenetelével meg-
elégedetteknek lenni. 

— A liberálisok mindenütt egyformák. Cincinnatiból 
Amerikából azt i r ják, hogy az ohiói államauditor a ka tho-
likus iskolákat mind adó alá vetette, ámbár az iskolák s 
nyilvános imaházak adómentesek. Az ohiói katholikusok 
ugyanis, ámbár az állam által fentartott közös iskolákra 
kénytelenek adózni, saját gyermekeik számára külön k a -
tholikus iskolákat nyitottak s folyton fentar tanak hallatlan 
áldozattal. Ez szúrja az amerika liberálisok szemét s azért 
most a kath. iskolákat súlyosadó alávetették. A katholikusok 
pedig ezen törvénytelen eljárás ellen pört indítottak, mely-
nek kimenetelére valóban kíváncsiak vagyunk. Igy van ez 
körülbelül nálunk is. Inkább semmi, mint felekezeti iskola. 
Közös, hitetlen, iskola minden áron. Ez a liberalismus főtö-
rekvése, mert tudja, hogy övé a jövő, ha a gyermekeket 
hitetlenekké sikerül nevelnie. 

— A bajor püspökök a böjt alkalmából pásztorleve-
leket intéznek híveikhez, melyekben az egyház jelen á l lá -
sát ecsetelik, a híveket a veszélyekre figyelmeztetik s k i -
terjeszkednek a legrészletesb dolgokra is. — És helyesen. 
Csak igy lehet a híveket ily átalános felforgatás közt a 
főpásztor körében egyesíteni. Oves audient vocem pastoris, 
cognoscent et sequentur. 

— Gratry atya, ki oly sokat és jelesen irt a kathol i -
cismus mellett s ki mint igazi katholikus az egyház tekin-
télyének meghódolt, a pápai tévmentesség ellen irt leveleit 
ünnepélyesen vi sszavonta, hosszas betegeskedés után feb. 
6-án meghalt Schweiczban. 

V E G Y E S E K . 
— A berlini országgyűlésen Strosser protestáns követ 

a kath. centrum védelmére kelt. „Azt mondják, az iskola-
felügyeleti törvény az ultramontánok ellen van irányozva. 
Én nem osztom a kath. dogmákat, de tisztelem a kath. egy-
házat, mert benne az összes kereszténység számára szikla-
szilárd alapot látok s fazért érdekei mellett mindig kész 
vagyok síkra szállni. Én evangelicus keresztény vagyok, 
de bátran kimondom, hogy az ultramontánoktóli félelem 
legföljebb arra való, miszerint politikus dajkákat vele ágy-
ba kergessenek vagy a sörphilisterek lúdbőrt kapjanak tőle. 
(politische Kindermädchen ins Bett zu jagen oder Bierphi-
lister mit einer Gänsehaut anlaufen zu lassen.) Ultramontán 
szó egyike azon phrásisoknak (Schlagwort), melyek mint 
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TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör-
levele. — Utóhangok a „Visszhangra" egyházi nevelésünk-
ről. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Formula fidei a S. Hormisda proposita. 
Erga instantissimas preces Justini Imperatoris Acaci-

ano Schismati finem impositurus S. Hormisdas, qui Summum 
Pontificatum ab a. 514—523 tenuit, duo ab Orientalibus po-
stulavit, pi'imum, ut Acacii Patriarchae Constantinopolitani 
eiusque sequacium Episcoporum nomina e dypticis expunge-
rent ; alterum, ut formulae professionis fidei, quam ipse pro-
posuit, omnes subscriberent, cuius tenor est sequens: „Prima 
salus est rectae fidei regulám custodire et a Patrum t radi-
tione nullatenus deviare : quia non potest D. N. J . C. prae-
termitti sententia dicentis : Tu es Petrus et super hanc pe-
tram aedificabo Ecclesiam meam. Haec, quae dicta sunt, 
rerum probantur effectibus : q u i a i n S e d e A p o s t o -
l i c a i n v i o l a b i l i s s e m p e r c a t b o l i c a c u s t o d i -
t u r r e l i g i o . De bac igitur fide non cadere cupiectes et 
Patrum sequentes in omnibus constituta, anathematizamus 
omnes haereses (quae hic recensentur). Quapropter sicut 
praediximus, sequentes in omnibus Sedem Apostolicam et 
praedicamus omnia, quae ab ipsa praedicata sunt : et pro-
pterea spero in una communione vobiscum, quam Apostolica 
Sedes praedicat, me futurum, in qua est intégra christianae 
religionis et perfecta soliditas, promittentes in sequenti 
tempore sequestratos a communione Ecclesiae Catholicae, id 
est in omnibus non consentientes Sedi Apostolicae, eorum 
nomina inter sacra non recitanda esse mysteria. Quodsi in 
aliquo a professione mea deviare tentavero, his, quos conde-
mnavi, per condemnationem propriam consortem me esse 

profiteor."1) Huic professioni fidei subscripserunt primo Epi-
scopi Epiri, in Synodo congregati, dein provinciarum Dar -
daniae, Illyrici et Thraciae, tum Joannes Constantinopoli-
tanus Patriarcha cum caeteris Patriarchis et ingenti numero 
Episcoporum et Archimandi-itarum, Episcopi Hispániáé et 
ipse Justinus Imperator. 

Hanc fidei formulám Hadrianus II. proposuit Pa t r i -
bus Concilii generalis VIII. Constantinopolitani IV., quo in 
Concilio nemo Patrum considéré permissus est, quin prius 
huic professioni subscripsisset, quae cum Actione 1. legere-
tur, tota Synodus exclamavit : „Juste et convenienter lectus 
nobis libellus expositus est a S. Romana Ecclesia et pro-
pterea in omnibus piacet."2) Hadrianus II. seu potius eius 
praedecessor Nicolaus I. in formula Hormisdae pressius 
dumtaxat aliqua exposuit, signanter in hac posteriori pro-
fessi sunt Patres: „Haec, quae dicta sunt, rerum probantur 
effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper 
conservata Religio e t S a n c t a c e l e b r a t a d o c t r i n a . 
Ab huius ergo fide et doctrina separari minime cupientes 
et Patrum et p r a e c i p u e S a n c t o r u m S e d i s A p o -
s t o l i c a e p r a e s u l u m s e q u e n t e s i n o m n i b u s 
c o n s t i t u t a . " Unde patet in substantia nihil discriminis 
intercedere inter formulám, prout illam Hormisdas prae-
scripsit et prout eamdem Hadrianus I I . proposuit. Jam, qui 
hanc fidei formulám amplexi sunt, illi apertissime profite-
bantur 1. factum in illa expressum, nimirum in Sede Apo-
stolica immaculatam semper conservatam esse religionem 
et sanctam celebratam doctrinam, seu aliis verbis Petri 
successores Romanos Pontifices a vera fide nunquam defe-
cisse ; profitebantur 2. facti huius in formula expressam 
causam : promissionem nempe divinam , his Christi 
verbis expressam : „Tu es Petrus et super hanc Petram 
aedificabo Ecclesiam meam;" profitebantur denique et-
iam ipsum jus sive constans privilégium inerrantiae R o -
manae Sedis ; allatis enim formulae verbis conserva -
tio immaculatae catholicae religionis et celebratio san-
ctae doctrinae veluti effectus declaratur necessariae et 
mutari nequeuntis causae, promissionis nimirum Christi 
ita, ut vi eiusdem promissionis, quae constans et immutabi-

') Labbe Concil. t. 8. Harduin Act, Concil. t. 2. 
2) Mansi Concil. t. 16. 

17 
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lis manet, quousque durât petra, supra quam Salvator suam 
fundavit Ecclesiam, immutabiliter in Apostolica Romana 
Sede divino jure conservetur catholica religio et sancta ce-
lebretur doctrina. De hoc fidei libello adnotat Bossuetus3) : 
„Atque haec professio ab Hormisda Papa dictata ab omni-
bus Episcopis Orientalibus eorumque antesignanis Constan-
tinopolitanis Patriarchis est recepta. Qua de re Occidentales 
Episcopi, praesertim Gallicani, multum collaetantur, ut cer-
ium sit hanc formulám a tota Ecclesia Catholica compro-
batam. Eamdem fide m Justinianus Imperator ad S. Agape-
tum Papam iteratis vicibus mittit. — — Omnes ergo 
Ecclesiae subsignata formula profitebantur Romanam fidem 
Sedis Apostolicae et Ecclesiae Romanae fidem intégra et 
perfecta soliditate constare ac ne unquam deficeret, certa 

Domini pollicitatione firmatam. Hanc professionem 
eodem initio, eadem conclusione, additis subinde haeresibus 
atque haereticis, qui suis temporibus Ecclesiam conturbas-
sent, per sequuta saecula frequentatam fuisse. Hanc uti S. 
Hormisdae Papae Sanctoque Agapeto ac Nicoiao I. omnes 
Episcopi fecerant : ita iisdera verbis Hadriano II. Papae — 
factam in Concilio Oecumenico VIII. legirnus. Haec ergo 
ubique diffusa, omnibus saeculis propagata, ab Oecumenico 
Concilio consecrata, quis respuet Christianus ?" „Tanti viri 
testimonium eo in opere exhibitum, quo declaratio'nem Cleri 
Grallicani defendendam sumsit, adversariorum nemo repu-
diare, ut arbitror, ausit," — observrat Petrus Ballerini.4) Ad-
vertendum, per Hormisdae Papae a Hadriano II . Concilio 
generali propositam inibique acceptatam formulám fidei 
authanticam dari interpretationem verborum Christi5): „Tu 
es Petrus et super hanc Petráin aedificabo Ecclesiam m earn", 
hanc nimirum, quam etiam obvius vorborum sensus praese-
fert, „ideo nunquam superatum iri vel errare posse Eccle-
siam, quia fundata est supra petram, idest Petrum, Aposto-
lorum Principem," a qua proinde interpretatione Catholico 
recedere non licet. 

Eodem sensu citata Christi verba intellexerunt S. Cy-
prianus, S. Augustinus, S. Leo M., item S. Ignatius Con-
stantinopolitanus, Stephanus Dorensis et Greorgius Trape-
zuntinus, ad quorum testimonia, in superioribus relata, heic 
provocare sufficiat. Accedunt 

S. Ambrosius, qui deiisdem verbis Domini disserens6), 
postquam dixisset Petrum non sane carne, sed fide factum 
esse fundamentum Ecclesiae, adjungit: „ C u m E c c l e s i a 
m u l t i s t a m q u a m b o n a 11 a v i s f l u c t i b u s s a e p e 
t u n d a t u r , a d v e r s u s o m n e s h a e r e s e s d e b e t 
v a l e r e E c c l e s i a e f u n d a m e n t u m . " Quibus quidem 
verbis evidenter significat invictum Ecclesiae robur contra 
haereses ab invincibili firmitate et constantia Petri proficisci, 
qui in suis Successoribus perpetuum est Ecclesiae funda-
mentum. 

S. Simplicius Papa, t 483.7) „Quia, inquit, révéra, 

3) Defens. deciarat. i- 10. al. 15. c. 7. 
l) De vi ac rat. Primat, c. 13. 
6) Matth. 16, 18. 
6) De incarnat. Domin. sacram c. 5. 
7) Epist. 3. ad Basiliscum August. Epistolae Roman. Pontif. Andr. 

Thiel. Brunsbergae 1868. 

quae de Scripturarum fonte purissimo sincera perspicnaque 
manarunt, nullis agitari nebulosae versutiae poterunt a r g u -
mentis. P e r s t a t e n i m i n S u c c e s s o r i b u s s u i s 
h a e c e t e a d e m a p o s t o l i c a e n o r m a d o c t r i n a e , 
cui Dominus curam totius ovilis injunxit, cui se usque in 
finem saeculi minimedefuturum, c u i p o r t a s i n f e r i 
n u n q u a m p r a e v a l i t u r a s e s s e , p r o m i s i t , cuius 
sententia, quae ligarentur in terris, solvi testatus est non 
posse nec in coelo." 

S. Gelasius Papa, t 497. „Post has omnes, inquit,8) 
propheticas, evangelicas atqus apostolicas script uras, quibus 
Ecclesia Catholica per gratiam Dei fundata est, illud etiam 
intimandum putamus, quod quamvis universae per orbem 
catholicae Ecclesiae unus thalamus Christi sint, sancta t a -
men Romana, catholica et apostolica Ecclesia nullis syno-
dicis constitutis caeteris Ecclesiis praelata est, sed evange-
lica voce Domini et Salvatoris nostri primatum obtinuit : 
Tu es Petrus, inquientis, et super hanc Petrám aedificabo 
Ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus 
earn etc. E s t e r g o p r i m a P e t r i A p o s t o l i 
S e d e s, R o m a n a E c c l e s i a , n o n h a b e n s m a c u-
l a m n e q u e r u g a m, n e c a l i q u i d h u i u s m o d i . " 
Idem S. Papa alibi quoque a promissione Christi Petro f a -
cta Sedis Romanae infallibilitatem repetit dicens:9) „Ibique 
(Romae) sicut doctrinae virtute sublimis emicuit, ita san-
guinis gloriosa effusione decoratus, aeterno hospitio conqui-
escit (Petrus), p r a e s t a n s S e d i , q u a m i p s e b e n e d i -
x i t , u t a p o r t i s i n f e r i n u n q u a m p r o D o m i n i 
p r o m i s s i o n e v i n c a t u r o m n i u m q u e s i t f l u e t u-
a n t i u m t u t i s s i m u s p o r t u s . " 

Orientales Episcopi enixe orantes Symmachum P a -
pam, f 514., ut suis Ecclesiis schismate laborantibus quam-
primum subveniret, iu synodica Epistola dicunt :10) „ N o n 
e n i m i g n o r a s e i u s i n g e n i u m, q u i q u o t i d i e a 
s a c r o d o c t o r e t u o P e t r o d o c e r i s o v e s C h r i -
s t i p e r t o t u m h a b i t a b i l e m m u n d u m c r é d i t a s 
t i b i p a s c e r e , n o n vi , s e d s p o n t e c o a c t a s . " Q u i 
c ^ u o t i d i e a S. P e t r o d o c e t u r tamquam eius succes-
sor ac potestatis haeres i n p a s c e n d i s o v i b u s C h r i -
s t i : is in fide proponenda et docenda :.b erroris periculo 
immunis est, nec potest oves Christi ad venenata pascua 
deducere. 

Concilium Generale V. Constantinopolitanum II. 
anno 553. celebratum causam trium Capitulorum potissi-
mum discussit ac decidit, quae causa non erat fidei, sed per-
sonarum, prout Vigilius Papa in epistola ad Concilium missa 
declaravit et prout testatus est S. Gregorius M. scribens 
Episcopis Istriae : n ) „in quinta Synodo de quibusdam so-
lummodo personis actitatum fuisse" innuens. Hallucinati 
proinde sunt, qui asserere non dubitaverunt Vigilium P a -
pam in facto dogmatico definiendo errasse. Quinimo supre-

8) In Synodo Roman. 494. 
9) In Tractatu, quem vide apud Sirmond, in append, codicis 

Theodos. 
1») 12. apud cit. Thiel. 
" ) 1. 2. ep. 51. edit. Migne. 
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mam Romani Pontificis auctoritatem in ipso hoc Concilio 
luculentissime comprobatam cernimus. Quod enim Synodus 
haec nec convocatione, nec suffragiorum libertate, quam Ju-
stinianus Imperator, libenter dogmatizans, impedivit, nec 
itaque celebratione generalis, nihilominus ab universa Eccle-
sia recepta fuerit atque auctoritatem oecumenici Concilii 
obtinuerit, id confirmationi Yigilii Papae tribuendum est. 
Litteras, quarum vi praelaudatus Pontifex Synodum proba-
vit ac confirmavit, diu ignotas, primus detexit ac comité 
dissertatione in Synodum V. publicavit Petrus de Marca. 
Sane verba, quibus Pontifex in confirmando Concilio usus 
est, eius in illud auctoritatem commonstrant ; dicit enim 
„ q u a e a n o b i s d e f i n i r i d e b e n t , r e v e l a n t e D o -
m i n o e t i n v e s t i g a t a v e r i t a t e s a l u b r i t e r i m -
p l e t a s u n t ; " quibus verbis sat clare innuit quaestionem 
a Patribus discussam ac decisam supremo Sedis Apostolicae 
judicio esse tandem definiendam. Ipsos Graecos ultro agno-
visse, quod Synodus omne suum robur a Papae Vigilii a s -
sensu et confirmatione acceperit, ostendit laudatus Petrus 
de Marca in praememorata sua dissertatione, quae una cum 
litteris Vigilii Papae videatur apud Mansi.12) Errant , qui, 
Anastasium Bibliothecarium secuti, putant Vigilium Papam, 
quod Synodum confirmare abnuerit, in exilium relegatum 
et huius nonnisi aerumnis fractum confirmationem tandem 
impertitum fuisse. 

(Folyt köv.) 

Utóhangok a „Visszhangra" egyházi nevelésünkről. 

(Vége.) 

A theologiai tanulmányok közt kitűnő helyet foglal el 
az Erkölcstan, melynek feladata úgy vezetni a növendéket, 
hogy belőle erényes, példás, keresztény pap válhassék. F ő -
elve 9 tárgynak a morál, melynek eszményképe az emberré 
lett Istenfiu, az üdvözitő Jézus. 

Két részre osztatik, átalánosra (generalis) és különleges-
re (specialis.) Az első azon erényekről szól, melyek minden 
jó keresztényben megkívántatnak, melyeket tehát annál in-
kább kell elsajátítania a papnak, hogy igy sikeresebben 
figyelmeztethesse ezekre hiveit. Ezen átalános erények és ez 
erényekkel kapcsolatban levő kötelmek előadásában külö-
nös figyelmet kell fordítani a keresztény morál elleneinek 
véleményeire, k ik az Ethica Christiana ellenében az úgy-
nevezett Ethica philosophicát aka r j ák felállítani. Sokféle fe-
lekezete van ezen philosophusoknak ; idetartoznak a na tu-
ralisták, individualisták, humanisták, socialisták, commu-
nisták, kik alapitóik kereszténytelen elveinek hódolnak s 
könyveikben igyekeznek a keresztény morált, mint a h a -
ladó korral meg nem egyeztethetöt, lerontani. 

Ezek műveit ismerni, a bennük foglalt elveket a nö-
vendékekkel megismertetni, kell az illető erkölcstan t aná -
rának, párhuzamba állitván ezen véleményeket a ker. 
elvekkel, felfedezvén a tendentiát, melyre irányozvák, 

12) Sacror Concilior. t. 9. 

azokat tudományosan megczáfolni, megmutatni, mily 
gyenge alapon nyugosznak ezen nézetek a keresztény 
morállal szemben, mely az egyedül üdvözitő religióra van 
alapitva. Korszerűnek találom igenis, hogy figyelmet for -
dítson az illető azon kötelmekre, melyekkel tar tozik 
a pap statusa iránt. Fejtse ki, hogy a papnak soha 
se kell, soha se szabad, megfeledkeznie hivatásáról s min-
den léptében, de különösen öltözetében, soha se szabad szé-
gyenlieni állását, miről korunkban gyakran megfeledkeznek 
— és ha tán néha a körülmények a világiasabb öltöny hasz-
nálatát követelik is, szükséges, hogy ily ruha a papi á l l a -
lapotnak és nemzetiségnek megfelelő legyen. 

Nem tapasztaljuk, például, hogy a németországi pap, 
ha világiasan öltözik is, megfeledkeznék állapotáról s nem-
zetiségéről, hanem úgy öltözködik, hogy azonnal ráismerhet-
ni, miszerint pap, még pedig német pap. Mi ellenkezőleg, kik 
büszkék vagyunk papi állásunkra, kérkedünk nemzetisé-
günkkel, szivesen nélkülözzük, mikor csak lehet, a talarist, 
csakhamar feledjük nemzeti magyar öltönyeinket és felcse-
ré l jük kényelmes külföldiekkel. 

A tudományosan müveit papban megkívántatik az is, 
hogy egész külsejével épületére legyen híveinek, hogy 
midőn tudományos képzettségét dicsérik, egyszersmind 
példás külső viseletét magasztalják. Ha ilyféle leczkéket 
igen gyakran hallanak növendékeink, meg fogják tanul-
ni, hogy nemcsak a seminariumban kell a papi disciplinât 
megtartani, hanem ahhoz alkalmazkodni kell egyszersmind 
az életben is. 

A theologiai pálya negyedik évében a História 
után természetesnek találom az átmenetet az Egyház -
jogra. 

A mint koronkint haladott a történelemben a tanár, 
úgy kell haladnia az egyház fejlődéséből következő jog -
ban, mely azért, hogy egy tanár kezében legyen összekötve 
a történelemmel, óhajtandó. 

A jog átalános ismertetése után, mellőzve a sok v i -
szályt, tüzetesen azon jogok védelmezésére szorítkozzék a 
tanár , melyeket gyengíteni, melyeket ellenfeleink evertálni, 
törekesznek. 

Különös figyelemmel kell tárgyalni azon jogokat, 
melyek magyar egyházunkat megilletik. Ezeket ismer-
tesse, ezeket erős adatokkal támogassa és oly tudomá-
nyos forrásokat használjon, melyekből állításait bátran 
erősíthesse. Mert ugyanis napjainkban épen azon jogok 
támadtatnak meg leghevesebben, melyek az egyházéi, 
azon czélból, hogy javaitól, melyeket jogosan bir, meg-
foszthassák. Midőn tehát joga van mindezekhez a ma-
gyar egyháznak, egyszersmind kötelességében áll az e g y -
háziaknak azokat minden megtámadás ellen védelmezni. 

Az egyházjog mellett igen szükségesnek vélném, hogy 
a növeldékben az úgynevezett hazai jogba (jus patrium) s 
avval járó magyar törvényekbe i f ja ink beavattassanak. 

Állami fejlődésünk egyik vívmánya az, hogy a pa-
poknak is k i ju t a szerep részint országos gyűlésekben, ré -
szint a megyei termekben mint bizottmányi tagoknak, fe l -
szólalni. I t t van a kedvező alkalom, legfényesebb mód, 
kimutatni, hogy nem méltatlanul foglaljuk el ott a helyet, 
hogy nem automatok vagyunk, hanem tudományos kép-

20* 
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zettséggel birunk, melynél fogva kiérdemeltük, bogy sze-
repelhessünk, bogy méltó tagjai vagyunk az államnak. 

Minél jobban iparkodik a papellenes párt a papot a 
publicitás teréről leszorítani, annál nagyobb munkásságot 
kell kifejtenünk, hogy ott illően megállhassunk. Ez morális 
és polgári kötelesség, melynek csak akkor fogunk megfe-
lelni, ha hozzá tudunk szólni az ügyhez, mely tárgyal ta t ik , 
ha megismerkedünk a honi alkotmányos törvényekkel, ha 
magunkat statusférfiakká is képezzük. Ennek alapját már 
a seminariumi ifjúságnál kell letenni, miért czélszerünek 
tartom, hogy honunk állami jogtörténete is tanittassék. 
Azért szükséges volna ily cathedrát a seminariumokban fel-
állítani, hol bizonyos erre képezett vagy képesitendő egy-
házi vagy világi egyén tartson előadásokat. Ha látni fogja 
a nép, hogy papja, megtéve papi teendőit, példás viseletével 
magának a közbecsülést kiérdemelve politikai tudományos 
képzettséggel is bir, tömegesen fog tódulni hozzá, bizalom-
mal felkérve, hogy ott, hol állami ügyek intéztetnek, tudo-
mányos, állami törvényeinkben jártas képzettséget tanusitó, 
befolyással javát eszközölje. 

A tudomány szétüzi a sötétséget, legyőzi az előítéle-
teket. Igy fog majd az izgatók által félrevezetett nép le-
tenni azon előítéletről, hogy a pap csak a sekrestyébe való, 
mely előítélet folytán sokszor leszorittatik a pap a nyi lvá-
nosság teréről. 

Ezekhez még azt csatolom, hogy a lelkipásztor r é -
szint a katonaállitások, részint a felmerülő házassági ügyek, 
miatt sokszor nem mellőzheti a honi törvényeket. I ly ügyek 
elintézésében sokkal könnyebben fog mozogni, ha azokba 
beavattatott, mint papnövendék, ha azokat már a semina-
riumban tanulmányozta. 

Nem akarom én feledtetni ezáltal, hogy a pap praefe-
renter pap, csak a világba akarom bevezetni, hogy tu -
dományos képzettsége által kimutassa, miszerint díszes 
állást tud elfoglalni az államban, melyben ép a tudomá-
nyosképzettségü és példásviseletü papot a publicum aosti-
mium megfelelő fokára óhajtanám emelni. 

Gyakorlati részét a theologiai tanulmányoknak k é -
pezi a Pastoralis azaz a lelkipásztorkodás megtanulása. Ez 
azon tér, melyen kellőleg alkalmazhatja azt, mit három 
éven át a theologiában tanult. 

A kezelésmódot illetőleg a tárgyat igy osztanám be : 
Catechetica, Homiletica, Litui-gica, melyhez járulna az 
Institutio privata. 

Kiváló figyelmet fordítson a tanár a Catecheticára. 
Mondja el röviden az ide vonatkozó elméleti szabályokat 
és azután gyakorlatilag kezeltesse is. Kérjen valamely is-
kolából néhány gyermeket a kisebbek közül, állítsa őket 
növendékei elé, oktassa őket catechetice. Igy fogja tapasz-
talni, miként tudja kezelni ezen oktatást, látni fogja a hi-
bákat s fel fogja ismerni a felmerülő nehézségeket, melyek-
nek miképeni legyőzését az ily féle gyakorlat megmutatja. 
Ezen eljárást annál fontosabbnak tartom, minthogy a kisde-
dek tanításánál tétetik le az alap s ezen alapra történt épi— 
tés után lehet csak várni, hogy vallásos polgárai legyenek 
egykor a társadalomnak. 

A növendék bevégezve a semináriumi pályát, először 
is káplánynyá tétetik. A plébános tudtára adja, hogy jövő 

vasárnap tartson cateche3Íst. Mit csináljon, ha ezt g y a k o r -
latilag soha se próbálta ? A próbánák helye a papnövelde, 
ebben az iskola, hogy itt tanulja meg a növendék a pract i -
cus kezelést és ismeretessé tétessék előtte a tér, melyen h i -
vatalosan majdan működnie kell. 

A Homiletica tanításánál szinte igy procedáljon a 
tanár. Előadva az elméletet, dolgoztasson ki szent beszéde-
ket, szavaltassa el leczke gyanánt jelenlétében, mert csak 
úgy fog meggyőződhetni arról, váljon tanítványaiból r e -
ményelhetők-e jó szónokok. Igaz, hogy a semináriumokban 
is kell az i f jaknak néha szónokolni ; de ez nem a tanári ok -
tatás után történik. I t t pedig arról van szó, hogy a tanár 
az előadott elméletet a gyakorlatban érvényesítse s a be ta -
nult elméletet a gyakorlatban érvényesíttesse tanítványai 
által. 

A Liturgicánál együtt haladjon a theoria a praxissal. 
Sokan elbeszélik az iskolában a theoriát egészen s csak a k -
kor fognak gyakorlathoz. Ez fárasztó. Amint egy részt 
elmond, elmagyaráz, a miséből vagy a szentségek kiszol-
gáltatásából, azonnal tétesse azt gyakorlatilag s mind já r t 
fogja tapasztalni, miként értette meg a theoriát a növen-
dék , melynek száraz elmondása helyett legjobb felelet 
alkalmazása az elméletnek. 

Hasonló eljárást javallok a magánytanitásban is. 
Elmondom, például, hogyan kelljen egy a hitben k é t -

kedőt oktatni és azonnal alkalmazom praxisban. Szóval, e 
tárgyakban a kezelés úgy eäzközlendö, hogy midőn egy 
óráig praelegál a tanár a theoriából, két óráig gyakorolja 
azt be. 

Ezekben szándékoztam röviden előadni, miket czél-
szerüeknek vélnék arra nézve, hogy intézeteinkben a kort , 
melyben élünk, tekintve, a stúdiumok kezeltessenek. 

Valaki tán megütközik azon, hogy a zsidó és görög 
nyelvet elhagytam. Igen, elhagytam azért, mert nem tartom 
mindenkire nézve szükségeseknek. Ezen nyelvek nélkül jó 
theologus, tudományosan képzett pap, lehet bárki, mert a 
szentírásnak már oly fordításaival birunk, hogy azok 
után biztosan haladhatunk vallásunk kezelésében. Ha a 
biblicus tanár úgy be tudja osztani studiumát, hogy a nye l -
vekkel is megismerteti tanítványait , jó ; de ezt teheti az 
Exegesis alatt is, midőn például valamit a zsidó textus után 
kell magyaráznia ; elmondha tja, hogy és mely értelemben 
kell azt használni a zsidó nyelvben. 

Elmondottam, hogy karol ják fel az ügyet azok, kiket 
érdekel. Elmondottam, mert hiszem, igy használok az ü g y -
nek, javára leszek a növendékeknek, kiket nevelünk, a hon-
nak, melyben élünk s az anyaszentegyháznak, melynek 
tudományosan müveit papokra van szüksége. Van szüksége 
tudományra és példás viseletre, mert Scientia cum char i -
tate aedificat. Dr. Mésner. 

EG-YHÍZI TUDÓSÍTÁSOK, 
PEST. február 22. A f ő r e n d i h á z f e b r u á r 

2 0 - d i k i ü l é s e . (Folyt.) A cultusminister ő excja az isko-
lákról, nevezetesen a törvény viszonyáról az iskolákhoz, is 
nyilatkozott. Nincsen okunk kételkedni abban, hogy az, mit 



157 

mondott, teljes magfontolá3 eredménye ; de épen e körül-
mény teszi előttünk felfoghatatlanná és kiegyezhatetlenné 
azon ellenmondást, melyot nyilatkozata önmagában foglal. 
„Kijelenti —úgymond, itt is, — h o g y a törvény a felekezeti 
és községi iskolákat egyaránt pártfogásában részesiti" é3 né-
hány sorral alább mégis úgy nyilatkozik, hogy „csakis az 
utóbbiakat, —t . i. a községi iskolákat, — szabad és lehet á l -
lamsegélylyel ellátni." I t t mindenekelőtt önkénytelenül is 
azon kérdés merül fel, ha a törvény mind a felekezeti, mind a 
községi, iskolákat egyaránt részasiti pártfogásában, ugyan 
miért kellett tehát akkor községi iskolákat alapítani, ille-
tőleg pedig a felekezeti iskolákat közösekké tenni ? Miért 
tar ta tnak fel úgy még ma is közös iskolák, holott a feleke-
zeti iskolák nem úgy, de sokkal üdvösebben, működtek a 
nemzet érdekére közre, mint ezt a közŐ3 iskolák teszik ? 
Mellőzve azonban ezen kérdéseket, nemcsak a tapasztalat 
ellenkezik ő excja állitásával, de saját maga állítása is. Vagy 
nem mondja-e ö excja maga is, hogy államsegélylyel csak köz-
ségi, — t. i. közös, iskolákat lehet és szabad segélyezni ?" De 
ha igy van a dolog, úgy egyátalában nem ér t jük, miként 
„részasiti egyaránt pártfogásban a törvény a felekezeti és 
közös iskolákat." Minő pártfogása lehet az a törvénynek a fe -
lekezeti iskolák iránt, ha tőlük épen azt tagadja meg, mire 
legnagyobb szükségük van, t. i. a segélyt ? És ha ezen segély 
megtagadtatik felekezeti iskoláinktól, miképen mondhatta 
ő excja, hogy azok a közös iskolákkal egyaránt pár t fogás-
ban részesittetnek ? Megvallom, én ezt nem értem, össze-
egyeztetni nem tudom, de alig is hiszem, hogy máskép ösz-
szeegyeztethető legyen, mint a modern államtudomány 
abrakadabrájával és bizonyára ezzel is csak oly módon 
összeegyeztethető, mint a minő bizonyossággal egykor a 
vakon hivőktől elűzte a betegséget. 

E nyilatkozatnak értelme C3akis akkor lenne, ha fele-
kezeti iskoláinkat tényleges segélylyel is támogatná az á l -
lam. Hogy a törvény a felekezeti iskolák létezhatését meg-
engedi, ez, mint azt ő excja is be fogja látni, úgyannyira 
nem pártfogás, hogy a türelemnek is csak azon fokát f e -
jezi ki, mely sokkal közelebb van ahhoz, hogy a létezhetési 
jog is elvonassék, mintsem a tényleges pártfogásnak fogalmát 
akár csak távolról is magában foglalná. Ez bebizonyí-
tásra azon tények következtében, melyek csaknem lázas 
izgatottságot szültek a hazában, nem szorul. A törvény 
irántunk nem pártfogást, de csakis a szükség szülte türe l -
met foglalja önmagában. Pár t fogását , mert segélyezését, csak 
is a közös, a nemzet jólétét, érdekeit, veszélyeztető, iskolákra 
terjeszti ki, a mi a minister úr állítását mind nem iga-
zolja, de ezáfolja. (Folyt, köv.) 

© 
AUGSBURG-. A z i s k o l a é s a p á h o l y v a g y i s 

a n é p n e v e l é s i e g y l e t e k . „A gyermeknek első 
éveiben annak egész jövője mintegy benfoglaltatik. A gyer -
mek a családnak és a társadalomnak reménye, az emberi 
nemnek, a hazának, folyton megujuló virága, folytatása," — 
mondja Dupanloup. A gyermekkor azon válpont, melytől 
az embernek sorsa, egész élete, függ ; az akkor nyert be-
nyomások többnyire kitörülhetlenül bevésve megmarad-
nak a lélekben s annak egész iránya felett határoznak. Ha 
lehetséges volna, — úgymond Balmes, — azon vörös fona-

lat követni, mely a lagtöbb embernek életén keresztül h u -
zidik, m m egy esatban bámulva látnók, hogy a vétek é3 
az erény, az aljasság és a nemes kedély, a gyávaság és a 
hősies erély, a lélektani kifejlődésnek egy titokszerű g y ü -
rüzetén keresztül haladva, keletkezésében visszafelé n y o -
mozható egészen az iskoláig vagy a szülői tűzhelyig, mely 
mailett bizonyos példák vagy egye3 események által kele tke-
zett s folytonosan haladva azzá lett, a minek lát juk. . Quo 
semel est imbuta recens servabit odorem testa diu, mondja 
Horácz s e mondat inkább igaz, mint szép, legalább arra 
bírhatna bennünket, hogy ezen drága edénytől, melyet 
gyermeknek nevezünk, gondosan távol tar tsunk minden 
mérget, minden romlott folyadékot, mely azt elronthatná, 
mely örökké tönkre tehetné. Mert a gyermekség azon kor, 
melyban az embar szentté vagy gonosztevővé képez-
tetik. 

De ha a gyermek az emberi nemnek jövője és remé-
nye s ha a gyermek azzá lesz s mindenné, mit az iskola s 
a nevelés belőle csinál : akkor azoké a jövő, k ik az iskolát 
és a nevelést kezeik közt ta r t ják . Ebből következik, hogy 
ama harcz, melyet napjainkban a hit a hitetlenség ellen s 
a kereszténység az antichristus ellen az iskoláért vív, 
semmi egyéb, mint harcz a létért, küzdelem élethalálra. 
Az ördögnek igen oktalannak s igen ügyetlennek kellene 
lennie, valamint igen rosz hadvezérnek, ha ellenségét, a 
kath . egyházat, ez oldalról is meg nem t ámadná ; — elkel i 
vágni, ha lehet, az utánnyomuló tartalékcsapatot a főhad-
testtől, el kell rabolni az egyháztól az iskolát, mert ez 
azon termékeny föld, melyen az egyház folyton folyvást 
megujult. 

Az iskolai vitában nem <irról van szó, váljon ennek 
vagy annak a rendszernek segítségével valamivel több 
vagy kevesebb műveltség terjesztessék-e a nép közt, sem 
arról, váljon egyházi vagy világi felügyelet alatt á l l janak-e 
az iskolák, hanem arról, Istenhez veze3sen-e az , a 
mi azokbrn taní t tat ik vagy az ördög karjaiba ? Ez a k é r -
désnek veieje. A „galileai ember" elleni gyűlölet ma 
csak oly erős, oly mély, oly engesztelhetlen, mint Julián 
idejében volt s valamint e császár, ugy napjaink pogányai, 
csak ezen okból aka r j ák gyermekeinket istentelen iskolák-
ba szorítani. Az iskolának minden keresztény jellegből való 
ki vetkőztetése ellenségeinknek nyil tan hangoztatott jelszava. 
Ennek érvényesítésén dolgoznak évek óta, ravaszul, de kö -
vetkezetesen, nem r i tkán a legbecstelenebb eszközöknek 
segítségével, de azért mindig „törvényes, alkotmányos, 
úton", — Éjszakon nem kevésbbé, mint Délen, Nyugaton 
ép oly szorgalommal, mint Keleten. 

Hogy a sötétben bujkáló „testvérek" ez üzelmekben 
kiváló szerepet játszanak, azt talán kétszer se kell monda-
nunk ; tudja azt minden ember, hogy e fa j mindenütt ott 
van, hol a kereszténységet ostromolják. Egyik specificus 
hadeszközük az, melyet ma ismertetni szándékozunk, hogy 
ott, hol még nem késő, intsük és óvjuk az illetőket. 

Esztendeje lehet vagy kettő, hogy egy eszme hangzott 
végig országunkon, „Alakítsunk népnevelési egyleteket." 
A dolog, a népnevelés iránti azon érdeklődés, mely az illető 
felhívásokból kilátszott, magában véve örvendetes lehet 
vala, ha ugyanazt mindjárt elejétől fogva nem teszi 
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kétessé az, hogy az alapítók közt első sorban bizonyos igen 
gyanúsan szabadelvű lap és egyén állott, melyeknek s k i k -
nek ilyetén meleg pártolása mindenről tehetett bizonysá-
got, csak arról nem, bogy ezon népnevelési egyletek becsü-
letes, keresztény, czélokat tar tandanak szem előtt. Timeo 
Danaos et dona ferentes ! 

E félelmet nem fogja alapnélkülinek tartani senki, a 
ki arra emlékszik, hogy ezelőtt néhány évvel ily név alatt 
„Ligue d'enseignement, Népnevelési Egyle t" hasonló egy-
let keletkezett Francziaországban, melyet több franczia 
püspök, köztük Dupanloup ismeretes „Les alarmes de 
l'Episcopat" czimü röpiratában, legott keletkezése után mint 
szabadkőmüvési, a hitetlenség terjesztését czélzó, vállalatot 
elitélt. A Francziaországon kívüli népnevelési egyletek pe-
dig csak amannak fiókjai, ugyanazon szellemnek szülöttei 
azaz a páholynak teremtményei, — valamennyi nemcsak a 
kath. egyháznak, hanem egyátalán a kereszténységnek leg-
dühösebb ellensége lévén, mint azt Dupanloup fenemiitett 
röpiratában bővebben fejtegeti. 

Nézzük a dolgot közelebbről, vessünk egy pillantást 
keletkezésének történetére s forditsuk figyelmünket oly 
mozzanatokra, melyek képesek fentebbi áll í tásainkat iga-
zolni s melyeket a fenidézett röpiraton kivül még a metzi 
püspöknek egyik körleveléből s Saint-Albin-nak „Les l ib-
res penseurs et la ligue de l'enseignement" czimü munká-
jából meritünk. 

A „ligue de l'enseignement" Belgiumban, a szabadkő-
művesek eme classikus földén, keletkezett s onnan 1866-
ban Francziaországba is átcsapott. I t t első alapitója és ve-
zetője valami Macé János, elsassi származású protestáns és 
szabadkőműves volt. Ezt az egyletnek 1808-iki januáriusi 
rendes tudósítása egész körülményesen beszéli el, hogy t. i. 
Macé Belgiumból haza térvén, a metzi főpáholynak egyik 
ülésében jelentést tett arról, miszerint Lütticbben a népne-
velési egyletnek egyik ülésén jelen lévén, ott azon határo-
zat fogamzott meg lelkében, hogy hasonló egyleteknek ke-
letkezését s terjesztését Francziaországban is megpendíteni 
és előmozdítani fogja. 

A népnevelési egyletek tehát a szabadkőmüvési pá -
holyból származnak. Hogy is volna máskép magyarázható, 
hogy épen a szabadkőmüvési lapok azok, melyek ez egyle-
teket leginkább et sine fine dicsérik ? 

De mi az egyletnek alapelve ? A vallásnak kizárása a 
nevelésből. Az alapszabályoknak 3-d ik szakasza igy hang-
zik : „On ne s'occupera ni de religion, ni de politique — a 
társulat se vallással, se politikával, nem foglalkozik." Ez 
oly tétel, mely egyszersmind valamennyi szabadkőmüvési 
szabályzatban is benvan. A népnevelési egyleteknek egyik 
főfoglalkozását tehát a vallási érzületnek elhanyagolása 
vagyis a hitetlenségnek ápolása képezi; ebből aztán magától 
következik a forradalom ugy, hogy a szabadkőművesség 
s annak sarja, a népnevelési egylet, bátran mondhatja : nem 
foglalkozunk se vallással, se politikával; — hiszen épen ez 
az, mi az átalános felforgatást legjobban elősegíti. 

De ez az egyszersmind, mi a népnevelési egyletek és a 
a szabadkőművesség közti szoros összefüggést és benső ro-
konságot leginkább előtünteti. A párisi „Le Monde ínago-

nique" czimü szabadkőmüvési lap 1866-iki oktober hónapban 
ezeket i r ta : „Elő kell késziteni a profán világot elveink el-
fogadására. Ezért a népiskolát épületünk sarkkövének te -
k in t jük , de csak ugy, ha abból a vallástanitást kiküszöböl-
tük. Azon elv, mely egy földön feletti tekintélynek létét 
tanitja azaz a bit, a gyermekeknek rendben tartására nem 
szükséges, fölösleges, tehát elvetendő. Mi a szabadság, a 
lelkiismeret, az ész és a kölcsönös viszonosság (solidarité) 
nevében tanit juk a gyermekekot becsületeseknek lenni, kö-
telességeiket teljesiteni s jogaikat védelmezni. A szabadkő-
művesek kell hogy az újkori társadalomnak főoszlopai, de 
egyszersmind példányképei is, legyenek. Az ő kötelessé-
gük iskolákat s főképen oly fiókegyleteket alapítani, 
melyek a f e l n ő t t e k o k t a t á s á v a l foglalkoznak; 
ezenkivül pedig még a s z e r e t o t h á z a k n a k alapítása 
is egyike a leghathatósb eszközöknek a szabadkőművesség 
terjesztésére." 

Igy szólt a szabadkőműves lap már 1866-ban, míg 
1867-iki febr. hónapban a következőket olvassuk ot t : „A 
szabadkőműveseknek egyik kiváló kötelességük tömegesen 
belépni a Ligue de l'Enseignementba s a páholyok csen-
dében a felett gondolkodni, miként lehetne ezen áldásthozó 
egyletet legkönnyebben és legsikeresebben terjeszteni. A 
szabadkőművességnek befolyása e tekintetben nagyot és 
szépet művelhet, amennyiben alapelvei tökéletesen meg-
egyeznek azokkal, melyekre Macé testvér a népnevelési egy-
leteket fektette." S ugyanazonévi aprilisban ezeket : „Nagy 
megelégedésünkre szolgál kijelenthetni, miszerint a Ligue 
de l'Enseignement és Voltaire szobrának felállítása vala-
mennyi páholyunkban a legnagyobb rokonszenvvel ta lá l -
kozik. S joggal ; mert alig lehetne két egymáshoz illőbb esz-
mét képzelni, mint egyfelül Voltairet, ki az elfogultság s a 
balhit megsemmisülését jelzi s másfelül a Ligue de l 'En-
seignementot, mely az ú jkornak előhirnöke, amennyiben a 
tiszta tudáson alapuló nevelést közvetí t i . ." 

A népnevelési egyletek ezen szabadkőmüvési lap val-
lomása szerint tehát oly mű, melynek éltető szellemét Vol-
tairenek, az istenkáromlónak, rendszere képezi, azon em-
bernek rendszere, ki magát mindig szivesen christo-moque-
nak, Krisztusgúnyolónak nevezte. A népnevelési egyleteknek 
feladata tehát Voltaire szellemében nevelni a zsenge i f júsá -
got, oktatni a felnőtteket ; — igy mondá szt, hogy semmi 
kétség se maradjon fen ez egyleteknek valódi czélja iránt, 
maga Jean Macé egy ünnepélyes szabadkőmüvési közebéd 
alkalmával, mely alkalommal még ezt is fejtegette, misze-
rint az egylet legfőbb feladatának a f e l e k e z e t n é l k ü l i 
i s k o l á k behozatalát és o l c s ó k ö n y v t á r a k n a k 
(corvina?) megalapitását t e k i n t i . . . ! 

E tények eléggé világosan szólnak. Ilyenek után 
megérthetjük azt is, honnan vették a linzi közös tanitók 
azt a nagy bölcseséget, mely nem régen tartott gyűlésü-
kön elömlött vagy jobban mondva megértjük, kik állanak 
hátuk megett ; mert azt csak nem hiszi senki, hogy ez a 
különféle iskolamester, ha mindjárt rosz gymnasialis tanár 
is, a maga fejéből meriteué azt a sok okoskodást, melyet 
úton útfélen oly ügy ellen előhoz, melynek, mivel érzik, 
hogy ők maguk ügyetlen szolgái, egyszersmind legnagyobb 
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ellenségei is, ér t jük a tanügyet ; mert tapasztalati tény, 
hogy a legroszabb tanitók vagy tanárok rendesen leghan-
gosabban lármáznak tanulmányi reformok után. — Exem-
pla sunt odiosa. 

Mindez azonban intésül szolgáljon nekünk, hogy vi -
gyázzunk s hogy a tanügyre ezentúl több figyelmet fordí t -
sunk, mint eddig vagyis, hogy kezdjünk végre valahára 
némi figyel met forditani akatholikus tanügyre is. Nehagyjuk 
iskoláinkat a páholy fiókjaivá sülyedni, hanem legyünk meg-
győződve, hogy az emberi nem, mihelyt iskolái végkép leve-
tik a keresztény jelleget, óriási léptekkel foga végbukás felé 
rohanni, quia uuus est magister vester, Jesus Christus ! 

FREIBÜRG. „A f e l v i l á g o s o d o t t v i l á g n a k 
b o s z o r k á n y f é l e l m e " czime azon legújabb röpirat-
nak, melyben Stolz Albán, az ismeretes velőslollu iró, a 
darmstadti protestáns gyűlésen tartott gyújtogató beszédek 
s a legújabb jezsuitaüldözés ellen tiltakozik. A röpirat mint 
nyilt levél jelent meg, mely Bluntschlihoz, az ismeretes 
agitatorhoz, van czimezve, ki mind a két tekintetben a leg-
kirívóbb szerepet játsza ; czimét azon párhuzamnak köszöni, 
melyet Stolz *a középkor indokolatlan boszorkányfélelme 
s a jelenkor ép oly oktalan jezsuitaiszonya közt von. Hogy 
az egészben a jellemtelen Bluntsehli is kikapja a maga ré -
szét, az természetes. Ime egy kis mutatvány. „Ön Blunt-
sehli úr arról vádolja a jezsuitákat, hogy nincsen hazájuk 
s hogy szerfelett pénz vágyók. Kérdem, hol lármáznak töb-
bet a hazáról, mint Schweiczban? s mégis ön mint született 
schweiczi miért fosztotta meg drága személyétől szeretett 
hazáját , — miért hagyta el azt ? Hisz tán Schweiczban is 
megkereshette és megehette volna mindennapi kenyerét ! 
Miért lett ön, a szabad republicanus, a bajor királynak 
alattvalója, miért viselte mint ilyen a kék és fehér színe-
ket ? S valamivel későbben miért hagyta el ismét bajor 
hazáját s lett a badeni főherczegnek alattvalója, ez egyszer 
a sárga-vörös szín alatt ? talán ismét odább áll, ha egyszer 
alkalom azaz nagyobb ajánlat mutatkozik é3 a ki most fő -
herczegi, az aztán császári lesz, Berlinben vagy Szentpé-
tervárt . . . 

Ugy látszik mindezeknél fogva, hogy ön Bluntsehli 
úr még sem oly hő imádója saját hazájának, mint azt m á -
soktól követeli ; jobb lett volna, ha e dologról egészen ha l l -
gat. Ha a jezsuita egyik tartózkodási helyét elhagyja, az 
azért történik, mert vagy schweiczi módra kidobják vagy 
mert törvényes elöljárója parancsolja ; pénzhez pedig nem 
is nyúl a jezsuita, mert neki személyesen nem is szabad 
pénzzel bírnia. Ellenben az ön helvét teste, titkos tanácsos 
ur, akkora bádeni fizetést nyel el, hogy abból a maguk 
módja szerint egy pár tuczat jezsuita is megélhetne. Hogy 
ön maga inkább heidelbergi dús fizetését húzza, semhogy 
otthon Schweiczban sokkal szerényebb viszonyok közt 
élne, az alkalmasint ugyanazon okból történik, a melyből 
akármelyik primadonna vagy első tenor, ki, nem törődve sem 
hazával, sem nemzetével, oda megy, a hol, többet fizetnek. 
Avagy nem? Egyébiránt nem bánom, ha hazáját esetről 
esetre bizonyos üzleti tekintetekből felcserélni tetszik, csak 
tessék tartózkodni attól, hogy ily lakásváltoztatást szemre 
hányjon olyasvalakinek, ki azt magasabb indokokból teszi." 

IRODAIM. 
Dupanloup legújabb röpirata. 

(Vége.) 

Különös figyelemre méltó az, hogy a német és porosz 
törvényhozás a közvetlen és gyakorlatban messzeterjedő 
felügyeleti jogot határozottan a clerusra ruházza.*) Igy, pél-
dául, a lelkész jogához tartozik az iskolaköteles gyerme-
kekről szóló névsort összeállítani a tanitó részére, (111. cz.) 
kényszereszközökkel rendelkezhetnek azon szülők ellené-
ben, k ik gyermekeiket az iskolából olvonják, (10 t. cz.) az 
órarendet is ők állapit ják meg, még pedig ugy, miként a 
helyi viszonyok k ívánják ; (5. 18. t. cz.) az ikolát heten-
kint kétszer kötelesek hivatalosan meglátogatni. Tehetik 
azonban ezt többször is, annyiszor és akkor, a hányszor s 
mikor jónak lát ják. (25. t. cz.) A mi magát az oktatást 
illeti, a plébános a hitoktatáson mindig jelen van. A tani -
tónak ő szBrzi meg a szükséges könyveket, melyekből elő-
készülhet; a tanítványok között pedig buzdításul könyve-
ket, érmeket, képeket, oszt szét ; a vasárnapi catechesis és 
predikátió alkalmával a jó és szorgalmas taní tványokat 
nyilvánosan megdicséri, azokat ellenben megszégyeníti, k ik 
a bittanból semmi vagy ki nem elégitő haladást tanúsí ta-
nak ; a szüléket pedig felhívja, hogy gyermekeik iránti kö-
telmeiket híven teljesítsék, nevezetesen, tanítsák őket 
imádkozni, kérdezzék ki őket a hit elemeiből stb. stb. A 
25. t. cz. még tovább megy. Meghagyja ugyanis az illető 
lelkészeknek, hogy a gyermekeket a katechismuson kivül 
egyéb tantárgyak iránt is feleletre vonják. A plébános h a -
tásköre annálfogva nemcsak a hitoktatásra terjed ki, hanem 
az elemi oktatás valamennyi ágára — kivétel nélkül. Igy 
tehát a német törvényhatalom szabad kezet ad az egyház-
nak, mert nem feledi, hogy a nevelésügy egyedül az egyház 
illetékességéhez tartozik. 

Valóban, ha eszünkbe ju t t a t juk magy. törvényhozá-
sunk ama szűkkeblű tendentiáját, mely az egyház befo-
lyását az oktatás- és nevelésügy terén minél szűkebbre 
szorítani törekszik, nem tudjuk , sajnálkozzunk-e avagy 
nevessünk azon fonák eljárás felett, mely illetékesség he-
lyébe mükedvelőséget állit fel nevelésügyi téren ! 

A röpirat ötödik részsben szerző kimutat ja , hogy az 
isk. törvény a nevezetesb német államokban ugyanaz a po-
roszországival. 

A hatodik részben végül rámutat azon üdvös befo-
lyásra, melyet ezen elemi oktatási törvény a népek religió-
jára és erkölcsére gyakorol. 

Dupanloup ezen nagy nevéhez méltó röpiratot körü l -
belül e szavakkal végzi : Boldog porosz, boldog német, pap-
ság ! Titeket békében hagynak, veletek nem perelnek ; keze-
tekben a hatalom oktatni, nevolni, az ifjúságot, ti hábori t -
lanul folyhattok be mindabba, a m i a népjólétének előmoz-
dítására kinálkozik. Ti nem vagytok idegenek saját 
iskolátokban, se nem t i l t ják el nálatok Krisztust a kis-
dedektől ! Bennünket, szegény fi-anczia papokat, üldöznek, 

*) A liberalismus épen most eröködik e jogot megszüntetni. Szerk. 
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rágalmaznak. Negyvenezer fia van Francziaországnak, k ik 
szabadon szentelek magokat a közjónak, k ik nyomorult 
falvakban, kietlen hegyeken, vad erdőkben, lakva mint fiai 
és testvérei a népnek készek nekik beszélni Isten-, köteles-
ség- és hazáról és ime visszatartják őket ! . . . . Szetjük a 
népet, övéi vagyunk, hirdet jük neki az evangéliumot, s 
mégis eltiltanak minket a neveléstől ! . . . . Szegény g y á -
moltalan, lefegyverzett, katonák, mi nem harczolhatunk 
már, csupán azt kiál that juk : I t t az ellenség ! 

Fiat applicatio. Lollius 

V E G Y E S E K . 
Beküldetett : Három férfinégyes Kulliffay Edétől, 

dallamát irta Bogisich Mihály. Pest, Táborszky és Parsch. 
Ára 1 ft . 

— A szentatya február 23-án a következő főpapokat 
praeconizálta : Fijalkowski Antalt mohilevi püspökké, Gua-
rino Józsefet syrakusai s Petrarca Ferenczet lancianói ér -
sekké, Fabiani Pál grófot assisii, Masacci Tóbiást sarsinai, 
Gagliardi Ráfaelt sessai, Galdi Frigyes Máriát andriai, 
Cotellessa József Máriát lucerai, Izzo Antalt iserniai és ve-
nafrai, Magliulo Jácziutot acerrai, Oiona József Máriát poli-
castrói, Silvestris Salvatort conversanói, Cosenza de Rocca 
Scalegna Jeremiást foggiai, Turano Domonkost girgentii, 
Gerbin Xavér t piazzai, Morana Antonint caltagironei, La 
Vecchia Guarneri de Cannicatti Benedeket notoi, Mascaretti 
Károlyt susai, Biscioni Amadori Lajost borgo s. sepolcrói, 
Laparelli Pit t i ker. Jánost cortonei, Pucci Sisti Rafaelt 
montalcinói, Villa Domonkost parmai, Wierzbowsky Pétert 
seynei és augustowi, Zottmann Xav. Ferencz Lajost t i ras-
poli, Brink Lajos Bertalant amathai i. p, Gintowt Sándor 
Kázmért helenopolisi i. p., Kulinsky Tamás Teofilt sota-
lai i. p., Monnier Henriket liddai i. p. püspökökké. — 
Breve által a következők praeconizáltattak : Gilmour Ri-
chard clévelandi, Dwenger József fortwaynei, Wadhams 
Edgar ogdensburgi, Hendreken Tamás providencei, Ryan 
Pa t r ik tricomiei i. p., Mac- Keirny Ferencz retinái i. p., 
Moran Patr ik olbai i. p., Colombert Izidor satalai i. p., 
püspökökké. — A pallium a mohilewi, syracusai s lancianói 
főpapoknak megadatott. 

— A bécsi, illetőleg ausztriai, ókatholikusok ügyében 
a kormány végre határozott. Érdekes, miként hozza a P. 
Ll. olvasói tudomására ezen határozatot. „Az égető ókath. 
kérdésben az osztrák kormány elvileg határozatot hozott, 
mely egy a politikai hatóságokhoz intézett körirat a l ak j á -
ban úgy, a mint azt Stremayr a febr. 20-án tartott minisz-
tertanácsban hozott végzés után kiadta, előttünk fekszik. 
E körirat, (Erlass) mely a l é t e z ö t ö r v é n y e k h e z t ö -
k é l e t e s e n c o r r e c t e v a n a l k a l m a z v a stb. igy 
hangzik . . . A kormány az úgynevezett ókatbolikusokat 
mindaddig a történelmileg megalakult katholika egyház 
tagjaiul tekinti, míg a birodalmi törvény értelmében ebbőli 
kilépésüket a meghatározott módon ki nem jelentik. Ha az 
ókatholikusok ezen lépést megteszik, akkor az ez ilyen kilé-
pőkre vonatkozó törvények s jogokreájuk, házasságaikra stb. 
alkalmaztatni fognak. Addig, míg az ókatholikusok ezen lé-
pést meg nem teszik, úgynevezett ókatholikus lelkészeik által 
vezetett keresztelési, házassági s halálozási könyvek a nyi l -

vánosságra nézve semmi hitelességgel se birnak s ilyek veze-
tésétől az illető lelkészek eltiltandók. Hasonlóképen é r -
vénytelenek mindazon házasságok, melyek ily lelkészek 
előtt köttetnek, mert a törvény értelmében itt se törvényes 
lelkipásztorok, se törvényes plébániabeli község nincs. 
Azért mind a házasulandók, mind ily lelkészek, figyel-
meztetendők azon büntetésekre, melyeket a törvény 
ily törvénytelen házasságkötésekre szab s esettleg ezen 
büntetések alkalmazandók is." Ez volna rövid kivonatban 
Stremayr körrendeletének tartalma, melyről a Lloyd azt 
mondja, hogy tökéletesen correct. Ezt jó lesz megjegyezni. 
Az osztrák kormány csakugyan correcte határozott ezen 
kérdésben, mert a katholika egyházat olyannak vette, mint 
a minőnek a kath. egyház magát vallja, testületnek, mely 
a pápa főnöksége alatt ugyanazon hitet vallja. A ki a p á -
pa főnöksége alatt akar maradni, de más hitet követni, 
mint a pápa vagy pedig a főnökséget is elveti, meg más b i -
tet is vall, az nem katholikus többé és jogot nem tar that 
azon törvényekre, melyek a katholikusokra nézve állanak. 
Mint uj, a kath. egyház mellett alakult, társulat keressen 
magának törvényes elismerést s jogokat, ha tetszik neki. 

— A berlini országgyűlés elé a kormány a következő 
törvényjavaslatot terjesztette: § .1 . A felügyelet minden 
nyilvános és magány oktatási s nevelő intézetben az ál la-
mot illeti. Ennek folytán a felügyelettel megbízott hatósá-
gok s hivatalnokok az állam nevében s meghagyásából 
működnek. §. 2. A helyi s kerületi iskolafelügyelők kine-
vezése, valamint működési területük körülírása, egyedül az 
államhoz tartozik. Az állam által a népiskolafelügyelőknek 
adott megbízás, amennyiben e hivatalt mint mellék s t isz-
teletbeli hivatalt viselték, mindenkor visszavonható. — Ez 
azon hires törvényjavaslat, mely különösen a katholikus 
papok ellen van intézve, kik Németországban mindenkor he -
lyi iskolaigazgatók. A kormány o javaslatot mindenáron k e -
resztül akarta vinni és ez sikerült neki, de csak 26 szótöbb-
séggel. A katholikusok s a positiv protestánsok érezték, 
hogy e javaslat első lépés az iskolának az egyháztóli elvá-
lasztására, azért küzdöttek ellene teljes erejükből. Bismark 
többször a legszenvedélyesebben szólt a katholikusok s len-
gyelek ellen. — íme, a kis katholikus párt erélylyel a min-
denható Bismarknak is tekintélyesen opponált. A Parla-
mentarismus mellett mindenütt szükséges, hogy legyen egy 
katholikus párt is. Ez eleinte csekély lesz, de az igazság 
mellett harczolva tekintélyre fog szert tenni s a független 
jellemekot más pártokból is meg fogja tudni nyerni. — 
Sapienti pauca. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya 
a jubiláris pápa. szamára. 

Összeg az előbbi számból: 1230 forint 10 kr., 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 10 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 21 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Szemák Pál szinyérváraljai plébános . 1. cs. k. f f 
Kocsis Isván . . . . 1 f r t — 
Kocsis Julianna . . . . 1 — — 
Sái-földy József . . . . — 20 kr 
Fuchs Sándor . . . . 1 — — 
Semmelveiss Ignáczné . . . 1 — — 

Felelős szerkesztő CSELKÁ NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

Pesten, márczius 13-án. « 1 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör -
levele. — Egyház s állam — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. 

Em. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

Conci l ium G e n e r a l e VI., Constantinopolitanum III . 
In causa haeresis Monotholetarum de cogenda Synodo I m -
perator Constantinus Pogonatus egit primum cum Dono 
Romano Pontifice ac dein cum huius successore S. A g a -
t h o n c , qui Imperatoris annuens votis Romae prius Syn -
odum celebravit 120 Episcoporum atque hinc misit epistolam 
dogmaticam ad Concilium generale inscriptam Augustis, 
praecipue Constantino ; misit etiam quatuor legatos suos in 
Synodo generali praesidium tenturos ; sed ipsa quoque Ro-
mana Synodus exaravit litteras iisdem Augustis inscriptas, 
directas tarnen ad generale Concilium, quas deportaverunt 
quatuor Episcopi nomine Romanae Synodi seu potius Epi-
scoporum Occidentalium, Concilio Constantinopolitano inter-
futuri , quod habitum est a. 680. Actione IV. lectae sunt 
litterae Agathonis Papae, in quibus haec continentur: „Haec 
est apostolica atque evangelica traditio, quam tenet spiri-
tuális vestri felicissimi imperii mater apostolica Christi 
Ecclesia. E t ideo : porrigere dignemini clementissimam dex-
teram apostolicae doctrinae, quam . . beatus Petrus aposto-
lus tradidit, qui et spirituales oves Ecclesiae ab ipso 

Redemptore omnium terna commendatione pascendas sus-
cepit. C u i u s a n n u e n t e p r a e s i d i o h a e c A p o -
s t o l i c a e i u s E c c l e s i a n u n q u a m a v i a v e r i t a -
t i s i n q u a l i b e t e r r o r i s p a r t e d e f l e x a e s t ; 
c u i u s a u c t o r i t a t e m, u t p o t e A p o s t o l o r u m 
o m n i u m P r i n c i p i s , s e m p e r o m n i s c a t h o l i c a 
C h r i s t i E c c l e s i a e t u n i v e r s a l e s S y n o d i f i -
d e 1 i t e r a m p l e c t e n t e s , i n c u n c t i s s e c u t a e 
s u n t o m n e s q u e v e n e r a b i l e s P a t r e s a p o s t o -
l i c a m e i u s d o c t r i n a m a m p l e x i , p e r q u a m e t 

p r o b a t i s s i m a E c c l e s i a e l u m i n a l - i a c l a r u e -
r u n t et sancti quidem doctores orthodoxi venerati et se-
suti sunt haeretici autem falsis criminationibus ac deroga-
tionum odiis insecuti . . Haec est enim verae fidei regula, 
quam et in prosper is et in ad versi s vivaciter tenuit ac dé-
fendit haec spirituális mater vestri tranquillissimi imperii, 
apostolica Christi Ecclesia, q u a e p e r D e i O m n i p o -
t e n t i s g r a t i a m a t r a m i t e a p o s t o l i c a e t r a d i -
t i o n i s n u n q u a m e r r a s s e p r o b a b i t u r , n e c 
h a e r e t i c i s n o v i t a t i b u s d e p r a v a t a s u c c u -
b u i t , s e d u t a b e x o r d i o f i d e i C h r i s t i a -
n a e p e r c e p i t a b a u c t o r i b u s s u i s A p o -
s t o l o r u m C h r i s t i p r i n c i p i b u s , i l l i -
b a t a f i n e t e n u s p e r m a n e t , secundum ipsi-
us Domini Salvatoris divinam pollicitationem, quam 
suorum discipulorum Principi in sacris Evangeliis f a -
tus est : Petre, Petre, inquiens, ecce satanas expetivit, 
ut cribraret vos, sicut qui cribrat triticum : ego autem 
pro te rogavi, ut non deficiat fides tua ; et tu aliquan-
do conversus confirma fratres tuos. Consideret itaque 
vestra tranquilla dementia, quoniam Dominus et Salvator 
omnium, cuius fides est, qui fidem Petri non defecturam 
promisit, confirmare eum suos fratres admonuit : quod Apo-
stolicos Pontifices, meae exiguitatis praedecessoros, confi-
denter fecisse semper cunctis est cognitum."1) 

Sicmagnifice de Sedis suae summaauctoritate e tp rae -
rogativis loquitur S. Agatho Papa, prout in superioribus 
Hormisdam in sua fidei formula audivimus. Ipse quoque 
proponit 1. factum, nimirum „Ecclesia sive Sedes Apostoli-
ca nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte defle-
xi t , " nec unquam a tramite Apostolicae traditionis errasse 
probabitur, sed nec unquam haereticis novitatibus depra-
vata succubuit ; proponit 2. causas facti : annuens Petri 
praesidium , omnipotentis Dei gratiam et promissionem 
Christi illis declaratam verbis : „rogavi pro te, ut non defi-
ciat fides tua et tu conversus confirma fratres tuos" ; pro-
ponit 3. effectus, quia nimirum Sedes Apostolica in fide nun-
quam erravit, nec errare potest, hinc repeti debet, quod eius 
auctoritatem semper omnis catholica Christi Ecclesia et 

') Mansi Concil. nov. Collect, edit. Florent, t. 11. 17 
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universales Synodi in cunctis secutae, omnes venerabiles 
Patres apostolicam eius doctrinam r.mplexi fuerint, per 
eamdemque velut probatissima Ecclesiae luminaria clarue-
rint. S. Agatho itaque apertissime docet Summum Ponti -
ficem, Petri in Primatu successorem, esse infallibilem a 
Christo constitutum fidei magistrum, cui doctrinae consen-
tienter in hac eadem sua epistola exponit fidem orthodoxam 
et vult, ut illam Synodus generalis tamquam certissimam et 
immutabilem ultro amplectatur. Scribit enim ultro : „Prae-
sentes de nostrae humilitatis ordine praevidimus dirigere 
ad vestrae fortitudinis vestigia (ad Synodum), quae omnium 
nostrorum (intelligit Episcopos, cum quibus Romae prius 
Synodum habuit) suggestionem, in qua et A p o s t o l i c a e 
f i d e i n o s t r a e confessionem praelibavimus, offerre de-
beant, n o n t a m e n t a m q u a m d e i n c e r t i s c o n -
t e n d e r e , s e d u t c e r t a a t q u e i m m u t a b i l i a 
compendiose proferre, simpliciter obsecrantes, ut haec omni-
bus praedicari atque apud omnes obtinere jubeatis. Qui 
vero haec confiteri noluerint, ut infestos catholicae atque 
apostolicae confessioni perpetuae condemnationis reos esse 
censemus : nec aliquando tales in nostrae humilitatis colle-
gio nisi correctos suscipere patimui\" De legatis suis ibidem 
observât, banc illis abs se datam fuisse instructionem, „ u t 
n i h i l p r o f e c t o p r a e s u m a n t a u g e r e , m i n u e r e 
v e l m u t a r e , s e d t r a d i t i o n e m h u i u s A p o s t o -
l i c a e S e d i s , u t a praedecessoribus Apostolicis Pontifici-
bus instituta est, s i n c e r i t e r e n a r r a r e . " Hanc aucto-
ritatem ac potestatem dogmaticum infallibile judicium fe-
rendi, divino privilegio innixam, Patres huius Oecumenici 
Concilii ultro agnoverunt ; in prosphonetico enim sive accla-
matorio sermone Actione 18. conclamant Patres : „Summus 
nobiscum concertabat (adversus Macarium Antiochenum 
haeresis propugnatorem) Apostolorum Princeps : illius enim 
imitatorem et Sedis successorem habuimus fautorem et. di-
vini sacramenti mysterium illustrantem per litteras. Con-
fessionem tibi (Constantino Imperátori) a D e o s c r i p t a m 
illa Romana antiqua Ci vitas obtulit et d o g m a t i c u m 
d i e m a v e s p e r t i n i s p a r t i b u s e x t u l i t . C h a r t a 
e t a t r a m e n t u m v i d e b a t u r e t p e r A g a t h o -
n e m P e t r u s l o q u e b a t u r . " Confirmationem stabili-
tae in Synodo fidei a Papa Agathone suppliciter exorant» 
sic scribentes : „Maximi morbi majoribus indigent auxi-
liis . . . Iccirco Christus Deus noster . . sapientem dedit 
medicum, vestram a Deo honoratam Sanctitatem, c o n t a -
g i a h a e r e t i c a e l u i s f o r t i t e r p r o p u l s a n t e m 
r e m e d i i s o r t h o d o x i a e . . . Itaque tibi, ut primae 
Sedis Antistiti universalis Ecclesiae, quid agendum sit r e -
linquimus, s t a n t i s u p e r f i r m a m f i d e i p e t r a m ^ 
perlectis vestrae confessionis litteris , . . q u a s u t a 
S u m m o A p o s t o l o r u m v e r t i c e d i v i n e p r a e -
s c r i p t a s a g n o s c i m u s , per quas exortam uuper 
multiplicis erroris haereticam sectam depulimus , . . ortbo-
doxae autem fidei splendidam lucem vobiscum clare praedi-
cavimus ; q u a m u t i t e r u m p e r l i o n o r a b i l i a v e -
s t r a r e s c r i p t a c o n f i Ä i e t i s , v e s t r a m o r a m u s 
p a t e r n a m s a n c t i t a t e m . " 2 ) 

s) Mansi 1. c. 

S. Agatho haud multo post absolutum Concilium mo-
l-itur, successorem nactusLeonem II., cui mox Imperator suo 
et Concilii nomine scribit confirmationemque eius' sollicitât. 
E litteris Imperatoris rursum liquet Agathonis Epistolam, ve-
lut a S. Petro dictatam, susceptam fuisse in Concilio. „Velut 
ipsum Principem Apostoliéi chori primaeque Cathedrae An-
tistitem contuiti sumus mentium nostrarum oculis, totius dis-
pensationis mysterium divinitus eloquentem ; . nam ipsum 
totum Christum nobis sacrae eius litterae disserendo expri-
mebant, quas omnes libentibus animis sincereque accepimus 
ac veluti Petrum ipsum ulnis animi suscepimus." Dein nar -
rat Imperator solum Macarium Antiochenum Episcopum a 
ceteris defecisse Patribus. „ R e n u i t e n i m o m n i n o 
s a c r a t i s s i m i s l i t t e r i s A g a t h o n i s a s s e n t i r i , 
v e l u t i n i p s u m c o r i p h a e u m a c P r i n c i p e m 
P e t r u m i n s a n i en s."3) Tantum igitur abest, ut.Conci-
lium Oecumenicum Agathoni Papae factum inerrantiae in 
fide suae Sedis asserenti hancque inerrantiam sive infall i-
bilitatem a praesidio S. Petri atque imprimis a promissione 
Christi repetenti atque hoc supremum et inffallibile magiste-
rium per fidei definitionem eamque immutabilem, quam fecit, 
exercenti contradicat, ut potius Papae in omnibus assensum 
praebeat. Sane omnia optime concinunt; Caput inter et 
membra, Papam et Episcopos, in Synodo congregatos, nulla 
est differentia. Agatho dicit Sedem Romanam esse Sedem 
S. Petri, Ecclesiam et Sedem illam annuente Petri praesidio 
nunquam a veritate deflexisse, sed illibatam finetenus per-
manere ob ipsius Christi Domini divinam pollicitationem, 
his verbis significatam: „Ego rogavi pro te, ut non deficiat 
fides tua et tu conversus confirma fratres tuos." Oecume-
nici Concilii Patres vicissim dicunt: „Summus nobiscum 
concertabat Apostolorum Princeps in illius successore stau-
te super firmám fidei petram et per Agathonem loquebatur." 
Imperator in Synodo praesens scribit : „Petrum in Agathone 
contuiti sumus et hunc veluti Petrum ipsum ulnis animi 
suscepimus." De Macario vero scribit, quod Agathonis P a -
pae fidem respuens in ipsum Petrum insanierit ; contra 
quem ergo in sua Sede perpetuo docentem insanit, quisquis 
Sedis illius definitioni obedire renuit . . Dum autem S. 
Agatho Papa de summa suae Sedis auctoritate, consentien-
tibus sibi 120 Episcopis, qui hocidem asserebant in Synodo 
Romana, sic, prout audivimus, loquebatur, in ilia conjectus 
fuit miserrima temporum rerumque adjuncta, in quibus 
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium IX. conspicimus. 
Sic enim in praecitatis ad Constantinum litteris loquitur S. 
Agatho : „In nostris regionibus diversarum gentium quoti-
die aestuat furor, n u n c c o n f l i g e n d o , nunc discurren-
do, nunc r a p i e n d o . Unde tota vita nostra sollicitudini-
bus plena est, q u o s g e n t i u m m a n u s c i r c u m d a t 
et de laboré corporis victus est eo, quod p r i s t i n a E c -
c l e s i a r u m s u s t e n t a t i o paulatim per diversas cala-
mitates deficiendo succubuit. Et sola est nostra substantia 
fides nostra, cum qua nobis vivere summa est gloria, pro 
qua mori lucrum aeternum est. Haec est perfecta nostra 

3) Mansi 1. c. 
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scientia, u t t e r m i n o s c a t h o l i c a e a t q u o a p o s t o -
l i c a e f i d e i , q u o s u s q u e a d h u c A p o s t o l i c a S e -
d e s n o b i s c u m e t t e n e t e t t r a d i t , t o t a 
m e n t i s c u s t o d i a c o n s e r v e m u s." 

Verba Christi:4) „Simon, Simon! ecce satanas oxpeti-
vit vos, ut cribraret sicut triticum. Ego autem rogavi pro 
te, ut non deficiat fides tua et tu aliquando conversus 
confirma fratres tuos", S. Agatho in suis dogmaticis l i t -
teris sie explicat, ut tam promissio Petro facta, ne defi-
ciat fides eius, quam obligatio Petro injuneta confirmandi 
fratres suos, non ad solum Petrum, sed ad successores quo-
quo eius, Romanos Pontifices, portinere intelligatur. Siqui-
dem autem S. Agathoni verba illa ita exponenti non solum 
illi 120 Episcopi, quibuscum Romae Synodum habuit, prius-
quam suam dogmaticam in eadem Synodo lectam episto-
lam suosque legatos ad Concilium generale dimitteret, sed 
huius etiam Concilii Patres adstipulati fuerint, quippe qui 
conclamaverunt Petrum per Agathonem locutum fuisse : 
dubitari plane nequit illam Agathonis interpretationem eo 
tempore communem in Ecclesia tam occidentali quam ori-
entali fuisse. Et profecto multo ante Agathonem Papam S. 
Ambrosius, S. Cyrillus Alexandr., S. Leo M., S. Gelasius 
Papa, S. Gregorius M., Stephanus Dorensis et alii praelau-
data Christi verba eodem sensu intelloxerunt, ut promissio 
et mandatum Christi non ad commune fraternao caritatis 
officium, tempore passionis Domini praestandum, sed ad 
perpetuum Romani Pontificis, velut Summi Ecclesiae P a -
storis et Doctoris, munus referretur. SS. Cyrilli Alex., Leo-
nis M., testimonia superius relata sunt, quemadmodum etiam 
testimonia seriorum Patrum et Doctorum, puta S. Theodori 
Studitae, S. Bernardi, S. Thomae Aquinatis, qui omnes eius-
dem sunt cum S. Agathone mentis. Rei gravitas postulat, 
ut alia quoque testimonia, quae ad rem faciunt, recen-
seantur. 

S. A m b r o s i u s inquit:5) „Petro dixi t : rogavi pro te, 
ut non deficiat fides tua. Eidem autem supra dicenti : Tu es 
Christus Filius Dei vivi, respondi t :Tu es Petrus et super 
hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam et tibi dabo cla-
ves regni coelorum. Ergo, cui propria auetoritate regnum 
dabat, huius fidem firroare non poterat ? quem cum Petram 
dicit, fundamentum Ecclesiae indieavit." Liquet S. Ambro-
sium verba Christi de confirmandis fratribus non aliter, 
quam de illa petra, supra quam aedificanda erat Ecclesia, 
ad munus Summi Pastoris et ad hoc in Successoribus Potri 
perennans referre. 

S. Gelasius Papa dicit:6) „Qua enim ratione vel 
consequentia aliis sedibus deferrendum est, si primae bea-
tissimae Petri Sedi antiqua et vetusta reverentia non defer-
tur, per quam omnium Sacerdotum dignitas semper est ro-
borata et firmata trecentorumque decern et octo Patrum 
invicto et singulari judicio vetustissimus judicatus est ho-
nor ? Utpote qui Domini recordabantur sententiam : T u e s 

Petrus etc. Et rursus ad eundem : Ecce ego rogavi pro te, 
ut non deficiat etc. Quare igitur ad Petrum tam frequens 
Domini sermo dirigitur? Numquid sancti et beati Apostoli 
non erant simili virtute succincti ? Quis hoc audeat affir-
mare? Sed ut capiteconstituto schismatis tolleretur occasio 
et una mostraretur compago corporis Christi et una esset 
Ecclesia, cui fideliter crederetur, qua ratione — majo-
res nostri reverendi illi Ecclesiarum Magistri clarissimaque 
illa populi christiani lumina, quos mérita virtutum suarum 
usque ad confessionis gloriosissimas palmas et martyrii f u l -
gentes extulere coronas, ad illam Sedem, quam Princeps 
Apostolorum sederat Petrus, s u i s a c e r d o t i i s u m p t a 
p r i n e i p i a , r e p l e t i C h r i s t i c a r i t a t e , m i t t e -
b a n t , s u a e i n d e s o l i d i t a t i s g r a v i s s i m a f i r -
m i t a t i s r o b o r a m e n t a p o s c e n t e s." A Sede, quae 
errori et fallaciae obnoxia est, nemo profecto suae soliditatis 
gravissima firmitatis roboramenta poscere, eo minus impe-
trare, potuisset. 

I'elagius II., + 577., immediatus S. Gregorii M. in 
summo Pontificatu praedecessor, ad Episcopos Istriae, ut S. 
Sadis judicio parorent, scribit :7) „Nostis in Evangelio Do-
minum proclamantem : Simon, Simon! ecce satanas etc. 
Considerate carissimi, quia veritas mentiri non potest, nec 
fides Petri in aeternum quassari poterit vel mutari ; nam 
cum omnes diseipulos diabolus ad cribrandum poposcerit, 
pro solo Petro se Dominus rogasse testatur et ab eo voluit 
coeteros confirmari." 

S. Gregorius M., + 604. „Cunctis, inquit,8) Evange-
lium scientibus liquet, quod voce Dominica Sancto et 
omnium Apostolorum Principi Apostolo totius Ecclesiae cura 
commissa est ; ipsi quoque dicitur : Petre amas me ? pasce 
oves meas ; ipsi dicitur : ecce satanas expetiit cribrare vos, 
sicut triticum ; et ego rogavi Petre, ut non deficiat fides tua 
et tu aliquando confirma fratres tuos ; ipsi dicitur: T u e s 
Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam 
etc." Haud mirum itaque, quod S. Papa Theodolindae Re-
ginae scripserit:9) „Cum itaque integritatem nostram ex 
aperta mea traditione seu professione cognoscatis, dignum 
est, ut de Ecclesia Beati Petri Apostolorum Principis nul-
lum ulterius scrupulum dubietatis habeatis, sed in vera fide 
persistite et vitam vestram in Petra Ecclesiae, hoc est in 
confessione beati Petri Apostoli, solidate." Dum a Regina 
removet omnem rationem dubitandi, admovet et adstruit 
infallibilitatem definiendi. Suam declarat esse Petri confes-
sionem, ut Romanae confessionis seu definitionis prodat fir-
mitatem, ut fides, quae extra Petri petram rueret, firmiter 
in hac petra solidetur. 

Episcopus Dorensis Stephanus, cuius jam superius 
facta est mentio, a S. Sophronio Patriarcha Hierosolym. 
Romam missus obtulit libellum in Concilio Lateranensi, 
sub Martino I. Papa a. 640 celobrato, lectum, in quo dici -
t u r : 10) „Ipse (S Petrus) praeeipue specialiter firmiorem 

*) Luc. 22, 31. 
") De fide lib. 4. c. 5. 
6) Tract. II . v. Thiel. Epist. Romanor. Pontifie. 

' ) epist. 3., alias 5. edit. M^gne. 
8) Ep. 20 lib. 5. et Ep. 40 lib. 7. edit Migne. 
9) Ep. 38. libr. 4. e. c. 
i») Labbe t. 6. edit Paris. 
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super omnes et immobilem in Dominum nostrum fidem ha-
bens, convertendi aliquando ac confirmandi exagitatos con-
sortes suos et sprirituales fratres, veluti ex providentia, su-
per omnes ab ipso pro nobis Incarnato Deo potestatem di-
spensative accepit et sacram auctoritatem. Quod utique 
sciens — Sophronius,— statuit sine mora exipuitatem meam 
. . . ad apostolicam banc et magnam Cathedram dirigere." 

S. Vital ianus Papa, t 669., in epistola ad Paulum 
AEpiscopum Gretensem data11) scribit : „Quae praecipimus 
tibi secundum Doum et propter Dominum tuaeque Synodo , 
stude illico peragere, no cogamur non misericorditer, sed 
secundum virtutem sanctissimorum Canonum conversari ; 
scriptum namque est : Dominus inquit Petro : rogavi pro 
te etc." 

(Folyt köv.) 

E g y h á z s á l l a m . 

A kié az igazság, azé a jövö. 

Nem sokára el fog érkezni egy századnak zárpontja, 
mely ugyan felette termékeny az emberi elme óriási vív-
mányaiban, de, mi tagadás benne, még gazdagabb kebel-
rázó felforgatások- és véres háborúkban úgy, hogy méltán 
kérdezhetjük a királyi látnokkal : Quare fremuerunt gentes 
et populi meditati sunt inania ? 

Ezen az európai társadalmat alapjaiban megrázkód-
tató viharok Aeolusbarlangja az 1789-ki nagy forrada-
lom szülte eszmechaos az emberiség „természetes jogai-"ról. 
Dirumpamus vincula eorum et projiciamus a nobis jugum 
ipsorum. 

Ezeknek czége alatt a mult századi bölcsészet az Al -
kotótól örökre megállapított erkölcsi világrendet eget os-
tromló titánharczban feldönteni megkisérlette ; a természe-
tes életczél megvalósítása végett a Teremtőtől kiszabott 
állami jogrendet az Istenember által eszközlött s termé-
szetfeletti boldogságunkhoz vezető üdvrendtől elválasztotta 
— s eként felszabadítván az embert Teremtőjének és Meg-
váltójának örök törvénye alól, vak önámitásban azt ültette 
fel Isten trónjára. 

Az épen ez időtájban virágzó költészet sietett az 
emancipált testiség posványaiból felszálló lidérczfénynyel 
körülövezni az önistenitett embert. Halljuk csak Schillert 
dicsőíteni az érzéki szépet : 

„Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige 
Stehst du an des Jahrhunderts Neige. 
Sie selbst die sanfte Cypria 
Umleuchtet von der Feuerkrono 
Steht dann vor ihrem münd'gen Sohne 
Entschleiert — als Urania. 
Hier schwebt sie mit gesenktem Fluge 
Um ihren Liebling, nah am Sinnenland 
Und malt mit lieblichem Betrüge 
Elysium auf seine Kerkerwand. 

" ) Migne Script. Eccl. t. 80. 

Was wir als Schönheit hier empfunden, 
Wird einät als Wahrheit uns entgegengehn. 

(Die Künstler.) 

Qui habitat in coelis, irridebit eos . . et in furore suo 
conturbabit eos. Istennek büntető.igazsága nem késett soká. 
1789-et gyorsan követte 1794. Az igazság és jog örök el-
veit nem lehet lábbal tapodni büntetlenül. A rémuralom 
fejei a nyaktilón hullottak el. Tamquam vas figuli confringes 
eos. E t nunc reges intelligite: erudimini, qui judicatis 
terram. 

A 89-ki eszmék szülte államtan imigyen hangzik: 
Az állam minden jognak egyedüli kútforrása. Ezen 
atheisticus elvnek leghivebb személyesitője a „modern jog-
állam." Ez az anyagi világnézletből kiindulva, ezen földi 
élet szük határain kivül létező felsőbb szellemi javakat, 
természetfeletti czélt, boldogságot, nem ismer. 

Mi természetesebb tehát, mint hogy „liberálisaink" 
az államon kivül semmi más hatalmat el nem ismernek. 
Isten kinyilatkoztatása, az egyház isteni joga, a „szabadel-
vüség" által már régen túlhaladott álláspont. 

r 

Ámde, mivel az emberi törvények az istenség örök 
törvényében, mint az ágak törzsükben, gyökereznek : csu-
da-e, ha a természetes igazságok, a lelkiismeretben nyilvá-
nuló erkölcsi törvény, az öntudattal összeforrott felelősség 
érzete, már minden tekintélyüket elvesztették olyannyira, 
miszerint a vágyaiban szertelenül csapongó sziv könnyen 
rászedi az észt, hogy igazság és tévely, jó és rosz, erény és 
bün, közt nincsen külömbség és hogy Isten iránti kötelmeink 
mind nyilvános mind magánéletünkben voltaképen nem 
egyebek, mint gyászemlékü századokból fenmaradt sötét 
előitéletek, melyek, hála a „haladás-"nak, a mai felvilá-
gosultság verőfényénél mint üres ködképek szétfosz-
lanak ! 

Ki nem látja be, hogy tekintély, törvény s ennek 
szentesítése nélkül a magánélet szintúgy, mint a társadal-
mi rend, soká fen nem állhat s azért állambölcsészeink jó-
eleve gondoskodtak a felől, hogy a jogaiból kifosztott szemé-
lyes Isten polczára a jogállamot ültessék, az isteni attribú-
tumok dicsfényével övezvén azt körül. 

Vak imádóinak ez pótol mindent, gondviselést, lelki-
ismeretet, legfőbb jót, boldogságot, úgy, hogy ha szavaiknak 
hitelt adsz, az áldások virágai önkényt fognak lábaik alatt 
teremni és mintegy varázsütésre feltűnik számunkra ismét 
a boldog aranykor vagy, hogy a költővel szóljak : 

„Von der Erde zu dem Himmel webet 
Sie die Kette ihm mit zarter Hand." 

Az elvek ezen átalános tömkelegében a „haza" az 
egyedüli Ariadnefonal, melybe a hitben, az igazságban és 
jogban hajótörést szenvedett emberiség kapaszkodik ; a 
„hazaszeretet" az egyedüli erény, melytől minden jót re-
mél s azért mint bálványt imádja s a melynek cultusa, 
mint sok honfiban sajnosan tapasztalhatni, valóságos esz-
telenséggé fajult már. 

Ez a modern államtan alapvonalaiban. És váljon mi 
következik ebből ? Semmi egyéb, mint hogy azok mind-
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nyájan, k ik neki feltétlenül hódolnak, lelkük üdvösségéről 
hallani sem akarnak ; az örök élet, melybe nem hisznek, 
vigasztalást nem csepegtet kopár sziveikbe ; egy túlvilági 
boldogság iránti gondoskodás szerintük e földi jólétnek 
útjában áll ; a ker. Önmegtagadásról való tan a haladás és 
felvilágosodás legnagyobb akadálya s azért a kath. egyház-
ban az emberi nem halálos ellenségét lá t ják, melyet elő-
ször az államtól el kell választani, másodszor minden is-
teni és emberi jogaiból kifosztani ós végre harmadszor 
tűzzel vassal a föld szinéröl elpusztítani. 

Azért a legkorszerűbb themát véljük fejtegetni, ha 
bebizonyítjuk, hogy a k a t h . a n y a s z e n t e g y h á z a z 
e m b e r i t á r s a d a l o m n a k l e g n a g y o b b j ó t e -
v ő j e . 

I . 

A legújabb időkig senki se kételkedett a felett, hogy 
minden társadalmi létnek legbiztosabb alapja az isteni fé-
lelem s az erkölcsiség. Isten és tisztelete iránt szétágaztak 
ugyan mindenkoron a nézetek, do a vallási tévelyek sötét 
chaosa közepette az emberi szívben tüzlángként égett k i -
olthatatlanul azon meggyőződés, hogy Isten nélkül állam 
fon nem állhat. 

Ezen nagy történeti igazságot bebizonyítani valóban 
annyit tenne, mint baglyokat hordani Athenébe. A föld 
minden népeinek összhangzata, a történolem emléklapjai, a 
régi bölcsészek és törvényhozók szavai és tettei, hirdetik, 
hogy a vallás a törvény alaposzlopa s az állami rend épü-
letében a mestergerenda. Elég Aristotelesre, Piátóra és Ci-
ceróra hivatkozni : Utiles esse autem opiniones has quis neget, 
cum intolligat, quam multa firmentur jurejurando, quan-
tae salutis sínt foederum religiones, quam multos divini 
supplicii metus a scelere revocarit quamque sancta sit soci-
etas civium inter ipsos, diis immortalibus interpositis tum 
judicibus, tum testibus ? Habes legis prooomium : sic enim 
hoc appellat Plato1). 

Ennek további beigazolására két út vezet. Minden 
dolog minőségét czéljától kölcsönzi. Az állam czélja a jog-
védelem által eszközlendő köz jólét. A jogot védi a törvény, 
ez a jognak eleven kinyomata ; de a jog az erkölcsi vi lág-
rendben fenekük, ez pedig az isteni akaratnak hű kinyilat-
koztatása s azért a törvénynek végalapja a teremtő akarata 
azaz végelemzésében a törvény nem egyéb, mint az örök 
változhatlan erkölcsi világrendben gyökerező jognak sza-
bályozója avagy, hogy a lángeszű ker. bölcsészszel, aqui -
nói sz. Tamással, szóljak, . . . Tota communitas universí 
gubernatur ratione divina et ideo ipsa ratio gubernationia 
rerum in Deo, sicut in principe universitatis, existens, legis 
habet rationem ; et quia divina ratio nihil concipit extem-
pore, sed habet aeternum conceptum, ut dicitur Prov. 8. : 
inde est, quod huiusmodi legem oportet dicere aeternam. 2) 

Igitur legi aeternae subduntur omnia, quae sunt in r e -
bus a Deo creatis, sive sint contingentia, sive sint necessa-

!) Cic. De legibus II. 7. Aristot. Polit VII. I. 
*) Sum. Theol. Prim. Sec. quaest. 9. art. 1. 

ria ; ea vero, quae pertinent ad naturam vel essentiam 
divinam, legi aeternae non subduntur, sed sunt realiter ipsa 
lex aeterna.3) 

Lex est quoddam dictamen practicae rationis. Sicut 
in ratione speculativa ex principiis indemonstrabilibus n a -
turaliter cognitis producuntur conclusiones diversarum 
scientiarum, quarum cognitio non est nobis naturaliter in -
dita, sed per industriam rationis inventa : ita etiam ex prae-
ceptis legis naturalis, quasi ex quibusdam principiis commu-
nibuset indemonstrabilibus, necesse est, quod ratio huma-
na procedat ad aliqua magis particulariter disponenda et 
istae particulares di spositiones adinventae secundum ratio-
nem humanam dieu ntur l e g e s h u m a n a e . 4 ) 

Dicendum, quod sicut Aug. dicit in I. de lib. arb., Non 
videtur esse lex, quae justa non fuerit : unde in quantum h a -
bet de justitia, in tantum habet de virtute legis. In rebus 
autem humanis dicitur aliquid esse justum ex eo, quod rec-
tum secundum regulám rationis. Rationis autem prima re -
gula est lex naturae ; . . unde omnis lex humanitus posita 
in tantum habet do ratione legis, in quantum a lege naturae 
derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, jam 
non erit lex, sed legis corruptio.5) 

Lex debet esse honesta, quod religioni congruat, jus ta , 
possibilis secundum naturam aut consuetudinem patriae, 
loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manifesta, 
quod non ad privatum, sed commune bonum civium ordi-
natur. Dr. Surányi János. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, február 22. A f ő r e n d i h á z f e b r u á r 

20-diki ü l é s e . (Folyt.) A miniszter úr beszédje, mint az 
önkényt érthető, válasz nélkül nem maradhatott ott, hol 
oly fényes két kath. név foglal helyet, mint minő W e n k -
heim László báróé és Cziráky János grófé. Lelki erőnk e 
küzdelmes napok alatt sokszorosan emelkedik, midőn hit s 
tudomány koszorúzta főuraink, nem tekintve nemtelen t á -
madásokat és gúnyt, bátran síkra szállnak küzdeni az egy-
ház igaz ügye mellett. Most is mindketten hivek maradtak 
önmagukhoz az egyház védelmében és fokozták, ha ugyan 
lehet, azon tiszteletet, mely nevűkhez a magyar kath. k ö -
rökben fűződik. Jellemezni beszédeiket nem szándékozunk, 
de fel nem említeni, hogy az egyház szabadságáért ők is 
küzdöttek, bűnnek tartottuk volna. 

Es e pontnál, különösen tekintettel azon álláspontra 
melyet a katholicismus átalában és igy hazánkban is elfog-
lal a közös iskolákkal szemben, igazolásul azon körülményt 
kell kiemelnünk, hogy a Berlinben ho szabb időt töltött 
lutheránus b. Prónay Gábor is tökéletesen ogy alapra he-
lyezkedett kathol. főurainkkal. Nevezetes eseményként 
jegyezzük fel e tényt, mert a kormány igen könnyen azon 

3) Ibidem quaest. 93. Art. 4. 
l) Sum. Theol. Pr. Sec. Quaest. 91. Art. 3. 
") Ibibem Quaest. 95. Art. 2. 
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tanúságot merítheti belőle, hogy közös iskolái nemcsak a 
katholikusoknak, de a lutheránusoknak se kellenek. Lega-
lább mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy midőn b. P. G. 
úr Haynald ő excája álláspontját elfoglalta, nyilatkozatát 
bizonyára nem a catholicismus iránti szeretetből, hanem 
azon számtalan ténynyel igazolható igazság iránti elisme-
résből tevé, hogy a gyermeknevelésnek mindenek előtt és 
felett vallásosnak kell lenni, mit azonban a közös iskola 
mind alapfogalmánál, mind Bszközeinél, mind végczéljánál, 
fogva kizár. Lett légyen azonban az indok bármi is, a tény 
az, hogy közös iskola báró úr ő excjának épen úgy nem 
kell, mint nem kell nekünk. Nagy köszönettel tartozunk a 
különben buzgó lutheránus főúrnak e nyilatkozatáért, 
mert ezáltal kellő értékére szállíttatik le azon ellenséges-
irányú phrasis is, mintha a katholikusok csak azért oppo-
nálnának a közös iskolai törvények ellen, hogy a népet 
továbbra is megtarthassák tudatlanságában és saját czél-
jaikra felhasználhassák. 

De menjünk tovább. 
A mily kellemes érzés lepett meg bennünket a teljes 

összhang, határozottság és nyilt fellépés szemlélésénél, mely 
eddig emiitett főuraink nyilatkozatait jellemzi : oly idegen-
szerű érzés foglalta el bensőnket, midőn legnemesebb állam-
férfiaink nemcsak, de méltán hü katholikusnak ismert fő-
uraink egyikének, Sennyei Pál báró úrnak, beszédjét elol-
vastuk. Nem tudjuk, azért történt-e ez, mert államférfiú 
nem vagyunk avagy azért-e, mert az előbbi beszédek hatá-
rozottsága, szabatossága, lelkünket magukkal ragadták ? 
de az igaz, hogy még ma is azon bizonyos kétes hatást érez-
zük felettünk uralkodni, melyről sajátszerűségénél fogva 
épen oly kevéssé tudjuk megítélni, mi légyen, mint néha 
azon testi állapotunkat, midőn tudjuk, hogy bajunk van, 
de hogy mi, azt nem tudjuk. 

íme, a báró úr a placetum alkalmából a ministerium 
irányában annak eljárására nézve se vádat emelni, se bírá-
latot mondani, nem akar, pedig, ha, amennyire lehetséges, 
beszédjének irányát helyesen fogtuk fel, a báró úr épen 
nem látszik rokonszenvezni a placetummal. Távol vagyunk 
attól, hogy midőn oly szívesen vettük volna épen a báró 
úrtól is a ministerium irányában eljárására nézve a vád 
emelését, mondjuk, távol vagyunk attól, hogy e vád alatt 
igaztalan és részben nemtelen modorban intézett támadást 
értsünk, ez sértő leendett mind a finomneveltségü főúrra, 
de az egyház szellemével sem egyezett volna meg, de hogy 
e vádat, ha már e szóval kell élnünk, nem lehetett volna-e 
és épen a báró úr nem tudta volna-e szokott finom érzé-
kével előadni hiven az igazsághoz, nem lehetett volna-e 
e sérelmet egész nagyságában feltüntetni, ezt amint bátrak 
vagyunk kétségbe vonni, úgy, hogy nem történt, csak f á j -
lalni tudjuk, de nem menteni. Lehet, hogy az igazságos 
módon előadott vád is sértette volna a minister urakat , 
de az érzékenykedés hitünk szerint épen nem elegendő ok 
arra, hogy ott is hallgassunk, hol nyilatkozatunkkal az 
igazságnak nagy szolgálatot tehetünk. Ugyan mikor lehetne 
különben az igazságot megmondanunk, ha mindig tekin-
tettel kellene lenni arra, nehogy mások érzékeny oldalát 
megsértsük ? A legigaztalanabb vádak naponkint szóratnak 
ellenünk még a törvényhozó testületben is, kíméletlenül 

suj ta tunk oly vádakkal, melyeknek még árnyékától is 
távol állunk, miért, mily érdekből hallgassuk mi el igaz-
ságos panaszunkat ? Sértenök a szellemdús bárót, ha figyel-
meztetnénk, hogy orvoslást csak akkor vá rha tunk , ha 
sérelmeinket előadjuk; áll ez átalában, de áll kétségtelenül 
kétszeresen azon egyházellenes áramlat mellett, melyet 
követni ellenünkben kormányunk is jónak lát és mely mel-
lett orvoslást panaszainkra is addig vagy épen nem vagy 
csak nagynehezen nyerhettünk. Mi fogna még történni, 
ha annyi flagrans sérelmek ellenében mély hallgatásnak 
engednők át magunkat '? Ismételten mondjuk, nagyon sa j -
náljuk, hogy a báró úr tekintélyes szavát fel nem emelte 
azon irányban is, melyről jelenleg hallgatni jónak vélte, 
mert nagyon tévesnek tar t juk azon véleményt, mintha hal l -
gatással ügyünk javulását bárcsak egy lépéssel is előbbre 
vihetnénk. 0 

(Vége köv.) 

ROMA, márczius 4. F t. s z e r k e s z t ő u r ! Az olasz 
ministerium egyik ujabb, véleményem szerint nagyon 
fontos, mozzanatáról sietek a ft. szerkesztő urat s becses 
lapja olvasóit tudósitani. Ama kormány ugyanis, mely az 
istentelen invasio után, jogot s igazságot lábbal tiporva, az 
anyaszentegyházat oly sokszor arczul csapá, mely intézete-
ket s kolostorokat kirabolva meg a pápa jogos alattvalóira 
elviselhetetlen adót róva, embertelenül oly sokakat kol -
dúsbotra juttatott ; mely, mint az „Osservatore Romano" 
márczius 2- ik száma jelenté, nem elégelvén meg azt, hogy 
a pápa által újonnan kinevezett püspököket saját l akhá -
zaikból kiüzé, még a semináriumokból is, hova a szükség 
által menekülni kényszerültek, kitiltani szándékszik azon 
haszontalan ürügy alatt, hogy egy papnöveldei intézet-
ben a püspök lakása háboritólag hat, a kiközösitett olasz kor-
mány, mondom, az egyházat reformálni akar ja és pedig, 
mit felfogni vagy távolról is megérteni teljesen képtelen 
vagyok, a m a g y a r o r s z á g i k a t h o l i k u s e g y h á z 
ö n k o r m á n y z a t á n a k s z e r v e z e t e s z e r i n t . 

Nem áll se jogomban, se korlátozott tehetségemben, 
megkisérleni ez anomaliának leple alá tekinteni, hanem ál l -
jon itt a tény. 

A diakovári megyéből jött s jelenleg a római szt. 
Jeromosról nevezett hospitiumban lakó Vorsak Miklós k a -
nonok, ki, mint az emlitendökből is következtethetni, a ne-
vezett olasz kormánynyal szoros, mondhatnám intim, Ösz-
szeköttetésben látszik lenni, az emiitett ministerium által 
megbízatott, miszerint o Pesten 1871 márcz. 29-dikén 
elfogadott egyházi szervezetnek szabályait fordí t tatná 
le olasz nyelvre, hogy az ujabban összeült olasz parla-
ment e tárgyat előbb megvitathassa s az olasz egy-
házat azok alapján reformálhassa. A fordítás eszközlésével 
pedig az említett kanonok f t . Halász Mihály pécsme-
gyei s jelenleg itt tartózkodó nyugalmazott plébános urat 
bizta meg, ki, tekintetbe vévén az olasz egyház jelen szo-
rongatott helyzetét é3 óhajtandónak találván, hogy a gátat 
nem ismerő, kormány annyi szabadságot adna valahára az 
olasz egyháznak, mennyit a nevezett congressusi szö-
veg a magyar egyháznak kieszközölni szándékozik, — az t 
el is vállalta. Szíves volt a látogatásával nem egyszer meg-
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tisztelő nyugalmazott plébános úr a magyar szöveggel tel-
jesen megegyező, sikerült, olasz forditást nekem is megmu-
tatni. Hogy mikép fog az olasz parlament felőle Ítélni, azt 
a jövő fogja megmutatni. Addig is a forditó plébános úr 
beleegyezésével bátorkodtam az ügyet nyilvánosság terére 
hozni, mivel gondolám, az ügy fontossága miatt másokat is 
fog érdekelni. X 

L Ö W E N . A l ö w e n i k a t h o l i k u s e g y e t e m n e k 
á l l a p o t a s v i s z o n y a a z i n f a l l i b i l i t á s h o z . 
Egyetemünknek keletkezése óta lelkiismeretesen megtar-
tott szokása minden esztendőben csinosan kiállitott év-
könyvben működéséről a katholikus világnak számot a d -
ni. Ezen évkönyvnek legujabbi 35-dik folyamából meri t jük 
a következő adatokat, melyek, úgy hiszszük, annál érde-
kesebbek lesznek olvasóink előtt, minél szebb vonásokban 
tüntetik fel élő képét azon eszmének, azon jámbor óhaj -
tásnak, mely Magyarországon is nem egy ember keblét 
heviti, ér t jük a szabad, katholikus, tudományegyetemnek 
élő, hü rajzokban ecsetelt, képét. 

A könyv élén a jelenleg a belga egyházat kormány-
zó püspöki karnak névsorát találjuk. Azután következik 
egy ajánló ima a Boldogságos Szűzhez, mint az egyetemnek 
legfőbb pártfogójához. E két részlet állandó ez évkönyvek-
ben s hiszszük, hogy ez hosszú declaratiólcnál jobban fe-
jezi ki az egyetemnek szellemét és katholikus voltát. E két 
állandó részlet ünnepélyes kijelentését tartalmazza annak, 
hogy az egyetem nem szégyenli nyiltan bevallani, misze-
rint az egyház tekintélyétől és az Isten kegyelméből függ 
s ebben áll az egyetemnek katholikus volta. 

Mi az egyetemnek virágzását és működését illeti, 
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Istennek hathatós áldását 
minden lépten nyomon észrevehetni raj ta . 1834-ben még 
csak hittani és bölcsészeti előadások tar ta t tak. Ez volt az 
egyetemnek első esztendeje; de már a következőben 1835-
ben a jogi és orvosi kar is csatoltatott hozzá s azóta az 
egyetem folytonosan emelkedett úgy, hogy ma, mi a taná-
rok képességét s a hallgatók számát s tudományos előme-
netelét illeti, egyike a legkitűnőbb egyetemeknek Európá-
ban. 1865-ben egy fontos és terjedelmes tudományszak csa-
toltatott az egyetemhez, melyben az iparisme, a szép mű-
vészetek gyakorlata, továbbá a bányászati és mérnöki t u -
dományok, taníttatnak. Ezen úgynevezett technical k a r -
hoz jelenleg 11 rendes s 4 rendkívüli tanáron kivül még 
egy igazgató s egy ismétlő tanár is tartozik. A többi f a -
cultásokat tekintve úgy talál juk, hogy a hittani karban 
11 rendes, a jogiban 11 rendes és egy rendkívüli, az orvo-
siban 9 r. s 4 rk . és a bölcsészetiben 12. r. és 3 rk . ta -
nár van. 

A hallgatóknak száma az 1869—70-iki iskolaévben 
907-re ment, mi a legnagyobb szám az egyetemnek fen-
állása óta. A legkisebb pedig 86 volt 1834-ben, mely év-
ben, mint fentebb mondtuk, az egyetem két karral meg-
alapittatott. Időközben a hallgatók száma folytonosan nö-
vekedett egyes kisebb s a dolog természetében fekvő in-
gadozásokat kivéve. A karok szerint a hittani tavai 124, 
a jogi 208, az orvosi 227, a szorosan vett bölcsészeti 92, a 
mathematicai s természettudományi kar 131 és a technical 

125 tanulót számított. A karoknak ezen számaránya jobba-
dán ugyanaz marad. Látni ebből, hogy a világi karoknak 
sokkal több hallgatói vannak, mint a hittaninak s ezen 
alapszik a löweni katkolikus egyetemnek beláthatlan fon-
tossága, ezen létezésének s működésének áldásteljes hatása ; 
mert folytonosan, évről évre, katholikus világi férfiakat 
nevel Belgium számára, nemcsak papokat, hanem olyano-
kat, k ik az életnek minden pályáján védik s érvényesitik 
a katholika hitet. Igen r i tka eset, hogy valaki, ki tudomá-
nyos kiképeztetését ezen egyetemen nyerte, későbben a sza-
badkőművesekhez pártolt volna. 

Az egyetemet 35 esztendő óta 22,857 hallgató láto-
gatta, k ik közül az állami bizottság előtti államvizsgát 
8,863-an tették le s pedig 2,742 jogász és 2,716 orvos, míg 
a többiek más karokhoz tartoztak. A promotiók jegyzéké-
ből azt lá t juk, hogy az egyetem a hit- s egyházjogtudori 
czimet csak igen óvatosan osztogatja. Feuállása óta e k a -
rokban csak 20 doctort nevezett ki s pedig 12 hittudort s 
8 -a t az egyházi jogból. Licentiatusok a theologiából 64-en, 
az egyházi jogból 21-en, baccalaureusok 200-an, illetőleg 
51-en, lettek. 

Egyéb statistikai adatok közül kiemeljük azt, hogy 
az egyetemnek kebelében két irodalmi kör is létezik, egy 
franczia és egy flamand. Ezen egyleteknek czélja, mint a 
franczia „Société literaire de l'Université deLouvain" czimü 
körnek ezidei jelentésében olvassuk, mindenkor az volt, 
„hogy a hit a tudománynyal egyesittessék, hogy az Alma 
mater kebelében oly központ létesittessék, melybon az a k a -
démiai szakoknak művelői találkozván, megismerkedjenek 
s kölcsönös eszmecsere útján a legfontosabb korkérdések 
iránt tájékozzák egymást, ekként elkészülvén azon nagy 
elvi harczokra, melyekben majd a nyilvános életnek küzd-
terén részt venniök keilend." Mennyire lett e tudományos 
találkozásoknak czélja elérve, azt az évkönyv maga m u -
tatja, mely évről évre a legérdekesebb s legsikerültebb 
dolgozatokat hozza mellékletül, melyek ez irodalmi körök-
ben készültek és először ott olvastattak fel ; de bizonyítja 
a „Révue Catholique de Louvain" is, melynek czikkei j ó -
részt, legalább csiráikban, ugyanezen forrásból származnak 

Az egyetemi ifjúság közt továbbá igen tevékeny 
Szent-Vincze-egylet is létezik, ezenkívül egy védegylet 
kézműves tauonczok számára, mely egy 140 fiú által lá to-
gatott vasárnapi iskolát tart s végre egy borroméi sz. K á -
rolyról czimzett társulat, mely kizárólag szegény betegek-
ről gondoskodik és arról, hogy az elhunyt szegényekért mi-
sék mondassanak. Látni való tehát, miszerint a löweni t a -
nulók a tanulmányok gondos ápolása mellett meg nem fe-
ledkeznek a keresztény irgalmasság müveinek gyakor lá-
sáról se. 

Végül meg egy igen érdekes, sőt fontos, okmányt is 
kell említenünk, melyet az évkönyv, szintén melléklet 
gyanánt, közöl. Egy felirat az, melyet az egyetemnek re -
ctora 1869 deczember 22-én az épen akkor Rómában t a r -
tózkodó belga püspöki karhoz intézett s melyben az egye-
tem az ex cathedra történő pápai tanhatározatoknak i r re -
formabilitása mellett nyilatkozik. A felirat történelmi 
adatok nyomán megmutatja, miszerint a régebbi löweni 
egyetem nem kevésbbé, mint az ujabbi, mindig a pápai 
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csalatkozhatlanságnak feltétlen hive volt. A régebbi 
lőweni egyetem ugyanis volt az, mely Luthernek téve-
lyeit legelőször kárhoztat ta, mely kárhoztatást a h i t -
tani karnak egyik tagja, Latomus Jakab , külön könyvben 
^ szentírásból és egyházi hagyományból okadatolt és he-
lyesnek bebizonyított. Midőn valamivel később X. Leo az 
„Exurge Domine" kezdetű bullában Luther tévelyeit szin-
tén elitélte, akkor Latomus könyvének egyik ujabb k iadá-
sában megmutatta, miszerint a pápának ezen nyilatkozatá-
val az ügy végérvényesen befejeztetett. Későbben, 1544-ben. 
tehát kevéssel a ti-identi zsinat megnyitása előtt, a hittani 
kar ismét ujabb könyvet adott ki, melyben a reformátorok 
tévtanai ellenében a tiszta katholika hitet 32 czikkelyben 
összefoglalta. Ezek közül a pápának tanitói tekintélyére 
vonatkozólag a 23-dik ezeket mondja : „Unus est Ecclesiae 
Summus Pastor, cui omnes obedire tenentur, ad cuius jud i -
cium controversiae, quae super religion e et fide existunt, 
sunt referendae;" — t o v á b b á a 25. czikkely : „Certa fide 
tenenda sunt non solum, quae scripturis expresse sunt pro-
dita, sed etiam quae per traditionem Ecclesiae Catholicae 
credenda accepimus et quae definita sunt super fidei et mo-
rum negotiis per C a t h e d r a m P e t r i vel per Concilia 
generalia legitime congregata." — I t t tehát a pápai határo-
zatok ex cathedra, végleges és csalatkozhatlan érvényüket 
tekintve, tökéletesen egy sorba helyeztetnek a zsinati ha -
tározatokkal. — A lőweni felirat mindezek után még a kö-
vetkezőket mondja: „Atque itaconstanter senserunt Profes-
sores et Doctores Lovanienses omnes, Joannes Driedo, Ru-
ardus Tapperus, Jodocus Ravesteyn, Joannes Hesselius, 
Guilelmus, Lindanus, Martinus Rythovius, Cornelius J a n -
senius, qui ex Concilio Tridentino redux G-andensibus pri-
mus datus est episcopus, Thomas Stapletonus, Guilelmus 
Estius, Joannes Malderus, Christianus Lupus et ceteri, quo-
rum omnium haec fuit perpetua doctrina : Romanum Ponti-
ficem, ubi Petri officio fungens toti Ecclesiae Christi aliquid 
tamquam divinitus revelatum praescribitcredendum, errare 
non posse." 

(Vége köv.) 

YEG-YESEK. 
— O felsége Kankala Józsefet, a szepesi püspök ti tká-

rát , a szepesi káptalan tiszteletbeli tagjává nevezte. 

— Pestváros hatósága elhatározta, hogy a pestteréz-
városi plébániaházat felépítteti. De hogy ? A plébániate-
leknek háromnegyed részére már építtetett közös iskolát 
és most az egész telket kiépíti közös iskolává, melynek 
első emeletén a papságnak ad lakást, míg a földszintet bol-
tokkal lát ja el. Igy fog a papság lakást kapni, de plébánia-
háza nem lesz. 

— A vallásellenes lapok nagy lármát csináltak a 
mult hónapban egy linczi karmelitával, Gábor atyával , kire 

ráfogták, hogy a gyóntatószékkel visszaélt volna erkölcs-
telen czélok elérésére. A vizsgálatot az államügyész megin-
dította, de eredmény, aminőt a lapok ohajtottak, nem sült 
ki. Gábor atya most megfordítja a dolgot s becsületsértési 
pört indit Dunzinger Mária, a tébolyodott leány anyja, a 
linczi „Tagespost" és bécsi „Deutsche Ztg." szerkesztője 
ellen. — Helyesen. Minden országban, nálunk is, fel kellene 
lépni a katholikusoknak azon sok szemtelen vád, gúny, 
ellen, melyekkel hitünk, intézményeink, pápánk, stb. illet-
tetnek. Ha mindent zsebre rakunk, ez által ellenségeinket 
csak bátrabbakká teszszük. 

— A kalocsai növendékpapság Szent-Agoston-egyle-
tének tagjai Philalethes Antal Licht und P^insterniss czimü 
müvét fordí t ják magyarra. A 15 íves munka májusban fog 
megjelenni. Axa, 70 kr., tízre egy tiszteletpéldány. 

— Fa lk poroszországi oktatásügyi minister február 
29-én a tartományi hatóságokhoz köriratot intézett, melyben 
elrendeli, hogy a fensőbb tanintézetekbe járó növendékek az 
intézetben adott vallástanitástól felmenthetők, ha k imuta t -
j ák , hogy saját vallásukban más felszentelt pap vagy k é -
pesített tanár által nyernek oktatást. E felmentvényért min-
denkor a szülők vagy gyámok folyamodjanak a kerületi 
iskolahatósághoz vagy egyenesen a kormányhoz. — Ez volna 
tehát azon expediens, mely több németországi vallástanár 
ókatholikus hóbortja, különösen a braunsbergi Wollmann 
által okozott baj által előidézett conflictus kiegyenlítésére 
Berlinben kigondoltatott. — Ez expediens mindenesetre 
jobb az eddigi állapotnál, midőn kath. gyermekek excom-
municált pap előadásait tartoztak hallgatni, de nem elvi 
megoldás. És ennek következnie kell. Az elv pedig ez : 
kath. papnak a vallástanitásra való habilitatiót a püspök 
adja s ennek alapján lehet valamely pap valamely intézet-
nél vallástanár. Ha a püspök e habilitatiót törvényes ok-
ból visszavonja, az illetőnek meg kell szűnni hittanitónak 
lenni. Nevezetes ez esetben még az, hogy amit az erme-
landi püspök, a porosz püspöki kar, a kath. szülök, fenségi 
folyamodványokkal nem tudtak kivinni, azt a berlini o r -
szággyűlés kath. pár t jának erélyes interpellatiója keresz-
tülvitt. — Lám, mire jó az országgyűléseken a kath pár t , 
ha még oly csekély is. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1234 forint 30 kr., 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 10 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 22 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Klempa Simon pestterézvárosi prépost-plébános 
1. cs. k. f f 

Gróf Czebrián Róza . . . 5 f r t — 
Kovács Anna . . . . 2 — — 
N.N. 
Hadas Erzsébet 
Milata Vilma 
Spolák Karolin 
Höfler Jozéfa 
Peiha Anna 

30 
40 
20 
20 
24 
60 

kr 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, márczius 16-án. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Simor János primás ő hgségének kör-
levele. — Egyház s állam — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom — Vegyesek. 

Fm. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 

(Folytatás.) 

S. Leo IX. Papa + 1055. in epistola ad Michaelem 
Caerul. scribit :') „Taliter Sancta Ecclesia super petram, id 
est Christum et super Petrum vel Cepham filium Joannis, 
qui prius Simon dicebatur, aedificata, quia inferi portis, di-
sputationibus scilicet haereticorum, quae vanos ad interi-
tum introducunt, nullatenus foret superanda. Sic pollicetur 
ipsa veritas, per quam sunt vera : portae inferi non praeva-
lebunt adversus earn. Cuius promissionis effectum se pre-
cibus impetrasse a Patre idem Filius protestatur dicendo 
ad Petrum : Simon, ecce satanas expetivit vos, ut cribraret 
sicut triticum. Ego autem rogavi pro te et tu aliquando 
conversus confirma fratres tuos. Erit ergo quisquam tantae 
dementiae, qui orationem illius, cuius velle est posse, audeat 
in aliquo vacuam putare? Nonne a Sede Principis Aposto-
lorum, Romana videlicet Ecclesia, tam per eumdem Petrum, 
quam per Successores suos, reprobata et convicta atque ex-
pugnata sunt omnium haereticorum commenta et Patrum 
corda in fide Petri, quae hactenus nec defecit, nec usque in 
finem deficiet, sunt confirmata?" Haec manifesta sunt et 
dilucidationem non deposcunt. 

De Decretalibus Romanorum Pontificum notandum. 
Antiquissimus est mos Ecclesiam Dei per decretales opisto-
las gubernandi, quarum non omnes esse dogmaticas suapte 
patet et ex ill; rum tenore intelligitur. Jam S. Leo M.2) 
custodiri mandat omnia decretalia constituta tam beatae 
recordationis Innocentii, quam omnium praedecessorum 

!) Edit. Migne Script. Eccl. 1.143. 
') Epist. 4. c. 5. S. Leon. Opera curantibns Fratribus Balleriniis 

Tenet. 1753. 

suorum. Et Gelasius Papa in decreto de Libris authenticis, 
quod Gratianus etiam refert,3) inquit: „Decretales epistolae, 
quas beatissimi Papae diversis temporibus ab Urbe Roma 
pro diversorum Patrum consultatione dederunt, venerabi-
liter suscipiendae sunt." Idem praecipit Nicolaus I.4) S. 
Hieronymum audivimus de eo loquentem,5) quod Damaso 
Papae in responsis ad consultationes Orientalium et Occi-
dentalium promendis operam suam impenderit. Dubitari 
ergo nequit fuisse consuetudinem Romanorum Pontificum 
per has Epistolas Ecclesiam gubernandi ; ergo neque vero-
simile est eas omnes periisse, neque alias esse, nisi quae in 
Ecclesia Romana receptae et servatae sunt. Insuper multae 
earum insertae et connexae sunt cum aliorum Patrum epi-
stolis, ut patet ex epistolis Cornelii cum epistolis Cypriani, 
Innocentii I. cum scriptis S. Joannis Chrysostomi et S. Au-
gustini etc. Non de Isidori mercibus hic sermo est, sed de 
veris genuinis Pontificum Decretalibus, e quibus tantam 
habemus impositam nubem testium tantamque concordiam 
sententiarum et actionum supremae potestatis, quam Se-
des Apostolica omni tempore in universa Ecclesia exercuit, 
ut nullus, nisi pertinax et impudens, dubitari possit, quin hic 
in decretalibus epistolis expressus fuerit Romanorum Pon-
tificum sensus, universa Ecclesia cum eis conspirante et 
consentiente. Ceterum mercium Isidorianarum falsitatem 
non illi primi detexerunt, qui hac detectione gloriabantur 
indeque invidiam créa re volebant S. Sedi. Audiatur Justus 
Fontaninus in prooemio ad Decretum Gratiani:6) „Isidori-
anum fucum nonnihil odorari coeperunt Nicolaus a Cusa et 
Joannes Turrecremata, geminum Vaticanae purpurae lumen 
et utriusque jur i sprudence et politioris litteraturae Antistes 
maximus Antonius Augustinus, ut jam primi inventi honos 
Romanae Ecclesiae proceribus, non aliis recentioribus, t r i-
buendus sit." Denique illi, qui contra haec hisque similia 
Romanorum Pontificum effata, qualia isthic citantur, oppo-
nere soient cum Febronio „humana esse testimonia et suspe-

3) Dist. 15. cap. 3. 
*) Dist. 11, c. 2. ad Mich. imp. Dist. 19. c. 1, Archi-Eppis et 

Episcopis per Galliam constit. Dist. 20. c. fin. vide Deer. Gratian. Vide 
Migne Scriptor. Eccl. t. 119. 

ä) Epist. ad Ageruch. 
«) Tom. 1. Romae. 1727. 
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e ta ; nam eorum vice Romanam Ecclesiam extollis, qui prae-
sederunt in ea : suam agebant causam ac laudant, cum Se-
dem Apostolicam magnificant", audiant Pium VI. Papam 
dicentem: „Sed, inquit,7) huiusmodi tam veteres quam no-
vos calumniatores valide repressit Bjssuetius seu quiscun-
que alius sit auctor defensionis Deel. Cleri Gallicani bis 
verbis : Audio, quod dicant : Romanis Pontificibus Sedis 
suae dignitatem commendantibus in propria videlicet causa 
non credendum. Sed absit : pari enim jure dixerint, ne epi-
scopis quidem aut presbyteris esse adhibendam fidem, cum 
Sacerdotii sui honorem praedicant, quod contra est , . . 
quod quidem bic semel dicere placuit, u t t e m e r a r i a m a c 
p e s s i m a m r e s p o n s i o n e m c o n f u t a r e m ; profiteor-
que me de Sedis Apostolicae majestate Romanorum Pont i -
ficum doctrinae et traditioni crediturum, quamquam eorum 
Sedem non ipsi magis, quam reliqui ac tota Ecclesia atque 
Orientales baud minus, quam Occidentales, praedicant." 

Conci l ium Generale VII. Nicaenum II. celebratum 
est a. 787. in causa ss. Imaginum, quibus aceri imum bellum 
indixere Imperatores Leo Isauricus et filius eius Constan-
tinus Copronymus, de quibus inquit :8) „Si flagellis Leo, 
scorpionibus Copronymus, cecidit Ecclesiam, homo natus ad 
evertendam omnem, quod in ipso fui ; , religionem; sacrarum 
rerura et ceremoniarum, quarum pius cultus in Dei cultum 
redundat , contemptor impudentissimus ; ludis circensibus, 
victimis exsecandis, evocandis malis geniis ac manibus 
aliisque idgenus venefieiis apprime deditus." Malis, per du-
os lios imperatores religioni illatis, medebatur Concilium 
Nicaenum, cuius Actione II . nemine quidquam obmovente 
lectae sunt synodicae li t terae Hadriani I. Papae Imperátori 
Constantino eiusque matr i Irenae scriptae, in quibus sequen-
t ia occurrunt: „Princeps Apostolorum beatus Petrus, qui 
Apostolicae Sedi primitus praesedit, sui Apostolatus p r i n -
cipatum ac pastoralis curae successoribus suis, qui in eius 
sacratissima sede perenniter sessuri sunt, dereliquit, quibus 
et auctoritatis potestatem, quemadmodum a Salvatore no-
stro Domino Deo ei concessa est, et ipse quoque suis contu-
lit ac t radidi t divino jussu successoribus Pontificibus . . . 
Cujus sedes in toto terrarum orbe primatu fungens, Caput 
omnium Dei Ecclesiarum constituta est. Et quemadmodum 
beatus Petrus Apostolus per Domini praeceptum regens 
Ecclesiam, nihilominus subsequenter tenuit semper et retinet 
principatum. Q u o d p r a e c e p t u m u n i v e r s a l i s E c -
c l e s i a e n u l l u m m a g i s o p o r t e t e x e q u i S e d e m , 
q u a m p r i m a m. q u a e u n a m q u a m q u e s y n o d u m 
e t s u a a u c t o r i t a t e c o n f i r m â t e t c o n f i r m a t a 
m o d e r a t i o n e c u s t o d i t . " Cuiuscunque synodi adeo-
que et generalis décréta, etiam quae fidem ipsam concer-
nunt, confirmari a Sede Apostolica debent, ut vim obliga-
toriam babeant. In iisdem litteris Imperatorom et Matrem 
eius deprecatur, dicens: „Coram Deo deposco et adjuro, 
ut easdem sanctissimas imagines in ipsa —regia urbe et 
caeteris Graeciae partibus in pristinum statum restituere— 
jubeatis, o b s e r v a n t e s t r a d i t i o n e m h u i u s s a -

7) Eespons. ad quatuor Metropolitas Romae 1789. 
8) Mansi hist. Cone. Nicaeni II. Concil. T. 12. 

c r o s a n c t a e n o s t r a e R o m a n a e E c c l e s i a e , a b -
jicientes et respuentes iniquorum atque haereticorum cal l i -
di tates: u t i n h u i u u s s a n c t a e c a t h o l i c a e e t 
a p o s t o l i c a e a c i r r e p r e h e n s i b i l i s R o m a n a e 
E c c l e s i a e u l n i s s u s c i p i a m i n i . " Ante omnem Con-
cilii decisioneoi monet Imperatores, ut observent t radi t io-
nem Romanae Ecclesiae, velut irreprehensibilis sou ab errore 
immunis, ut in eius grémium suscipi mereantur. Eadem 
Actione Patres Concilii Synodicis Papae litteris et conten-
tae in illis doctrinae plenum praebuare assensum; conclama-
tum enim es t : „ T o t a s a c r a t i s s i m a S y n o d u s i t a 
s a p i t , i t a d o g m a t i z a t ; " singuii autem Episcopi sic 
se declaraverunt, v. g. Joanes Episcopus Tauromaniae dixit : 
„ C u m v e l u t i d i v i n u s O r t h o d o x i a e t e r m i n u s 
s i n t 1 i 11 e r a e, quae ab Hadr iano Papa senioris Romae — 
missae sunt, ita profiteor." — Constantinus Episcopus Con-
stantiae Cypri d ix i t : „Módis omnibus lectae suggestioni, 
— quae ab Hadriano sanctissimo Papa Romano missa 
est, — consentio et ita confiteor atque cum hac fide p ro -
ficiscor ad tribunal Christi ver i Dei nostri." Cumque Tha-
rasius C mstantinopolitanus Pa t r ia rcba a Papae legatis 
provocaretur ad declarandum, an consentiat vel non litteris 
Hadriani Papae, respondit : „Apostolus cum Romanis scri-
beret, approbans Studium sincerae fidei eorum, ait : Fides 
vestra annuntiatur in universo mundo. Hoc testimonium 
sequi nec93sarium est et inconsulto agit, qui huic conatur 
resistera." IdemTharas i us Papae Hadriano de Synodo prae-
stitit relationem, in qua legitur : „Et cum praelatae p r imi -
tus ve3trae f r a t e rnae sanctitatis litterae legerentur, prae-
stolabantur omnes s p i r i t a l i b u s e d u l i i s , tamquam 
in regalibus coenis f ruen tes , q u a e C h r i s t u s p e r l i t -
t e r a s v e s t r a s e p u l a n t i b u s p r a e p a r a b a t e t 
s i c u t o c u l u s t o t u m c o r p u s a d r e c t i t u d i n i s 
e t v e r i t a t i s s e m i t a m o s t e n d é b a t . Sic ergo di-
rupta membra in unionem concinabant , sic vera consonan-
tia conf i rmabatur , sic catholica Ecclesia unitatem recipie-
bat."9) Spiritualia edulia, i. e. veram de ss. imaginibus do-
ctrinam, Christus par l i t teras Hadriani proponebat, qui to-
tum Concilii corpus ad rectam et veram in fide viam di-
rigebat. 

Concil ium Generale L u g d u n e n s e II. a. 1274. ce-
lebratum. 

Altera convocati ac celebrati per Gregorium X . Con-
cilii Lugdunensis causa fui t Unio Graecorum cum Ecclesia 
Romana, cui perficiendae j am Clemens IV. manus admovit . 
In Sessione generali quarta haec Unio vi formulae fidei p u b -
lico lectae et praelaudato Summo Pontifici oblatae ini ta 
fuit , in qua fidei formula Graeci de Romana Ecclesia et 
Romano Pontifice professi sunt : „Ipsa quoque Sancta R o -
mana Ecclesia summum et plenum Pr imatum et Pr inc ipa-
tum super universam Ecclesiam obtinet, quem se ab ipso 
Domino in beato Petro, Apostolorum principe sive Vert ice , 
cuius Romanus Pontifex est Successor, cum potestatis p le -
nitudine récépissé veraciter et humiliter recognoscit. E t 
sicut prae coeteris tenetur fidei veritatem defendere, s i c 

9) Mansi. 1. cit. 



1 7 1 

e t q u a e de fide s u b o r t a e f u e r i n t q u a e s t i o -
n e a , s u o d e b e n t j u d i c i o d é f i n i r i ."1 0) In hac pro-
fessione quaestiones, si quae de fide suboriuntur, judieio 
Romani Pontificis subinittuntur et propterea quidem, ut 
eius judieio definiantur, irreformabili et infallibili utique j 
agitur enim de fide divina, quae non potest, nisi i r refraga-
bili, infallibili, judieio niti. Hoc ipso ergo, quod Graeci 
professi sint Romanum Pontificem quaestiones fidei suo 
debere judieio definire, illius infallibilem in rebus fi-
dei ac morum decidendis auctoritatem ultro agnoverunt. 
Eos, qui cum auctore defensionis Declarationis Cleri 
G-allicani, ne ex bac Graecorum professione infallibi-
lem auctoritatem Romanorum Pontificam agnoscere cogan-
tur, ad lusum verborum confugiunt, cum praedicto auctore 
dicentes :") „Certe d e f i n i r e a c d e t e r m i n a r e 
pro eodem habentur. Quis autem Tbeologus non audiit 
d e t e r m i n a t i o n e s sacrae Facultatis aut quis eas pro-
pterea infallibiles cogitavit? Définit et determinat, qui tota 
sua, qualiscumque est, authoritate judicat," eos, inquam, sic 
perstringit et réfutât Auctor anonymus libri theologico-
catbolici „Quis est Petrus et qualis Petri Primátus? '2) 
„Quas, inquit, nugas vel commémorasse jam confutasse est. 
Quis est Catholicorum, qui theologicae Facultatis judicium 
vocet definitionem fidei aut solum determinationem ? Non-
ne simpliciter censura vel judicium audit, cui tameu salva 
fide contradicitur ? Quid, quod particularium adeo Eccle-
siarum et Synodorum décréta nondum in nostra Ecclesia 
p r o fidei d e f i n i t i o n e valeant? Verum e contrario 
catholica doctrina est A p o s t o l i c a e S e d i s d e fi n i -
t i on i ipsam fidei iuternain aequo ac externam obedien-
tiam deberi. Quod de s e n t e n t i a d e f i n i t i v a in foro con-
tentioso, scribit (Auctor Defensionis,) ubi bumana institu-
tione adhuc appellatio datur, quae priorem sententiam sus-
pendit, aeque absonum est ; in fidei enim d e f i n i t i o n e , 
cui interna mentis obedientia debetur, si semel facta fuerit , 
nulla in terris appellatio datur, quia ideo tanta authoritas 
in Ecclesia divinitus instituta est, ut unitatis in fide conser-
vandae regula baberetur infallibilis. Atque haec ipsa mens 
Concilii Lugdunensis fuerat, hic scopus, ut quaestionos fidei 
finirentur s e u t e r m i n a r e n t u r , prout quam certis-
sime ex propriis verbis Graecorum Patrum et originali idio-
mate elucet." Observât dein Anonymus Bossuetum in suis 
contra M. M. Basnage, Jurien et Claude, exaratis scriptis, 
in litteris porro ad Molanum, item in Instructiono pastorali 
prima et secunda de promissis Ecclesiae datis, asseruisse et 
demonstravisse „antiquam Graecorum fidem fuisse Petrum 
loqui per os Pontificis, authoritatem apostolicam Petri, 
quae fidei fundamentum sit, in Romana Cathedra sem-
per residere, quacum necessario in unitate fidei vi-
vendum, si quis velit de Ecclesia esse." ect. Ab uni-
verso Concilio Lugdunensi, cui praeter Patriarchas 
Constantinopolitanum et Antiochenum interfuerunt Epi-
scopi quingenti et plurimi Abbates, solemnes Deo gratiae 
actae sunt pro restituta cum Graecis Unione, ut adeo dubi-

tari nequeat conciliarem fuisse Graecorum Unionem, con-
ciliarem ipsum Unionis actum et conciliare Unionis funda-
mentum, Symbolum nempe sive professionem fidei, cui 
Unio innixa est et in quam professionem fidei tam 
Graeci, quam Latini, convenerant, illi offerentes, hi reci-
pientes, eamdem. Professioni fidei subscripsisse Metropoli-
tas et Episcopos Graecos, ipsum Constantinopolitanum 
Patriarcham J . Veccum, narratet probat Raynaldus.13) Ad 
rem est, quod observât Auctor libri „Regale Sacerdotium" 
inscripti:14) „ J a m hac ipsa infallibilitate decidendi (quae-
stiones fidei obortas) Papae adempta — quem ergo J u d i -
cem adibunt, qui lites dirimat ? nam si ad Concilium diffe-
rantur, erunt utique immortales ; imitari ergo Judices Areo-
pagi oportebit, qui diificili implexaque lite producta par -
tes jubebant post centum aunos judieio sisti, accepturas t ni-
mirum a morte sententiam. Vicerunt Jansenistae, si Conci-
lium expectatur et Innocentius, Alexander, Clemens, Pon-
tifices Maximi errare potuerunt. Verissime scribit Beatus 
Cyprianus epist. 55 ad Coruelium : „Non aliunde haoreses 
sunt exortae et nata schismata, quam quod Sacerdoti Dei 
non obtemperatur, nec unus in Ecclesia Dei Sacerdos et 
Judex vice Christi cogitatur " 

Concilium Ferrariense Ftorcutinum a. 1437. 
convocatum. Praecipua Concilii huius celebrati causa fuit 
Unio Graecorum cum Romana Ecclesia ; e parte priorum 
eidem interfuerunt Imperator Joannes Paleologus, Josephus 
Patriarcha Constantinopolitanus aliique magno numero 
Graecorum Episcopi, qui paucissimis exceptis decretum 
Unionis ac signanter de Primatu Romani Pontificis in tota 
Ecclesia subscripsorunt, quod sic sonat : „Definimus San-
ctam Apostolicam Sedem et Romanum Pentificemin univer-
sum orbem teuere Primatuin et ipsum Pontificem Romanum 
succos3orem essebeati Petri Priucipis Apostolorum et verum 
Christi Vicarium totiusque Ecclesiae Caput et omnium Chri-
stianorum Patrem acDoctorem existere et ipsiin beato Petro 
pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a D. 
N. J. C. plenam potestatem traditam esse, quemadmodum 
etiam in gestis Oecumenicorum Conciliorum et in sacris ca-
nonibus continetur." Cum promissa Christi: Matth. 16, 18. 
28, 20. Joan. 14, 16. 16, 13. non patiantur, ut fideles in er-
rorem circa fidem inducantur ac convellantur ab eo, qui 
v e r u s C h r i s t i V i c a r i u s e t o m n i u m C h r i s t i -
a n o r u m P a t e r a c D o c t o r constitutus, plena uni-
versalem Ecclesiam pascendi, i. e. docendi ac regendi, po-
testate instructus est, obvia sane et spontanea est illatio 
praecitato Concilii Florentini decreto simul infallibile Ec-
clesiae Capitis, veri Christi Vicarii et omnium Christiano-
rum Patris et Doctoris, i. e. Romani Pontificis, Magisterium 
declarari, Recte observât Tobias Mollik15) Christum, cum 
non tantum agnos, sed ot oves pascendas Petro committeret 
totumque ei ovile,tamquam pastorum Primati, traderet, Epi-
scoporum quoque collegium, fidei et doctrinae pabulo pascen-
dum regendumque Petro tradidisse ; sicut igitur universae 

io) Mansi Concil. T. 24, 
") T. 2. 
I2) Katisbonae 1790. 

13) Ad a. 1277. 
") Praelud. §. 5. 
I5) Dissertât, de Eccl. Christi. Agriae, 1786. 
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Ecclesiae doctrina fallax proponi non potest : ita et univer-
sae Ecclesiae fallax Propositor praeponi non potuit, qui 
nempe depositam a Deo in Ecclesiae sinu Traditionem 
non integerrime pervestigare, certo cognoseere et earn 
infallibiliter proponendo, ovile Christi pascere, ad schi-
sma cavendum Unitatem certo monstrare valeat. Porro, licet 
singuli Episcoporum Pastores suae Ecclesiae sint, cum ta-
men peculiares Ecclesiae deficere a fide possint, earum Pa-
stores falli non posse haudquaquam est necesse ; at Pasto-
rem totius Ecclesiae in tota hac pascenda infallibilem esse 
oportet, quem utpote non particulates tantum, sed uni-
versa Ecclesia ac praesertim dissidentibus inter sa Episco-
pis audire ob unitatis custodiam debet. Absonum profecto 
foret gregi infallibili fallibilem Pastorem praefici, quem 
itaque grex non ipse gregem pascere deberet." Adcommoda 
ad sententiae huius confirmationem sunt isthaec S. Grelasii 
verba: „Quia mundo radix est Apostoli gloriosa confessio : 
nulla rima pravitatis, nulla prorsus contagione, maculatur. 
Nam si, quod Deus avertat, quod fieri non posse confidimus, 
taie aliquid proveniret, unde cuique resistere auderemus 
errori ? Neque praedicta illatio a mente Patrum Floreuti-
norum aliéna est, immo illam ipsam fuisse Patrum mentem, 
decreto nimirum Concilii declarari infallibile magisterium Ro-
mani Pontificis, acta ipsa Concilii Florentini perhibent. P a . 
tribusenim Grraecis jussu Summi Pontificis Eugenii IV. sin-
gula deereti capita a theologis authentice explicata fuerunt-
Cum igitur ad ultimum, quod de Romano Pontifice statuit, 
ventum esset, Joannes de Montenigro declaravit verbis de 
plena potestate pascendi haec tria contineri : „Primo, quod 
pascere omnes oves est commissum Petro et successoribus 
eius ; secundo, quod Sedes Apostolica nunquam in aliqua 
erroris parte depressa est, sed semper mansit immaculata in 
fide ; tertio, quod tanta est eius auctoritas, quod universa-
lis Ecclesia et universae Synodi semper fideliter secutae 
sunt et Patres catholici semper susceperunt eius apostoli-
cam doctrinam; et quod ilia verba: Ut non deficiat fides 
tua, intelliguntur de Sade apostolica et quod sit immunis 
ab haeresi atque confirmationem omnium fratrum tituban-
tium in fide ad ipsam Fedem et Romanum Pontificem per-
tinere."16) 

Hoc sensu Deoretum Florentinum intellexerunt pro-
pe quinganti illi Episcopi, qui 1867. Romae congregati in 
sua Sanctissimo Domino Nostro exhibita Dcclaratione 
pronunciare non dubitaverunt : „Tu aeternas veritates an-
nunciare, Tu saeculi errores, naturalem supernaturalemque 
rerum ordinem atque ipsa ecclesiasticae civilisque potesta-
tis fundamenta subvertere minitantes, apostoliéi eloquii gla-
dio configere, Tu caliginem novarum doctrinarum pravi-
tate mentibus offusam dispellere, Tu quae necessaria ac sa-
lutaria sunt tum singulis hominibus, tum christianae fami-
liae, tum civili societati, intrepide effari, svadere, commen-
dare, supremi Tui ministerii es arbitratus, ut tandem cuncti 
assequantur, quod hominem catholicum tenere, servare ac 
profiteri oporteat. Pro qua eximia cura maximas Sanctitati 
tuae gratias agimus, habituri sumus sempiternas ; Potrum-

que per os Pii locutum fuisse credentes, quao ad custodien-
dum depositum a te dicta, confirmata, prolata, sunt, nos 
quoque dicimus, confirmamu3, annunciamus unoque ore 
atque animo rejicimus omnia, qua9 divinae fidei, saluti ani-
marum, ipsi societatis bono, ad versa Tu ipse reprobanda 
ac rejicienda judicasti. Firmum enim menti nostrae est a l -
teque defixum, quod Patres Florentini in decreto Unionis un-
animes definiverunt : Romanum Pontificem Christi Vicarium 
totiusque Ecclesiae Caput et omnium Christianorum Pa-
trem et Doctorem existere et ipsi in beato Petro pascendi, 
regendi ac gubernandi universalem a D. N. J. C. plenam 
potestatem traditam esse."17) 

(Folyt, köv.) 

E g y h á z s á l l a m . 
A kié az igazság, azé a jövő. 

(Folytatás.) 

Mi következik mindezekből? Nemde az, hogy minden 
emberi törvény az isteni akaratnak kifolyása, mely az á l -
tala öröktől megállapitott erkölcsi világrend fentartására 
irányul ? Ezen nagy gépezetben egyik kerék az állami rend 
s mint ilyennek az Alkotó világkormányzati akaratával meg 
kellegyeznie, mi csak akkor történik, ha az állami törvények 
az igazságon, a jogon, az erkölcsiségen, alapulnak ; már pe-
dig ezeknek egyedüli biztos támasza, talpköve, az isteni 
félelem, a vallás s azért mindazon törvények, melyek az 
államczélok betöltésére szükségesek, csak oly társadalmi 
talajban, melyet a vallás éltető melege áthat, verhetnek 
erős gyökereket és lesznek kitartók. Innét az ókor, vala-
mint a középkor, népeinél a vallásnak az államélettel való 
testvéri szövetsége, mely annyi áldást hintett a polgári 
társadalomra, valamint a sophisták elleni gyűlölet, kik a 
18.-századbeli encyclopaedistákhoz hasonlóan a népvallás 
kigúnyolásával az állam alaposzlopait is megrendítették. 

„ 0 glückselige Zeit, wo der Jüngling blüht und die 
Jungfrau ; 

Unaufhaltsam enteilst du, um nimmer wieder zu 
Kehren." 

Ezen történeti igazság bebizonyítására még más ér -
vünk is van, melyet az ember erkölcsi természetéből vo-
nunk le. Ami oly szorosan a népek életével összefügg s az 
emberi sziv szentélyében mint Vestatüz minden időkben 
ápoltatik, kell hogy magától a természettől, helyeseb-
ben ennek alkotójától, jöjjön, ki a vallást természe-
tes öntudatunkkal elválaszthatlanul összekötötte. Omniß 
anima naturaliter Christiana. Quod igitur Deus conjunxit, 
homo non separet. A vallás tehát az emberi természetben 
gyökerezik kiirthatatlanul, akár tekintsük azt objective, 
mint Isten iránti kötelmeink összegét, akár subjective, mint 
a legfőbb jó ismeretében és szeretetében álló boldogsághoz ve-
zető uta t ; az állam el nem tekinthet a vallástól, valamint el 
nem tekinthet alattvalóinak szivébe oltott boldogságvágytól. 

»«) iiabbê Concil. Coll. T. 18. »') Y. Circul. Dioec. a. 1867. Nr. IX. 
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A földi jólét ama jóban való nyugalom, maly a természettől 
az ember fentartására és tökélesbitésére biztosíttatik. Anya-
gi életünk szükségletein kivül vannak szellemerkölcsi 
igényeink is ; mindezek barmonieus kielégítése szüli azon 
édes nyugalmat és boldogságot, melyre alkottatánk. 

Valamint pedig testi szükségleteink kielégítésére 
szolgálnak az étel, ital, ruha, lakás, sat. : ugy szellemer-
kölcsi szükségleteinket egyedül csak a szellemi javak elé-
gíthetik ki s azért a hajdankor jobbjaival szívesen megvall-
juk , bogy a földi boldogságot a bölcseség, erény és anyagi 
jólét összegében kell helyeznünk ; de ez csak feltételes bol-
dogság ; feltétlen boldogságot csak a feltétlen Jóban, Is ten-
ben, való nyugalmunk adhat. Fecisti nos ad te et inquie-
tum est cor nostrum, donee requiescat in Te. 

Ha tehát nem pusztán csak állati részünknek a k a -
runk szolgálni, hanem szellemerkölcsi igényeinket is ki 
akar juk elégíteni, szükséges, hogy a javak közt bizonyos 
rangfokozatot tartsunk, az anyagiakat alávetvén a szellemi-
eknek, mikép azt már természetük kivánja ; a szellemi javak 
közt a feltétlen Jó, a végnélküli tökély, foglalja el a legfőbb 
helyet s azért az igazi boldogságot csak a vele való egye-
sület adhatja az emberi szivnek. Remekül mondja nazianzi 
sz. Gergely : Deus omnium intelligibilium summus est ver-
tex, in quo desiderium omne consistit ac defigitur, nec sup-
ra eum usque fertur ; nec enim quidpiam sublimius habet 
aut habebit unquam mens ulla, quamvis philosophica et a l -
tissima tendens ac summe curiosa.; hoc enim rerum omnium 
expendendarum extremum est, quo cum pervenerimus, con-
quiescit omnis speculatio1). 

A feltétlen igazság és jóság, Isten, az embernek s z ü k -
séges, hogy boldog lehessen. Istennek ismerete és szeretete 
vallásnak neveztetik; ez az isteni félelemnek előfeltétele; is-
teni félelem nélkül nincs erkölcsiség, e nélkül nincsen jog, jog 
nélkül nincsen kötelességérzet, e nélkül nincsen tö rvény-
tisztelet, mi nélkül állam soká fan nem állhat ; tebát vallás 
nélkül állam fen nem állhat. 

Mi következik, uraim ! mindebből ? Nemde az, hogy 
azon államférfiak, k ik a vallást az ál lamkormányzatban 
a „törvény" által pótolhatónak vélik s azért tőle elválaszt-
j ák , saját lábaik alatt vágják el a fát s a polgári társada-
lom sirásóivá ava t ják fel magukat? 

II . 

Ámde, valamint csak egy az Isten, úgy igaz ismerete 
és tisztelete vagyis a vallás csak egy lehet az igazi. Az I s -
ten ezen igazi ismeretét és szeretetét csak egyedül Isten t a -
níthatja az embereknek. Nemo novit filium, nisi Pater, ne-
que Patrem quis novit, nisi Filius et cui voluerit Filius 
revelare. De az Istenember nem maradhatott mindig a 
földön s azért oly tanítóhivatalról kelle gondoskodnia, 
mely őtet helyettesíthesse, tehát isteni tekintélylyel birjon 
azaz tévm entes legyen. 

Azért mondja oly szépen sz. Ágoston: . . Ne ipso s tu-
dio cognitionis propter humanae mentis infirmitatem in pe-

stem alicuius erroris incurrat, opus habat magistorio d iv i -
no, cui certus obtemparet et adjutor io , ut liber obtemperet. 
(Da Civ. Dei. I . X I X . c. 14.) 

A szentírás magára hagyatva holt betű, írott malaszt, 
mely sem isteni eredetéről nem győz meg bennünket, sem 
hibás magyarázattól nem őrzi meg az egyéni elmét, sem a 
teljes isteni kinyilatkoztatást nem meríti ki ; azért a bölcs 
üdvözítőnek oly közegről kelle gondoskodnia, mely isteni 
küldetésének jellegét viseli homlokán ; ez pedig a szentirás, 
a hagyomány s az eg yháztörténelem egyhangú bizonysága 
szerint egyedül a római kath. anyaszentegyház. Igazán 
mondja boldogult Hovány ink : A vallás és erény elvont 
eszméi egyház nélkül nem elegendők, valamint a puszta j og -
eszme positiv állam és rendezett társadalom nélkül. De nem 
is létezik átalános vallás ; ez csak oly elvont képzetekben 
áll, melyek a vallás nevét sem érdemlik. Az igaz vallás 
igen is concret, maghatározott és eleven.2) 

Az anyaszentegyház tehát ama gazdag kincstár, mely 
a természetes és természetfeletti igazságok összegét bir ja 
és hiveinek szeretetteljesen kiosztja avagy, hogy sz. I r e -
naeus páratlan szép szavaival éljek : In Ecclesia posuit Deus 
Apostolos, Prophetas, Doctoras (I. Cor. 12. 28) et univer-
sam reliquam operationem spiritus, cuiu3 non sunt partici-
pes omnes, qui non currunt ad Ecclesiam, sed semetipsos 
fraudant a vita per sententiam maiam et operationem pes-
simam. Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei et ubi Spiri-
tus Dei, illic Ecclesia et omnis gratia, Spiritus autem Veri-
tas. Quapropter qui non participant eum, neque a mamillis 
matris nutr iuntur in vitám.3) 

A szeretet egyesít. A kereszt tana a szeretet tana s 
azért hiveit egy szellemi országban egyesíti, melynek feje-
delme Krisztus, ki nekünk ama békességet hozta, mely 
minden értelmet felülmúl. Ez ugyan még nem befejezett 
boldogság, ezt csak reméljük, de már a remény, mely az 
isteni igazság biztos birtokában fenekük, minden földi sze-
rencsénél többet ér. 

Az ember ezen remény világánál igaz hitben zarán-
dokol Istenhez, míg a test porhüvelye szinről szinre való 
látását halandó szemeinek elfödi ; de az isteni igazság ke -
gyelem is egyszersmind ; ennek szárnyain fel-felemelkedik 
a lélek Jézus szivéhez, a szeretet trónjához, hogy vele 
egyesülve a dicsőült szentek boldogságát itt is már némi-
leg Ízlelhesse ! . . . 

Nem minden ember követi az isteni malaszt sasröptét. 
Nemo potest venire ad me, nisi Pater traxerit eum. Sokan 
megelégesznek a földi boldogsággal (pax terrena) ; ezekkel 
Sz. Ágoston szerint az Isten városának polgárai, k ik a 
mennyei boldogságot (pax coelestis) keresik, együtt l ak -
nak itt a földön — az egyházban szintúgy, mint az á l l am-
ban. Fecerunt ergo Civitates duas amores duo, terrenam 
scilicet amor sui usque ad contemtum Dei, coelestem vero 
amor Dei usque ad contemtum sui , . genus humánum in duo 
genera distribuimus , . . quae etiam mystica appellamus Ci -
vitates duas ! 

') Orat. 2. de de Iaudibus S. Athanasii. V. S. Aug. lib. de beata J) Fensó'hb katholicismus elemei I. r. 31. lap, 
vita ú. 36. s) Adv. Haereses III . 24. n. 1. 
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A különválás az ítélet napján fog megtörténni, midőn 
az isteni Biró szórólapátjával elválasztandja a búzát a 
konkolytól. 

Valamint e világ gyermekei közül sokan az egyház-
ban vannak, ugy az egyház minden h'.vei az államban él-
nek, törvényeinek engedelmeskednek, a földi jólétet elő-
mozdítják s az államot Isten országának hü szövetségesévé 
tenni iparkodnak. 

Mi következik, uraim! mindezekből? Nemde az, hogy 
az egyház létezési és kormányzati jogait Istentől vette, 
melyeket az államhatalomnak nem confiscálni, hanem aus 
einer höhereii Staatsraison, t. i. saját érdekéből, védelmez-
nie kell. Dr. Surányi János. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, február 22. A f ő r e n d i h á z f e b r u á r 

20-diki ü l é s e . (Vége.) Van még egy pont ő excja beszé-
dében, melyet érintetlenül nem hagyhatunk és ez azon ny i -
latkozata, melyet az iskolakérdésben tett. 0 excja ugyanis 
elismeri a „felekezeti iskolák véghetlen fontos kérdését, de 
azért a törvény ellen úgy, mint áll, legkisebb kifogása 
sincsen." Bármennyire óhajtanánk is ő excjával egy né-
zetben lenni, azt minden önmegfeszitésünk mellett se te -
hetjük. I t t elvi kérdés forog szóban, melyet feladni az egy-
ház részéről annyit tenne, mint halálos Ítéletét saját kezé-
vel aláírni, sőt az egyház az iskolakérdésben fenforgó elv 
valósításáról, illetőleg kötelezettségéről az iskola i r án t , 
még ha akarna, se mondhatna le, nem ruházhatná át e kö-
telezettséget még részben sem az államra. I t t se teljes lemon-
dásnak, se compromissumnak, nincsen helye, mert Krisztus a 
keresztény nevelés kötelezettségét nem az államra, hanem az 
egyházra bízta, ezt és nem az államot illeti meg akár hi-
vatásnál, akár történeti jognál, fogva a nevelés. Ezért van 
nekünk kifogásunk a törvény ellen. A törvény ugyanis, ha-
bár szóval nem mondja, a közös iskolák létesítése által 
tényleg azt bizonyítja, hogy az állam küldetéssel bir a ne-
velésre, akadályozza az egyházat, hogy küldetésének kö-
telességszerűen megfelelhessen, magának pedig oly jogot 
tulajdonit, mely természetszerű küldetésével teljesen ellen-
kezik. Nem tagadjuk az állam felügyeleti jogát, nem hely-
telenítenénk, ha a törvény e tekintetben intézkedett volna, 
de úgy, mint a törvény jelenleg áll, mi legalább nem mond-
hat juk, hogy legkisebb kifogásunk sincsen ellene, sőt el-
vileg nem egyezhetünk bele, mert nem mondhatjuk, hogy 
az állam az egyház ellenében valaha nevelési jogot nyert 
volna. 

Mielőtt sorainkat befejeznők, egyetmást el kell még 
mondanunk. Annyira megszoktuk már, hogy liberális lap-
jaink minden kiválóbb kath. mozzanatot szokott modo-
rukban tárgyaljanak, miszerint előre elmondhatnék az ese-
ményt követő legközelebbi számaik tartalmát. Természetes 
dolog,hogy a főrendiház ezen ülése se maradhatott szó nél-
kül. Derűre borura neki állítottak lapjaink, melyek közül 
megelégszünk röviden a Pesti Naplót felemlíteni. A. N. míg 

Sennyei bárót pártfogása alá veszi és míg felőle ritkitott 
sorokban kiemeli, hogy mint fényesnevü kath. államférfiú 
vállalkozott arra, hogy okoskodásaik, — t. i. Haynald, Gr. 
Cziráky, Venkheim és b. Prónay, — alaptalanságát kimu-
tatván rendre utasítsa a panaszlókat," addig a többieknek 
bőven kijut az ultramontán és ó-conservativ czim, nemkü-
lönben azon vád, hogy „könnyebb mesterségnek tar t ják 
az alkotmány és kormány elleni izgatást, mint hogy a 
czélokra, melyeket helyeseknek hirdetnek, tettleg áldozza-
nak is." 

Megvalljuk, hogy mi a P. N.-tól más Ítéletet nem 
vártunk. Az ő szemében kath . ügyet védeni úgy, a mint 
kell, mindig bűn, engedni a szabadelvű irányzatnak min-
dig érdem. Váljon azonban fel volt-o jogosítva, hogy a bá-
ró úr beszédjét „rendre utasításnak" magyarázza, váljon 
a báró úr megfogja -e köszönni pártfogását, ezt daczára an -
nak, hogy nézetünk a báró úrétól eltér, bátrak vagyunk 
kétségbe vonni. A N. maga kath. államférfiunak nevezi a 
báró urat, mi is annak tar t juk és igy bizonyára csak a bá -
ró úr nézetét fejezzük ki, ha az antikath. P. N. pár t fo-
gását, mint megtiszteltetést, visszautasít juk. 

A mi kath. főuraink ellen intézett vádját illeti, azt 
azon szenvedélyes gyűlöletnek tudjuk be, mely a N.- t. 
minden kath. kérdésben jellemzi. Vagy mivel tudná a Napló 
igazolni, hogy kath. főuraink „az alkotmány és kormány" 
ellen izgatnak ? Ki látja azon tényeket, melyek ezen ál l i -
tást igazolnák, kivéve a P. N. szenvedélyes gyűlöletét? A 
zsidók, nazarénusok és nem tudom miféle secták érdeké-
ben felszólalni szabad, e felszólalás nem izgatás az „alkot-
mány és kormány ellen, csak ha katholikusok lépnek ki 
saját szent ügyeik védelmére? Mily következetesség. Fel 
tudná-e mutatni a P. N., hogy kath. főuraink az alkotmány 
melyik alaptörvényét támadták meg ? Ha vannak e nem-
zetnek polgárai, k ik a belbéke megzavarására i rányzot t 
bármely izgatást bűnnek tartanak, ágy legyen moggyő -
ződve a N., hogy ezeket leginkább az általa gyűlölt kath. 
főurak soraiban találhatja fel. Nem izgatnak ők az a lkot -
mány, sem a kormány, ellen, hanem csak igazságot követel-
nek az egyház részére, csak követelik, hogy a kormány a 
kath. egyházat is azon szabadságban részesítse, melyet a 
többi felekezetek, ámbár utánunk jöttek, élveznek. Tegye 
le a N. szenvedélyét az egyház iránt és állitásunk igazsá-
gáról meg fog győződni. 0 

LÖWEN. A l ö w e n i k a t h o l i k u s e g y e t e m n e k 
á l l a p o t a s v i s z o n y a a z i n f a l l i b i l i t á s h o z . 
(Vége.) A felirat továbbá elmondja, hogy a lőweni egyetem 
eme tant 1682 óta, mely évben a gallikán declaratio napvi-
lágot látott, még sokkal nagyobb erélylyel hirdette és védte 
s hogy külön statutumot hozott, melynek alapján nem volt 

szabad senkit tanárrá tenni az egyetemnél, k i arra nem 
kötelezte magát, hogy a pápának tévmentességét tőle tel-
hetőleg védelmezni fogja. Hivatkozik a tudori vi tatételek-
nek gyűjteményére, melyből kitűnik, hogy Lőwenben 1682 
óta egész addig, míg II . József az egyetemet elnyomta, so-
ha gallikán tétel se fel nem állíttatott, se nem védelmezte-
t e t t ; holott, ellenkezőleg, e gyűjteményben fölös számmal 
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vannak oly tételek, melyek a pápának a zsinatoknál m a -
gasabb tekintélyét s bit- s erkölcstanbeli határozatainak 
változhatlan- és csalatkozhatlanságát védik. 

Az 1834-ben újonnan megállapított ifjabbik egye-
tem ogészen emez elődjének nyomdokaiba lépett, minél 
fogva tanárai a pápai tévmentességet mindig szóval és Írás-
ban tanították és védelmezték. 

„Et nos quoque," — igy végződik a felirat, Lovanien-
sis Academiae Rector Magnificus et quotquot sumus hoc tem-
pore theologicae Facultatis Professores, nos pariter S. Scri-
pturae effatis et ss. Patrum traditioni innixi, una omnes pro-
fitemur Romanum Pontificem, S. Petri Successorem, quando 
solemni definitione universae Christi Ecclesiae aliquod do-
gma tamquam divinitus revelatum praescribit, fide divina 
credendum aut sententiam aliquam damnat, tamquam divi-
nae revelationi contrariam, falli non posse eiusque unius 
definitione m pro certissima fidei regula statim esse haben-
dam minimeque ad hoc requiri, ut Pontificis decreto iam 
accesserit Ecclesiae cougregatae aut dispersae consensus, 
sive tacitus sive expressus. 

„Atque haec de Petri cathedra sententia, quam divina 
revelatione adeo firmiter niti existimamus, ut dogmatico 
decreto tamquam dogma fidei catholicae definiri possit, ut a 
Vaticani Concilii Patribus tamquam dogma fidei reipsa 
definiatur, omnibus votis expetimus et Vos Illustrissimi 
Domini, Praesules Reverendissimi, ut haec vota nostra 
Vaticani Concilii Patribus nostro nomine significare veli-
tis, enixe precamur." 

De elég ennyi ismertetésül s csak még néhány szót, 
illetőleg egy nagyon rövid kérdést: ha alig néhány százezer 
katholikus ily virágzó egyetemet fen tud tartani, miért 
nincs minden országban hasonló valami . . ? ! 

KELETINDIA. M i s s i ó i t u d ó s í t á s a k e r e s z -
t én y s é g á l 1 á s á r ó 1. Szinte jól esik az embernek, ha 
szemeit időről időre oly t á jakra vetheti, melyekben ámbár 
vadaknak, civilizálatlanoknak, szokták nevezni, a méltá-
nyosság, a jog és igazság alapelvei mégis jobban ismervék s 
alkalmazvák, mint a belsőleg rothadt polgárosodását 
minduntalan fitogtató, valóban pedig a legdurvább szel-
lemi vadságban fetrengő Európában, azon Európában, mely-
nek rendeltetése manap, úgy látszik, az, hogy a liberáli-
sok üzelmei számára különösen kiválasztott színhelyül 
szolgáljon. 

Keletindiáról van szándékunk a következőkben szólni, 
Ázsiának azon részéről, melyet, daczára annak, hogy a 
hittérítés ottan már sok drága vértanuáldozatba került , az 
úr mégis ar ra látszott rendelni, hogy az anyaszentegy-
házat időről időre kárpótolja azon veszteségekért, melye-
ket egyes hithagyott fiai vétke által más tájakon szen-
ved. Igy volt az a 16. században s igy van az még 
ma is s pedig oly bő mértékben, hogy míg például a 
Döllingerianusok száma alig százat teszen, addig ugyan-
csak Keletindiában az utóbbi esztendőkben átlagosan 
körülbelől 10,000 pogány vétetett fel a keresztség által az 
egyedül üdvözítő egyházba. 

Egyelőre csak a bombayi és poonai apostoli vicaria-
tussal szándékozunk foglalkozni, nem mintha a többi 

apostoli helynöki tartomány kevesebb fontossággal bírna, 
hanem mivel az előttünk fekvő statistikai és egyéb tudósí-
tások kiválólag ama kettőre vonatkoznak; reméljük azon-
ban, hogy későbben alkalmunk leend a többi ta r tomány-
ról is szólhatni. 

Az emiitett két apostoli helynöki tartomány jelenleg 
az egész bombayi elnökséget azaz politikai tar tományt fog-
lalja magában. Ez elnökséghez a sindi, kutschi, dokkanis-
guzerati, területek vagy altartományok, továbbá a satarai 
és learodai névleges fejedelmek országai is tartoznak, mi 
ter jedelmileg összesen 6.700 négyszög mértföldet tészen. E 
tar tományoknak jelenlegi apostoli helynöke a jézustársa-
sági Meurin Leo atya, kinek joghatósága alatt 24 plébánia 
s ép annyi hitküldéri statio áll, melyek tizenharmadfél-
millió pogány és mohamedán hitű nép közt elszórva 
vannak oly távolságban egymástól, hogy a leginkább délen 
fekvő Tomarikop helység, Sukkur és Shikapére közt, me-
lyek a bombayi elnökségnek éjszaki határán feküsznek, 
oly távolság terül el, minő például Róma és Koppenhága 
közt van. Megjegyzendő még, hogy a legtöbb keresztény 
missiói állás a tengorparton fekszik ; néhány azonban bel-
jebb is, de egyik se nagyobb, mint 50 mértföldnyi távol-
ságra a tengerparttól. 

A bombayi missio véglegesen 1856-ban szerveztetett, 
mely esztendőben a Propaganda azt a jézustársaságra 
bízta. A szervezés azonban a szükséges papi erők hiánya 
miatt eleinte csak úgy történt, hogy az ott állomásozó a n -
gol csapatoknak jézustársasági tábori lelkészei egyszers-
mind a hitküldéri teendőkkel is megbízattak, melyek egye-
lőre csak abban állhattak, hogy az atyák, ha idejük volt, az 
ottani nyelveknek tanulmányozásával foglalkoztak, mert 
a nélkül hittéritésről természetesen szó se lehetett volna. 

A papokban érezhető hiány eleinte akkora volt, hogy 
1856-ban az egész annyi ezer mértföldre terjedő vicariatus-
ban csak 11 papot találunk. Azonban a társaságnak buz-
gósága akkora volt, bogy e szám 1860-ban már 28-ra, t a -
vai pedig 66-ra szaporodott. De ez még mind semmi, te -
kintve a szükségletet s innen van, hogy a püspök igen 
gyakran azon kellemetlen helyzetben találja magát, misze-
rint egyes papot épen akkor kell bizonyos helyről vissza-
hívnia, midőn az nehányévi ottlét után már elsajátította 
volna a nyelvet s oly helyre tenni őt, molynek nyelvét 
épenséggel nem é r t i , miből idő- s fáradságvesztés szár-
mazik. Megjegyzendő, bogv az ottani nyelvek, számszerint 
hatan, egytől egyig igen nehezek nyelvtani természetük s a 
kiejtés tekintetében. 

E körülményből megmagyarázható s megérthető, 
hogy az első esztendőkben lehetetlen volt tényleges h i tkül -
déri működésre még csak gondolni is. A papoknak egész 
tevékenysége csak arra szorítkozott, hogy azon kevés bon-
szülött keresztényről gondoskodjanak, k ik , mint a hajdani 
jobb időknek maradványai, elszórva itt ott léteztek még az 
országban, névleg keresztények ugyan, de oly elhanyagolt 
állapotban, hogy csak Isten különös kegyelmének köszön-
hető, miszerint mindnyájan ismét régen vissza nem sülyed-
tek a pogányságba, mi egyes községeknél amúgy is meg-
történt, melyek évtizedekig papok, tanitás és keresztség 
nélkül sinlődvén, lassan lassan ismét pogány okká lőnek. 
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Ezen előzetes bevezetés után ideje, bogy a keletindiai hit-
küldéri tevékenység azon részére menjünk át, mely, mint 
a többinek úgyszólván alapja, figyelmünket kiváló mér ték-
ben megérdemli, é r t jük az a tyák által az országban itt 
ott megállapított s már is a legszebb virágzásnak örvendő 
katholikus ugy alsóbb, mint felsőbb i s k o l á k a t é s 
t a n i n t é z e t e k e t . 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
I r o d a l m i j e l e n t é s . 

A kegyes Úristen végtelen jóságából egyházi és iro-
dalmi pályám h u s z o n ö t ö d i k esztendejét kezdettem 
meg néhány hónap óta. 

Szép idő ez minden bizonyára ; nem mindenkinek jut 
ez a szerencse. 

A kegyes Úristen iránt hálától áradoz szivem e nagy 
áldásért. 0 vezetett, segített, szemlátomást ; neki köszön-
hetek mindent ; semmiből kiemelt ; szerencsében mérsékelt, 
szerencsétlenségben erősített s vigasztalt ; muukában edzett» 
nygalomban megőrzött. 

Ily nagy isteni kegyességnek nemcsak a szívben, h a -
nem a szivén kivül is hálaemléket kell emelni. Ez legszen-
tebb meggyőződésem. Az emlék pedig, gondolám magam-
ban, legillőbben állhat az egyházirodalmi téren. 

Körültekintvén itt , jó ideig vizsgálgattam, hol t a -
lálnék legtöbb üres helyet, melyen az emléket feláll í t-
hatom. 

Sok tűnődés után elhatároztam, hogy negyedszázados 
egyház és irodalmi pályafutásom emlékeül közrebocsátok 
ilyczimü munkát : 

„ T ö r t é n e t e k k e l f e l v i l á g o s í t o t t e g y h á z i 
b e s z é d e k M a g y a r - s E r d é l y o r s z á g m i n d e n 
b u c s ú n a p j á r a s m i n d e n l e l k i p á s z t o r k o d á s i 
a l k a l o m r a . " 

A b ú c s ú b e s z é d e k betűsorban igy következnek : 
Szent Adalbert, Adrián, Ágnes, Ágoston, Ágota, Albert, 
András I. II . , Anián, Anna I . II., páduai Antal. Bál in t , 
Benedek, Bernát, Bertalan, Borbála, Demeter, Dénes, D o -
monkos, Donát, Dorottya. — Eduárd, Egyed, Emerám, 
Erasmus, Ernő, Erzsébet, Farkas , Fábián és Sebestyén, 
Ferdinánd, assisi vagy szerafikus, borgiai, paulai, szalézi, 
xaveri Ferencz, sigmaringi Fidél , Flórián, beniczi Fülöp,: 
Fülöp s Jakab apostol. Gábor arkangyal , Gál, Gellért) 
nagy, csudatevő, vértanú, Gergely, Gothard, György, Hed-
vig, Henrik, Hildegarda, Hubert, Ignácz püspök, loyolai 
Ignácz, Illés, Hona, Imre, István magyar király, Idősb 
J akab evangelista, istenes, keresztelő, nepomuki, János, 
Jézus szive, Joákim, Joanna, Jodok hitvalló, kalazanti ne-
velő József, Júdás Taddé, Kajetán, Kamill, Katalin, borro-
mei Károly, Kelemen, kereszt felmagasztalása, feltalálása, 

Klára, Klétus, Kozma s Damián. Krisztus vére. Kunegunda. 
Lajos, Lambert , László, Lázár feltámasztása, Lenard, Lipót, 
Lőrincz, Lukács , Margit, Mária angyalok királynéja, be-
mutatása, eljegyeztetése, fájdalma, havi, karmélhegyi, ol-
vasós, sarlós, segítő, Mária Magdolna, Mark, Márton, Máté, 
Mátyás, Mihály, Miklós püspök, tolentini Miklós, Miksa, 
Móricz, Móricz és társai, Norbert, Orsola, Osvald. Őran-
gyalok. Pál fordulása, remete Pál, Peregrin, alkantari, re -
galati, Péter, Portiunkula. — Quirin. Ráfael, Rozália, Rókus, 
Sándor, Sebestyén, Simon Júdás , Simon s Taddé, skapulár, 
Szerafinus, Szervát, Szaniszló, Tamás apostol, aquinói T a -
más, Teréz, Tekla, Teofilus. Urbán, Úr szine változása. 
Vazul, Venczel, Vendel, ferrei, paulai Vincze, Vitus. Zsig-
mond, Zsófia. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
A szentatya Bollanden Konrádot irodalmi érdemeinek 

elismeréseül február 19-éről házi praelatusává s titkos kama-
rásává nevezte. Hasonló elismerésben részesült Lonkay An-
tal, kit szent Sylveszter-rend középkeresztes és sarkantyús-
vitézévé nevezett ki. 

— Londonban a koronaherczeg szerencsés felgyó-
gyulása alkalmából nyilvános ünnep s hálaadás tartatott . 
Roppant volt a tolongás minden templomban s az egész vá-
roson meglátszott, hogy ünnepel. — Jó Isten, hogy néznek 
ki a mi ünnepeink s vasárnapjaink ! 

— Halalozás. Nt. Hanzélyi Mihály, kegyesrendi áldo-
zár és nyitrai főgymnasiumi rendes tanár , munkás életének 
66-dik, áldozárságának 38-dik és tanárkodásának 39-dik, 
esztendejében f. évi mart 12-én az Úrban elszenderült. — 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Az egész világ minden hatalma elküldöttte már 
Rómába követét az olasz királyhoz. Hát ra volt még F r a n -
cziaország, hol a követküldés ellen több százezer aláírással 
ellátott petitio nyújtatott be a nemzetgyűléshez. Thiers ezen 
petitiók tárgyalását már többször elhalasztotta s azalatt 
követet nevezett s küldött az u j olasz királyhoz. — Poli t i -
kával nem foglalkozunk, de annyit mégis mondhatunk, 
kár volt az elnök úrnak ezzel a dologgal sietni. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1243 forint 24 kr. , 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 10 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 23 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Schormann Antal zavari plébános hí-
veitől 31 f r t — — 

Barta Béla, neje s gyermekei . 1 „ 60 ki-
In nomine Domini . . 3 „ — — 
Finta Sándorné . . . 2 „ — — 
Rókay Jozéfa . . . — „ „ 5 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 f t . 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, márczius 20-án. S S . I. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Simor János primás ő hgségének k ö r -
levele. — Egyház s állam — Egyház i tudósítások. — I r o -
dalom — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságárol, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Folytatás . ) 

Audia tur adhuc F e n e l o n i u s . „Ex evidenti, inquit,1) 
Florent inae Synodi definitione constabit neminem ullo quo-
vis tempore Catholicum censeri posse, nÍ9Í certo credat, 
tamquam fidei dogma, banc Sedem esse totius Ecclesiae c a -
put eiusque Pontificem esse Christi Vicarium omniumque 
christ ianorum Patrem ac Doctorem ita, ut haec Sedes plena 
potestate a Christo donata universalem Ecclesiam gubernet. 
Porro id, quod singulis temporum momentis est objectum 
fidei nostrae, in singulis temporum momentis verum est et 
nunquam deficit. Ergo in singulis temporum momentis u s -
q u e a d c o n s u m m a t i o n e m s a e c u l i verum erit 
banc Sedem esse aeternum t o t i u s E c c l e s i a e c a p u t 
atque ideo in fide docenda catholicos omnes episcopos con-
firmaturam. Verum erit hanc Sedem p l e n a p o t e s t a t e 
semper donatam fore eiusque Pontificem Christi vices ge-
rentem universalem Ecclesiam gubornaturum. En haec 
sunt, quae cum o m n i b u s d i e b u s u s q u e a d c o n -
s u m m a t i o n e m s a e c u l i j u x t a p r o m i s s i o n e m 
c r e d e n d a s i n t , o m n i b u s d i e b u s verissima esse ne -
cesse est. Si vero Sedes apostolica a l i q u i d h a e r e t i c u m 
a t o t a E c c l e s i a c r e d e n d ; u m d e f i n i r e t , quamdiu 
non revocaret impiam hanc definitionem, quae esset fidei 
nostrae contagium et pestis, tamdiu non esset caput mem-
bra confirmans, imo esset membrum aegrotum et jacens, a 
caeteris corripiendum et sanandum. Petr i successor in eo 
temporis intervallo Christi vices non gereret, imo Ant ichr i -
sti ; neque gentes fidem doceret, sed seduceret contra Christi 
fidem ; neque tum temporis o m n i u m c h r i s t i a n o r u m 
e s s e t p a t e r a t q u e d o c t o r , sed esset gentium sedu-
ctor et in depravanda fide magister. Ergo tum temporis in 
ea suppositiono falsissimum esset Florentinae Synodi decre-
tum. Cum autem haec Florentina definitio nullo temporis 

') De Summi Pontificis auctorit. 

puncto falsa esse possit : certissime sequitur Apostolicam 
Sedem nullo temporis puncto posse d e f i n i r e a l i q u i d 
h a e r e t i c u m a t o t a E c c l e s i a c r e d e n d u m . " 

J o s e p h u s P a t r i a r c h » Co i i s t an t i i i opo l i t a i i i i s morte 
praeventus decretum Concilii subsignare non potuit, sed 
sententiam suam tamen expressit te3timonio, quod paulo 
ante obitum, cum homines sine fuco et fallaciis intimas ani-
mi sui latebras sincere pandere soient, exaravi t , cuius tenor 
est sequens : „Quoniam ad finem vitae meae perveni solutu-
rus j a m commune debitum, Dei grat ia scribo et subscribo 
sententiam meam aperte universitati filiorum meorum. 
Omnia igitur, quae sentit et quae dogmatizat Catholica 
et Apostolica Ecclesia D. N. Jesu Christi s e n i o r i s 
R o m a e , ipse quoque sentio et iis me acquiescentem do 
ac dico. Profiteor quoque beatissimum Pa t rem Pat rum et 
Maximum Pontificem et Vicarium D. N. Jesu Christi an t i -
quae Romae Papam ad certam omnium fidem, nec non pur-
gatórium animarum. In horum quippe fidem subscriptum est 
die mensis Jan i i 9, 1439. indictione secunda."2) 

Patres Concilii Florentini in praelaudato decreto i m -
primis respexerunt et explicuerunt sensum verborum C h r i -
sti:3) „Simon Joannis diligis me plus his ? Dicit ei : E t iam 
Domine, tu scis, quia amo te, Dicit ei : Pasee agnos meos, — 
pasce ovesmeas." Eos, quia haec Christi verba i ta detor-
quent, ut illis infallibile magisterium Petro collatum fuisse 
negent, citatus Tobias Mollik ita exagitat :4) „Laudata , in -
quit, Christ i sententia in adversariorum ore ita sonat : Simon ! 
diligis me plus h is? Scis, Domine, quia amo t e ! Pro tuo 
igitur in me amore pasce oves meas, videlicet tu habeas 
jus convocandi Concilia, a quibus pascaris, quo tamen 
jure per undecim saecula non utaris, ut consent a d v e r -
sarii. Dem um eo pasces oves meas, quod tui ministerii 
fu turum sit, ut Concilium per totum orbem promulges, m e -
lius promulgandum ab ipso Concilio, quod utpote minus 
fallibiliter, quam tu, acta sua proponeret. Sive autem in 
Concilio collectae, sive dispersae, Ecclesiae sensum perve-
stigaveris fidelibusque proposueris vi muneris tui, non prius 
tibi adsentiendum ab ullo erit, quam consensus totius Eccle-
siae cum tua propositione certissime ei innotescat ; gratis 
testaboris te ex accepta a dispersa vel collecta Tradit ione 

') V. Cit.. Labbé. 
») Joan. 21, 16. 17. 
4) De Eccl. Christi Dissert. 9. 
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decernere ; nam et illius contestationis Veritas et perquisi-
tae Traditionis recta per te agnitio solum ex universae E c -
clesiae contestatione a singulis ediscenda est. Exorta in fide 
controversia pasce oves roeas, interim nempe balatus com-
prime, quin pabulum dogmaticum praebere possis, quia ne-
mo ut dogma quidpiam a te suscipere debet aut potest ; si 
in alterutram partem inclines, alteram partem fallibili tuo 
decreto irritabis potius atque in te pro zelo suo convertes, 
quam places. Adpellantes, afflictos, agnos pasces, quantum 
ad te appellaresinentur.etc." 

Ultima citati Florentini Decreti verba in favorem 
Papae depravata fuisse et sic potius secundum graecum 
textum legendo esse „juxta eum modum, quo et in gestis et 
in sacris canonibus Oecumenicorum Conciliorum continotur", 
ut nimirum haec clausula, adjecta decreto, non sit priorum 
confirmatio, sed potius restrictio, contenderunt mentitique 
sunt Petrus de Marca, Launoius et Febronius, eo spiritu 
animati, ut Romani Pontificis deprimerent auctoritatem. 
Hos viros falli ac fallere alios invictissimis, quia inspectis, 
quae adhucdum supersunt, originalibus et autographis 
Concilii Florentini exemplaribus superstructis argumentis 
comprobaverunt Em. Schelstrate,6) Mamachi6) et Zacca-
ria,7) qui Febronio omni jure impudentiam exprobravit, 
quod „inaues Parisiensis Antistitis (De Marca) conjecturas 
(toties ad evidentiam refutatas) obtruderet." Quamvis haec 
ita sint, nihilominus inventi sunt etiam recentissimo tempore 
homines pari spiritu infenso in Sedem Apostolicam ducti, 
qui eamdem crambem recoquere baud erubuerunt. Horum 
perversis moliminibus in acceptis referendum, quod denuo 
perlustrata fuerint et inspecta originalia Florentini Decret1 

exemplaria, quae Romae in Archivo Vaticano et Florentiae 
in Bibliotheca Laurentiana exstant, cum aliis antiquissimis 
manuscriptis codicibus in Bibliotheca Vaticana asservatis, 
in quibus idem decretum descriptum legitur. In ephemeri-
dum „La Civiltà Cattolica" Serie VII . volum. I X . vidi ego 
ipse et videre quilibet potest sic dictum facsimile cum de-
creti Florentini originális Vaticani, cum manuscriptorum 
Codicum Vaticanorum Nris 4037, 4128, 4136, signatorum, 
quae omnia exemplaria sic habant: „quemadmodum etiam in 
Actis Oecomenicorum Conciliorum et in sacris canonibus 
continetur. " Sic plane legitur etiam in alio Florentino ori-
ginali exemplari, teste, qui illud inspexit, Canonico Ceccor-
rini.8) Ipse Petrus de Marca fatetur9) e contextus latini le-
ctione (quam ille depravatam existimat) erui plenam esse 
Papae potestatem idque probari actis Conciliorum et cano-
nibus. Sed lectionem textus latini depravatam non esse lu-
culentissime patet. Dubitari itaque non potest clausulam in 
confirmationem pontificiae auctoritatis ex antiquis Ecclesiae 
documentis fuisse adjectam. Profecto, si Concilium clausulam 
banc eo scopo apposuisset, ut potestas Romani Pontificis r e -
stringatur, sibi ipsi turpiter contradixisset, vocando pote-
statem Papae plenam, supremam et dependentem. Sed porro 

5) In praefat. tract. Concil. Const. 
•) De Rom. Pontif. 1. 6. 
7) Antifebronius t. 1. et Antifebronius vindic. t. 2. 
0) V. Armonia de 1. febr. 1870. 
9) Concord. Sacerd. et Imper. I I I . 8. 

Concilium condidisset decretum absurdum (quod nefas co-
gitatu), quasi nempe Romano Pontifici a Domino Nostro 
Jesu Christo tradita plena pascendi, regendi ac gubernandi 
universalem Ecclesiam potestas per Canones et gesta Conci-
liorum restringi possit. Verba igitur clausulae accipienda 
sunt non de juridica praecedentium limitatione, sed de h i -
storiea eorum confirmatione sive de definitionis ratione, qua -
lis etiam occurrit in generali Concilio Lateranensi V. de 
Auctoritate Romani Pontificis super Concilia. Edidit ibi Leo 
X . a. 1516. Bullam „Pastor Aeternus"10), qua damnatur 
pragmatica Sanctio G-allorum et in qua haec habentur : 
„Solum Romanum Pontificem, pro tempore existentem, tam-
quam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tam 
Conciliorum indicendorum, transferendorum ac dissolven-
dorum plenum jus ac potestatem habere, nedum ex Sacrao 
Scripturae te3timonio, dictis Sanctorum Patrum ac ali— 
orum Romanorum Pontificum etiam praedecessorum no-
strorum sacrorumque Conciliorum decretis, sed perpetua 
etiam eorumdem Conciliorum confessione manifeste constat." 
Ipsi Grraeci Episcopi cum Latinis in textu Decreti Concilii 
Florentini interpretando conveniunt, quod mirum baud est, 
cum textus ille in alium sensum sine manifesta vi vel fraude 
detorqueri nequeat. Bessarionem Patriarcham Constanti-
nopolitanum superius audivimus loquentem. Alter, qui pa -
riter Florentiae in Concilio adfuit, J o s e p h u s M e t h o -
n e n s i s E p i s c o p u s , in Responsione ad libellum in 
schismate obdurati Marci Ephesini eum sie alloquitur : n ) 
„A te porro emendari Romanam Ecclesiam nihil opus erat . 
Nam illa cunctarum gubernatrix Ecclesiarum et aegrotan-
tibus Ecclesiis peritissime medetur, cum potestatem a Chri-
sto aeeepit regendi alias et gubernandi, non ut ipsa confir-
metur ab aliis. Et tu, inquit Salvator ad Petrum, aliquando 
conversus confirma fratres tuos; non dixit c o n f i r m a r e 
a fratribus tuis, s e d c o n f i r m a . " 

Quamvis autem in Conciliis Oecumenicis tam splen-
dide effulserit suprema Romanae "Sedis seu Romani Pont i -
ficis auetoritas, non desunt tamen adversarii, qui ex hac 
ipsa Conciliorum generalium fraquentatione occasionem 
cantant Romanorum Pontificum auctoritatem impugnandi. 
Quaerunt namque: si Romanorum Pontificum infallibile ma-
gisterium agnitum fuit ab Ecclesia, eccur Oecumenica Con-
cilia tanto cum apparatu et incommodo tantoque cum d i -
spendio temporis ac sumptuum coacta fuerant ? Cur non 
suffecerunt Romanorum Pontificum definitiones, Concilii3 
passim praemissae ? Sed quaerendum est a moventibus 
hanc quaestionem : si, prout ipsi admittunt, Pontificum d e -
finitiones, accedente Episcoporum suffragio, irreformabiles 
sunt : quid opus fuit Synodos generales cogere, cum sina 
dubio facilius expetantur et colligantur suffragia Episcopo-
rum, quam ipsi Episcopi ? Dein, siquidem indubium sit sin-
gulos Apostolos infallibilitatis carismate donatos fuisse, cur, 
exorta contentione in Antiochena Ecclesia de legalium ob-
servantia, celebratum est Concilium Hierosolymitauum ? 

10 ) Harduin. Conci. t. IX. 
u ) V. S. Florent. Concil. edit, a Monacho Benedict. Rom»» 
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quam quidem quaestionem S. Paulus ipse infallibili oraculo 
définira potuisset, qui de cessatione circumcisionis et totius le-
gis ceremoniális Mosaicae convictissimus fuit ? Igitur Conci-
liorum Generalium frequentatio tam parum officit Romano-
rum Pontificum infallibilitati, quam parum S. Pauli et coete-
rorum Apostolorum infallibilitati obfuit Concilii Hierosoly-
mitani celebratio. Sicut Apostolorum infallibilitas ob boc 
Concilium nequit in dubium vocari : ita eadem Romanorum 
Pontificum praerogativa ob frequentationem Generalium 
Conciliorum non potest impugnari. Jam primum illud 
Concilium fuit celebratum „facta seditione non mini-
ma" a ) , quam excitaverunt fratres ex pbarisaeis, contenden-
tes circumcisionem et totam legem Mosaicam adhuc obligari. 
S. Paulus ob litigantium contumaciam, ut suae doctrinae 
major ab externo auctoritas accederet, rem ad Concilium 
detulit. Nimirum Concilia propter errantes eorumque per-
tinaciam res sunt utilitatis et non necessitatis. „Quibusdam 
haeresibus, inquit doctissimus Thomassinus,13) opprimendis 
Ecclesia in Synodos Oecumenicas coaluit, non ipsorum 
haereticorum arbitrio, sed suo ; nec quia necesse erat, sed 
quia sibi expedire vidobatur ; nec juris vigore constricta, 
sed dispensationo tunc uti volens ; nec quasi in dubio do-
ctrinae alternatura aut iteratae dispensationis salum peri-
cl i ta tura , sed praejudicatam firmatura fidem et earn totius 
corporis sui et singulorum membrorum, quasi linguarum 
totidem vocibus personatura, ut jam longe inexcusabiliores 
sint, qui antea miserabile quidem, sed qualecumque tamen 
sibi de ignorantia patrocinium accersebant." Profecto omni-
bus compertum est, qui annales Ecclesiae vel a limine sa-
lutaverunt, longe plurimas haereses damnatas fuisse sine 
universalis Synodi s trepi tuac decretis a Summis potissi-
mum Pontificibus. S. Pius haeresim Valentini, S. Eleuthe-
rius Marcionis et Cerdonis, S. Victor Praxeae, S. Zephiri-
nus Procli, S. Cornelius Novati, S. Innocentius et Zosi-
mus Pelagianorum, S. Damasu3 Apollinaris et Macedonii, S. 
Siricius Joviniani, Anastasius Origenistarum, S. Coelestinus 
I. Nestorii, S. Leo M. Eutychetis et Priscillianistarum etc. 
haeresim damnaverunt. „Quippe cum, dicente eodem Tho-
massino,14) plerumque non debeat, cum persaepe non possit, 
cum rarissime debeat ac possit fatigari et cogi universalis 
Ecclesia in Synodum, pullulescant autem lites de fide hae-
resesque densissimae : certissimo erroris discrimini commit-
titur Ecclesia, nisi extra Synodi subsidium inconcusso alio 
quopiam, nempe Apostoliéi e Sede Petri oraculi praesidio, 
muniatur. E t ut affecti sunt animi fidelium toto orbe 
sparsorum, ubi quid primum in fidei dogmate ambigi-
tur , ad Petri Sedem oculos conjiciunt omnes, eius nutum 
explorant, inde pendent, anticipate in eorum animis hoc 
praejudicio, quod ilia tenet, tutissime se amplecti. Q u o d 
c u m i t a c o m p a r a t u m s i t , i n d o n i m i r u m 
i d e f f i c i t u r , u t s i u s q u a m l a b e r e t u r f i d e s 
R o m a n a , E c c l e s i a e p a r i t e r u n i v e r s a e f i d e s 
c o r r u e r e t . C u m n o n p o s s i t e r g o u n i v e r s a 

/ 
l a b i E c c l e s i a , n e c R o m a n a p o t e s t , c u i s e 
u n i v e r s a c o m m i s i t . " Et certum est ex iisdem Historiao 
annalibus semper factum esse, quod S. Agatho P. in supe-
rius adducta Synodica sua epistola testatus est, quod nempe 
auctoritatem Romani Pontificis, e Cathedra docentis, sem-
per omnia Catholica Christi Ecclesia et universales Synodi 
fideliter amplectentes, in cunctis secutae omnesque venera-
biles Patres apostolicam eius doctrinam amplexi et sancti 
quique doctores orthodoxi venerati fuerint. Reluctantes qui-
dem non defuerunt, sed nec defuerunt, qui contra décréta 
Synodorum Generalium reluctabantur. Ariani, Macedonian!, 
Nestoriani, Eutychiani, procacius post Synodum insaniere, 
quam ante. Nestoriani et Pelagiani morem non gesserunt 
Coelestino Papae, sed neque Ephesinae Synodo morem ges-
sere. Eutychiani Leonis M. décréta sugillaverunt, Chalce-
donensem Synodum sannis dirisque prosequebantur. Mono-
theletae et Iconomachi sicut Pontificibus, ita oppositis sibi 
Conciliis acerrime contradixerunt, quin iccirco cuiquam 
prudenti in mentem veniat Synodorum auctoritatem irre-
fragabilem negare. Itaque, ut ubique in pretio habendum 
non quidquid gestum, sed quidquid pie recteque gesturn est 
attendendum ac ad exemplum trahendnm non quod Eccle-
siae et Sedis Apostolicae hostes, sed quod vindices pa t ra -
runt. Aut si et aliqua grassantium ratio kabenda est : eorum 
non audacia, sed poenitentia est contemplanda. Juvat rem 
ab exemplis illustrare. 

P e t r u s tie Marca anno 1641. scripsit librum de Con-
cordia Sacerdotii et Imperii sive de libertatibus Ecclesiae 
Gallicanae, in quo jura Primátus sive quoad Concilia sive 
quoad appellationes atque etiam quoad infallibilitatem Sedis 
Apostolicae oppugnantur vel certe ita coarctantur, ut vix 
quidquam juris Romano Pontifici remaneat. Hoc libro S. 
Sedis adversarii abuti soient ad impugnandam eius auctori-
tatem ; sed dum hoc faciunt, sectantur peccantem et non poe-
nitentem auctorem. Petrus enim de Marca a. 1647. solen-
nem cecinit palinodiam, ad Innocentium X. scribens : „Ego 
inquit, profiteor me in omnibus sequi et amplecti earn do-
ctrinam de jurisdictione ac immunitate ecclesiastica, quam 
docet Romana Ecclesia ; quaecunquo vero huic doctrinae 
contraria scripsi, quae postea decretis S. Congregatio-
n s Indicis damnata sunt, ea quoque et nunc damno et 
in altera eius libri editione me emendaturum spondeo." Ac 
reipsa in alio libro „de Primatu Lugdunensi et caeteris E c -
clesiae primatibus" exarato no vis et ex antiquitate petitis 
argumentis Romani Pontificis auctoritatem propugnavit, imo 
dissertationem de infallibilitate Papae dictavit Petrus de 
Marca, quod testatur Baluzius, qui dicit:15) „Composuit ilia 
tempestate (a. 1661.) gallica lingua dissertationem de in fa l -
libilitate Papae, quam ego ab ore eius dictantis excepi. Ea 
fuit postrema lucubrationum eius." Hoc Petri manuscriptum 
servari in Bibliotheca r. Parisina dicit Suardus.16) Textus 
Petri de Marca citantur a Cardinali Sfondrato,17) ubi idem 

» ) Act. 15, 2. 
" ) Dissert 12 in Concil. Chalced. 
" ) Disiert. 18. Synod. Roman. 

1J) In vita eins editioni operum praefixa. 
" De euprema Roman. Pontif. auetoritate Aven. 
" ) Gallia vindicat* Dissert. IV. 

2 3 * 
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subjungit hanc observationem : „Vides doctissimum hunc 
virum fateri sententiam de infallibilitate Pontificis esse 
omnium Universitatum christianarum, imo omnium fere 
doctorum Universitatis Parisiensis, excepta antiqua Sorbona 
et huius opinionem a reliquis rideri." Viginti itaque annis 
ante famosani Cleri Gallicani declarationem risui erant sor-
bonici doctores, quod opinionem tenuerint infallibilitati Ro-
mani Poutificis, cui omnes fere caeteri doctores adhaeserunt, 
contrariam. Qui Petri de Marca opiniones antiquas citant 
contra Papam, commemorare deberent auctorem illas revo-
casse, damnasse, correxisse, imo dissertationom pro infallibi-
litate Romani Pontificis dictavisse immediate ante mortem, 
quando respectus humani cessant et Veritas fortius e pectore 
erumpit. 

Alter, quo patrono gloriantur impugnatores auctorita-
tis Pontificiae, est Edmundus R i c h e r i u s , qui a. 1611. vul-
gavit librum „de potest ate ecclesiastica et politica", d a m -
natum ab ipso quoque auctore, qui in vita saepius, sed i te-
rum mox ante obitum opiniones suas retractavit édita de-
claratione, „se semper voluisse et velle et seipsum et libel— 
lum suum a. 1611. vulgatum, quascunque eius propositiones 
earumque interpretationem omnemque suam doctrinam 
Ecclesiae Cath. Romanae et S. S e d i s A p o s t o l i c a e 
j u d i c i o s u b j i c e r e , q u a m m a t r e m e t m a g i -
s t r a m o m n i um E c c l e s i a r u m , u t i n f a l l i b i l e m 
v e r i t a t i s j u d i c e m , a g n o s c i t seque dolorem per-
magnum concepisse aliquas propositiones memorati libolli 
sic a se esse conscriptas, ut occasionem offensionis dederint" 
etc. etc. Quare ergo, qui Richerii se fulciunt auctoritate, 
dum Romani Pontificis divinam oppugnant potestatem, re-
ticent eumdem Richerium resipuisse, falsas, qu:.s effutivit, 
opiniones respuisse et compariturum mox coram tribunali 
Christi in Romano Pontifice infallibilem vexùtatis judicem 
suspexisse ? 

(Folyt, köv.) 

E g y h á z s á l l a m . 

A kié az igazság, azé a jövő. 
(Vége.) 

I I I . 

Századunk történetirója egykor véres betűkkel fogja 
feljegyezni, miszerint az államnak különválása az egyház-
tól s isteni jogaiból való kifosztása a nemzeti catastrophák-
nak gyászos előhírnöke szokott lenni mindenkoron. 

A mai politikai rendszer, tagadván Isten természetfe-
letti kinyilatkoztatását, melyen egyházi életünk nyugszik, 
vele együtt a természetes igazságok piedestálját is fel-
dönti , melyen a közrend és maga az egész jogállam 
alapszik. 

Avagy nem ugyanazon önkénynyel és féktelenséggel 
támadja-e meg az Internationale a családi szentélyt, a t u -
lajdonjogot és minden allami törvényeket, melylyel Uj-
olaszország a pápától világi fejedelemségét elrabolta? 

Az elv átalános igazságot tar talmaz; ha ezt az egyik 

téren tagadod, a másikon sincs többé biztosítva u ra lma; 
már pedig a jognak legerősebb védője az igazság ; ha tehát 
ezt el nem ismered az egyházban, az államban se fogod 
soká megvédhetni a jogot. 

Bármennyire is erőködjék tehát az igazságnak rákfenéje, 
a kétely, minden jogérzetet az emberi szívből kioltani, az 
egyház nem szünendik meg kérlelhetlen szigorral, fenséges 
nyugalommal és biztossággal az igazság és jog örök elveit 
a világnak hirdetni, melyek nélkül sem ideig, sem örökké, 
való boldogság nem is álmodható. . . 

Ezen örök változhatatlan elvek pedig a következők : 
A törvényes elöljáróság joga Istentől van ; annak minden-
ben, mi Isten törvényével nem ellenkezik, lelkiismeretből 
engedelmeskedni kell ; a szerződések sérthetetlenek ; az es-
kü szent ; a meum s a tuum határköveinek kimozditását 
emberi biró hiányában Isten szokta büntetni ; a házassági 
kötelék feloldhatlan ; a szülők gyermekeikre nézve Isten 
helyettesei a földön ; az emberek, akár eredetüket, akár 
végczélukat, tekintsd, testvérek, k ik tisztelettel, szeretet-
tel, tartoznak egymásnak ; az isteni félelem és erkölcsi-
ség az emberi méltóság és szabadság legbiztosabb őre. 

Ezen világboldogító eszméket az egyház anyai keze 
mint élő magot ülteti a társadalom minden rétegébe s azt a 
malasztok hétágú krystálforrásával öntözgeti úgy, hogy 
virágkertjében se rózsák, se liliomok, soha se h i á -
nyoznak. 

Ámde halljuk az állambölcsészeket vádolni az egy -
házat, mintha ez állam veszélyes, nemzetiség- és culturelle-
nes, tanok hirdetése által az állami jólétet, a polgári ren-
det s a közművelődést akadályozná. Csak tekintsetek, k i -
áltanak ezek nagy önmegelégadettséggel, a román és ger -
mán népfajokra s alig lesz kedvetek a katholicismus jó té -
kony befolyását az államéletre továbbra is magasztalni. 

Ezen ellenvetésre szóljon helyettünk a történelem. Avagy 
mikor kezdődött Franczia-, Olasz-,Német- és Spanyolhonban 
az erkölcsi s anyagi sülyedés? Nemde akkor, midőn a pro-
testáns philosophia becsempésztetése folytán a kath. e g y -
ház üdvös befolyása ott megbénult ? Váljon ezen országok 
sociáldemocratai Victor Hugo, Louis Blanc, Castellar, Maz-
zini, Garibaldi, Hobbes, Kant, Spinoza, Hegel vagy pedig 
Krisztus tani tványai -e? A szabadkőművesség s egyéb 
titkos társulatok ördögi üzelmei előtt nem épen ezen orszá-
gokban örvendtek-e a tudományok és művészetek, az ál-
lami hatalom és dicsőség a legszebb virágzásnak ? A k ö -
zépkori kath. Németország volt-e nagyobb vagy a későbbi 
protestáns, nem bánom a jelenlegi, Bismark által vérrel és 
vassal összekallózott, Németország? 

Hadd szabaduljanak meg egyszer ama kath. nemzet-
testek azon gümőktől és látni fogjátok, hogy fejt ik ki 
minden irányban megujult életerejüket. A protestáns népe-
ket az egyoldalúság jellemzi, az universalismus egyedül a 
kath. nemzetek tulajdona. A képzőművészetek remekei 
csak a katholicismus melegebb éghajlata alatt díszlenek ; 
csak a kath. egyház szabadság3zeretete vivta ki az a lkot-
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mányosság ősi palladiumát, a Magna Chartát s a Bulla 
Aureát . 

A katholikusok pedig Németországban szintúgy, mint 
nálunk Magyarhonban, bátran megmérkőzhetnek minden 
tudományszakban a prot. atyafiakkal. 

Mindez onnét van, mivel a kath. egyház kölcsönzi 
egyedül hiveinek azon kifogyhatatlan életerőt, mely az or-
vost egy perczig se hagyja kételkedni betege felgyógyu-
lásáról, mivel t. i. életképes organismussal van dolga. 

„Ámde, azt mondják liberálisaink, hit, ész é3 tudomány 
ellenkeznek egymással." Bizonyára csak olyanoknál, k i k -
nek se hitük, se tudományuk, nincsen ; különben Baconnal 
kénytelenek megvallani : Leves gustus in philosophia mo-
vere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad reli-
gionem reducere. Hit és ész mint égi tüzlángok Istentől 
vannak, ez pedig önönmagának ellen nem mondhat. 

Valóban nagyon liberálisok az egyház ellenségei kö-
vetkezetlenségekben. Majd azt vetik szemére, hogy fo ly-
vást újít s azért szükséges, hogy ó-katholikusok legyenek ; 
majd meg azt mondják, hogy minden haladásnak mere-
ven ellenáll, mivel tanaiban változhatatlan. Van uraim ha-
ladás a tévelyben is ; ennek az egyház mindenkoron ellen-
áll ; de mivel változhatatlan a h i t - és erkölcs igazságaiban, 
azért nem akadályozza a haladást az igazságban s a jóban. 
Avagy akadályozzák-e a változhatlan mathematicai és 
physicai igazságok az astronomiai s a természettudományo-
kat ? Akadályozzák-e a gondolkodás törvényei a tudomá-
nyokat ? Az igazságbani változhatatlanság az, mely az 
elmének a haladás utján biztos irányt szab. 

Jelen értekezésünket pedig az anyaszentegyház r á -
galmazásában oly kifogyhatatlanul liberális ujságiróknak, 
országos képviselőknek és kormányférfiaknak, a többiek 
között különösen gr. Andrásy Gyulának, a jánl juk figyel-
mébe. Ha ezen államférfi az egyház jótékony befolyásá-
ról a statusra jobban leszen meggyőződve, tán több igaz-
sággal fog beszélni a pápa jogbirtokáról, mint azt tette Still-
fried báró és társai előtt. Különben ha horvát unionista 
testvéreink egy délszlávbirodalom alakítását czélzó muszka 
propaganda — vagy pedig a bécsi községtanács a fővá-
rosnak a sociáldemocraták általi kézrekeritése ellen nála 
segítséget keresnének, szintén azt kellene mondania, hogy 
bizony Ausztriának mindenekfelett békeségre van szük-
sége, meg aztán a muszka s az Internationale sokkal erő-
sebb hatalom, hogysem tőlünk megijedne, azért minden 
áron vele jó lábon kell maradnia. 

Nem kívánjuk azt, hogy gr. Andrásy mint magyar 
honvédezredes a pápa védelmére Olaszországba hirtelen 
berontson ; sokkal több dolga van neki itthon ; de mint 
külügyérétől Ausztriának, mely a pápai államokkal hasonló 
jogalapon áll s ugyanazon ellenséges elemektől ostro-
moltatik, méltán várta a józanabb európai közvélemény, 
hogy maga alatt al ne vágja a fát , hanem a jogbirtok mel-
lett ha nem tettel, legalább szóval, ünnepélyes óvást 
tegyen. 

Hanem denique kormányférfiaink a kötéltánczosok 
szerepét kénytelenek játszani, mióta elhagyva a jog biz-
tos ta laját , a pillanatnyi érdek és opportunitas ingadozó 

balancirrúdját kénytelenek forgatni. Emlékezzenek meg 
Sallustius bölcs mondatáról : Imperium facile his artibus 
retinetur, quibus initio partum est. 

IX . Pius világi trónja minden mostani trónok között 
a legrégibb, ennek feldöntése után ; váljon mi biztosítja a 
többiek fenállását ? A nyers hatalom ? Lá t t uk a sedani, 
hősnél. 

Tehát nemcsak az egyház független kormányzatára, 
hanem a fejedelmi jog védelmére is, szükséges a pápa feje-
delemsége. „A pápának okvetlenül kell egy fővárosának 
lenni, melyben senkitől se féljen," mondja protestáns létére 
a jeles történész Müller János (Schweitzer Gesichte I I I . 
Cap. 1.) „Midőn Olaszhon szerencsétlen népeit mindenki 
elhagyá, III . Valentinián császár Ravenna íj erős falai 
megett aggódva remegett, Aétius hős Róma megmentése 
felett kétségbe esett, semmi hadsereg, semmi erősség, sem-
mi világi földi hatalom, többé védelmet, szabadulást, nem 
nyújthatott : akkor kelt fel a kereszténység főpásztora éle-
tét juhaiért koczkáztatni s a hunfejedelmet, Attilát, az 
Isten ostorát, tábora közepén feltett czéljától eltéríteni." 
(Ugyanott) „A pápaság lényegesen tartozik a kath. h i t -
valláshoz, az ennek első köteléke és szabálya. A pápaság 
minden ellenzés daczára egyike marad a világtörténet nagy 
s igen jótékony jeleneteinek. Emeltyűje volt és horgonya 
a civilisátiónak, melyre még bizonytalan jövőnkben a tor-
laszokkal szemközt sokszoros szükségünk leend." (Gagern 

a darmstadti kamarában dec. 15. 1848-ban.) 

* * 
* 

Krisztus országa, Istennek ezen szellemi toremte'se, 
megdönthetlen, mint az anyagi teremtés, mondja Bossuet 
s a tengerbe kinyúló gránitoszlophoz hasonlóan rendi t -
hetlenül állnak elvei a megsemmisülés zajló hullámtörése 
közepette. 

Az anyaszentegyház világtörténeti intézmény ; é rde-
mei, melyeket a népek polgárosítása, a közművelődés s 
az állami jólét körül magának szerzett, a történelem 
aranylapjait töltik be 19. század óta. 

Csak Krisztustól számítva, ki az idők központja, lé -
tezik igazi világtörténelem, kitől, valamint a sugarak a 
napból indulnak ki s ahhoz térnek vissza, minden emberi 
tervek és cselekvények veszik örökszép összhangzatukat 
és egységüket. 

Minden szellemerkölcsi, politikai é3 társadalmi j a -
vaink ezen szellemi napból jönnek, mely sugarait a föld 
legvégsőbb határáig kilövelli s a barbárság s az előítéletek 
utolsó ködfoltjait is majdan szétoszlatni fogja a pogányok 
között. 

Hogy ezen nagy történeti igszságról teljesen meggyő-
ződhessünk s ezen meggyőződésből a nekünk üzent harcz-
ban lelkesültséget és hősiességet meríthessünk, szükséges, 
hogy az újszövetségi Sión fellegváráról a lozúgott idők 
felett körszemlét tartsunk. S ime, egyházunk egén tüzlán-
gokkal vannak feljegyezve azon diadalok, melyeket az a 
társadalomellenes tanok s törekvések felett kivívott. Az e r -
kölcsi törvény kötelezettségét s evvel a közszabadság egye-
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dűli garant iá já ta Manichaeusok, Albigensisek s Anabaptisták 
lábbal tapodták és az egyház azon elvek védelmében szivvé-
rétontot ta .A WicleffitákésHussiták ellenében a világi elöljá-
róság jogait oltalmába veszi, mikép a constanzi zsinat actái, 
nemkülönben XVI . Gergely Lammenaishez intézett brevéje 
bizonyitja, — miáltal a polgári békeségnek és állami köz-
rendnek nagy szolgálatot tett. 

Maga a prot. Böhmer, a nagy történetbuvár, kénytelen 
bevallani : „Nem az államból indult ki az egyház, sőt az 
állam volt az, mely őtet mindjárt bölcsőjében üldözte. 
Ezen már keletkezése által jogosult függetlenséglevelet;_az 
egyház a pogányoktól szorongattatva, martyr ja inak vére 
által örök időkre megpecsételte. Ezen önállósága őrizte meg 
az egyháznak talismánként azon kifogyhatatlan erőt, mely-
lyel a germánokat eltöltötte, a román népeket megújította 
s a slávokat megtérítette ; az egyház szabadsága azon qrős 
kötelék, melylyel az európai nemzeteket egy nagy testvér 
családban egyesitette s a tudományok és művészetek azon 
magaslatára vitte, melyet a nem keresztény népek alig ké-
pesek szemeikkel elérni." 

Vajha Döllinger s elvtársai ezen czáfolhatlan törté-
neti igazságot megszívlelnék. A keresztény cultureszme 
eddigelé csak az anyaszentegyház által győzedelmeskedett 
halálos ellenségei felett ; ezeken soha se mult, hogy az eu-
rópai társadalmat a barbárság förtelmeibe visszalökjék -y 

egyedül az egyház elvitázhatlan érdeme, hogy Európa még 
nem jutott Ázsia s Afr ika sorsára s azért bátran hangoz-
t a t j uk : „akié az igazság, azé a jövő." 

Dr. Surányi János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, márczius 15. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . Simon 
Florent ügyvédnek, birtokosnak s városi képviselőnők hi-
res indítványa, mely szerint a városi hatóság iskoláiban a 
vallásoktatást ellenőrizze, melyről a „Religio" 1871 II . 
félév 157 és 164-ik lapjain tüzetesen szólt, javaslattételre 
az ellenőrzés miként eszközlése tekintetéből kiadatott a 
budapesti iskolatanácsnak, mely, daczára annak, hogy a bu-
dapesti tanfelügyelő, Zichy Antal, ezen iskolatanácsnak 
elnöke, szóval s Írásban az inditvány elvetése mellett küz-
dött, a következő javaslatot terjesztette Pestváros taná-
csa elé : 

A vallásoktatás az elemi iskolákban az iskolaszéki 
tagok által szorosan ellenőrzendő, nehogy oly tanok s dog-
m á k adassanak elő, melyek a hazai törvények által tiltvák» 
a placetumot meg nem nyerték s a nagy közönség meg-
győződésével ellentétben vannak. Azon esetek, melyekben 
ez megtörténnék, valamint az illető vallástanitók, az illető 
hatóságnak feljelentendők további eljárás végett. A vallás-
tani vizsgák nyilvánosak lesznek, valamint a vallás okta-
tása s az iskolaszékek által fognak meghatároztatni. 

Ez az iskolatanács javaslata a P. Lloyd szerint. 
A városi tanácsnak az iskolatanács ezen javaslata 

tetszett, azt márczius 13-kán a városi képviselőtestület 

elé pártolólag terjesztette, mely azt, miként a lapok irják,. 
két szavazat ellenében elfogadta. 

E szerint a város Simon Flóront indítványát e l fo -
gadta s a vallásoktatást elemi iskoláiban az iskolaszéki t a -
gok által ellenőriztetni fogja. 

Kár, hogy a városi hatóság határozatához nem csa-
tolta a sanctiót, azon büntetést t. i., melyet a határozat e l -
len vétő vallástanitókra szándékozik szabni. Ezt minden-
esetre jó lett volna kimondani s igy a határozatnak nyo-
matékot adni. 

Mielőtt azonban ez ügyhez bővebben szólnánk, nem 
fog ártani emlékezetbe hozni ez alkalommal azon indí t -
ványt is, melyet ugyan a budapesti iskolatanács 1871 de-
czember 30-án tartott ülésében ugyancsak Simon Florent 
indítványa felet t tartott eszmecsere alkalmával Ribáry F e -
rencz tett, hogy t. i. jó lenne Budapesten is erőre emelni 
a linzi tanitógyülés határozatát , mely szerint a vallások-
tatás a világi tanítókra bizatik, kiknek kötelessége leend 
mindenvallású tanítványaikat a müveit népeknél átalán 
elfogadott erkölcsi főelvekre oktatni, míg a dogmákat min-
den lelkész saját felekezete gyermekeinek a templomban 
adná elő. I ly közös, átalános, vallás tanítása Ribáry szerint 
megerősítené a testvériséget s meggátolná, hogy liasonld 
indí tványok, minő Simon Florenté, ne történjenek. 

Ribáry ezen indítványa akkor több tag ja által az i s -
kolatanácsnak absurdumnak tartatott , miként ezt a P. Ll. 
jelentette s elvettetett. Az iskolatanács azután két hónapig 
gondolkodott, míg a fentebbi javaslattal lépett a tanács, 
ez pedig a képviselőtestület elé. Pedig az iskolatanács leg-
újabb, a város által elfogadott, javaslata okvetlenül Ribáry 
Ferencz inditványának elfogadására vezet. A Ribá ry - in -
ditvány elfogadása időkérdés, ha a városi hatóság a vallás-
oktatásba beleelegyedik. Ezt persze a bölcstanács s képvise-
lőtestület még most be nem látja. 

Pestváros tanácsa az iskolatanács fentebbi javaslatát 
márczius 13-án terjesztette a közgyűlés elé. Hogy ezen elő-
terjesztés meg fog történni, ezt mindenki tudta s azért az 
inditvány megbuktatására 4—5 nap alatt sokat lehetett 
volna tenni s ha a pesti plébános urak kis fáradságot vesz-
nek magoknak s a képviselők egy részét előre informálják, 
az indítványt meg is lehetett volna buktatni. S ez eljárás el-
len senkinek se lehetett volna kifogása, mert alkotmányos 
országban, midőn a többség dönt, törvényes úton, kölcsö-
nös felvilágosítás, capacitálás, útján valamely inditvány 
keresztülvitelére vagy megbuktatására a többséget megsze-
rezni nemcsak tilos és szokatlan, hanem mindennapi dolog. 
A többséget pedig ezen inditvány megbuktatására most 
megszerezni, miután a Ranolderféle ajánlat alkalmával 
a katholikus képviselők már amugyis maguktól sorakoz-
tak, nem lett volna nehéz s igen időszerű. 

De mindez elmaradt, az inditványnyal senki se törő-
dött s igy határozattá emeltetett. Mi több, még a két pesti 
plébános úr, k ik tagjai a képviselőtestületnek, valamint a 
piaristák provinciálisa, meg se jelentek a gyűlésen, ám-
bár tudhatták, hogy pereminentiam kath.ké rdésről lesz szó,, 
olyanról, mely a kath. papot igen közelről érdekli. 
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Az egyedüli kath. pap, ki az indítvány horderejét fel-
ismerve, kötelességét tudta s annak megfelelni iparkodott, 
Klempa Simon pestterézvárosi prépost-plébános volt, kinek, 
úgy látszik, azon szerep jutott , hogy a képviselőtestületben 
egymaga küzdjön az antikatholikus áramlattal. A plébános 
úr most is megjelent a gyűlésen s az inditvány megtétele 
után szót emelt-

„Valamint akkor, midőn Simon Florent úr ismeretes 
vallásoktatási indítványát tevé, mondá a plébános úr , úgy 
most is kötelességemnek tartom az inditvány ellen szólni 
s kérni a t. közgyűlést, hogy azt elvetve napirendre tér jen. 
S ebeli indítványomat nem nehéz okadatolnom. S. F l . ú r 
indítványának egyátalán nincs alapja, mert senkinek se le-
het alapos kifogása azon vallásoktatás ellen, melyet a pesti 
lelkészkedő papság az iskolákban s a szószéken ad. A pesti 
lelkészkedő papság nem érdemli meg a városi hatóságtól 
azon bizalmatlanságot, mely ez indítványt szülte. Pesten 
a lelkészkedő papság csendesen, békésen, viseli magát s k ik 
azok, kik minden áron, minden erővel,N vallási viszályokat 
akarnak előidézni ? Azok, k i k ily indítványokat tesznek s 
pártolnak, mert erővel ellenséges állásba aka r j ák hozni a 
papságot a polgársággal. 

Nem vagyok képes felfogni, mily érdekében lehetne 
Pestvárosnak a papsággal való súrlódás ; de azt tudom s 
előre látom, hogy az inditvány elfogadása, életbeléptetése) 
okvetlenül a legkellemetlenebb s nem nagyitok, ha mondom) 
veszélyes súrlódásokra szolgáltathat alkalmat. Mert mi 
kathol ikus papok a hit dolgában tanitóul soha se fogunk 
más t elismerni, mint a pápát s püspökeinket s mindenkor 
ugy fogunk tanítani, a mint ezek nekünk meghagyják, azon 
tankönyvek szerint, melyeket kezünkbe adnak. Ez az egy-
ház szervezetében rejl ik s a kath. egyháznak joga van Ma-
gyarországon létezni, úgy létezni, a mint van s nem úgy, 
mint Simon Flórent úr vagy bárk i más akarná. Mi katb. 
papok soha, de soha, se fogunk hit dolgában más után in -
dulni, mint az egyház clZcLZ cl pápa s vele tartó püspökök 
után. Ha már most egyike másika azon hitelveknek, me-
lyeket a pápa s püspökök tanítanak s melyek a püspök á l -
tal előirt tankönyvekben foglaltatnak, a nemes városnak 
nem találnak tetszeni s azért, mert mi kath. papok azokat 
kötelességszerűen az iskolákban és szószéken tanít juk, 
minket nyaggatni fog akarni, Isten a megmondhatója, mily 
súrlódásokat fog ezzel előidézni. Mi kath. papok a hit s e r -
kölcs dolgában egyedül a pápának s püspöknek vagyunk 
alárendelve, másnak senkinek. A mi egyházfőnökünk 
a püspök, ez adja a küldetést, ez adja a hatalmat tanítani s 
csakis ez vonhatja a hatalmat vissza vagy szorithatja meg, 
más senki. 

Ezen inditvány továbbá egyszersmind törvényelle-
nes, mert a törvény a hitoktatás eszközlését az iskolákban 
a hitközségre bizza s többet nem. A népoktatási törvény 
57. § - a értelmében a hi t - s erkölcstan tanításáról a vallás-
felekezetek tartozván gondoskodni, e tantárgy iskolai tan-
folyamok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatá-
rozása a vallásfelekezeti hatóságok jogköréhez tartozik. Már 
pedig Pestváros hatósága, képviselőtestülete, nem vallásfele-
zeti hatóság, tehát a vallás dolgába semmi beavatkozásra 

sincs joga. Nálunk katholikusoknál hitelveink szerint hit 
dolgában hatóság a püspök, ez ir ja elő a szükséges t a n -
könyveket, ez ád a vallástanitóknak küldetést és hatalmat 
tanitani. Más egyházi hatóságot mi nem ismerünk. A k o r -
mány, mely minden tankönyvet meghatároz, a vallási t a n -
könyvekről említést se tesz, mert ezeket előírni a püspök 
dolga. A mire pedig az államnak nincs joga, nincs egy kép-
viselőtestületnek se. Midőn tehát az inditvány értelmében 
a városi hatóság a vallás dolgába avatkozik, oly térre lép, 
mely nemcsak a kath. fogalmakkal, hanem magával a t ö r -
vénynyel is ellenkezik. 

De ezen inditvány fölösleges is, mert mi kath. papok 
minden vasár- s ünnepnap nyilván tanítunk a templomban, 
minket meghallgathat mindenki ; könyveink közkézen fo -
rognak, olvashatja mindenki, elveinket ismerheti mindenki. 
Minek tehát még külön felügyelet ? Azt mindenki előre is 
tudhatja, mit tanitunk mi, t. i. azt, de csakis azt, a mit az 
egyház tanítanunk parancsol. Ezt pedig mindenki tudhat ja 
a nélkül, hogy külön felügyeletre volna szükség. 

És kik legyenek tulajdonképen, k ik a kath. vallások-
tatást az iskolákban ellenőrizzék? Az iskolaszékek t ag ja i ? 
Tehát protestánsok, zsidók, oly katholikusok, k ik hitüket 
rég elfelejtették, ítél jenek a ka th hittételek felett ? Lehe t -
nek iskolaszéki tagok, k ik hitünk legszentebb titkait se 
hiszik s ezek ítéljenek ezen t i tkok előadása, oktatása, 
felett? 

De ez inditvány nem is czélra vezető, mert az iskola-
széki tagok nem képesek a papságot mindenütt s min -
denkor ellenőrizni. Avagy minden vallási óra után a gyer-
mekeket fogják a hallottakról kikérdezgetni ? Avagy a szü-
lőket fogják minden órára beparancsolni ? Avagy jegyző-
könyveket fognak az iskolaszéki tagok a hittanitók elő-
adása felett vinni ? 

És ne tessék feledni, hogy ily felügyeleti, ellenőrzési, 
jogát a városhatóságnak, mint ilyennek, semmiféle va l lás -
felekezet se fogja elismerni; mert a városi hatóság nem v a l -
lásfelekezeti hatóság s ha mégis ily jogokat akarna gyako-
rolni, competentiáján túllép, a törvénybe ütközik, mely 
mindenkinek jogát védeni köteles. 

Ami pedig a placetumot illeti, melyre alapitja a tek. 
tanács indítványát, erre nézve szabad legyen megemlíte-
nem, hogy az Magyarországon mindig törvényellenes volt , 
mert József császár patens által hozta be, a törvénykönyvbe 
be nem vétetett, az egyház ellene mindig tiltakozott s a leg-
több vallási súrlódás belőle származott, ámbár régebben 
hitelvekre ki nem terjesztetett, mint ezt most tenni akar -
ják . És igazságos-e, hogy midőn a kath. egyház tanai, elvei, 
intézményei, ellen mindenki nyíl tan kikelhet, azt bánta l -
mazhatja : nekünk katholikus papoknak ne legyen sza-
bad hitelveinket tanitani, híveinket felvilágosítani, a t á -
madásokat visszaverni ? Mi nem kívánunk privilégi-
umokat, csak azt követeljük, hogy ami más vallásfelekeze-
teknek szabad, szabad legyen nekünk is. Ha a haza ellen 
vétünk, állítsanak a törvényszék el é; de kivételes rendsza-
bályokkal ne nyaggassanak. Mi szeretjük hazánkat, ezt 
megmutattuk a múltban s ha kell, megmutat juk jövőben is. 
Másutt tessék a haza s polgári rond ellenségeit keresni, ne 
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sorainkban. De szeretjük egyszersmind egyházunkat is s hit 
dolgában egyedül a Szentlélek által rendelt egyházi ható-
ságnak fogunk engedelmeskedni. 

Mindennek alapján kérem a tek. közgyűlést, a jelen 
indítványt vesse el s térjen napirendre." 

A plébános úr után Simon Florent emelt szót. De er -
ről jövőre. 

IRODALOM. 
I r o d a l m i j e l e n t é s . 

(Vége.) 
Az a l k a l m i b e s z é d e k pedig ezek lesznek : 

Alapítvány kiosztása-, vár, kórház, templom alapkövének 
letétele-, aranymenyekző, aranymisekor, kedvező és ke-
vésbbé kedvező aratás utáni hálaünnepen, gyermekek első 
áldozása-, árvaház megnyitásakor. Beköszöntő : a plébános 
üdvözli híveit rögtön megérkezésekor, — lelkipásztori be-
köszöntés, tanitó, betegápoló , apáeza beöltözése-, békekö-
tés- , bérmálás-, községi biró s tanács választása-, I. I I . 
boldoggá avatás-, bucsújáráskor : a plébániatemplombóli 
kivonulás előtt, midőn legelőször megpillantják a bucsújá-
róhelyet, a búcsújáró templomba való bevonulás után, a 
búcsújáró templombóli kivonulás előtt, midőn utolszor l á t -
ják a kegyelemhelyet, a plébániatemplomba való bevonu-
lás után, egy-két beszéd a bucsújárókhoz, buzaszentelés-
kor, bűnbánati beszédek. Döghalál, drágaság idején. Eske-
tés-, eskületétel-, érdemjel feltüzésekor, év végén. F i a t a -
lokhoz, fogadások alkalmával, szerzetési fogadalom újítása-, 
félszázados ünnepe-, földinduláskor, földművesekhez. Gyer -
meknevelésről, gyermekünnepély előtt, győzelemért, győ-
zelem idején. Hadsereghez, hajószenteléskor, boldog halál 
nyeréseért, halottak estéjén, különféle halotti beszédek, 
harangszenteléskor, háború idején, hálaadás-, házszente-
léskor, hitgúnyoló s rosz községben, hitvalláskor. Iskola-
beszéd, iskolaszentelés- és nyitás- , iskolai dij kiosztásakor, 
iskolai év kezdetén, végén. Jégesőkor, jótékony egyletek-
ről, jubileumkor. Kálváriaszentelés-, keresztállitás-, ke-
reszteléskor, keresztjáró napokon, képszentelés-, kolostor-
nyitás- , kórház feluji tása- , nyilvános könyörgéskor, közö3 
iskolákról. Legényegylet alakítása-, logényegyleti zászló-, 
szűz Mária szobra szentelésekor. Mérsékegylet-, szent Mi-
hálytársulatról, ujmisekor, missiók alkalmával. Nepomuki 
szent János társulat- , Oltáregyletről, oltári szentség k i té -
tele-, oltárszenteléskor, kiváltságos oltárról, olvasó társaság 
alakitása- , orgonaszenteléskor, öngyilkosságról. Papszen-
telés-, pápa trónralépte-, szabadulásakor, segítésére buzdí-
tás, plébániaállitásra lelkesités, plébánosigtatáskor, iskolai 
próbatét előtt, után, püspöklátogatáskor. Statióbeszédek, 
szegény községben, Szentháromság társulat- , szolgálóegy-
letről, szükség idején. Tanitóigtatáskor, társulatokról, t e -
mető-, temetőkápolna-, templomszenteléskor, templomépi-
tésre lelkesités, leégett templom felett, templom százados 
ünnepén, toronyszentelés-, tűzvész.- Vaspályaszenteléskor, 

vesztőhelyen, vendégbeszédek, visszavonulásról, v izára-
dáskor. — Zászlószentelés-, zsidókereszteléskor. 

Ha valamely búcsúnap vagy lelkipásztorkodási a l k a -
lom kikerülte volna figyelmemet, bárhonnan nyerendő t u -
dósításra legnagyobb készséggel kipótolom. 

Mindkétrendbeli beszédek füzetekben jelennek meg. 
Egyegy füzet t i z í v n y i lesz nyolczadrétben és pedig 
h a t íven a nevezett szentekre, n é g y íven az elszámlált 
alkalmakra vonatkozó beszédek lesznek. 

Az első füzet néhány nap múlva elkészül, melyet a 
többi füzetek gyorsan követnek ugy, hogy ha a felségei 
Úristen egészségem- s életemnek kedvez, az egész munka 
egy év alatt meg fog jelenni. 

Egyegy t i z í v n y i f ü z e t ára ö t v e n k r a j -
c z á r. Lehet egy vagy több füzetet megrendelni. A ki 
e g y s z e r r e n é g y f ü z e t e t m e g r e n d e l s k i f i -
z e t , az első s a többi három füzetet tüstént a mogjelenés 
után b é r m e n t v e kapja meg. Könyvárusi úton jóval 
többe kerül, mert 25 — 30 százalékot kell ott engedni. 

Minden t í z példány után egy tisztelotpéldánynyal 
kedveskedem. 

Szummer Imre úrnak egészen újonnan felszerelt nyom-
dája uj betűkkel igen csinosan állítja ki a munkát . 

A t. megrendelőknek azonfelül f e l e á r o n szolgá-
lok a következő munkákkal : 

1. Bibliai történet lelkipásztorok, hitelemzők stbl 
számára. Nyolczadrét, I kötet 392 lap. I I kötet 432. 1. Négy 
forint helyett k é t forint. 

2. Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek min-
den vasár- , ünnepnap- s több alkalomra. M á s o d i k é v i 
f o l y a m . — Nyolczadrét, I . kötet 380 1. II . köt. 416 1. 
4 forint helyett k é t forint. Még csak 15 példány van belőle. 

3. Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek 
minden vasár- s ünnepnapra. H a r m a d i k é v i f o l y a m . 
Nyolczadrét, 368 lap. Két forint helyett e g y forint. 

Valamennyit meg lehet rendelni vagy póstai l e v e -
l e z é s i l a p á l t a l s a könyv átvételekor az illető pos-
tán lehet kifizetni vagy a pénzt p ó s t a i u t a l v á n y -
n y a l hozzám küldeni s egyúttal azon megrendelni a köny-
veket. Zsámbékon (Buda mellett postaállomás) január 7-én 
1812. Haszár Károly. 

esperes-plebános 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból: 1280 forint 89 kr., 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 10 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 23 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Egy váczmegyei plébános „Ambuláns recto itinere et 
timens Deum despicitur ab eo, qui infami graditur via." 
Prov. 14, 2. . . . , 3. cs. k. arany. 

Regner Tivadarné . . . . 50 kr . 
Lipthay Fülöp . . . . 10 „ 
Franciska . . . . 2 f r t — — 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s 
küldéssel 5 l't. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

Pesten, márczius 23-án. 24. 

TARTALOM. Fm. Simor János herczegprimásnak 
megnyitó beszéde a Sz.-István-társulat márcz. 14-én tartott 
közgyűlésén. — Az iskolakényszer. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Em. Simor János 
herczegprimásnak megnyitó beszéde a Sz.-István-társu-

lat marcz. 14-én tartott közgyűlésén. 

Igen tisztelt gyülekezet! 
Rendkivüli vigasztalást nyújt nekem azon ör-

vendetes tapasztalás, hogy nagyrendeltetésü tár-
sulatunknak közgyűlését évrö'l évre emelkedőbb 
részvét között van szerencsés alkalmam megnyit-
hatni. 

Buzditó megnyugtatást szolgáltat e tünemény 
arra, hogy az uralomra törekvő hitetlenséggel s 
materi alismussal szemben a romlatlan vall ás-er-
kölcsi érzület hazánkban is elég erős és tevékeny a 
végre, miszerint, ha kell, veszélylyel fenyegetett leg-
szentebb érdekeinknek védelmére siessen s rokon-
czélu egyletekben sorakozva, egyesitett áldozattal 
és munkássággal törekedjék ápolni és oltalmazni 
őseiak szent hitét, egyházunkjogait, lelkiismeretünk 
megtámadott szabadságát. 

A katholika anyaszentegyház, a keresztfán szü-
letve, szakadatlan üldöztetések s megtámadások 
közt teljesité magasztos hivatását, a melylyel azt 
isteni szerzője az emberiség megmentésére és boldo-
gitására felruházta. 

Tévelyekkel és zsarnokokkal, mik vele időn-
kint szembeszálltak, diadalmasan megküzdött min-
dig azon szellemi fegyver segélyével, melyet neki 
az őrizetére bizott örök igazság isteni ereje szol-
gáltatott. 

E szent, de békés, fegyver eddig elegendőnek 
bizonyult be még a legvérengzőbb üldöztetésekben is. 

Mi nem nyúlhatunk egyéb fegyverhez jövőre 

se, nincs is másra szükségünk, habár ma a kath. 
hit és egyház ellen vészteljesb és hatályosb eszközök 
és rendszabályok vétetnek foganatba, mint valaha. 

Az ellenünk forditott fegyverek egyike az új-
kornak azon rabulistikai elmélete, mely a szabadság 
és haladás nevében az egyház lenyűgözését s a tár-
sadalom keresztény szervezetének minden irányban 
való megsemmisítését igyekszik eszközölni azáltal, 
hogy az államot tényleg mindenhatósággal ruházván 
fel s megengedvén a kath. egyház ügyeit, sőt még 
hitágazatait s fegyelmi törvényeit is, az állami tör-
vényhozás hatáskörébe vonni, oly törvények alko-
tását teszi lehetővé, melyek az egyház szent hivatá-
sát és jogait az állammal s az állampolgárt vallási 
meggyőződésével és kötelmeivel ellentétbe hozzák, 
mely újkori elmélet épen azért a társadalmat teljes 
elkereszténytelenitéssel fenyegeti. 

Alig van állam Európában, mely a 89-ki fran-
czia forradalom elveiből fakadt szerencsétlen áram-
latnak sikeresen ellenállani tudott volna. 

Ujabb időben a belga katholikusok üdvös lecz-
két meritve ama lealázó zaklatásból, melyet ellen-
feleik részéről sok éven keresztül szenvedtek, — ők, 
kik az ország függetlenségeért negyven esztendő 
alatt annyit küzdöttek, sorakozásuk által megmu-
tatták, miként lehet a többséget a politikai téren is 
érvényesíteni s ezáltal az egyháznak és vallásnak 
nyugalmat és jogbiztonságot szerezni. 

A másik eszköz, mely a kath. egyház megron-
tására használtatik, — azon engesztelhetlen gyűlö-
letes törekvés, melylyel ellenfeleink minden kitel-
hető erőt arra forditanak, hogy egyházunk fejét, 
Krisztus földi helytartóját, függetlenségétől meg-
foszthassák, az egyházban szakadást idézhessenek 
elő s igy azt erejének és hatalmának egyik legmé-
lyebb feltételében, egységében s egyetemességében, 
megingathassák. 
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Napoleon azt hitte, hogy midőn a nemzetiségi 
politika rajongásának engedve, az olasz egység foga-
natosítását pártfogása alá vette, — ezzel szemben a 
pápa világi hatalmát is, mint az egyházi független-
ség egyik feltételét, szintén megvédelmezni képes 
leend. 

Francziaország ma szomorú világításban tün-
teti fel ezen rövidlátó politika eredményeit. 

Nevezett fejedelem a nemzetiségi eszme nevében 
két veszélyes s aligha háladatos vetélytársat jutta-
tott hatalomra Francziaország határain, a már előbb 
igazságtalanul megtámadott. Ausztria scgitségét el-
vesztette s midőn Rómát az egyház fejével egye-
temben az olasz hatalmaskodásnak zsákmányul en-
gedte, akkor leghatalmasabb szövetségesét, trónjá-
nak egyedüli biztos támaszát, a katholikusok szere-
tetét, vesztette el ; az olaszok Rómába, — a poroszok 
ellenben Párisba vonultak, mint hóditók s míg Na-
poleon lebukva trónjáról, bolyong a világban hon-
talanul, Francziaország megcsonkitva, kifosztva s lea-
lázva bünhődi a megvesztegetett liberalismust, mely 
ott is, mint másutt, feledve a haza valódi érdekét s 
mely inkább gyűlölve Rómát, miutsem szeretve sa-
ját hazáját, majdnem az összes Európa kormányait 
az olasz egység segélyére sarkalta. De épen azért, 
mivel a szereplő olasz túlzók az olasz egységetRóma 
nélkül fentarthatónak nem hiszik, — ellenben a 
független Rómában székelő független pápa nélkül a 
keresztény társadalom nem létezhetik, — az állam-
hatalmak pedig a mostani chaotikus áramlatból 
végre ismét a kipróbált keresztény alapokra már az 
önfentartás ösztönéből s szükségéből is visszame-
nekülni lesznek kénytelenek: — teljes nyugodalom-
mal bizhatunk az isteni gondviselésben, hogy sz. 
Péter örökségét, mely csak az utolsó hetven év le-
folyása alatt négyszer koboztatott el, ismét vissza-
adandja legitim urának, a pápának, anyaszentegy-
házunk fejének. 

Addig is pedig nemcsak én, hanem az összes itt 
jelenlevő hivek s minden igaz katholikus e hazában 
édes fiúi vallásos kötelességünknek ismerjük a ró-
mai sz. szék iránt engedelmes hűségünket s tánto-
ríthatatlan ragaszkodásunkat nyilvánosan erősiteni, 
különösen pedig korunk legnagyobb hőse, bölcse és 
martyrja, a világegyházat dicsőén kormányzó IX. 
Pius ő szentsége, iránt forró szeretetünknek s bámu-
latunknak, áldást kérve, hódoló kifejezést adni. 

A jelen nehéz időkben, kivált hazánknak ez 
átalakulási és szervezkedési korszakában, sok fontos 

feladat súlyósodik a katholikusokra, m e l y e t l egbiz-
tosabban megoldanak, ha azt egyesült erővel intézik. 

Ily feladatot vállalt magára s teljesiti is tagad-
hatatlan eredménynyel a Szent-István-társulat, mely 
magának vallás-erkölcsi s nemzeti érdekeink egyik 
legmagasbikának eszközlését tűzte ki czélul, azt t. 
i., hogy népiskoláinkat megfelelő kath. tankönyvek-
kel, a kath. közönséget pedig a haladó műveltségnek 
és Ízlésnek megfelelő üdvös olvasmányokkal ellássa. 

A hivatalos jelentések, melyek a társulat le-
folyt évi munkásságáról tétetni fognak, a tisztelt 
nagygyűlésnek részletes alkalmat nyujtandanak a 
méltánylásra. De én nem tartóztathatom magamat 
már megelőzőleg is magam és az egész társulat ne-
vében forró köszönetet, mondani a társulat két lelkes 
elnökének, nm. gróf Károlyi István és gróf Cziráky 
János urak ő excellentiáiknak, kik e társulatot hosz-
szú éveken keresztül páratlan buzgósággal és böl-
cseséggel vezényelték s magas tekintélyeikkel emel-
ték. A hazának és közművelődésnek ezáltal ő nagy-
méltóságaik nem kevesebb szolgálatot tettek, mint 
az egyháznak. 

Forró köszönetet s nyilt elismerést kell továbbá 
mondanom méltóságos Stummer-Ipolyi Arnold alel-
nök úrnak, kinek közvetlen kormányzása alatt a 
társulat munkássága legnagyobb virágzásra és ha-
tásra emelkedett, kit azonban apostoli k ' rályunk ő 
felségének legmagasabb kegyelme ezen munkássá-
gának közepette a beszterczei püspöki megye kor-
mányzására hívott meg. Hálás elismerésünk kiséri 
ő méltóságát püspöki megyéjébe s azon reménység-
gel kecsegtetjük magunkat, hogy ő méltósága a 
társulat további emelkedését uj székhelyén is szíves 
részvételével fogja támogatni. 

Magának a tisztelt társulatnak végre alig kí-
vánhatok jobbat, mint hogy ma elvesztett lelkes al-
elnökének helyébe oly férfiút nyerni sikerüljön, ki 
elődjéhez méltóan — a többi derék tisztviselők ed-
dig is minden dicséretre méltó közremunkálása 
mellett — a társulatot hasonló tapintattal és szeren-
csével vezesse közelebb kitűzött czéljához. 

E levén a mai nagygyűlésünk tárgyainak 
egyik leglényegesbike, — ezennel a gyűlést meg-
nyitom. 

Az iskolakényszer. 

Abnormis társadalmi viszonyok szükségkép azt ered-
ményezik, hogy az igézetük delejkörébe vont bölcsészek és 
tudósok igen könnyen félreismernek oly dolgot is, mely 
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eredetileg tisztán keresztényjellegü s épen nincs arra hi-
vatva, hogy az emberiséget reactiv eredményekkel árasz-
sza el. Innen magyarázható talán azon sajátságos tény is, 
hogy a korunkban oly nagy éclattal szőnyegre hurczolt 
iskolakényszer eszméjétől a katholikusérzelmű conservativ 
elem retteg s azt a forradalmi rajongások fat tyugyermeké-
nek vagy épenséggel lutheránus találmánynak itéli. Ez is 
olyan tárgy, mely sokkal világosabban lenne látható, ha a 
szónokok nem beszélnének s az irók nem Írnának róla 
annyit. Már Aristoteles mondá, hogy bizonyítékokra csak a 
homályos szorul ; ami pedig világos, elhomályosul a philo-
sophia fölösleges következtetései által s létre jő a scepti-
cismus. 

Megkísértjük azért e korkérdést, mely hitelveinket 
oly közelről érinti s mely most boldog és boldogtalan Írók-
nak kedvencz themája, kissé szellőztetni s kimutatni, hogy 
az iskolakényszer eszméje magában nem valami félelmetes 
pont, sőt, ha keresztény szellemben oldatik meg, abban 
rejlik a beteg társadalom minden gyógyírja. 

Távol vagyunk ugyan attól, hogy aláirnók a sutban 
bölcselkedő hadügyminiszterek s nagyszájú politikasterek 
azon divatos szólamát is, mely az átalános iskolakötelezett-
ség törvényének egy varázsütéssel való keresztülvitelétől 
s főleg a burkus mintára kiképzett iskolamesterektől ') vár 
egy uj sadovai vagy weiszenburgi diadalt ; de annyit me-
rünk állítani, hogy az iskolakényszer nagy horderővel 
birhat a jó nevelésre, a keresztényszellemü tudomány és 
erkölcsiség színvonalának emelésére. 

* 
* * 

Igaz, hogy e kérdés mostani alakjában sehol se for -
dult elő hajdan ; de lényegében, alapilag, mindig foglalko-
zott vele az egyházi és világi társadalom. Sőt bizonyos 
értelemben azt mondhatni, hogy a kényszer elve az evan-
géliumban foglaltatik s hogy első hirdette az üdvözitő, 
midőn igy szólt tanítványaihoz: „Ite et docete omnes gen-
tes!" E rendelet (mert puszta tanácsnak nem nevezhető) 
magában rejti mindazt, mi a kényszeroktatásból igaz és 
üdvös. Elv az, melyet körülbelül következő alakba lehetne 
önteni: Isten azt akar ja , hogy minden ember részesüljön 
szükséges oktatásban s ez által képes legyen kötelmeit 
kellőleg végezni, mint az egyház, nemzet és család tagja, 
mely három társadalmi tényező szigorúan csak a népokta-
tás által fejlesztheti ki erejét. 

Es az egyház, hiven követve isteni mestere parancsát, 
kezdettől fogva mindig kényszerité fiait a hatalmában levő 
eszközök által, hogy a hit főigazságait ismerni tanulják. 
Sőt teh jtsége szerint mindenütt i n g y e n i s k o l á k a t 
állított, melyekbe meghívott mindenkit, hogy a hit elveivel 
együtt a profán tudományokat is tanulják. Azonban e meg-
hívás is egyértékű volt a kényszerrel, miután mind egy-
házi, mind világi, hivatalokra csak azok alkalmaztattak, 
kik szükséges képzettséggel birtak. 

Hogy a régi világban sem egyházi, sem polgári, szi-
gorúbb törvények nem kötelezték az embereket az olvasás, 
írás és számolás megtanulására, annak sokkal egyszerűbb 

i) A mi törpe óriásaink azt hiszik, hogy a burkus iskolák vallásta-
lanok, azért remélnek azok majmolásától csudákat. Pedig, mint alább 
látandjuk, nihil minus. 

oka van, mint sem hogy absolute bizonyíthatna valamit a 
kényszeroktatás elve ellen. Akkor még se lehetséges, se 
szükséges, nem volt minden polgárnak megszerezni az elemi 
fölösszámú ismereteket. A kéziratok s később a könyvek 
ritkasága és nagy értéke, a közlekedési nehézség, a bizton-
ság hiánya, az iskolamesterek kis száma és a pénzforrások 
szük volta, egész a mult századig legyőzhetlen anyagi aka-
dályai valának az elemi oktatás átalános elterjedésének. 
Sőt az ipar, művészetek, közlekedés, földmivelés, rudimen-
talis állapota, a világi társadalom helyzete, mely a nyi lvá-
nos ügyek kezeléséből a polgárok legnagyobb részét kizárta, 
csak igen kevés emberre vonatkozólag tevé szükségessé az 
iskolába járást. Nincs tehát abban semmi különös, hogy 
ezen kevésbbé civilizált korszakok törvényhozói nem szo-
rítottak codexeikbe §§-kat a kötelező oktatásra nézve. 

De azon irányban, amint a civilizatio fejlett, a köny-
vek szaporodtak, a közlekedés könnyült, az industria és köz-
biztonság tökélyesbült, érezhetővé lön az elemi oktatás 
nagyobb kiterjesztésének szüksége és európaszerte az isko-
lák száma növekedett. Az egyház és állam mindent elkövet-
tek a népnevelés előmozdítására úgy, hogy már a mult 
század közepe tá ján több nemzet törvénykönyvében ott 
leljük beczikkelyezve a kényszeroktatás elvét. 

Egyébiránt vannak történelmi adatok arra is, hogy a 
kényszert már előbb is alkalmazták a törvényhozók. Egy 
kezünknél lévő párisi folyóiratban épen à propos olvassuk, 
hogy Nagy Károly császár alatt 813-ban egy mainzi zsinat 
minden gyermeket kötelez a Miatyánk és Hiszekegy meg-
tanulására, azonfelül kijelenti, hogy a szülők, k ik e köte-
lességnek megfelelni elmulasztják, büntetést kapnak, kö -
vetkezéskép felhivatnak a hivek, hogy küldjék gyermekei-
ket iskolába, hol „éneket, számolást, olvasást, sőt nyelv-
tant is", tanulnak. 

A Napoleon-aerának egyik hírhedt cultusministere, 
D u r u y, valamelyik parlamenti beszédjében idézett egy 
1563-ki füzetet, hol a languedoci nemesség következő óhaja 
formuláztatik törvényileg : „vettessék adó az egyházi 
javakra, hogy a szegény ifjúság oktatásával foglalkozó 
néptanítók illöleg dijaztathassanak ; a szülők pedig köte-
leztessenek p é n z b í r s á g t e r h e a l a t t gyermekeiket 
iskolába küldeni és erre kényszerittessenak törvényes 
bírák által." 

Angolországban egy 1695-ki declaratio hasonló kö te -
lességteljesitésre kényszeríti különösen azon szülőket, kik a 
reformatio zászlója alá esküdtek. Az 1848-ban kiküldött 
bizottság, melynek tiszte volt az elemi oktatásra vonatkozó 
törvényjavaslatot megvizsgálni, szintén elfogadta az iskola-
kényszer princípiumát. !) Ugyancsak erről tesznek bizony-
ságot néhány amerikai állam és Schweicz egy részének 
iskolatörvényei. 

Különösen pedig Németországban, az iskolai szerve-
zés ezen mintaállamában, tétetett legtöbb intézkedés a kény-
szeriskolák behozatalára. Ha ezen ország iskolai törvényeit 
figyelmesen vizsgáljuk, valóban lehetetlen nem látnunk, 

' ) Tavai olvastunk egy külföldi „Révue générait", melyben bizo-
nyos M. Fr . de Bernhardt kimeritö tanulmányt irt a legújabb angol 
iskolatörvényekrfíl, melyek rövid kivonata e három pontban egyesül : 
felekezeti jelleg, ingyenállamiskolák és kötelező elemi iskolakényszer. 
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hogy a kényszeriskola miként válhatik bizonyos feltételek 
alatt a szellemi és erkölcsi haladás üdvös tényezőjévé; lehe-
tetlen meg nem győződnünk, hogy az iskolakötelezettség 
elve magában se forradalmi, se vallástalan eredetű. 

Mert a németországi iskolatörvényeket ne úgy tessék 
képzelni, mint ahogy azokat a szabadkőműves firkászok 
idézgetni szokták, mintha azok csupán csak a jövő nemze-
dék profán kiképeztetését czéloznák s minden burkus 
magzatból egy Weiszhauptot, Bluntschlit, Vogtot vagy 
Büchnert akarnának előgalvanizálni. A németországi isko-
latörvények a fősúlyt mindig arra fektetik, hogy az ifjúság 
keresztényileg neveltessék s legyenbelöle istenfélő, erényes, 
nemzedék. Ott az egyház az iskolával szoros összeköttésben 
áll, arra föbefolyást gyakorol, annak nevelő édesanyja. 

Bizonyítékul idézünk egypár törvényt. 
Kezdjük Szászországon, mert, ugy látszik, itt inau-

guráltatott legelőször az iskolakényszer. György János 
választófejedelem 1573-ki rendeletében olvasható: „Akar -
juk és meghagyjuk, hogy minden község elöljárósága állít-
tasson rendes iskolát, hogy mindenki a 1 e 1 k i p á s z t o r 
u t a s í t á s a s z e r i n t oda küldje gyermekét, mihelyt 
iskolába járhat , hogy aztán ott az I s t e n f é l e l m é b e n 
és fegyelmi szokás szerint neveltessék." 

Mi magát Poroszoi-szágot illeti, azt mondhatjuk, hogy 
ez a legnagyobb erélyt és bölcseséget tanúsította mindad-
dig , míg nem Bismarck lett a kormányzó totumfac, az 
elemi oktatás szervezésében, melynek alapját képezi a I l - i k 
Frigyes által 1763-ban aug. 12-én kiadott átalános rende-
let. íme belőle néhány pont: 

„Mi, Frigyes király, stb. . . . A béke helyreállása óta 
népünk valódi jólétét forgatjuk mindig szemeink előtt ; azért 
hasznosnak és szükségesnek véljük ezen jólét alapkövét 
letenni egy ép oly észszorű, mint keresztény iskolatörvény 
szentesítése által, hogy az i f júság a hasznos ismereteket az 
Isten félelmében sajátítsa el . . . 

19. §. Az iskolaidőre nézve következőleg intézkedünk 
(a leczketervet illetőleg) : a reggeli első leczke előtt ének fog 
tartatni, melyet a tanító érthetőleg, lassan, felolvas, azután 
együtt énekel a tanítványokkal . . . Az éneket a lelkész 
jelöli ki. — Ének után ima. Egy tanoncz élénk hangon s 
halkkal olvassa a kijelölt zsoltárt. Az ima végeztetik a 
Miatyánkkal. Ima után következik a katekizmus értel-
mezése. 

24. §. Mindabban, mi az iskolát illeti, köteles a tanitó 
a lelkipásztor tanácsához és utasításához alkalmazkodni. 

25. §. Határozott akaratunk, hogy a lelkészek falu-
kon és városokban hetenkint kétszer látogassák meg a 
joghatóságuk alá helyezett iskolákat s meg nem elégedve a 
tanitó informatióival, maguk kérdezzenek a hittanból és más 
tantárgyakból is . . ." 

E rendszabály egy szabadgondolkodó király műve 
ugyan és protestáns államban létesült, de lehetlen attól 
megtagadni a bölcseséget és elismerést; a kath. államok 
bizony okosan tennék, ha gyakorlatilag elfogadnák. Porosz-
ország belátta, hogy az iskolát elválasztani az egyháztól 
annyi, mint halálos csapást mérni mindkettőre. Ott senki 
se tagadja azért az állam jogát, melynél fogva kényszerit-
heti a szülőket gyermekeik iskoláztatására. Sőt a nagynevű 

Ketteler püspök nam habozott az 1849-ki f rankfur t i parla-
mentben kijelenteni, hogy az állam minden polgártól köve-
telhet bizonyosfokú műveltséget s kényszeritheti a szülő-
ket, miszerint gyermekeik e müveltetését biztositsák. 
Ugyanezen véleményt talál juk kifejezve Mainz püspökének 
„Szabadság, tekintély és egyház" czimü munkájában is. 

Poroszország ide czélzó ujabb intézkedései közül meg-
emlitjük az 1854-ki alapelveket, melyek szerint az elemi 
iskolákban hetenkint h a t ó r a tűzetik ki a hitoktatásra. 
Sőt így van beosztva a képezdei tanrend is, míg más orszá-
gokban, talán a papneveldéket kivéve, elégnek ta r t ják min-
den tanintézetnél hetenkint legfőlebb k é t ó r á t szentolni 
a hittannak ! 

Mit mondjunk ezek után a concordatumbontó oszt-
rák állambölcseségről, mely a 68-ki májusi törvényben 
rendeli, hogy „a tudomány minden ága (a közös iskolák-
ban) kivétetik az egyház vagy bármily más hitfelekezet 
befolyása a ló l"? ! 

Ebből az a tanúság, hogy az osztrák püspökök, híven 
polgári és lelkipásztori kötelmeikhez, erélyesen tiltakoztak 
ily, az államra és egyházra egyaránt veszélyes, törvényhozás 
ellen, de magát az iskolakényszer elvét senki se támadta 
meg. E tény annál nagyobbjelentőségű, mert Németország-
ban is gyakran ismétlődését látjuk. — Egy püspök, egy 
zsinat, se panaszkodott soha a polgári törvény által előirt 
iskolakényszer ellen. Hozzájárul, hogy a szentszék se kár-
hoztatá a német iskolatörvényeket. E hallgatás Róma 
részéről bizonyára azt mutatja, hogy az iskolakényszer 
magában véve az egyház szemei előtt sem a természeti, sem 
a positiv, isteni törvényekkel nem ellenkezik, sem a vallás 
érdekeibe nem ütközik. 

Ha mindezek megfontolása után is vannak a katholi-
kusok közt olyanok, k ik az iskolakényszert semmi feltét 
alatt el nem fogadják, azon nem csudálkozunk; mert tekintve 
a magyar országgyűlés mukkanni se merő majoritását, moly 
ázsiai egykedvűséggel tudja nézni az iskolakérdés oly 
championait, minők a forgószéllel rokon Schwarczok és 
Hoffmannok; ismerve továbbá a kormánynak a közös isko-
lák szerencsétlen agyréme iránti szeretetét és a vidéki 
tanfelügyelők voltaireszellemü handabandáit : igen termé-
szetesnek találjuk a hitre és egyházra féltékeny kath . reac-
tiót. De meg vagyunk győződve, hogy mihelyt az iskola-
kényszer loyalis módon, higgadt szakavatottsággal, fog t á r -
gyaltatni, mint a szellemi felvilágosodásnak, a törvények 
és vallás tiszteletének, üdvös tényezője, — rövid időn épen 
a katholikusok közül nyerend legbuzgóbb ügyfeleket s nem 
fogják azt forradalmi vagy lutheránus találmánynak bé-
lyegezni. *) Répássy János. 

') A hol az állam az egyházzal karöltve jár s vállvetve iparkodnak 
az emberi nemet ideiglenes és örök czélja elérésére kötelességszerűen 
nevelni, ott az iskolakényszer a hanyag, gondatlan, szülök irányában 
helyén van s mi kath. papok nem egyszer vettük a muhhan igénybe a 
brachium saecularet a hanyag szülök serkentésére. Ha azonban az állam 
az egyháztól elválik, mint ezt a liberalismus sürgeti s az állam államis-
kolákat alakit, melyekben a keresztény nevelés mellőztetik s oly iskolák 
látogatására kényszeríti a gyermekeket, melyekben ügyes polgárekké 
lehet ugyan őket képezni, de rosz keresztényekké s hit nélküli rosz 
emberekké, akkor az iskolakényszer zsarnokság,beüt tözik az egyház Isten 
adta jogába, mely szerint az emberi nemet Istennek kell nevelni s elve-
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EG-YKiZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, márczius 14. A S z e n t - I s t v á n- t á r s u -

l a t k ö z g y ű l é s e Elnök fm. Simor János, Magyaror-
szág herczegprimása, gróf Károlyi István, gróf Cziráky Já -
nos, másodelnök Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök. 

A társulati védnökök közül jelen voltak Haynald La-
jos kalocsai érsek, Peitler Antal József váczi püspök, K o -
vács Zsigmond pécsi püspök, Samassa József szepesi püspök, 
Kaczvinszky Victor jászói prépost, — számos egyházi és 
világi tagok. 

Az egyetemi templomban reggeli 8% órakor tartott 
csendes szentmise után a közgyűlésre megjelent tagok a 
központi papnövelde földszinti nagytermében egybegyűlvén, 
gróf Károlyi István elnök üdvözölte a megjelentekot s elő-
adván, miszerint a fmlgú herczegprimás kegyes volt megi-
gérni, hogy a társulat közgyűlését jelenlétével megtiszte-
lendi és az elnökletet vinni fogja, küldöttséget nevezett ki 
a társulat fővédnökének meghivására. 

A fm herczegprimás, kit a terembe léptekor az egy-
begyűlt tagok lelkes éljonzéssel fogadtak, elfoglalván elnöki 
székét, a közgyűlést lapunk élén közölt lelkes beszéddel 
megnyitotta. 

A közgyűlés gr. Cziráky János elnök inditványára 
elhatározta, hogy a megnyitó beszéd az évkönyvben egész 
terjedelmében közöltessék és a társulat tagjainak rendület-
len ragaszkodása és hűsége a római szentszék s a világegy-
ház feje, IX . Pius pápa, iránt ő szentségéhez intézendő hó-
doló feliratban fejeztessék ki, melynek szerkesztésével az 
igazgatóválasztmány bizatott meg. 

Erre Ipolyi Arnold püspök és társ. alelnök kimeritő 
előadásban kifejté és adatokkal részletezte a társulat m ű -
ködését az utolsó közgyűlés óta, felsorolván a társ. ház vé-
tele s további kiépitése körül történteket, kimutatván és 
kiemelvén azon nagy lendületet, melyet a társulat könyv-
üzlete vőn az iskolakönyvek kiadása folytán, elősorolván azt, 
mi e téren történt s mi még eszközlendő, lia a társulat fé l -
úton megállani nem akar ; kimutatván továbbá, hogyan 
oldá meg a társulat és valósitá a multévi közgyűlésen az 
alelnöki előadásban a társulat irodalmi tevékenységére s a 
tagilletményekre nézve előterjesztett programmját , indítvá-
nyozta, hogy a társulat inditsa meg a magyar régibb egy-
házi irók munkáinak gyűjteményét, mit egyelőre akként 
eszközölhetne, hogy évenkint egy-egy kötetet adhatna ki. 
Meggyőződését fejezte ki az alelnök, miszerint, ha szük-
ség lenne, Magyarország nagylelkű főpásztorai bizonyára 
anyagi segélylyel is készek lesznek a társulatot e téren 
támogatni, alelnök a maga részéről előre is megígérvén e 
vállalat támogatását. Végül uj hivatása által más térre szó-
littatván, a közgyűlés kezeibe leteszi alelnöki tisztét, kö-
szönetet mondván azon nemes pártfogásért és hajlamért, 

tendö rosz, mert gátolja az embert örök czélja megismerésében s elérésé-
ben. IX. Pius allocutióiban az állami iskolák ellen emelte fel szavát, me-
lyekből az egyház kizáratik ; ily értelemben irt Vieari Hermannak a 
badeni államiskolák felett, ily értelemben szólnak a Syllabus elvetett 
tételei s ily értelemben nyilatkozott a német egyletek trieri nagygyű-
lése is. S z e r k. 

melyet irányában a társulat magas védnökei s elnökei, v a -
lamint az igazgatóválasztmány s hivatalnokok tanusitottak. 

A közgyűlés a régibb magyar egyházi irók mun-
káinak kiadására nézve tett inditványt egyhangúlag m a -
gáévá tevén határozta, miszerint szakférfiakból álló b i -
zottság küldessék ki a terv kivitele és létesítése végett 
szükséges előmunkálatok létesítésére, felkérvén Ipolyi A r -
nold püspököt, hogy ezen bizottság elnökségét elvállalni s 
az igazgatóválasztmány egyetértésével a szakférfiakat meg-
választani szíveskednék, mibe a mélt. püspök úr beleegyez-
vén, a választmány felhatalmaztatott az inditvány értelmé-
ben a magyar régi egyházi irók munkáinak kiadását meg-
inditani. 

Cziráky János gróf elnök meleg szavakban kifejezést 
adván a közgyűlés elismerésének és köszönetének a lelépő 
alelnök buzgósága és fáradhatlan tevékenysége iránt, me-
lyet a társulat ügyeinek vezetése körül kifejtett , indí tvá-
nyozza, hogy a közgyűlés ezt jegyzőkönyvileg fejezze ki. 

A közgyűlés egyhangúlag magáévá tette az inditványt 
s jegyzőkönyvben megörökíti azon érdemekot, melyeket 
Ipolyi Arnold püspök, mint a társulat alelnöke, a Szent-
István-társulat körül szerzett, midőn azt fáradhatlan tevé-
kenysége, ernyedetlen buzgalma, bölcs és körültekintő ve-
zetése, által felvirágzásra jut ta t ta , tekintélyét emelte s mi -
dőn auját nevének a társ. ház szerzése, a népiskolai köny-
vek nagymérvű kiadásának megindítása s élénk irodalmi 
tevékenység életbe hozása által maradandó emléket emelt, 
egyszersmind a társulat fenállását és lételét méginkább 
megszilárdította. 

A fm. herczegprimás indítványozza, hogy az igazga-
tói, t i tkári , ügynökségi és számvevői jelentés, melyek az 
Értesítőben úgyis ki fognak nyomatni, felolvasottaknak 
tekintessenek és az alelnöki választás vétessék elő. 

A közgyűlés ezen inditványt egyhangúlag elfogad-
ván, elnöklő herczegprimás Róder Alajos apátkanonok s 
pesti papnöveldei igazgató, Tárkányi Béla egri kanonok és 
Zsihovics Ferencz cz. kanonok s papnöveldei aligazgató 
urakat hozta kijelölésbe az alelnökségre. Felkiáltás ú t ján 
nem levén a többség kivehető, a választás a közgyűlés k í -
vánságára titkos szavazásra bocsáttatott. 

74 szavazatból 54 szavazat T á r k á n y i B é l á r a 
esett. Minélfogva az elnöklö herczegprimás T á r k á n y i 
Béla egri kanonokot, mint a közgyűlés szavazattöbbsége ál-
tal megválasztottat, a Szent-István-társulat alelnökének 
nyilvánította. 

A felolvasott pénztárnoki jelentés és az 1372-dik 
évre megállapított költségvetés helyeslőleg tudomásul vé-
tetett. 

A társ. t i tkár előadta, miszerint az 1871-ki pénztári 
számadás kifogástalannak találtatván, az igazgatóválaszt-
mány a pénztárnoknak a felmentvény kiadását javasolja. 
A közgyűlés ezen jelentés alapján Novákovics János társ. 
pénztárnok úrnak az 1871-diki pénztári számadásra nézve 
a felmentményt kiadatni határozta. 

Az igazgatóválasztmány a következő tagokkal egé-
szíttetett ki : Bornemissza Antal, Bernolák Károly, Czigler 
Nándor, Lőrinczy Ferencz, Pór Antal, Szokolay István. 

Kőváry János apát és tari plébános indítványozta, 
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hogy a tagilletményekből 30—40 ív a nép számára ir t mun-
kák legyenek, melyeket a tagok a nép között ingyen 
kioszthassanak s egyúttal a társulat ezéljaira 50 forintot 
adott át, mi köszönettel fogadtatott. 

Döbling Gyula érsekújvári káplány indítványt 
tett arra nézve, hogy a társulat azon visszaélések meggátlá-
sára, melyeket egyes vidéki könyvkötök a társulat által 
kiadott iskolakönyvek eladása körül elkövetnek, az egyes 
tankönyvekx-e azok árát nyomassa ki és kérje fel a ko r -
mányt is, hogy tiltsa meg az iskolakönyveknek a kisza-
bottnál magasabb áron való árulását. Ezen indítvány, 
valamint f t . J á k y Ferencz oslii lelkész úr azon javaslata, 
hogy Goffine épületes könyvéből olcsó kiadás rendeztessék, 
tárgyalás és elintézés végett áttétetett a választmányhoz. 

A közgyűlés jegyzökönyvének hitelesitésére gróf 
Győry László, Balog Sándor és Ruzsicska János urak k é -
rettek fel. 

Nem levén több tárgy, a fm. herczegprimás a közgyű-
lés tagjait főpásztori áldásában részesitstte, a jelenvoltak 
lelkes éljeneitől kisérve, a teremből távozott. 

RÓMA. A t i s z t e l k e d é s e k a V a t i k á n b a n 
állandó rovatot képeznek a római lapokban, melyekből mi 
annál örömestebb adunk néhány részletet, minthogy ezek-
ből látni, miszerint a szentatya jelenlegi szorult helyzete a 
legkevésbbé se csökkenté azon magas tekintélyt, de azon 
őszinte szeretetet se, melyet Krisztus helytartója hivei előtt 
évezredek óta élvez s mely magas hivatalát nem kevésbbé 
mint tiszteletre méltó személyét méltán megilloti. 

Érdekes volt nem régen egy csapat munkást s mun-
kásnőt bevonulni látni a Vatikánba. De nem az Internatio-
nale rabszolgái közül voltak ezek, hanem a római katholi-
kus munkásegyletnek tagjai, kik, számszerint 345-en, a 
„Katholikus érdekeket gondozó társulat "-nak egy külön 
osztályát képezik s mint ilyenek testületileg tisztelkedtek 
a szentatyánál. Vezérük és szónokuk Chigi herczeg volt, 
kinek hosszabb beszédére ő szentsége kegyesen felelt, kitar-
tásra s a jóhozi állhatatos ragaszkodásra intvén a tisztel-
kedőket, k iknek majdnem mindegyikét külön-külön meg-
szólította, mindegyikkel néhány atyai szót váltván, míg 
végre az amugyis hosszura nyúlt kihallgatást berekesztvén 
viharos „Evviva il Papa-Ré" kiáltások közt eihagyá a 
termet. 

Más alkalommal a S. Paolo fuori le murá, S .Mar ia in 
Cosmedin, S. Nicolo in carcere és S. Bartolomeo in insula 
nevű plébániáknak hivei tisztelkedtek a szentatyánál azaz 
Róma azon részének lakói, hol nem épen a leggazdagabbak, 
hanem inkább a legszegényebbek, laknak. De ezeknek lol-
kesedése méltán vetélkedhetett a kevéssel előttük tisztelke-
dett herczegek, őrgrófok s egyéb főurakéval, valamint 
viszont a szentatya nyá jának eme szerény bárányait nem 
kisebb szeretettel fogadá, mint amazokat, hisz mindnyájan 
egyformán gyermekei. 

Érdekes azon beszéd, melyet a szentatya ezekhez inté-
zet t : „Eccequam bonum et quam iucundum habitare fratres 
in unum." Biztosithatlak kedveseim, hogy azon osztatlan 
szeretet, melylyel Róma városának lakói részéről osztály-
s rangkülönbség nélkül találkozom, nem kis mértékben 

szolgál arra, hogy jelenlegi nehéz küzdelmeim közepette 
felbátorítson és támogasson. 

Ma reggel a szentmisebeli evangéliumban azon jöven-
döléseket olvastam, melyek a világ végére vonatkoznak. 
Ott az van modva, hogy akkor a nap megtagadandja vilá-
gosságát a földtől, hogy a hold el fog homályosodni és a 
csillagok lehullanak. Ezen sötétség, a napnak ezen elhomá-
lyosodása, váljon nem hü képmása-e azon állapotnak, melyet 
bizonyos emberek ezen kiválasztott városban előkészíteni 
akarnak, midőn minden tőlük telhető kísérletet megtesz-
nek, hogy azt legdrágább kincsétől, hitétől, megfoszszák ? 
Annyira jutot tunk Rómában, hogy már nemcsak hogy az 
istentelenséget nyíltan űzik és gyakorolják, hogy a h i t té-
vetyt hivatalosan taní t ják, hanem hogy az utczán majd -
nem erőszakosan összefogdossák vagy pénzen összevásárol-
j ák a kisdedeket, miszerint velük hitetlenséget terjesztő 
iskoláikat megtöltsék. S hány csillag nem hullott le az 
égboltozatról vagy, hogy képlet nélkül beszéljek, hány 
ezelőtt kitűnő s tisztelt egyén nem lőn hithagyóvá s a ki 
ezelőtt fénylett köztünk, az most világosságvesztett bolygóvá 
lőn, mert rendes s természetes pályáját odahagyta ? S a 
holdnak elhomályosodása arra emlékeztet engem, ki a hold 
felett állóként festetik, a boldogságos Szűzre, ki ellen épen 
most elkeseredett harczot folytatnak Rómában. 

Ti pedig szeretteim nem fogtok igy cselekedni ; t i 
ellen fogtok állani minden csábitásnak ; ti nem fogjátok 
elfeledni soha, hogy az egység az, mi erőt kölcsönöz nekünk. 

Ismeritek Mózesnek ama gyönyörű szobrát, mely S. 
Pietro in Vincoliban van. Váljon, ha ma lejőne a hegyről 
ugy, mint akkor, hiszitek, hogy ismét nem törné darabokra 
kőtábláit látván, mik történnek nálunk, látván, mit tesz-
nek azok, k ik városunkba jöttek, hogy azt megbecstelenít-
s é k ? H o g y imádják az aranyborjút , mert hát csak azért 
jöttek ide, hogy pénzt szerezzenek, hogy meggazdagodja-
nak ! íme, ezek azok, k ik állítólag azért jöttek, hogy bol -
dogítsanak titeket ; de t i már most ismeritek őket, ti nem 
hisztek nekik, hanem ellenkezőleg azon vagytok, hogy ren-
díthetlen összetartás által megerősödjetek ellenük. 

Elbocsátlak immár szeretteim, esdve az egek urát , 
hogy áldásával áraszszon el titeket s legyen segitségtekre 
mindenkor. Benedictio Dei. 

Csak röviden emii t jük az „Archifraternitá della SS. 
Trini tá dei Pelerini czimü jótékony-társulatnak fogadtatá-
sát, mert ő szentsége azon beszédben, melyet a tisztelke-
dőkhez intézni kegyes volt, emiitette, miszerint ő ugyanezen 
társulatnak 1826. óta tagja, mely esztendőben, mint tudjuk, 
püspökké szenteltetett. Ép oly röviden érintjük, hogy egy 
másik alkalommal, midőn 1500 transteverini volt nála, azt 
mondta: Nem tudom, meddig fognak szenvedéseink még 
tartani, de annyit tudok, hogy forró imáink által a meg-
próbáltatás idejét tetemesen megrövidíthetjük ; azért imád-
kozzatok gyermekeim, hogy a mindenható minél hamarább 
engedje látnunk a felszabadulás óráját, hogy minél előbb 
engedje meg, miszerint azért adhassunk neki hálát, hogy 
üldözőinket az igazság út jára visszaterelte. 

A benszülött rómaiaknak tömeges tisztelkedései egy-
átalán oly sűrűen követik egymást, hogy sem időnk, se 
lapunk szűk kerete, meg nem engedi mindnyáját említeni. 
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Sőt a külföldiek közül is csak a nevezetesebbekre szorít-
kozunk. Igy egy délamerikai igen fényes küldöttséget em-
iitünk, mely több izben lévén kihallgatáson a szentatyánál, 
péterfillért is tett le lábaihoz s a belföldiek közül a volt 
pápai ministerialis hivatalnokok testületi tisztelkedését, 
k iknek élén Tosi lovag, volt kereskedelmi minister, igen 
sikerült s velős feliratot olvasott a szentatya előtt, ki ar ra 
hosszabb beszédben válaszolt. E választ nem közölhetjük, 
de az olvasó sejtheti, hogy az az alkalomhoz méltó és a 
pápai világi kormányhivatalnokok előtt tartva, épen nem 
volt jelentőségnélküli 

NANCY. H o g y c s e l e k s z i k e g y s z a b a d e l v ű 
v á r o s i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t , azt mi is legújabban 
alaposan megtanulhattuk. íme néhány példa. Tavai k a r á -
csonkor a képviselőtestületnek többsége, számszerint tizen-
hatan, elhatározta, hogy mindkét karácsoni ünnepen dél-
után két órakor, mikor a hivek templomba mennek, ülést 
tartani és — a költségvetés felett tanácskozni fog. Fá j -
dalom, hogy a kitűzött órában még a tiltakozott kisebbség-
nek néhány tagja is megjelent, k ik azt hit ték, miszerint 
kötelességük a többségi határozatnak alávetni magukat, 
miáltal azonban nem értek el mást, mint hogy megjelenésük 
által határozatképessé tevén a testületet, nevetségesekké 
tették magukat, mint hogy most segitségükkel s közremű-
ködésük mellett egy ellenük irányzott költségvetés megál-
lapittatott. 

Az egész tanácskozás azonban nem volt szükséges, 
legalább az nap nem szükséges, amennyiben a költségve-
tésnek megállapítása nem leendett oly sürgős, hogy azt 
néhány nappal későbben is el nem lehetett volna végezni. 
De nem is a tanácskozásnak netáni sürgős volta az, mi a 
városnak úgynevezett atyáit arra birta, hogy eme nagy 
ünnepon gyűlésezzenek, hanem a vágy ép e naj^y ün-
nepet csúffá tenni s a városi lakosságnak vallási meggyő-
ződését lábbal tapodni. íme ez a liberalismus, lényegileg 
istentelen és türelmetlen ! 

Volt azonban még egyéb dolog is a játékbau. Ezen 
karácsoni ülésnek egyik tárgyát azon kérdésnek megvita-
tása is képezte, váljon fogja-e a város az 1852-ben az 
iskolatestvéreknek folyóvá tett 2500 f ranknyi segélypénzt 
tovább is fizetni? A pénzügyi bizottság egy szavazat 
többségével annak eltörlését hozta javaslatba, minek alap-
ján a képviselőtestület azt, a mint előre kicsinálva volt, 
eltörülte. S ez volt ama további főok, mely miatt az illető 
ülést épen karácson napján tartani kellett, mert hát kettős 
öröm volt egy katholikus intézetre épen katholikus ünnepen 
mérni ezen súlyos csapást. 

Az illető pont napirendre kerülvén, Welche képviselő 
a 2500 f ranknak további megadatását indítványozta. Ez 
inditvány 18 szavazattal 9 ellenében elvettetett. Erre egy 
másik képviselő azt indítványozta, hogy legalább 1000 
franknyi segélypénz szavaztassék meg. Ez inditvány 15 
szavazattal 12 ellenében vettetett el, míg végre a segély-
pénznek teljes eltörlése 15 szavazattal 12 ellenében elfogad-
tatott. 

Ekként az igazságtalanság "hivatalosan megállapitta-

tott. Mert az, mit a képviselőtestületnek többsége ez ü g y -
ben tett, semmi egyéb, mint a legdurvább igazságtalanság. 
Avagy kevésbbé polgárai ezen városnak azon családapák, 
k ik gyermekeiket az iskolatestvérekhez küldik, mint azok, 
kik a világi tanitókat pártolják ? Avagy kevésbbé rendesen 
vagy eltérő kulcs szerint fizetik városi adójukat ? Avagy 
nem épen ezek, a katholikusok, azok, kik a városi terheknek 
legnagyobb részét viselik? Minő joggal lehet tehát őket a 
községi jótétemények élvezetétől elütni ? Avagy minő joggal 
páriákként bánni velük e téren, melyen legszentebb érde-
kük, gyermekeik nevelése, szóban forog ? 

(Vége köv.) 

KELETINDIA. M i s s i ó i t u d ó s i t á s a k e r e s z -
t é n y s é g á l l á s á r ó l . (Folyt.) Ezelőtt tizenöt esztendővel 
a katholikusoknak Bombayban kevés vagy semmi becsüle-
tük se volt. Az angolok megvetették, a hinduk és parsis-
hitüek (értjük amazok alatt a benszülött pogányokat, eme-
zek alatt pedig a bevándorlott tüzimádókat) ignorálták, a 
mohamedánhitüek gyűlölték és nyomták őket. I t t ott létez-
tek ugyan kisebbszerű katholikus iskolák, de ezek több-
nyire még névleg se voltak ismeretesek, annál kevésbbé 
látogatottak, sőt igen gyakran történt, hogy szegényebb-
sorsú katholikus szülők gyermekeiket protestáns iskolába 
küldték, mert ott a könyveket és Írószereket ingyen^kapták. 
Legtöbbnyire pedig a katholikusok minden vallástanítás nél-
kül növekedtek fel olyannyira, hogy midőn megházasodtak, 
még a legszükségesebb s legközönségesebb imákat se tudták. 

Ezen segíteni kellett, ez világos volt. Segíteni pedig 
nem lehetett másként, mint csak iskolák által vagyis a 
fenállóknak javítása, ujaknak alapitása, által. Ezt át látván 
a calcuttai érsek Steins V. és a már emiitett Meurin püspök, 
a legnagyobb erélylyel fogván a munkához, kevés idő alatt 
oly fényes eredményeket létesítettek, melyek az angolok 
figyelmét nem kevésbbé, mint a hindúkét, magukra vonták. 
Mennyire fáradt például Meurin püspök az általa alapitott 
iskolák körül, abból is ki tűnik, hogy egyéb megfelelő s 
képes tanítók hiányában még mint püspök is személyesen 
naponkint kétszer a „dschota sahiblogh-ka skul"-ba, a ma-
gasabb polgári iskolába, ment, hogy ott a latin nyelvből és 
a történelemből előadásokat tartson. 

A jelenleg fenálló iskolák és tanintézetek a követ-
kezők : 

1. The S- Mary's Institution, mely a hatvanas évek-
ben keletkezett. Bombay városa akkor szerencséjének tető-
pontján állott, minthogy az amerikai háború következté-
ben a bombayi gyapjukereskedés soha előbb nem látott 
magasságra hágott olyannyira, hogy az odavaló kereskedők 
amaz időket még ma is pénzeső idejének nevezik. A ka tho-
likusoknak, mint a kik többnyire a hivatalnoki, iparos és 
földmivelő osztályhoz tartoznak, természetesen nem igen 
sok jutott emez esőből ; másrészt pedig mégis eléggé okosan 
és szerencsésen felhasználták azt, amennyiben a szóban 
forgó tanintézet számára épen akkor kezdték az országos 
gyűjtéseket. 

A püspöknek azon előzetes kérdésére, váljon ha g y ű j -
tés út ján tetemesb összeget összehoznia sikerülne, számit-
hatna-e a kormánynak támogatására isv ez utóbbi határo-
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zott ,,igen"-nel felelt, sőt kijelentette, hogy a gyűjtés út ján 
keletkezendő összeget megkétszerezni szándékozik. Ezen 
nagylelkű igéret természetes, hogy a gyűjtőknek bátorsá-
gát és buzgóságát nem kis mérvben fokozta. A gyűjtés a leg-
jobb eredményre vezetett. Egyes hindúk gyakran 50 
rúpiát jegyzettek (egy rúpia körülbelül egy forint p.p.), sőt 
ha valamelyik látta, hogy előtte egy angol 100-at irt, csak 
azért is, hogy amazt boszantsa, 200-at adott. Igy egyetlen-
egy hónap alatt 90,000 rúpia gyűlt össze, mely összeget a 
bank legott kifizette, a kormány pedig nemes Ígéretéhez 
képest megkétszerezte. Ezzel aztán megkezdődött a tanin-
tézetnek épitése, mely manap nemcsak hogy régen készen 
áll, hanem a szakértők összhangzó Ítélete szerint a legszebb 
épület is, mely Indiában valaha a keresztény gyermekek 
nevelésére épült. Az intézet az elemi iskolákon kivül teljes 
gymnasiumot is foglal magában. 1867-ben megnyitva, 
1871-diki januárban már 400 minden vallás- és színbeli 
azaz fajbeli tanonczot számított. Ben az intézetben jelen-
leg 190-on laknak, fehérek és feketék, ezek közt néhány 
muzulmanhitü is. Maguk a hindúk is s pedig épen a legma-
gasabb kasztokból, élükön a brahminok, szivesen a , , feke-
t ék" -hez küldik gyermekeiket, hol azok oly szerencsés 
eredménynyel tanít tatnak, hogy az érettségi vizsgák már 
az intézet fenállásának második évében a legfényesebben 

ikerültek. 

Ez egyik s pedig a legszerencsésb mód volt a pogá-
nyokkali érintkezésre. Az iskola s az által az azt látogató 
gyermek volt ama közvotitő, mely az a tyákat a pogány 
családokkal összeköttetésbe hozta. A gyermekek csakha-
mar annyira megszerették a hi tküldératyákat , hogy ön-
kényt is kezdték a vallástani órákat látogatni, sőt némelyik 
közülük szorgalmasabban tanulta a kátét , mint akár sok 
keresztény gyermek, mi néha Európában is megtörténik, 
hogy az akatholikus gyermek jobban figyel a hitelemző 
előadására, mint sok liberális katholikusnak neveletlen 
sarjadéka. 

A kormány a St. Mary's Institutionnak érdemeit 
elismervén, azáltal jutalmazta meg azokat, hogy az inté-
zetet „high-school"-lá azaz magasabb, államilag elismert, 
főiskolává emelte s igazgatóját, Willy József atyát, német-
származásu jezsuitát, a történelem és bölcsészet examinato-
rává nevezte a bombayi egyetemnél. 

• (Folytatása köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Stremayr határozata az ókatholikusok ügyében 

nem tetszik a liberális világnak s a minister urat azzal 
vádolják, hogy önmagával ellenkezésbe jött. Ez utóbbi 
csakugyan igaz. Csak vissza kell gondolnunk a concorda-
tum felmondására. De bát hiszen még amugyis nagy az 
ellenmondás a bécsi kormány eljárásában. Az ókatholi-
kusokat községnek el nem ismeri, matriculáikat el nem fo-
gadja, de azért a bécsi Gemeinderath határozatához nyúlni 
nem akar, melynek értelmében egy kath. templom egy á l -

lamilag el nc-m ismert sectának adatik át folytonos haszná-
latul. Pedig fél rendszabályokkal egv fél sem elégíttetik ki, 
csak mind a két fél ingereltetik s bátorittatik. Egyébiránt 
ilyen a liberalismus. 

— Antonelli bibornok január 3-káról kelt levelével 
tudtára adja a strassburgi püspöknek, válaszul hozzá inté-
zett levelére, hogy a szentszék a Fi ancziaországgal 1801-ben 
kötött concordatumot Elsassra nézve nem tar t ja érvényben 
levőnek, mióta nevezett tar tomány Németországhoz tar to-
zik , iparkodni fog azonban Németországgal az elsassi viszo-
nyokat rendezni. — A szentszék ez eljárása igen te rmé-
szetes, mert a nevezett tartomány uralkodót változtatott és 
pedig mostani uralkodója nem katkolikus, nem illethetik 
meg tehát őtet azon jogok, melyeket a szentszék kath. ural-
kodóknak ád egyházi ügyekben. A concordatum az annexio 
által magától megszűnt Elsassban. Minthogy azonban a 
porosz kormány a volt concordatum több pontja értelmében 
magát egyházi ügyekbe beavatja s így kellemetlen súrló-
dások adják elő magokat, Antonelli febr. 10-én ismét irt a 
strassburgi püspöknek, mely levelében kifejti , hogy a szent-
szék nem mondta fel az egyezményt, mint ezt az ellenséges 
lapok híresztelik, hanem tudtára adta a püspöknek mihez-
tar tás végett, hogy a concordatum szövegénél fogva magá-
tól megszűnt. Mindennek daczára azonban addig is, míg 
Németországgal ez ügyben tisztába jő, nem ellenzi a szent-
szék, ha oly pontokban, melyek magában a concoi datum-
ban külön meg nem határozvák, a püspök a kormánynyal 
szemben magát a nevezett concordatum pontozataihoz tar t ja , 

— Gantban Belgiumban egy u j kath. lap indult meg 
„Etudiant catholique" czim alatt. Szerkesztik kath.^tanu-
lók. Mottójuk: „Instaurare omnia in Christo." — Épen a 
legjobb időben lépnek e fiatal kath. bajnokok a küzdtérre. 
Fegyverek helyett tollal harczol az ellenség a kath. egyház 
ellen, tollat kell tehát a katholikusoknak is fogni s azzal 
harczolva ki kell verni a fejekből a borzasztó sok előítéle-
tet, melyeket ellenségeink hintenek s ápolnak a ka thol iku-
sokban. 

— Az olasz kormány bezáratta a római talmud-is-
kolát s a fiatal zsidókat a közös iskolákba utalta. Nagy e 
miatt a lamento Israelben. De nem árt nekik. Hisz a római 
zsidók nagyban ujongtak szeptember 20-án, hogy az into-
leráns pápai kormány megszűnt. 

— A római „Societá per gli interessi cattolici" hallat-
lan erőfeszítéssel a liberális közös iskolák ellenében eddig 
15 kath. iskolát nyitott s tar t fen. Csakis így lehet a libe-
ralismus ellen hatályosan fellépni. •— Pesten az apáczák 
iskoláit kivéve nincsenek kath. iskolák. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1283 forint 49 kr., 4o 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 10 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 26 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

G. A. B. Hunyad . . . 1. cs. k. arany. 
Andreidesz György felsőzubriczai káplány 1. ujfrtos. 

Kegyes adakozás. 
Andreidesz György káplány az ázsiai, afr ikai , ameri-

kai missióknak, a szent sír őreinek s a szent-gyermekség 
társulatának egy egy . . összesen 5 régi húszast. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 
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kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
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küldéssel 5 f t . 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

Pesten, márczins 27-én. 2 5 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Fm. Simor János primás ö herczegsé-
gének körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a 
közegyházi hagyományt. — A pápai nagy átok. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

Fm. Simor János primás ő herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Folytatás.) 

Inter monumenta Catholicae traditionis pro infallibili 
Magisterio Romani Pontificis non desiderantur etiam claris-
sima Imperatorum ac Regum testimonia, ex quorum numero 
unum et aliud in medium proferre juvat tanto magis, quod 
hodie asseri audiamus hanc doctrinam esse saluti reipubli-
cae praejudiciosam, imo perniciosam ac iccirco modis omni-
bus debellandam. In Oriente J u s t i n i a u u s eminet Impera-
tor ab a. 527—565., quem sui Magni axiomate cohonestant, 
universus vero mundus suspicit, tamquam cuius providen-
tiae tribuendum est immortale Treboniani opus, Corpus n i -
mirum Juris Civilis. Ad Hormisdam Papam scribit: „Qui-
dam praedicant Christum pro nostra salute crucifixum unum 
de Trinitate debere praedicari. Quod si suscipiendum sit, 
paterna provisione Reverentia vostra c a u t i s s i m o s u o 
r e s c r i p t o q u i d s e q u i , q u i d v e s u p e r h o c e v i -
t a r e d e b e a m u s , n o s c e r t i o r a r e d i g n e t u r, 
quoniam verba videntur facere dissensionem. Nam sensus 
inter Catholicos omnes unus esse probatur. Imponite igitur 
vobis semel susceptum laborem, e t i a m i n h o c p r a e -
d e c e s s o r e s v e s t r o s s e q u e n t e s et de hac inten-
tione liberos nos properate reddere et securos. H o c e n i m 
c r e d i m u s e s s e C a t h o l i c u m , q u o d v e s t r o 
r e s p o n s e n o b i s f u e r i t i n t i m a t u m . " 1 ) Non a 
Synodo Generali, sed a Romano Pontifice, expectat in causa 
fidei judicium idque decretorium futurum, cui omnes dein-
ceps acquiscerent ; illud enim expresse dicit, credi a se et ab 
Orientalibus esse catholicum, quod fuerit a Romano Pont i -
fice intimatum. Et ad Joannem II. Papam idem Justinianus 
Imperator in eadem causa scribit : „Manifestum facimus 
Sanctitati Vestrae, quod pauci quidam infidèles et alieni 
Sanctae Dei Ecclesiae contradicere ausi sunt adversus ea, 
q u a e a b o m n i b u s s a c e r d o t i b u s s e c u n d u m 
v e s t r a m d o c t r i n a m r e c t e t e n e n t u r . — — 

') Inter epist. Hormisdae 99. epist. Roman. Pontif. edit. Thiel. 

Omnes vero sacerdotes Sanctae Ecclesiae et Rev. Archiman-
dritae s e q u e n t e s v e s t r a m S a n c t i t a t e m et cu-
stodientes statum et u n i t a t e m s a n c t a r u m D e i 
E c c l e s i a r u m , q u a m h a b e n t a b A p o s t o l i c a 
V e s t r a e S a n c t i t a t i s S e d e . — — Petimus ergo 
vestrum paternum affectum, ut vestras ad nos destinetis 
litteras et ad sanctum almae huius urbis Patr iarcham, — 

— quoniam et ipse scripsit ad Vestram Sanctitatem, f e -
s t i n a n s i n o m n i b u s s e q u i S e d e m A p o s t o l i -
c a m B e a t i t u d i n i s V e s t r a e ; m a n i f e s t u m no-
bis faciatis, quod omnes, qui praedicta recte confitentur, 
s u s c i p i t V e s t r a S a n c t i t a s e t e o r u m , q u i 
j u d a i c e a u s i s u n t r e c t a m d e n e g a r e f i d e m , 

c o n d e m n a t p e r f i d i a m ; plus enim ita et quae 
ad vos est unitas Sanctarum Ecclesiarum, inturbata serva-
bitur, q u a n d o p e r vos d i d i c e r i n t o m n e s b e a -
t i s s i m i E p i s c o p i — s i n c e r a m V e s t r a e S a n -
c t i t a t i s d o c t r i n a m . " 2 ) Ad Romanam Sedem, u t a d 
Caput omnium Ecclesiarum, refert , a cuius responso pendere 
omnes Orientis Ecclesias significat et cui omnes assansuros, 
imo cuius doctrinae, quid hactenus senserint, consensisse 
profitetur. 

In Occidente C a r o l u s M. excellit, Christianae Reli-
gionis tam propagator, quam propugnator gloriosissimus, lit-
teris excultus ipse, l i t terarum ideo litteratorumqun aman-
tissimus. Is in opere contra Pseudo-Synodum Graecorum 
scribit :3) Antequam discutiendorum testimoniorum, quae 
absurde Orientales in Synodo taxaverunt, sylvam ingredia-
mur, dignum duximus, u t q u a l i t e r s a n c t a R o m a -
n a E c c l e s i a c a e t e r i s a D o m i n o p r a e l a t a e t 
f i d e l i b u s c o n s u l e n d a s i t p r o s e q u a m u r . — 

— Nam cum hic (de S. Augustino loquitur) cunctis per o r -
bem constitutis sedibus A p o s t o l i c a s generaliter prae-
ferat sedes, multo magis ilia omnibus praeferenda est, quae 
etiam caeteris Apostolicis sedibus praelata est. Sicut igitur 
caeteris discipulis Apostoli et Apostolis omnibus Petrus emi-
net : ita nimirum caeteris sedibus Apostolicae et Apostolicis 
Romana eminere dignoscitur. Haec enim nullis synodicis con-
stitutis caeteris Ecclesiis praelata est, sed ipsius Domini au -
ctoritate primatum tenet,dicentis :„Tu es Petrus et super hanc 

petram et Tibi dabo claves . . . Haec ergo sanctae fidei 
spiritualibus munita armis et a fonte lucis et origine boni-
tatis salutaribus satiata iluentis et horrendis atrocibusque 

2) V. Inter Joan. II. Epist. edit. Migne t. 66. 
3) Oper. p. II. edit. Migne. 

24 
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haeresum obsistit monstris et melliflua praedicationis po-
cula catholicis per orbem ministrat Ecclesiis. Nam beatis-
simus Hieronymus, vir divinis legibus et multarum lingua-
rum peritia eruditus, dum Bethlehemiticis moraretur in ar-
vis et a beato Papa Damaso Romae posito de difficilibus 
consuleretur quaestionibus, eum pro causis fidei versa vice 
consuluisse dignoscitur et sive tacendarum, sive dicenda-
rum hypostaseon vel quibus in orientalibus partibus com-
municare debeat, humillimis apicibus, ut apices accipiat* 
deprecatur. Mira res et magnis praedicanda praeconiis ; in -
terrogat, a quo interrogatur, consulit, a quo consulitur ; qui 
magistrum se in interpretandis divinis Scripturis sentit, in 
causis fidei venerandi Pontificis sediscipulum minime erube-
scit... Unde datur intelligi sanctos et eruditos viros per diver-
sas mundi partes, praedicationis et scientiae lampade corru-
scantes, non solum a Sancta Romana Ecclesia non recessisse, 
sed etiam tempore necessitatis ob fidei corroborationem ab ea 
adjutorium implorasse. Q u o d r e g u l a r i t e r , u t p r a e -
f a t i s u m u s e t e x e m p l i s d o c u i m u s , o m n e s c a -
t h o l i c a e d e b o n t o b s e r v a r e E c c l e s i a e , u t a b e a 
p o s t C h r i s t u m a d m u n i e n d a m f i d e m a d j u -
t o r i u m p e t a n t , q u a e n o n h a b e n s m n c u l a m , 
n e c r u g a m e t p o r t e n t o s a h a e r e s u m c a p i t a 
c a l c a t e t f i d e l i u m m e n t e s i n f i d e c o r r o -
b o r â t . " Infallibilem in docenda fide praedicat Sedem Apo-
stolicam ; alioquin asserere nullatenus potuisset illam esse 
sine macula et ruga, portentosa porro haeresum capita cal-
care atque ab ea corroborari in fide mentes fidelium ; neque 
tandem asseruisset omnibus Ecclesiis impositam esse obli-
gationem sollicitandi post Christum apud Ecclesiam Roma-
nam adjutorium ad muniendam fidem ; idmodi enim obliga-
tio omnibus incumbens Ecclesiis nec datur, nec urgeri 
potest, nisi erga Auctoritatem, in fide ab errandi periculo 
immunem. Exemplo denique S. Hieronymi et S. Damasi 
Papae innuit Carolus M. discrimen, quod inter apicem eru-
ditionis et inter apicem auctoritatis intercedit. Commémorât 
namque S. Hieronymum eruditissimum et ab ipso Pontifice 
Damaso in caeteris quaestionum nexibus consuli solitum in 
causis fidei vicissim se discipulum profiteri Romani Pont i -
ficis et Romanae Ecclesiae, ut quae post Christum ad 
muniendam fidem adeunda et audienda est. 

C a r o l u s V. I m p e r a t o r sequens decretum, quod F a -
cultas theologica Lovaniensis a. 1545. condidit, subscriben-
dum jussit suumque hoc modo fecit : „Ecclesiam rotinere et 
suscipere, quidquid de fide et religione tradidit et tradit et 
traditura est Cathedra Petri , super quam ita a Christo suo 
sponso est aedificata, ut in his, quae fidei sunt et religionis, 
errare non possit. Et certa fide tenenda esse, quae definita 
sunt supra fidei et morum negotiis per Cathedram Petri vel 
per Concilia generalia legitime congregata." 4) 

Agnitum ab his Imperatoribus infallibile Romanae 
Sedis in fidei et morum rebus Magisterium, teste História, 
minime impedivit, quominus sago togaque inclarescerent, 
Majestatis suae jura latissime exerceront et subditorum 
suorum prosperitati uberrime prospicerent. 

4) Thomassin. dissert. IS. in Synod. Rom. a. 532. cum provocat. ad 
Goldast. Const. Imp. t. I. pag. 516. 

Recensita adusque testimonia uni vel alteri vel etiam 
omnibus il lis tr ibus superstructa sunt Christi effatis, quae 
divinus Salvator praesentibus omnibus Apostolis ad solum 
dumtaxat Petrum direxit, nimirum: „Tu es Petrus et super 
hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi 
non praevalebunt adversus e a m ; " 5 ) i tem: „Pasee agnos 
meos, pasce oves meas ;" 6) denique: „Ego autem rogavi pro 
te, ut non deficiat fides tua et tu aliquando conversus con-
firma fratres tuos." 7) Intellexerunt nempe testes illi 1., 
quod si secundum Christi promissionem Ecclesia per Petrum 
firma adversus portas inferi consistât, Petro eiusque Suc-
cessoribus necessario conferri debuerit potestas illam in 
vera fide servandi, quodve haec alia esse nequeat, nisi pote-
stas definiendi, quaenam fides ab Ecclesia tenenda sit. Nam 
si in Petro et eius Successoribus non est potestas docendi, 
cui in Ecclesia respondeat officium audiendi et obsequendi, 
quomodo poterit Petrus, Ecclesiae caput et fundamentum, 
qui suis in Successoribus semper vivit, eam in fide conser-
vare ac custodire ? Intellexerunt 2. ad Supremi Pastoris 
munus pertinere non tantum gregi pabulum ministrare, sed 
imprimis quidem gregem ita ducere, regere et gubernare, 
ut is salutaria inveniat pascua iisdemque secure perfruatur ; 
hoc autem a Supremo Pastore praestari non posse, nisi 
publico illo magisterio, quo inter veritatem et errorem, 
salubrem et pestiferam doctrinam, discernit ac dein quaenam 
sequenda sit, proponit ea cum auctoritate, cui universus 
grex morem gerere teneatur. Intellexerunt 3. constantiam 
in fide Petro et eius Successoribus tarn certo promitti, quam 
certum est Christi orationem efficacem esse, nunquam 
proinde futurum, ut quando munere sibi demandato con-
firmandi fratres funguntur, in errorem prolabantur. Iccirco 
recte observât Duvallius: *) „Tantam, inquit, in Ecclesia 
obtinere debuit Summus Antistes potestatem, quanta ad 
unitatem Ecclesiae retinendam est necessaria. Atqui ad 
hanc Unitatem necessaria est itifallibilitas definiendi. Aliter 
enim non possent lites et dissensiones, quae circa fidem in 
dies emergunt, componi, cum Concilia Gbneralia raro et 
cum maxima difficultate cogantur." 

Exhibitis adusque testimoniis innumera adhuc ex omni 
retro antiquitate addi possent, puta : Optati Milev. '), P a -
ciaui Barcinon. ' ) , Auctoris Capitulorum de gratia, 3) P a -
trum Concilii Tarraeon. 4), Episcoporum Galliae ad S. 
Leonem M. 5), S. Aviti Yienn.6), Eunodii Ticin. T), Epi -
scoporum Africae de a. 646. 8), Alcuini, 9) Aeneae Ep i -
scopi Paris. 10), Hincmari Rhemensis, u ) Lotharii Imp. 14), 
Ratramni Corbejen. ,3), Episcoporum in Synodo Aquisgran. 
860. congregatorum, I4) Ratherii Veron. ,5), Anselmi L u -

5) Matth. 16, 18. 
•) Joann. 21. 16. 17. 
' ) Luc. 22. 32. 
*) Part. 1. quaest. 2. de infall. Kom Pontif. *) Libr. II. c. 2. et VII. 

c. 3. contra Parmen. — 2) Epist. 3. — 3) inter Epist. S. Coelest. I. P. — 
4) inter opera Leon. M. — 5) epist. ad Hormisd. — 6) inter Epist. Gelasii 
I . Pap. edit. Thiel. — 7) apolog. Concil. Roman, a. 501. edit. Labbé Con-
cil. T. IV. — 8) ibid T. VI. — 9) epist. 69. ad Lugdun. — i°) de Eccl. 
Lat. et Graez. Coivtrov. — u ) de praedest. item de divortio Lotharii. — 
12) epist. ad Leon. I I . — 13) contra Graec. 1. 4. — u ) ad Nicol. I . Pap. — 
15) Itinerar. et epist. 5. ad Joann. Pap. 
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censis, 16) Lanfranci Cantuariensis, 17) Bernonis Augiensis, 
80) Petri Blesensis, ,9) Aelredi Rievallensis Abbatis, 20) Ru-
perti Abbatis, 21) Joannis Salisber. 22), Jacobi Vitriaci, 23) 
Petri Cellensis 24) Photonis Prumiensis,25) Anselmi Havel-
bergensis,26) Thomae Bradvardini A. Episcopi Cantuar.27), 
Joannis Paris.28), Joannis de Celaia 29), Manuelis Calaie.30), 
Natalis Britonis 3I). Denique silentio penitus praetereundi 
non sunt summi Pontifices : Zosimus,32) Sixtus III.,33) Ge-
lasius I.,34) Nicolaus I.,35) qui in citatis locis hanc suae Se-
dis praerogativam apertissime docuerunt. Jam adlatis testi-
moniis haec duo redduntur certissima : primum, quod 
infallibilitas Romani Pontificis solemnibus fidei formulis, 
videlicet ilia Hormisdae Papae, ab Hadriano II . Concilio 
Oecumenico VII. Constantinopolitano IV. proposita, ab 
eoque recepta, ilia item Concilii Lugdunensis II . modo vi r -
tuali et aequipollenti fuerit declarata; secundum, quod 
eadem infallibilitas Romani Pontificis, e Cathedra docentis, 
ordinario Ecclesiae Magisterio et publica praedicatione ac 
doctrina clare et expresse tradita fuerit. Quae cum negari 
nequeant, quaeritur, quando contraria sententia insonare et a 
quibus auctoribus primum defendi coeperit ? Non prius, quam 
saeculo XV. accidit, quod contrariam sententiam nonnulli 
iique pauci, nec nisi in Gallia, propugnare tentaverint. Quod 
ipsum testes évinçant omni exceptione majores. Ruardus 
Tapperus, in Tridentino Concilio unus e praecipuis Theo-
logis 36), inquit: „Frustra plures Theologos conquirerem, 
cum possint omnes adduci, quotquot ante Concilium Con-
stantiense fioruerunt ; n a m n o n n i s i a t e m p o r e C o n -
c i l i i C o n s t a n t i e n s i s e t B a s i l e e n s i s r e v o c a t a 
e s t in c o n t r o v e r s i a m h a e c v e r i t a s a p u d C a -
t h o l i c o s . Sed omnes anteriores unanimiter docuerunt 
definitiones pontificias, etiam absque generali Concilio édi-
tas, facere rem de fide et omne judicium de fide finaliter 
pertinere ad Sedem Apostolicam." Duvallius, facultatis 
theol. Parisiensis Decanus37), f 1638. : „Velint, nolint, inquit, 
adversarii, liquido constat veteres Gallicanae Ecclesiae proce-
res hanc in Summis Pontificibus, Petri successoribus,infallibi-
litatem semper agnovisse Christique Domini orationem in 
Petro non stetisse e o s q u e , q u i h a n c v e r i t a t e m 
i m p u g n a r e c o n a t i s u n t , a d u c e n t i s a u t t e r -
c e n t i s a n n i s , q u i b u s i n E c c l e s i a m h o r r e n -
d a s c h i s m a t a i r r u u n t , c o e p i s s e . " Dominicus 
Bannes :38) „In publico fidei judicio non potest Summus 
Pontifex errare. Hanc conclusionem asserit Divus Thomas. 
Quocirca arbitror hanc conclusionem tamquam Apostoli-
cam traditionom esse tenendam. Etquidem ut talis habere-
tur ab omnibus fidelibus, n i s i a t e m p o r e C o n c i l i i 
C o n s t a n t i e n s i s i n a g r o D o m i n i i n i m i c u s 

16) contra Guilb. Antip. — 17) 1. de Corp. et Sanguin. Domin. — 
le) 1. de quibusdam ad Miss, spectant. — l a) ep. ad Honor. III . — 2») 
Serm. 23. in Isai. Proph. — 21) I. 2. in Apoealyps. — 22J ep. 193. — 23) 
Histor. Orient. — 24) ep. ad Nicel. Monacb. — 25) de statu dorn. Dei. — 
î6) libr. Dialogor. — 27) de caasa haer. — 2S) de potest, reg. et pap. — 29) 
in lib. mag. sent. — 30) de process. Sp. S. — 3 I) apud S. Antonin. in pro-
aem. — 32) epist. ad patr. Carthagin. — 33) epist. ad Joann. Antioch. — 
34) in Tract, et commonit. ad Faust. — 3S) epist. ad Phot., ad Mich, imp., 
ad Galliae eppos. — 36) orat. tertia Theolog. n. 7. — " ) L. cit. — 38) in 
2. 2. S. Thomae, quaest 1. art. 10. 

h o m o , i d e s t d i a b o l u s , z i z a n i a m s u p e r s e m i -
n a s s e t . E t e n i m u s q u e a d i l l a t e m p ó r a s o l i 
G r a e c i e r r a b a n t i n h a c p a r t e . " Cardinalis de 
Aguirra. loquens ') de sententia, quae Romanum Pontificem 
in fidei definitionibus edendis infallibilem asserit, non dubi-
tat pronunciare: „illam amplexati sunt omnes omnino theo-
logi, quotcunque scripserunt ante Concilium Constantiense, 
inchoatura a. 1415. Nullus enim eousque, nisi forte hetero-
doxus aut schismaticus, invenitur, qui auctoritatem infalli-
bilem negaverit Romani Pontificis, quoties ex cathedra Se-
dis Apostolicae définit aliquid, tamquam credendum ab 
omnibus fidelibus circa fidem aut mores." 

Doctissimus Thomass inus eamdem confessionem eruit 
ex Almaini, Joannis Majoris et Joannis Gersonii onuncia-
tionibus de superioritate Concilii Generalis supra Papam, 
quibus praemissis observât : 2) „Suos ergo ipsimet confiten-
tur natales, scilicet nuperos et limites valde angustos, si 
ecclesiasticae antiquitatis et universalitatis ratio ineatur. 
Scholam, non Ecclesiam, Parisianam aut, ut ipsis largi-
amur, quod ad libitum sumunt, Gallicanam, non C a t h o -
l i c a m , p o s t C o n s t a n t i e n s e d e m u m C o n c i -
l i u m , n o n a n t e s e n s i s s e i t a a f f i r m a n t ; non 
sponte eo, sed vi quadam delatam, cum non aliter ex schi-
smatis illius pestiferi faqueis extricari se posse arbitrarentur, 
cum ad dubios vel spurios Pontificos fas esset earn senten-
tiam coarctare. Prius autem vel ipsi non dissimulant inaudi-
tam hanc fuisse in Ecclesia Christi confiictationem Pontifi-
cis et Concilii, Capitis et Corporis." 

(Folytatása köv.) 

„A pápai nagy átok." 

Ily czim alatt hoz a „Máramaros" 1872 marczius 6-án 
kelt 10-ik száma egy czikket, mely a máramarosi katho-
likusok közt roppant megütközést szült s melyet, hogy t. 
olvasóink ismét egy példában lássák a szabad sajtó nemte-
len fattyunövéseit s hallatlan szemtelenségét, egész terje-
delmében adunk : 

„Előttünk fekszik szószerénti szövegben a nagy átok, 
a melylyel IX.Pius Olaszország királyát Viktor Emmanu-
elt sújtani jónak látta, mind a mellett is, hogy a „szeretet 
vallása alkotója" földi helytartójának nevezi magát. 

Meg lehetünk győződve a felől, hogy ez átoknak 
komolyabb nyilvános következményei nem lesznek ; de 
azért eléggé érdekesnek tart juk arra, hogy a mai olvasók 
e középkori fegyverrel megismerkedjenek. 

Az átok maga igy szól : 
A mindenható Istennek, a Fiúnak és Sz.-léleknek, a sz. 

Canonnak, a szeplőtelen szűz Máriának, üdvözitőnk Anyjá-
nak, a mennyei karoknak, főangyaloknak, trónusoknak, 
seregeknek, erősségeknek, cherubimoknak és szerafimok-
nak, a szent pátriárkáknak és prófétáknak, minden aposto-
loknak és evangélistáknak, a szent ártatlanoknak, a kik 
arra méltóztattak, hogy a szent Bárány előtt hymnuszokat 
zengedezzenek, a szent martyrok és confessorok, szüzek és 

') Defens. Cathedr. Petri disp. VII. 
2) Dissert. 18. in. Syn. Roman, a. 532. 
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minden szentek, valamint az Ur választottai és áldottai 
teljhatalmánál fogva 

kiközösít jük és átok alá vetjük öt, kirekesztjük a 
mindenható Isten szentegyházából, hogy gyötörtessék örök 
gyötrelemben Dáthánnal, Abii ámmal s mindazokkal együtt , 
a k ik az Ur Istenhez igy szólanak : Eredj előlünk, mi nem 
akarunk a te utaidon járni. És miképen a tüz a viz által el-
oltatik : ugy aludjék ki az ő világa. 

Átkozza meg őt az Atya, a ki őt teremtette ; átkozza 
meg őt a Fiu, a ki érettünk szenvedett ; átkozza meg őt a 
Szentlélek, a ki minket a keresztségben megszentelt ; á t -
kozza meg a szentkereszt, a melyre Krisztus felfeszittetett ; 
átkozza meg a szent szűz Mária, Istennek anyja ; átkozza 
meg sz. Mihály arkangyal, a tiszta lelkek őrizője ; átkozzák 
meg az angyalok és arkangyalok, a mennyei karok, hatal-
masságok és seregek. 

És átkozzák meg keresztelő sz. János, sz. Péter, sz. 
Pál, sz. András és Krisztusnak többi apostolai. És a taní t -
ványok és evangélisták, a mart iroknak és confessoroknak 
csodatevő sz. serege, a kik véráldozatjok által a hatalmas 
Istent védelmezték. 

Átkozzák meg őt a mennyei szüzek karai , a k ik Krisz-
tus iránti szeretetből a világi dolgokat megvetették ; átkozza 
meg őt a föld és mindazon szent dolgok átkozzák meg, a 
melyek azon találtatnak. 

Legyen átkozott házában, a mezőn, az utczán, az ös-
vényeken, az erdőben, a vizben, a templomban. 

Legyen átkozott születése, halála, étele, itala, böjtö-
lése, jólakása ; mikor pihen, alszik, ébren van, j á r , dolgo-
zik és nyugszik ; mikor árnyékszéken van ; legyen átkozott 
vére. Legyen átkozott tostének minden ereje. Legyen á tko -
zott kivül és belül. Legyen átkozott haja, agyveleje, fövege. 
Legyen átkozott szemöldöke, szeme, orczája, orrlyukai ; 
elő- és hátulsó fogai , nyaka, ajakai , vállai. Legyenek á t -
kozottak karjai , kezei, ujjai, szája, melle, szive, testének 
minden belső része, vérerei, idegei, szeméremteste, bokái, 
lábszárai, lábfejei és körmei. 

Legyenek átkozottak tagjai fejétől lábáig. Soha egész-
séges ne legyen. 

Átkozza meg őt az élő Istennek fia hatalmának dicső-
ségében. Támadjon fel ellene az ég minden hatalmai val, hogy 
őt megátkozza és elkárhoztassa. Amen. 

— Ugy látszik, hogy a ki fogalmazta, nagyon ismerte 
sz. Dávidnak CIX. zsoltárát. Ott lehet még ilyen szép dol-
gokat olvasni." 

* 
# * 

/ 

Alljon itt egyszersmind az összehasonlítás könnyebb-
sége végett, ha ugy tetszik, Victor Emmanuel kiközösitte-
tése, amint ez IX . Pius pápának 1870 november 1-én kelt 
„Respicientes ea omnia" encyclicájában (Lásd Religio 1870 
I I félév 345 és 353 1. 1.) foglaltatik : 

„Quoniam vero nostra monita, expostulationes et pro-
testationes in irritum cesserunt, idcirco auctoritate omnipo-
tentis Dei, S. S. Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra vobis, 
V. V. F . F. ac per vos universae Ecclesiae declaramus eos 
omnes, qualibet dignitate, etiam specialissima mentione 
digna, fulgentes, quarumcunque provinciarum Nostrae ditio-

nis atque almae hujus Urbis invasionem, usurpationem, 
occupationem vel eorum aliqua perpelrarunt, itemque ipso-
rum mandantes, fautores, adjutores, consiliarios, adhaerentes 
vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem 
quolibet praetextu et quovis modo procurantes vel per se-
ipsos exequentes, majorem excommunicationem aliasque 
censuras et poenas ecclesiasticas a sacris Canonibus, Aposto-
licis Constitutionibus et Greneralium Conciliorum, Triden-
tini praesertim (Sess. 22. c. 11 de Reform.) decretis inflictas 
incurrisse juxta formam et tenorem expressum in superius 
commemoratis Apostolicis litteris Nostris die 26 mart. a. 
1860. datis." 

Ezután felhívja a pápa a világ püspökeit, hogy hive-
ikkel együtt imádkozzanak ezen kiközösítettek megtéré-
seért. 

Minthogy pedig a szentatya az egyházbirtok elrablóit 
már 1860 marczius 26-án is kiközösítette s fentebb idézett 
soraiban ezen kiközösítésre hivatkozik, a marmarosi katho-
likusok megnyugtatására, valamint hogy fegyvert adjunk 
kezükbe, álljanak itt a „Cum catholica Ecclesia" 1860 
marcz. 26-án kelt apostoli iratnak a kiközösítést tartalmazó 
szavai : 

„Itaque post divini Spiritus lumen privatis publicis-
que precibus imploratum, post adhibitum selectae VV. 
F . F. N. N. S. R. E. Cardinalium Congregationis consilium, 
Auctoritate omnipotentis Dei et S. S. Apostolorum Petri et 
Pauli ac Nostra denuo declaramus eos omnes, qui nefariam 
in praedictis Pontificiae Nostrae ditionis provinciis rebellio-
nem et earum usurpationem, occupationem, invasionem et 
alia hujusmodi, de quibus in memoratis Nostris allocutioni-
bus die 20 Junii et 26 Septembris superioris anni conquesti 
sumus vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum 
mandantes, fautores, adjutores, consiliarios, adhaerentes vel 
alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quoli-
bet praetextu et quovis modo procurantes vel per seipsos 
exequentes majorem excommunicationem aliasque censuras 
ac poenas ecclesiasticas a s. Canonibus, Apostolicis Consti-
tutionibus et G-eneralium Conciliorum, Tridentini praeser-
tim (Sess. 22. c. 11. de reform.) Decretis inflictas incurrisse et, 
si opus est, de novo excommunicamus et anathematizamus, 
item declarentes ipsos omnium et quorumque privilegiorum, 
gratiarum et indultorum sibi a Nobis seu Romanis Pontifi-
cibus Praedecessoribus Nostris quomodolibet concessorum 
amissionis poenas eo ipso pariter incurrisse ; nec a censuris 
hujusmodi a quoquam, nisi a Nobis seu Romano Pontifice 
pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo et 
tunc cum reincidentia in easdem censuras eo ipso, quo con-
valuerint) absolvi ac libarari posse; ac insuper inhabiles 
et incapaces esse, qui absolutionis beneficium consequantur, 
donee omnia quomodolibet attentata publice retractaverint, 
revocaverint, cassaverint et aboleverint ac omnia in pristi-
num statum plenarie et cum effectu rediutegraverint vel 
alias debitam et condignam Ecclesiae ac Nobis et huic S. 
Sedi satisfactionem in praemissis praestiterint. Idcirco illos 
omnes, etiam specialissima mentione dignos, nec non illorum 
successores in officiis, a retractatione, revocatione, cassatione 
et abolitione omnium, ut supra, attentatorum per seipsos 
facienda vel alias débita et condigna Ecclesiae ac Nobis et 
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dictae S. Sedi satisfactione realiter et cum effectu in eis-
dem praemissis exhibenda praesentium Litterarum seu alio 
quocumque paetextu minime liberos et exemptos, sed sem-
per ad haec obligatos fore et esse, ut absolutionis beneficium 
obtinere valeant, earumdem tenore praesentium decernimus 
et pariter declaramus." 

Ez a kiközösitési okmánynak „szószerinti szövege." 
Ide i r juk még a marmarosiak megnyugtatásául az 

oxcommunicatio major következményeit : (lásd Kőnek Egy-
házjogtan kézikönyve 1867-iki kiadás 476 lap) ,,A nagyobb 
kiközösités vagy u. n. kiátkozás (excomm. major) azonkí-
vül (t. i. hogy a szentségek felvételéből s kiszolgáltatásából 
záratik ki s az egyházhivataiokra való szenvedő képesség-
től megfosztatik, melyek az excommunicato minor köve t -
kezményei) a megfenyített személyt az egyházi élet min-
den malasztjaiból kirekeszti. Jelesül az egyházátok alá 
került kirekesztetik az isteni tiszteletből ; érette se mise 
nem szolgáltatható, se neve az egyházkönyörgésekben nem 
említhető, sőt, ha még bűnbánatban elhunyt volna is, addig, 
míg az átok alól fel nem oldoztatik, érette engesztelő mise-
áldozat be nem mutatható ; ő minden egyházhatóságból 
kivetköztettetik, a cselekvő és szenvedő választásjogtól 
megfosztatik, a pápai leiratoknak hasznát nem veheti, 
kivéve ha ilyen épen az excoinmunicatióra vonatkoznék, a 
keresztény temetés tőle megtagadtatik ; ő a szent székek 
előtt se mint ügyvéd, se mint tanú, se mint felperes, fel nem 
léphet, tehát az egyházbirói segély tőle egészen elvona-
t ik . . . . Az egyház parancsa szerint a többi hivek minden 
ily kiközösített egyénnel való érintkezéstől szigorún eltil-
t a tnak ; nem szabad vele közösen imádkozni, társalogni, 
egy szálláson lenni vagy közös asztalon vele enni, sőt még 
üdvözölni se: „Os, orare, vale, communio, mensa, negatur." 
A ki ezen parancs ellen vét és a tiltott közlekedést tovább 
fentart ja, a kisebb excommunicatio, sőt, ha vele a megfe-
nyített bűn tárgyára nézve közösül, mint bűnrészes, a 
nagy átok alá jön. De a törvény kivételeket enged, jelesen 
a lelkészre nézve, ki megtérítésére törekszik, az excommu-
nicált egyénnek hitvesére, szüleire, gyermekeire, cselédeire 
és tiszteire, valamint azokra nézve, kik e körülményt nem 
tudják vagy szükségből kénytelenek vele érintkezni : 

„Utile, lex, humile, reá ignorata, necesse, 
Haec quinque solvunt anathema, ne possit obesse." 

Kitetszik ezekből is, hogy az egyház azért fenyíti a 
nagy bűnösöket a nagyobb kiközösítéssel, „ut convertantur 
et vivant". S ezen eljárásra joga is van, mert ha valaki 
„Ecclesiam non audierit, sit sicut ethnicus et publicanus", 
mondja Krisztus urunk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, márcz. 14. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó f e l -

ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Folyt.) Klempa 
plébános után Simon Florent emelt szót s a „P. Lloyd" sze-
rint körülbelül ezeket mondta: „Sem indítványomban, sema 
budapesti iskolatanács javaslatában, nincs egyedül a kath. 
vallásoktatásról szó, hanem átalán minden felekezet vallás-

oktatásáról. I t t csak az oktatás nyilvánossága, mely a t ö r -
vény által biztosítva van, valamint a tartandó vizsgák s 
mi a fődolog, azon tanok jőnek tekintetbe, melyek előadat-
nak. Az oktatást, vizsgákat s a tanokat titokban tar tani 
pedig annyit tesz, mint azokat a nyilvánosság elől elvonni ; 
másrészt azon községnek, mely az iskolákat fentar t ja , 
jogában s kötelességében áll tudni, mi taníttatik. Az egyén 
hitével a község nem törődik. 

Megtörtént — s ez adott alkalmat indítványomra, 
hogy a vallástanitó megszűnt a vallást előadni, midőn az 
iskolaszék egy tagja a terembe lépett s kijelentette, hogy 
mindaddig hallgatni fog, míg a betolakodó nem távozik. 
De ez magával Zichy Antal tanfelügyelővel is megtörtént, 
ki zárva találta azon a jtókat, melyek megett a vallás tan í t -
tatott. A vallás hagyományos tisztaságát megőrizni nem 
veszélyes az államra, de igenis az oly dogmák becsempé-
szése, melyekről a király kijelentette az egész ország előtt, 
hogy tűrni nem fogja. S ily dogmák becsempészését a 
városi közönség se fogja tűrni s azért éberen fog őrködni." 

A M. A. Simon Florent beszédéből azt idézi, „hogy 
S. FI. a papok befolyását nagyon kárhozatosnak találja a 
nép szellemére. A városnak nemcsak joga, hanem köteles-
sége a hittanitást ellenőrizni az iskolákban. A rejtekben 
való munkálkodás minden esetre káros és őrködni kell, 
nehogy általa az ifjúság kebele megmétolyeztessék. El kell 
tiltani az ily kár03 működést, mielőtt megnyomorítana egy 
nemzedéket." 

Sajnáljuk, hogy a városi képviselőtestület nom alkal-
maz gyorsírókat, hogy a mondott beszédeket egész ter je-
delemben s egész hitelességgel olvashatnók s igy annál 
biztosabban elmondhatnék felettük nézeteinket. Igy azon-
ban kénytelenek vagyunk egyik másik lap tudósítójának 
jobb vagy gyengébb emlékezőtehetségére, falfogására vagy 
tudósítói jó szándékára bizni magunkat s ezekre építeni 
észrevételeinket. 

Azt mondja S. FI. úr, hogy indítványában nem pusz-
tán a kath. vallásoktatásról tett említést, hanam a fe lügye-
letet minden vallásfelekezet vallásoktatására kívánja k i t e r -
jesztetni. S Fl. úrnak, úgy látszik, emlékezőtehetsége igen 
kezd gyengülni ; mert indítványának első tárgyalásakor, 
mikor Klempa plébános ellene felszólalt, S. FI. úr egyenesen 
kijelentette, hogy indítványa csakis a katholikusok ellen 
van irányozva. De ezt S. FI. úr mostani beszédében is 
megerősíti, mert megvallja, hogy inditványát a kath. h i t -
oktató eljárása folytán teszi. Különben pedig elhiheti S. FI. 
úr, hogy a városhatóság beleszólását a vallási dolgokba a 
lutheránusoknál és zsidóknál még csak megkísérteni se 
fogja merni, mert ezeknek nincs közösiskolájuk; a k á l v i -
nistáknál pedig, ha merészelend beleszólni a vallási dol -
gokba, iszonyú kudarczczal fog vísszautasittatni ; mert a 
protestáns vallásfelekezetnek van önállósága, autonomiája, 
melynek alapján vallási s egyházi ügyeit önmaga, a vallás-
felekezeti hatóság, a presbyterium, kezeli Avagy azt hiszi 
Pestváros képviselőtestülete, hogy ő, mint a főváros ható-
sága, mely minden vallásfelekezetű polgárokból van össze-
állítva, már eo ipso vallásfelekezeti hatóság, presbyterium 
a protestánsoknál, püspök a katholikusoknál, főrabbi a 
zsidóknál ? Ugyan kisértse meg a protestánsok credojába 
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beleszólni. Oly kudarczczal fogják onnét elutasítani, a mi -
nőt valóban megérdemel oly hatóság, mely jogkörét min-
denre ki akar ja terjeszteni. 

Igaz, hogy a protestánsok ezen ellenőrzési vi tában 
most hallgatnak. De igen csalódik S. FI. és a képviselőtes-
tület, ha azt hiszi, hogy ezen hallgatás által a protestánsok 
elismerik a városhatóság jogát credojukba belebeszélni. 
Quit tacet, consenti re videtur ugyan, de csak videtur. Ezen 
hallgatásnak oka protestáns részről abban rejlik, hogy 
protestáns atyánkfiai tud ják , miszerint ez inditvány, illető-
leg határozat, pusztán s kizárólagosan a katholikusok ellen 
van intézve. Yárady képviselő úr ugyan azt mondta, hogy 
a protestánsok is elfogadják az ellenőrzést, de ezt aligha 
komolyan értette vagy ha igen, nem ismeri a protestáns 
autonómiát s négyszem közt aligha nem fogják hittársai 
téves nézeteit helyreigazítani. 

De talán azt fogja S. FI. úr vagy a képviselőtestület 
mondani, hogy a protestánsoknál nincs ily ellenőrzésre 
szükség, mert ők, miként S. FI. úrnak megjegyezni tetszett, 
a „vallás hagyományos tisztaságát megőrzik" s igy nem 
veszélyesek az államra. A protestánsok ugyan meg fognák 
S. FI. úrnak köszönni, ha reájuk fogná, hogy a vallásban 
stagnálnak, megmaradnak a régi hitvallásnál s hitüket 
nem fejt ik ki koronkint. De a mellett, hogy a hitbeni stag-
nálást a protestánsok elutasítanák maguktól, még tudat lan-
ságot is árul el az, ki azt gondolja, hogy a protestánsoknál 
a bit terén, a dogmákban, nem történik semmi változás. 
Hát a „Protestáns reformegyletről " nincs tudomása S. FI. 
ú rnak? Hát azt nem tud ja , hogy a protestánsoknál, például 
Krisztus istenségéről, feltámadásáról, mily ellentétes ál l i -
tások léteznek ? Hát azt nem tudja S. FI. úr, hogy a pro-
testánsok közt is vannak úgynevezett ultramontánok ? 

jezsuiták, vannak reformerek, k ik egymással épúgy küzde-
nek, mint a katholikusok a liberális kathplikusokkal ? Már 
ha a nemes város minden vallásfelekezet felett akar jur is -
dictiót gyakorolni, a vallás tanitást ellenőrizni, „a vallás 
hagyományos tisztasága felett őrködni," legyen szives k i -
jelenteni, protestáns téren melyik iskolához szegődik, a 
reformpárthoz vagy az orthodoxokhoz ? Tessék kijelenteni, 
a zsidók részéről melyik pártnak, a reformereknek vagy 
orthodoxoknak ad-e igazat s melyik pártot t a r t j a ál lamve-
szélyesnek ? Azt tudjuk, hogy S. FI. úr s a képviselőtestület 
kath. téren a liberálisokhoz szegődött. Hát protestáns és 
zsidó téren melyik párthoz szegődik, tessék megmondani, 
mert ezt szükséges tudni, ha önök minden vallásfelekezet 
felett joghatóságot akarnak gyakorolni. Hiszen csak meré-
szelje a városi hatóság megmondani, hogy a protestánsok és 
zsidók közt is a reformpárthoz szegődik s ennek javára 
akar a vallásoktatásba beleelegyedni, ugyan irgalmatlanul 
megviseli őt az ortkodox párt s nem igen lesz neki kedve a 
protestáns és zsidó vallás ügyeibe beleavatkozni. 

(Folyt, köv.) 

ROMA, márczius 13. A t r i d u u m s z e n t P é t e r 
t e m p l o m á b a n . Nt. szerkesztő úr ! Mégis csak tudós em-
berek a prédikátorok, különösen azok, k ik a tiszta igazság 
terjesztésének hevétől lángolván, a világvárosba bevándo-
roltak azon szándékkal, hogy itt bámulandó, de nem i r igy-

lendő, észtehetségükkel, elragadó, de senkit meg nem hódító, 
szónoklataikkal, felvilágosítsák a még sötétségben bujkáló 
rómaiakat az iránt, mit kelljen tulajdonképen hinniök, ha-
hogy a mostani előrehaladott korral ők is egyenlépést t a r -
tani s felvilágosodottaknak tekintetni akarnak. 

Hogy eme czéljukat véleményük szerint könnyebben 
elérhessék, jónak lá t ták nevűkhez méltóképen az ellen pro-
testálni, hogy szt. Péter apostol valaha Rómában volt ; 
mert ez esetben, ha t. i. szent Péter soha se volt Rómában, 
nem igaz, hogy a kegyetlen Neró császár alatt. 67 évben 
Kr. sz. u. szt. Pállal a nemzetek apostolával, itt vértanúhalált 
szenvedett. 

A mit tehát a világ- s egyháztörténelem oly hűen fe l -
jegyzett, a mit a kath. anyaszentegyház, mint Krisztus 
urunk által alapitott legszentebb társulat, a napnál fénye-
sebb adatokkal bebizonyított ténynek tart , sőt alaposabb 
s meg nem másitható bizonyíték okáért első látható fejének 
Rómában tartózkodási idejét 25 évre, 2 hónapra és 7 napra 
teszi, azt most néhány vándor féltudós amúgy könnyeden 
meghazudtolni iparkodik. Bámuld tehát ó együgyű s tudat -
lan kath. világ a nagy bölcseséget és tanulj történelmi ada-
tokat a Rómába vándorolt protestáns prédikátoroktól. 

No, de hagyjuk őket, hadd mulassák magukat a k u -
darcz után s okuljanak jövőre mind ők, mind kóborló t á r -
saik, mert megtanulhatták, hogy nem könnyű a még élő 
hittel biró rómaiakat tévútra vezetni s arra birni, hogy 
holmi népámitók állításainak hitelt adjanak. Nagyobb okuk 
van ezeknek atyáiktól r á juk szállott hagyományhoz erősen 
ragaszkodni, Krisztus egyházának tanitását mindenben 
hallgatni, mint jöt t-ment pénzcsalóknak hinni. 

Legfényesebb tanúbizonyságát adá a római nép ebbeli 
meggyőződésének márczius 8. 9. és 10-dik napjaiban. T u d -
ván ugyanis, hogy az emiitett hazug állitás által nemcsak 
hitük sértetett meg, hanem sz. Péter és Pál apostolok is, 
azért az itteni kath. ügyeket gondozó társulat tagjai, a h i -
vők véleményét osztván, azon kérelemmel já ru l tak a vat i-
káni káptalanhoz, engedné meg a három nevezett napon az 
apostolok fejedelmének templomában, hol hamvai nyug-
szanak és a Cathedra s. Petri legbecsesebb ereklye gyanánt 
tiszteltetik, ünnepélyes ájtatossággal bebizonyíthatni a város 
védszentjei iránt való ragaszkodásukat és a hitetlenek áll í-
tásaitól teljesen elütő hitüket. A káptalan nemcsak hogy 
nem engedett a legnagyobb készséggel ebbeli kérésüknek, 
de az ünnepély emeléséhez még tetemes segítséggel is já ru l t 
és igy a triduum lehető legfényesebben ütött ki. Emelé azt 
leginkább a roppant sokaságú nép valódi buzgósága. A 
nagy templom mind a 3 nap alatt zsúfolásig tömve volt ; 
kivált utolsó napon, mely vasárnapra esett, az esős idő 
daczára 30 ezerre mehetett a megjelenők száma. Ha az 
ember saját szemeivel nem látná, mondhatná, ez roppant 
nagyítás egy templomban egyszerre 30 ezer embert látni. 
Pedig erről bizonyságot tehet egy igen derék hazánkfia, 
tek. Radl Ödön nagyváradi fiatal ügyvéd, ki ez alkalommal 
itt mulatván, eme nyilatkozatra f akad t : ugy seregesen 
tódulni a népet a templomba még soha se lá t tam". Ebből 
következtethetni, hogy ily vallási tüntetést csak oly nép 
tanúsíthat, melynek keblében valódi hitbeli meggyőződés, 
sz. vallásához s annak szentséges fejéhez való őszinte vonza-
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lom, honol. — Egy másik vidéki egyszerű munkásember 
látván sz. Péter piaczán hullámzani a tengernyi népet, f e l -
kiáltott : Uram, Istenem, azt mondják, hogy már nem lesz-
nek többé katholikusok; hát ez minek a je le?! Mily hitet 
vall ama kétszáz fáklyás, kik a kitett oltáriszentség előtt a 
puszta köveken egész ajtatosság alatt térdre borulva egy 
szivvel lélekkel a többi buzgólkodókkal együtt a Boldogsá-
gos szűznek pártfogásaért esedeztek ily hangos szavakkal : 
„Sancta Maria sueeurre miseris", „Mater Jesu Christi" 
..Ora pro nobis" !? E kérdést még a hitetlenek is könnyen 
megoldhatják, mert tudják, hogy ezek római grófok, őrgró-
fok, nemesek, előkelő polgárok, öregek s i f jak , mind katho-
likusok, a pápa hivei voltak. 

Midőn végén a legméltóságosabb oltáriszentséggel 
Antici Mattéi konstantinápolyi patriarcha által megáldat-
tunk, haza távoztunk azon lelki örömmel s tapasztalatból 
merített erős hittel, hogy a katkolikusok nemcsak hogy 
nem léteznek, hanem Krisztus Ígérete folytán a sátán erő-
ködésein győzedelmeskedni is fognak és készek mindenkor 
nyíltan megvallani azt, aki mondta: „ A k i m e g v a l l 
e n g e m a z e m b e r e k e l ő t t , én i s m e g v a l l o m ő t 
a z é n m e n n y e i A t y á m e l ő t t . " — Szentséges a tyánk 
kedvező egészségi állapotáról személyesen meggyőződni 
szerencsés voltam, midőn mult hónap 27-én egy magyar 
embernek ügyében szentséges személye előtt megjelentem. 

A fentebb leirt triduumban ő szentsége is részt vett, 
megjelenvén mindannyiszor észrevétlenül a templom hátulsó 
erkélyén és onnan atyai áldásában részesítvén szivböl sze-
rető gyermekeit. Böjti cursust is tart rendesen a szentatya 
minden vasárnap. E napokon ugyanis a lelkipásztorok hí-
veikkel megjelennek nála, kis beszéddel üdvözlik, melyre 
aztán ő szentsége kegyesen válaszolván megmagyarázza az 
e napokra eső sz. evangelium szavainak értelmét s mind-
annyiszor könnyeket csal ki a hallgatók szemeiből. Meg-
ható volt hallani azon zokogást, mely legközelebbi vasá r -
nap a Vatikán termeiben történt. 

A beszédet tartó szónok eme szavaira: „Igen, szent-
séges atyánk, a mi szivünk, indulataink, éretted epednek és 
érjen bennünket bármily sors és csapás, sőt halál is, mi 
mindig élünk és halunk I X . Piusért", mire egy fájdalom-
mal teljes hangra, „ s e m p r e c o n P i o IX., s e m p r e d i 
P i o IX. , s e m p r e p r o P i o I X . " mindnyájan sírásra 
fakadtak. Ez eseménynek fül- és szemtanúja volt H a l á s z 
M i h á l y pécsmegyei nyugalmazott plébánus, ki mint az 
illető parochiának ez idén hive szintén jelen volt e megható 
jeleneten. 

Gmitter Alfonz. 

NANCY. (Vége.) H o g y c s e l e k s z i k e g y s z a -
b a d e l v ű v á r o s i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t . A képviselő-
testület eljárásának egyedüli okául azt hozza fel, hogy az 
iskolatestvéreket gyűlöli. Ezt már régen tudjuk. De nem is 
erről van szó azaz nem arrólkit gyűlöltök s kit pártfogoltok 
ti, hanem igenis arról, hogy titeket ezen városnak polgárai 
választottak azon megbízással, hogy az ő nevükben vigyé-
tek a város ügyeit s kezeljétek a városi pénzt és pedig be-
csületesen, méltányosan és igazságosan. Váljon ezt teszi-

tek-e? Ezer gyermek látogatja a testvérek iskolait vagy 
tizenkétszáz a községi tanodákat. Miért tehát ezekre min-
dent költeni, amazokra pedig semmit? A községi iskolák 
28,000 frankba kerülnek évenkint, de a testvéreknek nem 
akartok ezentúl semmit se adni. Hivatkozva az egész kö -
zönség lelkiismeretére azt kérdezzük tőletek: igazságos-e 
eljárástok ? 

Ez se nem igazságos, se nem szabadelvű. 
A családapáknak szabadsága van gyermekeik t an í -

tóit tetszés szerint választani u g y , mint ezt bizalmuk 
sugallja nekik. Hogy meritek tehát azoknak választását, 
k ik gyermekeiket az iskolatestvérekhez küldik, mintegy 
indirecte korholni azáltal, hogy ez utóbbiaknak segélye-
zését megszüntetitek ? Hozzá járul , hogy a legkisebb kép-
zelhető okot se hozhatni fel ezen önkényes eljárás támoga-
tására. Az iskolatestvérek tanítási modora legalább is annyit 
ér, mint az, mely a községi iskolákban alkalmaztatik ; pedig 
ez utóbbiak kitűnőek Nancyban. Kit akartok tehát ütni 
ezen önkénykedő rendszabálylyal ? 

Tud juk kit . A szerzetes ruháját , magát a szerzetest s 
a szerzetesben a városi polgárságnak azon részét, mely a 
testvéreket szereti és pártolja. S hogy ezen „nemes" czélt 
elérhessétek, vissza nem riadtatok még a legvégső há ladat -
lanságnak cselekedetétől se. 

Az iskolatestvérek ötven év óta tanitanak Nancyban. 
Azóta ezer még ezer gyermek, a jelenlegi generatióüak na-
gyobb része, tőlük nyerte az életre való mindenképeni k i -
képeztetést, miáltal a város több százezer frankot megta-
karított . S most ezon félszázados szolgálatokért ime a városi 
képviselőtestület háladatossága. 

Ha az iskolatestvérek ma bezárják iskoláikat, legalább 
is ezer gyermek tanitás nélkül marad s a város rögtön 
vagy százezer f ranknyi költséget tehet, bogy e gyermekek 
számára u j iskolákat építsen. De a liberálisok a képviselő-
testületben nem törődnek ezzol, hiszen nem az ő pénzük 
az, melylyel a testvérek helyettesítését fedezni keilend ; de 
a városnak, mint ilyennek, érdekével se törődnek ; ha még 
súlyosabbá teszik az amúgy is már eléggé nehéz költség-
vetést, ők nem bánják, csak antikatholikus fanatismusukat. 
hüthessék le azáltal, hogy az iskolatestvérekkel éreztessék, 
miszerint a választó polgároknak vigyázatlanságánál fogva 
ők az urak, k ik a kezükbe letett hatalmat , mint miden li-
berális képviselőtestület, választóik ellen felhasználandják 
s ezt kitűnő módon azáltal tet ték, hogy épen a Megváltó 
születése napján egy époly szégyenletes, mint igazságtalan, 
határozatban kifejezést adtak a katholicismus elleni azon 
bárgyú gyűlöletnek, mely az igazi liberalismust mindig 
mindenütt jellemzi. 

K E L E T I N D I A . M i s s i ó i t u d ó s í t á s a k e r e s z -
t é n y s é g á l l á s á r ó l . (Folyt.) T h e S t . X a v i e r ' s 
C o l l e g e . Azon élénk részvét, melyet az első katholikus 
high school nemcsak a benszülötteknél, hanem még az an-
goloknál is, keltett, azon határozatra birta az atyákat, hogy 
egy tökéletes, teljesen szervezett, akadémiát alapítsanak, 
melyben egymás mellett az elemi s gymnasiális tárgyakon 
kivül a latin s görög magasabb nyelvészet, sanskrit, termé-
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szettudományok, bölcsészet és bittan is tanittassék. E hatá-
rozat, mely 1867-ben még csak jámbor óhajtás volt, már 
1871-ben testté lett, amennyiben az akadémia, egy remek, 
óriásmérvű, épület ma az esplanadeon, Bombay városának 
legszebb terén, készen áll. 

Az akadémiának első megalapítása, illetőleg a tervnek 
létesitése s az első segédeszközöknek előteremtése Steins 
püspöknek érdeme, ki e nagyhorderejű intézetnek létre 

jöttét kivált az által tudta lehetségessé tenni, hogy annak 
számára nemcsak a katholikusoknak, hanem, mi a dolognak 
pénzügyi oldalát tekintve sokkal fontosabb volt, még a 
gazdag hindu- s perzsavallású előkelőknek rokonszenvét 
és pártolását is kinyerni sikerült. Mindazonáltal a munká-
nak nehezebb része utódjára, a jelenlegi püspökre, Meurin 
Leóra maradt, ki is legott felszenteltetése után minden kö-
vet megmozdított, hogy tisztelt elődjének annyi dús áldást 
igérő eszméjét gyakorlatilag érvényesítse. A jézustársasági 
német tartomány Wagner atya személyében époly ügyes, 
mint fáradhatlan, épitészt küldött a hely színére, kit nehéz 
munkájában számos gyakorlott s szorgalmas világi testvér 
gyámolított. A hitküldérek vetélkedtek a többi hívekkel a 
jótékony adományoknak gyűjtésében, mit tenniök annál in-
kább kellett, minthogy az emelkedő épületnek egész költ-
ségvetése szerint 300,000 rúpia azaz annyi forint kizárólag 
ez úton vala fedezendő. Megjegyzendő azonban, hogy a 
keletindiai kormány, mihelyt a megkezdett műnek szeren-
csés haladása constatált ténynyé lőn, önkényt 60,000 rú-
piát ajánlott fel, sőt a biztos sikernek erős reményében ép 
oly önkényt előre is megígérte, hogy a létesítendő katholi-
kus intézetet mint a bombayi egyetemnek kiegészítő részét 
tekinteni s minden felsőbb állami tanintézeteket megillető 
jogokkal felruházni fogja. 

Igy viselik magukat a protestáns angol koronának 
protestáns és pogány helytartói s hivatalnokai pogány or-
szágban a katholikusok irányában. 

Ugyancsak a kormány 32,700 négyszög ölnyi tért is, 
melynek középértéke hivatalos becslés szerint 225,000 rú-
piára rúg, ajándékozott a püspöknek, sőt azt is megengedte, 
hogy ez utóbbi ezt bárhol az esplanadeon maga választhassa. 
1867-ben xaveri sz. Ferencznek nevenapján kezdődött az 
építkezés. Az épület egy középső részből és két szárnyépü-
letből áll, amaz 200 lábnyi hosszú, emezeknek mindegyike 
160. A középső rész négyemeletes, legfelül egy gazdagon 
berendezett csillagda, melynek létesítésére egy perzsahitű 
főúr, Cawasjee Jehangier, kinek eszeágában sincsen valaha 
kereszténynyé lenni, 5000 rúpiát ajándékozott, míg ezenkí-
vül egyszersmind további 2000 rúpiával örök alapítványt 
is tett néhány kitűnő tanulónak megjutalmazására. 

(Folyt, köv.) 

Y E G - Y E S E K . 
— A bajor kormánynak egy érdekes határozata fek-

szik előttünk 1855-ből. Braun Tamás regensburgmegyei pap 
nem akarta a szeplőtelen fogantatás dogmáját elfogadni s 

miután a tagadásban makacsul megmaradt, a püspök által 
kiközösittetett az egyházból. Ez által elvesztvén hivatalát 
kenyér nélkül maradt s a kormányhoz fordult, hogy ez 
neki mint papnak az állam által minden felszentelt pap 
számára biztosított eltartást kiadja. A kormány, h iva t -
kozva az excommunicatióra, mely Braun felett kimondatott, 
az eltartást megtagadta. Braun pört indított a fiscus ellen 
s azt három forum előtt elvesztette. Braun akkor azt áll í-
totta a fiscus ellenében, hogy ő a) daczára annak, hogy a 
dogmát el nem fogadja s daczára annak, hogy e miatt k i -
közösittetett, katholikus s ilyenül kíván mindenki által 
tartatni, míg ő önmaga ki nem jelenti, hogy a kath. egy-
házból kilépett s b), hogy az excommunicatiónak külsőleg 
az állammal szemben semmi befolyása se lehet. A legfőbb 
bajor törvényszék Braun ezen replicájára 1860 május 3-án 
igy felelt : „Eltekintve attól, hogy a kath. egyháznak jogá-
ban áll a hozzá tartozóktól minden általa dogmatice megha-
tározott tétel elfogadását követelni és hogy jogában áll 
minden határozott és makacs ellenmondást, irányulon ez 
bár csak egyetlen dogma ellen, a nagyobb kiközösitéssel 
büntetni, a jelen esetben elég az, hogy az illetékes egyház-
hatóság a kiközösítést kimondotta. Hogy a püspöki 
hatóság ebben jogkörének határai közt cselekedett, k é t -
séget nem szenved. A világi törvényszék pedig nem compe-
tens annak eldöntésére, váljon az excommunicato vádló 
ellen jogosan mondatott-e ki. S minthogy vádló az illetékes 
fensőbb egyházi forum előtt nem keresett jogorvoslást, a 
jog értelmében az excommunicato jogérvényes." — Igy 
itélt a bajor királyi hatóság 1860-ban. Es most? Most nem 
az egyház határozza meg, ki katholikus, hanem mindenki 
maga. Lutz elmélkedhetnék ez Ítélet felett. 

— Az olasz parlamentben a petitiók tárgyalására 
több képviselő a vasárnapot kívánta kitüzetni. Mások ez 
ellen küzdöttek, különösen a ministerelnök, kijelentvén, 
hogy hatnapi munka után a képviselőknek szükségük van 
legalább egynapi nyugalomra. — Igen, de a néptől, a sze-
gény munkás néptől, a kisebb hivatalnokoktól, megvonják 
a kormányok ezen nyugnapot. A hivatalszobákban nálunk 
is dolgoztatnak a kormány s hatóságok, a gyárakban a 
szegény néppel a tőzsérek. S mit gondolnak a kormányok, 
váljon a kisebb hivatalnokoknak s muukás népnek nincs 
szüksége hatnapi szakadatlan munka után egy nyugnapra? 
A mózesi törvény még a barom számára is rendelt nyugal -
mat, csak a liberalismus dicső korszakában nincs nyugta a 
népnek. Istenről, kinek e napot szentelni kell, nem is szó-
lunk. De hisz a milyen a jónap, olyan a fogadj Isten. T a -
pasztalják ezt már a kormányok s még jobban fogják 
tapasztalni. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa. számára. 

Összeg az előbbi számból: 1283 forint 49 kr., 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 27 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Győry László gróf 50 ft. — 
Lipthay Sarolta — „ 30 kr . 
Vincze Eva — „ 20 k r . 
Markula Mária — „ 20 kr . 
Antal Rozália — „ 10 ki-
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, márezius 30-án. £ 0 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Fm. Simor János primás ő herczegsé-
gének körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a 
közegyházi hagyományt.— lnfallibilis-e a pápa ? — E g y -
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ö herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Folytatás.) 

Petrus Ballerinius in haue inquirit quaestionem : ') 
Quam sera contrariae (infallibilitati Romani Pontificis) sen-
tentiae initia et quatenus inter catholicos recipi et in scho-
las induci ac propagari coeperit ? Respondet sic : „Dubitari 
non posse videtur, quin eadem sententia inter catholicos 
theologos irrepserit ac invalescere coeperit eodem fere tem-
pore, occasione eadem iisdemque auctoribus, q u i b u s s u b 
P i s a n a m S y n o d u m e t C o n s t a n t i e n s e m i n d u -
c t a f u i t o p i n i o de Conciliorum generalium auctoritato 
supra ipsum Romanum Pontificem." Dein Petrum de Alliaco 
et Joannem Gersonium nominat, velut huius antea inaudi-
tae apud Catholicos opinionis auctores. 

Valde autem falloretur, qui existimaret ambos hos 
viros, magistrum et discipulum, sibi constitisse. In incon-
stantia ac paradoxis effutiendis opiiiionibus sibi simillimi 
fuere. Joannes Gersonius ipse fatetur sententiam, quae 
negat Romani Pontificis infallibilitatem, esse novam et 
contrariam ante Concilium Constantiense communiter fuisse 
tentam ; dicit namque : 2) „ F a 11 o r, s i n o n a n t e c e l e -
b r a t i o n e m h u i u s s a c r o s a n c t a e C o n s t a n t i e n -
s i s S y n o d i s i c o c c u p a v e r a t m e n t e s p l u r i mo-
r u m , l i t t e r a l i u m m a g i s q u a m l i t t e r a t o r u m , 
i s t a t r a d i t i o , u t o p p o s i t o r u m d o g m a t i z a t o r 
f u i s s e t d e h a e r e t i c a p r a v i t a t e v e l n o t a t u s 
v e l d a m n a t u s . " Ipse quoque Gersonius agnovit Roma-
nae Sedis in fide indefectibilitatem sive infallibilitatem. In 
sermone coram Alexandro V. Papa habito 3) hanc rationem 
assignat, cur Graeca Ecclesia erroribus vitiata fuerit, non 
autem Latina: „quia, dicit, Latinitas ipsa purior et imma-
culata Sedem habet Petri, pro cuius fide, ne deficeret, spe-
cialiter oravit ille, qui in omnibus exauditus est pro sua 

1) Append, de infallib. Pontif. §. XII. 
2) De potest, ecclesiast. Consid. XII. 
3) De pace et union. Graecor. III . Consid. 

A szt. ünnepek miatt a jövő szám 

reverentia ; —- — propterea laborandum est, ut omnes obe-
diant uni Capiti, sicut laborandum est ad unitatem. Ipsi 
(Graeci) teuere debent determinationes factas per Sanctum 
Papam Romanum". 

Interim fatendum est auctorem hunc tradidisse absur-
dissima quaeque suis in Opusculis, quae recensere longum 
foret. Aliqua attingere suffecerit. Docuit posse contingere, 
ut Ecclesia reducatur ad unicam personam fidelem ; item, 
posse dari casum, quo generale Concilium legitime valeat 
convocari per minimam vetulam. „Nec dico Ecclesiam uni-
versalem posse reuniri, cum ipsa schismate non possit dividi, 
quia etiam in unico supposito potest salvari. . . . Dixi, quod 
ad imperatorem in casu pra9senti convocatio Concilii vide-
atur pertinere. Quodsi non sit, devolvitur haec convocatio 
ad reges et principes primo, post ad communitates et alios 
dominos saeculi ; quodsi non essent, devolvetur ad cives et 
rusticos, post, usquequo deveniret ad minimam vetulam. 
Sicut enim universalis Ecclesia potest salvari in minima 
vetula, sicut factum est tempore passionis Christi, quia est 
salva facta in Virgine Beata, sic ad salvationem universalis 
Ecclesiae potest convocatio Concilii fieri per minimam ve-
tulam"4) Docuit Papam in haeresim lapsum non esse ipso 
facto depositum, sed deponendum, interea vero posse ipsi 
obedientiam denegari, imo posse ipsum incarcerari, l igariet 
in mare demergi.5) Docuit, quod ad universitatem Parisien-
sem, filiam regis, spectet secundum doctrinam de sanctae 
Ecclesiae judicare gubernamine. 6) Docuit non aliam Ro-
mano Pontifici a Christo collatam fuisse potestatem, quam 
quae etiam minimo mundi Episcopo collata est, idost, ligandi 
per poenitentias et solvendi culpas, quam tamen amittit 
Papa, si sit in peccato mortali 7). Vir hic per sua scripta 
comprobavit verum esse, quod dicit : 8) „diebus istis malis, 
quando Studium theologiae refriguit, quoniam magna ex 
parte dissipatum est, ubi potissime florere solebat." Censet 
Petit-Didier 9) dignum Gersonii opus, quod aeterna obli-
vione sepeliatur et indignissimum, cui fides adhibeatur in 
his omnibus, quae contra Romanam Sedem declamavit. 
„Gersoni contra Papas fanatico solitum etiam fuit in caete-

4) de modis vivendi. 
5) de auferib. Papae. 
6) Serin, ad popul Paris. 
7) de modis vivendi. 
8) Tract, de examin. doctrin. 
9) Dissert, de Concil. Constant. 

24 
ápril is 6-dikán jelenik meg. 
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ris ad extrema prosilire," ait Carrara. 10) Mirum proinde 
non est, quod Ludovicus XIV. novam Gersonis operum 
editionem prohibuerit, sed hoc maxime mirandum, scripto-
rem adeo saepe furibundum, sibi contradicentem, Sedis 
Apostolicae irreverentissimum, pro auctore aurei operis „de 
imitatione Christi" haberi potuisse, quod piissimo Thomae 
a Kempis tribuendum esse invictissimis argumentis demon-
stravit Joann. Bapt. Malou Episcopus Brugensis. 

Gersonius magistro utebatur Petro Alliaco, f 1425., 
qui falsissima et secum pugnantia docuit, nimirum 1. pro-
babile esse, ut Concilia generalia contra fidem errent, ideo 
licitum esse ab uno Concilio Oecumenico ad aliud provo-
care et inde ad universalem Ecclesiam, si possit tota Eccle-
sia convocari ; 2. posse fieri, ut omnino nulli in Ecclesia 
Sacerdotes remanerent, quo casu Deus ipse ordinaret Epi-
scopos et Sacerdotes idque Ecclesiae revelaret estque te-
merarium negare huius casus possibilitatem ; 3. Ecclesiam 
a Christo fuisse aedificatam super Scripturam Sacram; 
unde sequitur non exstitisse Ecclesiam Christi, antequam 
conscripta fuerunt Evangelia. Sedem Rornanam modo falli-
bilem, modo infallibilem, asseruit et earn Caput esse univer-
salis Ecclesiae modo defendit, modo negavit. En exemplum 
nssertae ab illo infallibilitatis Pontificiae: „Ad Sanctam 
Sedem Apostolicam pertinet auctoritate judiciali suprema 
circa ea, quae sunt fidei, judicialiter definire, cuius fides 
nunquam deficit, quia de S. Sede in persona Petri Apostoli 
in ea praesidentis dictum est Petro : Rogavi pro te, ut non 
deficiat fides tua." Ita defendit opinionem, suae hie enuncia-
tae conforment, intractatu theologico Clementi VII. a. 1387 
oblato. Postquam D. Bouix n ) errores et contradictiones 
Petri de Alliaco recensuit, sic concludit : „Quorsum haec de 
Petro All. commemorata? Non alium in finem, quam ut pa-
lam faceremus nihili faciendam esse huius theologi aucto-
ritatem. Sane cum eum nobis objiciunt tantisque laudibus 
extollunt Gallicani systematis propugnatores, merito re-
sponded posset : eius scripta nunquam perlegistis et virum 
hunc tanti faciendo decepti decepistis. Pudeat tandem ali-
quando dicti systematis sequaces inter auctoritates recen-
sere sciolum hoc et malesanum caput, quod schismatis dif-
ficultates perturbaverant atque in trausversum egerant." 

Inter primos Pontificiae auctoritatis et infallibilitatis 
impugnatores praeter Petrum de Alliaco et Joannem Ger-
sonem referendi sunt Joanne» Ahuainus et Joannes Ma-
jor, itidem doctores Parisienses, qui eapropter a Pontificum 
osoribus maximis cumulantur encomiis. Jam quid hi aucto-
res de Regibus docuerint, paucis attingendum est. Ac Joan-
nes quidem Gersonius 12) scribit: „Error est dicere terre-
num principem in nullo suis subditis, dominio durante, obli-
gari. Quin secundum jus divinum et naturalem aequitatem 
et verum dominii finem quemadmodum subditi debent fidem, 
subsidium et servitium Domino : sie etiam Dominus subdi-
tis suis fidem debet et protectionem ; et si eos manifeste et 
cum obstinatione, injuria et de facto prosequatur prineeps, 
t u n c r e g u l a h a e c n a t u r a l i s : v i m v i r e p e l l e r e 

i°) de prim. Rom. Pontif. 
») in Tract, de Papa t . 1. 
•2) Consid. 5. op. T. IV. 

l i c e t , l o c u m h a b e t e t i d S e n e c a e in t r a g o e -
d i i s : N u l l a D e o g r a t i o r v i c t i m a, q u a m t y r a n -
n u s . " Almainu3 vero13) a societata seu a republica non 
modo deponi posse Regem, minus recte suo munere fungen-
tem, docet, sed etiam puniri sie oportere, ut par noxae 
poeua sit. Nam societatem spoliare sese potestate, qua in 
suum principem pollet, non posse ; ulcisci autem contra, 
quod improbe factum a principe ipso fuerit, jure posse." 
Item docet „injuste damnato licere impetere principem et 
rebellare contra eum ; perspieuum enim esse, quod vim vi 
repellere liceat." Nec bis mitiora docuit Joannes Major.14) 
Elias Dupinius, aeque impugnator potestatis Pontificiae, 
in praefatione operibus Gersonii abs se editis praemissa, ve-
ram originem potestatis civilis et ecclesiasticae Tractatio-
nibus Gersonii, Almaini, Majoris, contineri scribit ac de 
Almaino speciatim agens inquit „quaestiones omnes, quae 
circa haec moveri possunt, a c c u r a t e enucleat." De 
sanguinaria Gersonii oratione loquens „ i n e a, ait, s u n t 
e g r e g i a e a d R e g e m e t l i b e r a e a d m o n i t i o n e s . " 
Ecce ! qui in Romanum Pontificem insurrexerunt, ii nec 
Regibus pepercerunt ! 

Mainachius Febronio, quod praedictis auetoribus 
velut Magistris usus fuerit in elueubrando virulento suo, 
quod contra Romanum Pontificem scripsit, opere, haec ob-
jicit:1 5) „Hos tu duces et magistros sequi consuevisti. At ho-
rum, inquis, sanguinariis doctrinis — nullo modo prorsus 
assentior. Itane vero ? Cur ergo p r o b a t i s s i m a 
opera eorum vocas, quos noveris in tam saevas tamque 
crudeles sententias incidisse? contra vero Romanam Eccle-
siam, etsi has reprobet, tamen, quasi monstris opinionum 
delectetur, adeo insectare? — a n sanguinaria illa portenta 
dogmatum reprobata esse ab Sede Apostolica — neges ? ut 
fidenter (conflandae invidiae causa) negavit is,16) quem tu 
laudas plerumque et quo auctore persaepe utere ? Miror 
equidem vos, qui circumspexisse omnia gloriamini, non vi-
disse, quod in Bullario Romano sit omnibusque propterea 
ante oculos versetur." Adducit dein Constitutionen], in Bul-
lario contentam,Pauli V. contra eorum nefarium et execran-
dum scelus editam, qui impias manus Principum personis 
admovere aut contra eorum salutem quomodolibet attentare 
non verentur. Tum prosequitur : „Et hos tamen (Romanos 
Pontifices) injuria — lacessere non verere, quos etiam 
C u r i a l i s t a s vocas probri nomine, cum seditiosorum 
sanguinariorumque dogmatum patronos summis laudibus 
eft'eras in coelum . . . Verumtamen si qui tibi vituperandi 
exagitandique unquam fuere, non ii fuerint, necesse est, 
qui detestantur, sed ii quidem certe, qui perniciosa atque 
immania opinionium monstra in hominum societatem indu-
cere conati essent. At longe te secus fecisse perspicue palam 
est . . . Curandum vero est tibi, ne quis isto maxime ca-

pite hos abs te postremos laudatos putet. Nam sic 
agis quandoque, ut ea probes, quibus seditiones concitari 

is) 1. de auctor. Eccl. 
") in Evang. Matth. 
•5) Epistolar. ad eundem Febron. t. 1. Romae 1776. 
i®) Auctor operis Dottrina délia Chiesa intorno alla suprema auto-

ritá di Re Venet. 1768. 
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crearique Regnis ac Regibus pericula videantur. Cognosce, 
tuane omnis haec sit oralio: p o t e s t a s P r i n c i p i s — 
t a m q u a m a h a r b i t r i o p o p u l ó r u m d e p e n d e n s 
m u t a r i , l u x a r i , a d s t r i n g i a t q u e i t a m u l t i s 
m o d i s a s u a o r i g i n ä r i a i n s t i t u t i o n e e t p r i m a 
s a n c t i o n e p r a g m a t i c a d i s c e d e r e p o t e s t . E x 
a e q u i s , s o l i d i s a c i n n o x i i s h i s p r i n c i p i i s 
R e g u m c o r o n i s p e r i c u l a p a r a r i , q u i s s o m n i -
a b i t , n i s i f o r t e a l i q u i s d e t r i v i o m o n a c h u s ? 
Si oculosin voluminis secundi tui pag. 553. conjeceris, istam 
sententiam agnosces profecto tuam." Denique Febronium 
inviat ad expendenda haec Tertulliani:17) „Iidem ipsi, qui 
per genios Caesarum in pridie usque juraverant, qui pro 
salute eorum hostias et fecerant et voverant, qui Christianos 
damnaverant, hostes eorum —Imperatorum — suntreperti. 
Christianus nullius est hostis, nedum Imperatoris, q u e m 
s c i e n s a D e o s u o c o n s t i t u i , n e c e s s e e s t , u t e t 
i p s u m d i l i g a t e t r o v e r e a t u r e t b o n o r e t e t 
s a 1 v u m v e l i t c u m t o t o R o m a n o i m p e r i o . " 
Principum Ministri, quibus Gersonii, Almaini, Fehronii, 
placita contra Ecclesiam Catholicam et eius Caput arrise-
runt, eosdem Principes vix attentos fecerint, quidnam prae-
dicti pontificiae potestatis oppugnatores senserint quidve 
docuerint et commendaverint de regia potestate ! 

Constat igitur tam de tempore, quo, quam de viris 
qui primi contra omnem retro antiquitatem in dubium vo-
care ausi sunt infallibile magisterium Romani Pontificis. 
Occasionem autom suas despumandi confusiones viris illis 
praebuit magnum Occidentis schisma, quod Ecclesiae cor-
pus annis quadraginta et uno discerpsit cuiusve sopiendi-
causa a. 1414. convocatum est Concilium Constantiense. 
Quae in huius Concilii sess. 4. et 5. de Romano Pontifice 
statuta sunt, veri, legitimi ac indubitati Pontificis supremae 
auctoritati nihil obsunt, nec quidquam contra superiorita-
tem Summi Pontificis supra Concilium Genorale probant. 
Etenim dum Concilium illa décréta fecit, generale nondum 
fuit, quippequod e sola dumtaxat Joannis X X I I I . Obedien-
tia constitit. Obedientia namque Gregorii XII . nonnisi ad 
sessionom 14., ilia autem Benedict! XI I I . ad sessionem 35. 
primo accessit.18) Utraque vero haec Obedientia non accessit, 
nisi ea sub expressa et a Concilio acceptata conditione, ut 
illud, quasi nondum legitime convocatum esset, a Gregorio 
XI I . et iterum a Benedicto XI I I . quoque convocaretur, 
quorum etiam convocatoriae Bullae in praedictis sessionibus 
lectae ac receptae fuere. Quo quidem facto Concilium lucu-
lentissime agnovit se nonnisi inde a sessione 35. esse gene-
rale, tale proinde non fuisse, quando 4. et 5. sessionem 
celebravit. Porro, si Concilium, quando adhuc ex Obedien-
tia solius Joannis X X I I I . compositum erat, se jam pro 
generali habuisset, non potuisset admittere et recipere litte-
ras Regis et Reginae Castellae hoc sub titulo Concilio a. 
1416. inscriptas : „Ad Congregationem quatuor nationum in 
Constantia." Obedientias Gregorii XI I . et Benedicti XI I I . 
non reputavisse congregatam Constantiae solius Joannis 

XXI I I . Obedientiam pro generali Concilio testatur Cardi-
nalis Turrecremata 19) dicens : „Nullus dubitat, quod asse-
rere, quod sola Obedientia Joannis faceret Concilium uni-
versale universalem Ecclesiam repraesentans, esset temera-
rium ac scandalosum aliis duabus Obedientiis." Idem testa-
tur Eugenius IV. i u ) sicinquiens: „Non dixit Obedientia 
Gregorii, non Benedicti, quae Christianitatis pars non 
modica erat, ante tempus conventionis plenarium fuisse 
Concilium, nec prius actitata quasi Synodi Generalis ple-
naria auctoritate suscepit. Itaque oportuit ipsis convenienti-
bus primo ab Obedientia Gregorii, deinde ab Obedientia 
Benedicti, novum Concilium convocari hincque universa 
Ecclesia concurrente plenariam Synodi rem et nomen acce-
pit. Quod ergo ante ilium articulum ipsis a Patribus ibi 
considentibus actum est, universae Ecclesiao non debet ad-
scribi, sed eis tantum, qui ibidem considebant et unius 
tantum Obedientiae Synodum faciehant. " Certissimum insu-
per est décréta in sessionibus 4. et 5. lata a Martino V. 
nunquam approbata fuisse, qui non approbavit alia Concilii 
Constantiensis décréta, nisi quae r i t e e t c o n c i l i a r i -
t e r facta fuerunt et ea, quae quaestiones fidei attingebant. 
Constat hoc ex actis per quatuor protonotarios conscriptis 
sess. 45., ubi dicitur Martinum V. omnibus imposito silen-
tio dixisse: „ q u o d o m n i a e t s i n g u l a d é c r é t a C o n -
s t a n t i e n s i s C o n c i l i i a p p r o b a t e t r a t i f i c a t , 
q u a e i n m a t e r i a f i d e i c o n c i l i a r i t e r s t a t u -
t a e r a n t , n o n a u t e m a l i a , n e q u e a l i o m o d o . " 
Décréta sess. 4. et S.nullo modo approbata per Papam fuisse 
inde quoque elucet, quod in publico generalique Consistorio 
occasione appellationis ad futurum Concilium per Polonos 
interpositae absolute decreverit Martinus V. „n u 11 i f a s 
e s t a s u p r e m o J u d i c e , v i d e l i c e t A p o s t o l i c a 
S e d e s e u R o m a n o P o n t i f i c e , J e s u C h r i s t i V i -
c a r i o i n t e r r i s , a p p e l l a r e . " Quod dum Papa decre-
vit, nullus Patrum contradixit, imo ipsum hoc decretum 
Actis sess. 45. inferri passi sunt. Decretum hoc decretis 
sess. 4. et 5. directe oppositum si Concilium juri suo prae-
iudiciosum existimavis set, reclamasset profecto et illud 
Actis inseri non sivisset. Unde liquet ipsum Constantiense 
Concilium Summumque Pontificem damnavisse appellatio-
nes a Papa vero et indubitato ad Concilium. Hoc idem 
agnoscit Gersonius in suo Tractatu, „quomodo et an liceat 
a Summo Pontifice appellaro", ubi tamquam rem sibi com-
pertam et indubitatam narrat Martinum V. in sua Consti-
tutione ad perpetuam rei memóriám promulgata in Consi-
storio generali Constantiae celebrato 6. Idus Mártii Pontifi-
catus sui anno 1. sic decrevisse: „Nulli fas est a Summo 
Judice, videlicet Apostolica Se da seu Romano Pontifice, 
Jesu Christi Vicario in terris, appellare aut eius judicium 
in causis fidei, (quae tamquam majores ad ipsum et Sedem 
Apostolicam deferendae sunt,) declinare." 

Ex eo, quod Concilium Constantiense très dubios Pon-
tifices, Gregoriuri XII . Joannem X X I I I . et Bedictum XI I I . 
ac duos quidem priores ipsis consentientibus, ultimum vero, 
utpote a sua Obedientia derelictum, a Summo Pontificatu 

17) ad Scapul. 
>8) Y. Concil. Germaniae t. 5. Colon. 1763. 

«) libr. de Eccl. 
20) in apolog. contra Basileenses. 

25* 
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amoverit et Ecclesiae de vero ac certo Ponti fice providerit, 
nihil contra Summi Pontificis dignitatem aut auctoritatem 
colligi potest. Siquidem enim dubii Pontifices non sint veri 
Pontifices, potestas Concilii super illos nihil plane derogat 
veris, certis, indubitatis, Pontificihus. Nam electo postea 
vero Papa per tale Concilium, in illo erit plena pontificia 
potestas, ipso Concilio superior, quia non ab illo, sed ab ipso 
Christo, omnem accipit et habet potestatem. Quodipsum 
Concilium quoque Constantiense agnovit, ad postulata na-
tionis Germanicae declarando*1) „Papam semel electum a 
nomine ligari posse." Sed praedicta Constantiensis Synodus 
infallibilitatem etiam Romanae Sedis et Ecclesiae agnovit j 
approbavit enim censuram adversus très priores Wicleffi 
propositiones a pluribus Cardinalibus, Episcopis, Abbatibus 
et Theologis, quibus ipsa earum discutiendarum negotium 
demandaverat, latam, in qua alia inter haec leguntur: „ Im-
possibile est, quod talis Sedes et talis Romana Ecclesia ali-
quid non rectum determinet et teneat pro fide Catholica 
et recta. Alias in tali casu Sedes illa Apostolica et Romana 
Ecclesia esset haeretica et erronea, tenons tenaciter fidem 
pro non fide. Quomodo ergo ipsa esset Mater et Caput omni-
um Ecclesiarum, in omnibus tamquam magistra sequenda, 
ad quam in dubiis et arduis est recurrendum, quando circa 
fidem in aliquo dubi tatur? — Ecclesia Romana est anima 
Ecclesiae Catholicae et in illa easdem functiones exorcet, 
quas anima in corpore humano ; — principalis ac praecipua 
auctoritas in hac Ecclesia sita est atque ab ea fidei Eccle-
siae certitudinem omnes accipiunt. Quomodo quis certus 
esset, nisi credulitate explicita vel implicita securitatem 
haberet, quod in tota illa Ecclesia, per orbem terrarum dif-
fusa, est quaedam summa, capitalis, compendiosa, Ecclesia, 
in qua est summus principatus, summa plenaque auctoritas 
et potestas visibiliter in bumanis cognoscendi et definiendi^ 
approbandi, docendi, assecurandi, universaliter, quid creden-
dum quidve discredendum" ?22) 

Nemini igitur videbitur mirum doctrinam de infalli-
bili magisterio Romanae Sedis Romanique Pontificis post 
Concilium etiam Constantiense in pristino suo vigore in 
Ecclesia permansisse et contrariam huic paucorum Gallo-
rum illo tempore enatam opinionem rejectam fuisse. Quod 
rursum testimonia évinçant. S. Joannis Capistrani testimo-
nium superius exhibitum est. Joannes Cardinalis a Turre-
cremata, Legátus Pontificius ad Concilium Basileense, dein 
ad Concilium Florentinum Latinorum Orator, plures edidit 
tractatus, in quibus validissime supremam ac in fidei quae-
stionibus definiendis infallibilem propugnat Summi Ponti-
ficis auctoritatem.23) Concilii Florentini decretum, ope cuius 
definitur Romanum Pontificem totius Ecclesiae Caput, 
omnium Christianorum Patrem ac Doctorem existere, ipsi 
in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem 
Ecclesiam a D. Jesu Christo plenam potestatem traditam 

21) V. Acta Concil. apud. Schelstrate p. 268. 
22) V. Van der Hardt, Acta Cone. Const. T. 3 et ill. Roskoványi 

Romanus Pontifex. T. I . 
23) V. Opusc. De Inerrantia Rom. Pont, suffragium Card. Turracre-

mata. Taurini 1871. Vide etiam Roskoványi c. 1. ubi opera Cardin, recen-

s e n t « . 

esse, in superioribus pariter expensum demonstratumque 
est ex hoc decreto prono alveo deduci totius Ecclesiae 
Caput, omnium Christianorum Patrem et Doctorem, dum 
tradita a Christo plena potestate pascit, regit ac gubernat 
universalem Ecclesiam, erroris expertem esse debere, cum 
certissimum sit totam Ecclesiam non posse esse erronei ma-
gistri filiam et discipulam, nec errore pasci, regi et guber-
nari posse universalem Ecclesiam per plenam ad id potesta-
tem ab ipso D. J. Christo acceptam. Petrus Oxomens i s , 
Theologiae Professor Salamanticensis, edidit libellum, in 
quo praeter plures alios errores docuit, „quod Ecclesia 
Urbis Romae errare possit". Mandato Sixti IV. Pontificis 
habita est a. 1479. Congregatio quinquaginta duorum viro-
rum magistrorum in theologia et jure Canonico sub prae-
sidio Alphonsi Carilli Toletani A. Episcopi, in qua sicut 
aliae propositiones Petri, velut falsae, erroneae et haeretieae 
conderanatae sunt, ita illa etiam de Ecclesia urbis Romae 
prolata ; quam sententiam Sixtus IV. édita Bulla confirma-
vit, cuius unum exemplar in Bibliotheca Ecclesiae Toletanae, 
aliud in Monasterio S. Vincentii Placentino, conservari asse-
rit Carranza, Toletanus aeque Archi-Episcopus.24) Ipse 
autem Petrus errores suos retractavit et professus est sie : 
„Et cognoscens veram fidem anathematizo omnem haeresim, 
maxime eam, de qua hactenus sum infamatus et consentio 
Sanctae Matri Ecclesiae Romanae et Sedi Apostolicae et 
ore ac corde profiteor . . illam fidem, quam Dominus Sixtus 
Papa modernus, authoritate apostolica et evangelica tenet." 
Ergo assertio haec : „Ecclesiam Urbis Romae in fide errare 
posse", damnata est tamquam haeretica et a Complutensi 
illa Congregatione et a Sixto IV. Pontifice et damnati 
erroris auctor professus est, quod teneat illam fidem, quam 
Sixtus Papa tenet, cuius fides est illa Ecclesiae Urbis Ro-
mae, quae hoc ipso ex-ronea esse nequit. 

(Folyt, köv.) 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 

Nyilt levél egy barátomhoz. 

Kedves barátom ! 

Utolsó leveled végsorai felé óvást teszesz az 
ellen, „ha soraid miatt gyanú ébredne keblemben hited 
felöl; mert te csali azért hánykodol, hogy állásodat visz-
szafoglald, mint a szélvésztől mozgásba hozott hajó, mely 
alásülyedni korán se készül." 

Isten mentsen ! Eddig ismertelek. E levélből 
hited felett pálezát nem török. Homo sensatus credit 
legi Dei et lex illi fidelis. Nehézségeidet épen nem 
kicsinylem. A hullámok, melyeket a vihar felkorbá-
csolt, oly erősek, mint az, melytől maga Péter is 
megijedt. Mindazáltal leveledre meg kell jegyeznem 
először, hogy valamint az apostol csak akkor kez-
dett merülni, mikor a Mester istensége felől kétely 

" ) Summa Concil. T. 3. 
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támadt lelkében, — amint az Úrnak e feddő szavai, 
Modicae fidei quare dubitasti? bizonyítják: úgy te 
is csak saját habozásodnak tulajdoníthatod hátiyko-
dásaidat. Mert valamiut a hullám játéka a szélnek : 
ép úgy játékszere a kétkedő tulajdon gondolatainak 
vagyis, amint a Szentlélek mondja : aki kétkedik, ha-
sonló a tenger habjához, mely a széltől indíttatik 
és ide s tova hányatik. Továbbá, tiltakozásodra av-
val felelek, amivel 16. Gergely pápa Braun és Elve-
nich tanároknak. Ugyanis, miután Hermes müvei 
Indexbe kerültek, a nevezett tudósok Rómába utaz-
tak, hogy a roszul informált pápát jobban informál-
ják. A pápa magához bocsátá őket és igy szóla: Én 
Hermes művét olvastam, vizsgáltam és megfontol-
tam ; én legkevésbbé se kétkedem Hermes jámbor-
ságáról és orthodoxiájáról, — azonban irataiban 
nem elég szabatos kifejezéseket használt. 

En is azt mondom; hitedről nem kétkedem, de 
kiirt soraidat kénytelen vagyok majd enyhébben, 
majd élesebben, megtámadni és czáfolni. Mert te 
ezen leveledben olyformán jártál el, mint a mesés 
állat, mely miután össze- visszaharapdálta a mási-
kat, nyalogatni kezdte, megsajnálváu a vérzőt s 
azzal mentegetődzött, hogy őbennne rosz akarat nem 
volt, csak jót tenni kivánt magának is, annak is. Én 
nem arról fogok itélni következő soraimban, amit 
te talán éreztél vagy elmondani akartál, hanem 
csak azt itélem meg, amit hozzám irtál. 

Leveled elején alapul azon elvet fogadod el, 
melyet szavaid szerint „a nagy Lacordaire" hirdet, 
t. i. „Senkinek sincs joga tanítani, ha nem bizonyos 
arról, amit tanit." Mily értelemben irta lobogójára 
a tudós dominikánus e jelmondatot, nem tudom. 
Ignorantiam fateri prudentia est. Nem tudom azért, 
mert contextus nélkül nem érthetem az irót. Lacor-
dairet a történelemből tudós szónoknak és bölcsész-
nek ismerem ugyan, de azért általad idézett szavait 
oly előzetes elvül soha el nem fogadom, mely hit.tani 
észleleteimben nekem kiindulási pontul szolgáljon. 
A theologia terén előttem e tudós férfiú nem oly 
nagy tekintély, kitől el nem térhetnék. A jelen 
pontra nézve is ellene kellene támadnom, ha a sza-
vakat veled egy jelentésben használná. Erre azon-
ban nem kényszerülök, mert e principiumot jó érte-
lemben is használhatom. Neked pedig azt mondom, 
egyes ember szavaira ne esküdjél, mert ha még oly 
nagy tekintélynek látszassák is, ki van téve a hi-
bázhatásnak. Csak a „VAvenir" czimü lapra em-
lékeztetlek. Tudod-e, ki szerkeszté ezt? A történe-
lemben igy olvasom: 1830-ban Lamennais, Lacor-

daire, Montalembert és Gerbert társaságba léptek, 
hogy az egyház szabadságát kivívják, mi végből 
meginditák a „VAvenirt". És mi történik? 1832. 
aug. 14-én 16 Gergely e lap tanát kárhoztatja. Mit 
tesz erre Lacordaire? Sz. Ágostonnal felkiált: Té-
vedhetek, de eretnek nem leszek, — Errare possum, 
sed haereticus non ero, mert a tévelyben makacs 
nem leszek, hanem mihelyt megismertem, azt azon-
nal elvetem, magamat pedig az egyház karjaiba he-
lyezem. 

Ebből csak azt az üdvös tanúságot vonhatod, 
hogy egyesek csalódhatnak minden időben, mert 
Isten a tudománynak nem igérte, hogy fénye kiolt-
hatatlan leszen ; csak a hitletétemény őrét rendelte 
és tette hibázhatlan birónak, tehát csupán az cse-
lekszik okosan, ki az örök egyház rendithetlen szik-
lájához támaszkodva ezen apostoli világitó toronyra 
irányozza tekintetét, hogy setétben ne botorkáljon ; 
az tesz bölcsen, ki nem a tudósok tekintélyét, hanem 
a folyton tanitó Péter-apostoli egyház tanait tartja 
vezérelveknek. 

Ezeket előre bocsátva, leveledre pontról pontra 
következőleg felelek : 

Azt állítod: „Senkinek sincs joga tanítani, hanem 
bizonyos arról, amit tanít." — E tétel több értelmet 
megtűr. Rosz is kikerül belőle, jó is. Egy oldalról 
homályos, másról világos. Sicut tenebrae eius, ita et 
lumen eius. Ha ugy érted: Te addig nem taníthatsz, 
míg nem tudod tárgyadat, — igazad van; mert ha 
nincsenek elégséges érveid és tanitani mersz, nem-
csak hogy jogtalanul cselekszel, de sőt esztelenül 
tennél. Ha igy érted : A csillagász a jog határain ki-
vül áll, ha az éjszaki fény elméletét eléadja, — nem 
védem ügyedet; mert jóllehet a fenforgó tan termé-
szetével nincs is tisztában, miután az éjszaki fény 
lényegét és természetét teljes bizonyossággal se az 
egri, se a római, se a párisi, csillagász nem ismeri, 
az egész csak hypothesis : de azért észokai és tapasz-
talati érvei lehetnek és vannak is, melyek őt vagy 
a természettudóst kellőleg feljogositják, hogy ex tri-
pode tanítsanak. Ha igy érted: A theologus nem 
praelegálhat valamely tanról, a lelkész nem praedi-
kálhatja az evangéliumot vagyis az evangelium hír-
nöke nem hirdetheti az egyház azaz Krisztus kinyi-
latkoztatott hit- és erkölcstanát, bármennyi argu-
mentumai legyenek is, mindaddig, míg kételkedő 
lelke annak igaz voltáról meg nem győződik vagy, 
hogy másképen a te nyelveden beszéljek, míg a fe-
lett agyában világ nem támad : — akkor, bocsáss 
meg K. B., de kényszerítesz kijelenteni, hogy csaló-
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dásban vagy. A theologus, Jézus Krisztus felkent 
papja, bölcsész, de nem rationalisa, hanem keresz-
tény bölcsész. A keresztény ember azt mondja: 
Credo, ut intelligam; hiszek, azután törekszem Isten 
segélyével át is érteni, amit hiszek; hiszem azért) 
mert Isten kinyilatkoztatta és szent jegyese által 
hirdeti, hogy higyem és üdvözüljek ; és ha hiszek a 
tanitó egyháznak, megértem akkor az egyház érvei-
ből a szent tan természetét annyira, amennyire ér-
teni szükséges és elég. Ily előzmények után hasz-
náld dicsért elvünk másik felét: Intelligo, ut cre-
dam; mert az tagadhatatlan, hogy aki a bölcsészet 
fegyverével hitét bizonyítani és védeni is képes, 
annak hite változhatatlan meggyőződéssé vál-
hatik. A keresztség felvétele után az emberi ész 
szemügyre veheti magának a hitnek és az egyes ta-
noknak alapjait, vizsgálhatja azokat és védelmez-
heti. Kutathatja a keresztény bölcsész a dogma ere-
jét, fürkészheti természetét, de nem kétkedő vizsgá-
lattal, nem az ugy nevezett dubitativum examen 
bonczkésével, hanem hngy megvédhesse a támadá-
sok ellen és hogy a maga hite is szilárduljon; tehát 
csak győző vizsgálatot, coufirmativum exament, hasz-
nálhat, mert különben ugy jár mint Hermes, hogy 
a hittől elszakadtakat ne említsem. Ezzel azonban 
nem mondom , hogy a tudományos buvárlatoktól 
visszalépj ; világért se kivánom, hogy logophobi-
ába essél; csak a keresztényellenes rationalismustól 
intlek óva. Mert tudom azt, hogy az emberi ész iga-
zán tudományos apparátussal tárgyalhatja a hit ta-
nait; csakhogy másrészről azt is tudom, hogy az 
és/, soha se léphet azon birói fokra, melyről hitet 
hirdethetne, nemcsak azért, mivel az ész és tudo-
mány tévedhetésnek ki van téve, csalóka és múlé-
kony, scientia destruetur, hanem főleg, mert az em-
beri ész, ha magát hitszabályul állitja fel, lerontja a 
hitet, mely szükségképen a tekintélytől függ. Ezen 
rationalisticus elvet, mint formális elvet, Luther 
tűzte zászlajára, őt követték az észtani Hobbesek, 
De Wettek, Kantok és Straussok. Egyébiránt itt 
megállok nemcsak azért, mert a szerénység rová-
sára történnék, ha competentia nélkül tartóztatná-
lak fel dicséretes törekvéseidben, de kivált a végből, 
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hogy hozzád egy kérdést intézzek. Mit gondolsz, a 
hittitkokat támogató érvek kellőleg megvilágítják a 
te elmédet? Remélem, túlmerész nem leszek, ha 
nyilvánítom, miszerint te mind a Szentháromság-
ról, mind a Megtestesülésről, szóló tractátusokat az 
egyház hitével és argumentumaival fogadod el és 
nem egy pontnál vagy kénytelen felkiáltani úgy, 

mint Afrika nagy püspöke: Nem hinném, ha az egy-
ház rá nem birna, — Ego evangelio non crederem, 
nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas! 
Vagy te talán saját magad eredetével igen fényes 
világban vagy? Tebenned még soha se támasztott 
nehézségeket a teremtéstörténete, az anthropologia? 
Lásd, K. B., méltó okokból declarálta a szentszék 
tévesnek azon tételt, melynélfogva „a vallásnak min-
den tana az emberi ész természetes erejéből származnék 
és az ész lenne azon főszabály, mely által bármely igaz-
ság ismeretére juthatunk. — Omnes religionis veritates 
ex nativa liumanae rationis vi derivantur ; hinc ratio est 
princeps norma, qua homo cognitionem omnium cuius-
cunque generis veritatum assequi possit ac debeatu. (Syl-
labus 4. sz.) 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, márcz. 14. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Folyt.) 
Mindebből pedig az a tanúság, hogy a t. városatya s kép-
viselőtestület nem tudja, mit beszél vagy mit akar , midőn 
azt állitja, hogy minden vallásfelekezet vallástanitása felett 
akar ellenőrködni. 

Különben s ezt jól jegyezze meg magának S. Fl. 
úr s a városi képviselőtestület, mi katholikusok rögtön a 
protestánsok és zsidók pár t jára fogunk állani s velük együtt 
tiltakozni, ha a városi hatóság az ő vallási autonómiájukat 
fogja akarni megsérteni. Mert a városi hatóság nem vallás-
felekezeti hatóság s azért semmi joga a felekezetek credo-
jába beleavatkozni; ha mégis teszi, jogtalanságot követ el, 
ez ellen pedig a katholikus ember mindenütt s mindenkor 
fog tiltakozni. Van rá példa. Hogy protestáns atyánkfiai 
nem így éreznek s nem így C3elekesznek most, midőn a 
támadás a mi önállóságunk ellen intéztetik, ez sajnos ugyan, 
de a dolgon nem változtat. Hodie mihi, eras tibi. 

Avagy talán azt fogja mondani S. Fl . úr s a képvise-
lőtestület, hogy a protestánsoknak megvan autonómiájuk, 
mely szerint ügyeiket Önmaguk kezelik, de a kathol iku-
soknak nincs? Azoknál tehát a vallásba belebeszélni más-
nak, mint az egyházhatóságnak, joga nincs, de a katholi-
kusoknak nincs autonómiájuk Magyarországban, azért 
ezek vallási dolgaiba boldog, boldogtalan, protestáns, zsidó, 
belebeszélhet s rendelkezhetik? 

Már hisz az igaz, hogy egyházunk külügyeire nézve 
autonomiánk nincs, mert az ellenséges ember éjjel eljött s 
konkolyt hintett közénk, hogy ez ne létesülhessen, legalább 
egyhamar. Do a hit dolgában autonomiája a kath. egyház-
nak, mióta megszületett, mindig volt s lesz. Autonómiáját 
megtartotta Néró s Diocletián alatt s meg fogja védeni 
Simon Florent s társai ellen is. A kath. egyház autono-
miája a hit dolgában abban rejlik, hogy van csalatkozhat-
lan tanítóhivatala, a pápa s püspökök, kik a Szentlélek 
őrködése s vezetése mellett megmondják, mit kell hinni, 
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reményleni s tenni, hogy üdvözüljünk. A katholika egyház 
tanítóhivatala autonom testület, önálló, független, Victor 
Emmanueltöl úgy, mint Bismarktól, Paulertől úgy, mint 
Simon Florenttől, a világ minden parlamentjétől épúgy, 
mint Pestváros képviselőtestületétől. A kath. egyház világ-
egyház minden nemzet s ország számára s azért hit s 
erkölcs dolgában nem egyes nemzet, nem egyes ország, nem 
egyes fejedelem, nem egyes parlament, nem egyes képvise-
lőtestület vagy egyes képviselő nézetei s óhajai után fog 
indulni, hanem a kijelentett isteni igazságot hirdetni fogja 
mindenütt s mindenkor, akár tetszik ez valakinek, akár 
nem. Elfogadni az egyház tanát vagy nem szabadságában 
áll mindenkinek ; a tüz és viz, jó és rosz, közt választhat 
mindenki. De a kath. egyháznak előirni akarni, hogy ezt 
meg ezt tanitsa vagy ne tanitsa, jogában senkinek sincs, 
mert az egyház a tauitási hatalmat nem a világ fejedel-
meitől, sem parlamentjeitől, sem képviselőitől, nem kapta, 
hanem Krisztustól, ki megparancsolta, hogy apostolai s 
ezek utódai menjenek az egész világra, tanítsanak minden 
nemzeteket megtartani mindazt, miket ő, Krisztus, nem 
valamely fejedelem, parlament, cultusminister, képviselő-
testület vagy Simon Florent, mondott. Az egyház ezen 
parancsolat következtében megtérítette Krisztus vallására 
az egész világot, megtérítette a pogány magyarokat, da -
czára annak,hogy a régi Simon Florentek, a zsidó synedrium, 
a római császárok, a többi pogány hatóságok, tűzzel vassal 
meg akar ták gátolni Krisztus tana terjesztését. Ha S. FI. 
úr városatyai gondjainak közepette időt vehetne magának 
az egyháztörténelem lapjain lapozgatni, belátná, hogy az 
egyházat képviselőtestületi határozatok által bajosan lehet 
eltiltani attól, hogy ne tanitsa azt, mit kijelentett igazság-
nak ismer ; belátná, hogy azon egyház, mely Nero, Diocle-
tián, Julián, fenyegetéseitől s kínzó eszközeitől nem félt, 
nem fog megijedni Simon Florent úr s a pesti képviselőtes-
tület ellenőrzésétől s fenyegetéseitől se. 

Ne tessék tehát gondolni, hogy holmi placetum meg 
városi határozat által a kath. papságot el lehet némitani. 
Lehet, hogy egyideig hallgatni, alkalmazkodni, fog; de ha 
kenyértörésre fog jőni a dolog, egy-két hitehagyottat talán 
kivéve azt fogja mondani az egész világ kath. papsága s 
vele a magyar, hogy Istennek inkább kell engedelmeskedni, 
mint az embereknek s pusztán emberileg véve a dolgot, még 
így is inkább hallgat hit s erkölcs dolgában a pápára s az 
egész világ püspökeire, mint Simon Florentre, Ribáryra 
vagy a pesti képviselőtestületre. 

(Folyt, köv.) 

MÜNCHEN. F r i e d r i c h t a n á r z s i n a t i n a p -
l ó j a é s a s e c r e t u r n p o n t i f i c i u m . Tagadhatatlan, 
hogy a müncheni ókatholikus tanár urak ezen ókatholi-
cismusukból igen jó üzletet csinálnak, miben őket a prágai 
Schulte nem kis eredménynyel utánozza. Rőfszámra ir ják a 
könyveket, melyek utóvégre mind összevéve kevés ujat és 
még kevesebb érdekest tartalmaznak, mi azonban nem 
gátolja azt, hogy a botrányt hajhászó közönség mohón 
meg ne vegye azokat.- S ez az, mire ez urak, ugy látszik, 
speculálnak, mert míg az egész já téknak vége lesz, egyi-
kük másikuk szép kis pénzecskére tett szert s ez is csak 

valami, ha mindjárt az egész ókatholicismusból nem is lesz 
semmi. 

E könyvcsináló urak közt nem utolsó helyet foglal el 
dr. Friedrich tanár, ki régebben már „Documenta ad illu-
strandum Concilium Vaticanum anni 1870" czimü munkát 
adván ki, ezzel nem tett többet, mint hogy egy jó hosszú 
sor, különben ís többnyire ismert, okiratot egy könyvbo 
összegyűjtött s i t t -ot t saját Ízlése szerint jegyzeteket köz-
beszúrt. Most legújabban a zsinat tartama alatt vezetett 
naplójával is szerencséltette a világot, jobban mondva meg-
botránykoztatta. Megbotránykoztatta, mondjuk, mert e 
könyvben nem egy, hanem számtalan, helyen oly dolgok 
fordulnak elő, melyeket dr. Friedrichnek, mint becsületes 
embernek s mint papnak nem lett volna szabad közölnie 
soha, minthogy részint vagy meglehetősen kényes személyes 
ügyek vagy olyanok, melyeket, mint a secretum pontifi-
cium alá tartozókat, Friedrich csak második kézből tudha-
tot t meg, tahát kettősen kötelezve volt azok felett hall-
gatni. Friedrich, ugy látszik, el járásának jellemtelen voltát 
maga is belátja, mert már a „Documenta" czimü kiadvá-
nyának előszavában ezeket mondja : „Valószinü, hogy 
azok, k ik legújabban azt követelik az emberektől, hogy 
vak engedelmességgel eszüket dobják oda áldozatul, való-
szinü, mondom, hogy ezek most azon fognak megbotrány-
kozni, miszerint itten több okmány a secretum pontificium 
daczára is közöltetik. Erre azt mondom, hogy nézetem sze-
rint a keresztényeknek joguk van biztos tudmással birni 
oly zsinatnak belügyei i ránt , mely azt követeli tőlük, hogy 
határozatait kötelezőknek tartsák és elfogadják s hogy 
esztelenség t i tokban tartani oly gyűlésnek tanácskozmá-
nyait és okiratait, mely mint „ecclesiacongregata" szemben 
az „ecclesia dispersa"-val fellépni s mint olyan elismertetni 
akar" . 

A tanár úrnak tehát, mint e szavakból kiderül, midőn 
e sorokat irta, azon szándéka volt, hogy a világgal elhi-
tesse, miszerint alapos okai voltak szoros erkölcsi köteles-
ségét megszegni azaz oly okmányokat közölni, melyekről 
mint t i tkosakról a zsinat tar tama alatt tudomást nyert. 
Azonban alig hiszszük, hogy sikerülend tisztára mosnia 
magát ; mert a hivatalos titoknak megszegése az egész pol-
gárisult világban becstelen dolognak tartat ik, egészen elte-
kintve attól, hogy Friedrichre, mint papra, nézve még 
ennél is fontosabb s kötelezőbb okok léteztek, melyeknél 
fogva hallgatnia kellett. 

Nézzük azonban az ő okait, illetőleg szombesitsük 
azokat, melyekkel Friedrich a maga árulását mentegetni 
iparkodik, azon erkölcstannak a fenforgó esetre vonatkozó 
szabályaival, melyet azok vallanak, kik szerinte „azt kö-
vetelik az emberektől, hogy eszüket dobják oda áldozatul" 
s lássuk, kik a becsületes emberek, ezek-e vagy Friedrich 
ú r ? E nevezett erkölcstan, t. i. a kath. erkölcstan, eleddig 
azt tartotta, hogy az ember ily szigorú titkot, mint a fen-
forgó, csak a kövotkezőokok miatt hozhat nyilvánosságra: 
1-ör, ha alapos s észszerű oka van feltenni, hogy az, kinek 
különben érdekében feküdt , hogy a titok inegtartassék, a 
fenforgó esetben beleegyezését adta volna, hogy az felfe-
deztessék ; 2-or, lia ugyané titok már egyéb úton is a 
nyilvánosság elé került ; 3-or, ha a ti toknak, mint i lyen-
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n e k , megőrzéséből nagy kár háramolhatnék a közönségre, 
mely esetben az erkölcstan- s jogtudósok azt taní t ják, m i -
szerint okos s méltányos emberről fel nem tebető, hogy 
valamely titkot még akkor is meg akarjon őriztetni, ha 
ebből bárkire nézve káros következmények keletkezhet-
nének. Ezek, mondjuk, a krresztény erkölcstan elvei s az 
azt istápoló okok. De ezekkel Friedrich tanár nem törődik 
s jól tette, hogy nem törődött ; mert ha törődik, akkor, mi-
vel az ellenkezőt tette, meg kellett volna czáfolni azokat, 
ez pedig alighanem lehetetlen dolog leendett. 

E helyett tehát arra hivatkozik, hogy őneki joga van 
e dolgokat közhirré tenni, „minthogy a keresztények igényt 
tar thatnak arra, hogy ismerjék az oly zsinatnak tanács-
kozmányait, mely határozatainak alá kell, hogy vessék 
magukat". Lássuk tehát ezen állítólagos oknak bizonyító 
erejét. Ha igaz, hogy a keresztényeknek joguk van mindent 
tudni, mi a zsinaton történt és mondatott : akkor a t á rgya -
lásoknak titokban tartása épen ezen jognak megsértése s 
épen a püspökök, a titkot tartó püspökök, azok, k ik a 
kereszténységnek e jogát leginkább megsértették. De akkor 
Friedrich tanárnak is egyszer, akár egy napig, akár egy 
hónapig, de egyszer mégis szándéka volt ugyané jogot 
megsérteni, mert mindama tudomására jutott s általa 
most közlött okmányokat csak ugy kapta kézhez, hogy 
azoknak titokban tartását megígérte. Avagy nem komolyan 
adta emez ígéretet '? Akkor mint becsületes embernek azt 
kellett volna mondania : ilyen feltételek mellett nem akarok 
zsinati theologus lenni s erre aztán tiltakozás mellett el 
kellett volna utaznia Rómából s tudatnia a keresztény 
világgal, miszerint jogait ott lábbal tapossák. Ha ezt teszi, 
akkor biztosak vagyunk róla, hogy találkozott volna, a ki 
aziránt felvilágosítja őt, miszerint az, amit ő jognak tart , 
épenséggel nem jog. Mert igaz ugyan, hogy a hallgató egy-
háznak joga van a zsinat által az igaz hitre tanít tatni s az 
üdvösség út jára kalauzoltatni de erre nem szükséges, 
hogy mindazon tanácskozásokat ismerje, melyek valamely 
zsinati határozatot megelőzték ; a miértis ezeknek közhirré 
tételére époly kevés joga van, mint például a népnek arra, 
hogy mindazon tárgyalások s alkudozások szószerint kö-
zöltesenek vele, melyek valamely katonai, vám- vagy ke -
reskedelmi szerződésnek megkötését netán megelőzték. 

Azt mondja továbbá Friedrich: „esztelenség t i tok-
ban tartani oly gyűlésnek tanácskozmányait és okiratait, 
mely mint „ecclesia congregata" szemben az „ecclesia di-
spersa"-val fellépni s elismertetni akar" . De ez ok se bizo-
nyít semmit. E dologban csak akkor lenne valami esztelen-
ség, ha a zsinati a tyák mindannyian választott képviselői 
lennének illető megyéiknek, melyeknek a zsinaton való 
maguktartásáról számot adniok kellene. Mert akkor a me-
gyék, mint küldők, követelhetnék, hogy képviselőjük iga-
zolja magát, váljon kívánságuk s utasításuk szerint beszélt 
s cselekedett-e? De hát a dolog nincsen igy. Valamely 
egyetemes zsinatnak szavazatképes tagjai isteni jognál 
fogva ülnek ott, mely isteni jogon alapszik az is, hogy 

amit ekként végérvényesen elhatároznak, az az egész k e -
reszténységre nézve kötelező szabályt képez oly értelemben, 
hogy a ki a zsinat rendeletének ellenszegül, örökkévaló 
boldogságát koczkáztatja. Amit tehát Friedrich csak amúgy 
könnyeden oda dob: „erre csak azt mondom sat.", — az 
nemcsak hogy becstelen eljárását nem mentegeti, hanem 
ellenkezőleg még azt is mutatja, hogy az egész egyháznak 
alapszervezetét vagy nem érti vagy semmibe se veszi; 
mert a katholikus püspöknek a zsinatoni állása és egy or-
szággyűlési képviselőnek állása mégis csak két különböző 
dolog. Ha Friedrich tanár ezeket nem tudta, akkor igno-
rantiája csakis invincibilis lehetne, lehetne, ha ugyan a 
fenforgó esetben olyanról szó lehet ; — de még akkor is 
meg fogja engedni nekünk, hogy méltán csudálkozunk, 
miként lehet valaki hittudor, egyetemi tanár, hogy vállal-
kozhatott a maga idején a zsinati theologus tisztére s hogy 
meri jelenleg az ókatholikus intelligentiát képviselni, ha 
ilyen invincibilis ignorantíában szenved. 

Nézzük immár úgynevezett zsinati naplóját. „Úgyne-
vezett" naplóját mondjuk, mert az egésznek belszerkezete 
azt mutatja, hogy koránse Rómában, hanem szép csende-
sen és kényelmesen otthon Münchenben készült, amennyi-
ben például az akkori újságoknak oly bő használatára a 
zsinat tar tama alatt ideje se leendett szerzőnek ; pedig 
könyve olyannyira nem tartalmaz elavult ujsági czikkeknél 
mást, hogy bátran mondhatjuk, miszerint a tavali s har-
madévi „Augsburger Allgemeine"-nek segítségével bárki 
is írhatott volna hasonló „naplót", ha mindjárt soha se 
volt is Rómában. Hogy ez nem puszta állitás vagy épen 
rágalom, mutatja azon nem egyszer, hanem számtalanszor, 
előforduló curiosum, hogy Friedrich egy állitólag Rómában 
irt naplóban a német és franczia lapokat oly napon idézi, 
melyen ezek még nem is érkezhettek Rómába ; mint például 
az 1870-iki april 25-ki „Univers"-t Rómában ugyanaznap 
olvassa.— ? ! (L. pag. 354). . . . (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Herczegprimás ő főméltósága, miként a M. Állam-

nak irták, veszélyesen megbetegedett, de igen fájdalmas 
műtét után veszélyen kiviil van s teljes felgyógyulásának 
örvendhetünk. — A mily meglepő volt a hir s megdöbbentő 
a beállott betegségről, mely minden esetben halálos : oly 
őszinte az öröm a magas beteg szerencsés felgyógyulása 
felett. Kik nem imádkozhattak a beteg főpapért, mert be-
tegségét nem tudták, azok imádkoznak most hálául a jó 
Istenhez, hogy a főpásztor életét megtartotta. 

Szeretetadományok »szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból : 1334 forint 29 kr., 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 27 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Gróf Szapáry Géza s neje . . . 15 ft . — kr . 
Báró Révay Gizella 10 ft . — kr . 
Nusz Borbála 1 f t . — k r . 
Bene Ferenczné. . . • . . 1 f t . — kr . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 ft. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 
v ' y 

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

Pesten, április 6-án. I. Eélév. 1872. 

TARTALOM. Fm. Simor János primás ő herczegsé-
gének körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a 
közegyházi hagyományt.— Infallibilis-e a pápa ? — E g y -
házi tudósítások. — Vegyesek. 

ïm. Simor János primás ö herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Folytatás.) 

Qui Alphonsi Tostati , aeque Hispani, Abulensis 
nempe Episcopi, quibusdam dictis abutuntur ad impugnan-
dam Ecclesiae et Pontificis auctoritatem, legant, quae ille 
ad Matth. XVI. adnotavit, ') postquam quaesivisset : „quare 
Christo interrogante, num quem dicerent ipsum Apostoli, 
respondit sölus Petrus, cum prius interrogante eo, quid tur-
bae crederent, responderint omnes discipuli ?" Ad banc 
quaestionem quinto loco respondet Tostatus sic: „Quia cum 
Petrus futurus esset pastor et populus debet tenere talem 
fidem, qualem pastor confitetur et Petrus futurus erat uni-
versalis pastor : v o l u i t C h r i s t u s , q u o d c o n f e s s i o 
f i d e i e s s e t p e r P e t r u m s o l u m , u t i n n u a t u r , 
q u o d t a l i s f i d e s t e n e n d a e s t , q u a l e m p r a e -
d i c a t R o m a n a S e d e s , q u a e e s t C a p u t e t M a -
t e r E c c l e s i a r u m , c u i P e t r u s p r a e f u i t . " Tosta-
tus facto quoque agnovit, quod in citato loco docuit, infalli-
bile Romanae Sedis Magisterium ; accusatus enim de non-
nullis erroribus, a. 1443. litteras dédit ad Eugenium IV., in 
quibus cetera inter a i t : „Sed in omnibus determinationi et 
correptioni Sanctitatis Vestrae et Sanctae Romanae Eccle-
siae tam in sententia, quam in verbis, me submisi et sub-
mitto, a qua nunquam intendő deviare, sicut nec hucusque 
aliquando sponte deviavi, nec etiam intendi praejudicare 
veritati." 2) 

Melchior ( anus, Episcopus Canariensis, antea P ro -
fessor in Collegio Salamanticensi et unus e Theologis Con-
cilii Tridentini, cuius in História eiusdem Concilii cum 
laude meminit Cardinalis Pallavicinus, sed quem etiam 
Dupinius praedicat, 3) sic de eo scribens: „Melchior Canus 
sublimi ingenio pollens, non modo Philosophiam et Theolo-
giam apprime edoctus erat, verum etiam in história et poli— 

») Oper. T. X. edit. Colon. Agripp. 1613. 
2) Raynald ad a. 1443, 
' ) Bibl. Author. Eccl. T. 14. 

tiori litteratura versatissimus, cultissimo sei-mone latino 
utebatur . . . Tractatus de locis Theologicis opus plane 
aureum est omnibusque numeris absolutum summaque 
elegantia concinnatum. " In hoc aureo opere ') Romani Pon-
tificis supremam ac infallibilem auctoritatem docet ac de-
fendit. E multis praeclare disputatis haec pauca, quae 
sequuntur, decerpsisse sufficiat: „Romanum Pontificem in 
Petri locum, fidem auctoritatemque succedere Ecclesia ab 
Apostolorum tempore semper agnovit. Quod, quoniam totius 
orbis consensione usque firmatum erat, ne Ariani quidem 
negare potuerunt, ut Sozomenus libr. 4. histor. trip. cap. 15. 
et 16. prodidit. Ad Romanam porro Sedem episcopos Eccle-
siarum in causis quibusque gravissimis provocasse, ab illius 
ore fideles fidei semper oracula petiisse, illius judicium 
catholicos omnes in religionis controversiis expectasse, illius 
denique et vim et auctoritatem sacra omnia effiagitasse Con-
cilia, adeo certum et manifestum est, ut sim ego ineptus, si 
velim ostendere. Quibus ex rebus, quoniam negari non pos-
sunt, conflatur et efficitur id, quod quaerimus argumentum, 
quo ex multis magnisque baud facile quis dixerit aliud aut 
evidentius aut certius. Si enim legum Christi interpres nul-
lus sanior est, quam perpetuus Ecclesiae usus, Ecclesia vero 
in fidei religionisque quaestione ac caeteris gravissimis 
controversiis non ad Antiochenum, Alexandrinum, Constan-
tinopolitanum, Ephesinum, Mediolanensem, Parisiensem, 
Coloniensem, Toletanum aut Bracharensem episcopos, sed 
ad Romanum omni semper aetate recurrit : quis dubitet 
hunc esse, quem ut successorem Petri, ita quoque doctrinae 
Apostolicae magistrum quaestionumque de fide judicem 
habemus ? Nam si aliquem eiusmodi post Petrum ad Eccle-
siam instituendam atque in veritate continendam reliquit 
Christus, nimirum aut hie est aut nullus est ; quippe cum 
de aliarum Ecclesiarum episcopis nulla quaestio sit, quin 
non fuerint loco Petri universali Ecclesiae doctores pasto-
resque a Deo dati. Romanus igitur Episcopus, Ecclesiae usu 
interpretante, ille est, cui Dominus in Petro ait : Super hanc 
petram aedificabo Ecclesiam m e a m ; e t : T i b i dabo claves 
regni coelorum ; et : Quodcunque solveris, etc. ac rursum : 
Pasce oves meas ; et iterum : Ego rogavi pro te, ut non defi-
ciat fides tua : et tu confirma fratres tuos. " 

Venerabil is Bartholomaeus de Martyribus, H i -
spaniarum Primas et Archi-Episcopus Braccarensis, praeci-
puum deeufe Episcoporum in Synodo Tridentina congrega-

J) Lib. VI. de Ecel. Rom. Auctoritate. — Bassani 1746. 
27 
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torum, cuius sanctitatem, eruditionem, pastoralem zelum et 
sanctam in diceado libertatem nullus ignorât, qui annales 
Ecclesiae vel obiter pervolvit, infallibile Romani Pontificis 
magisterium et credidit et docuit. Scriptor vitae tanti An-
tistitis narrat ') ilium ante 24. sessionem Concilii Triden-
tini Romam profectum, dum in conspectu baberet Urbem, 
in genua se provolvisse et exclamasse: „Salve Mater Nostra, 
Mater Sanctissima, Christiana schola religionis salve, o 
Civitatum et mundi decus, ubi deposita Deus esse voluit 
Piincipum Apostoliéi Spiritus corpora, ubi duo collocavit 
illa coeli terrestris luminaria majora Petrum et Paulum, 
firmamentum inexpugnabile veritatis !" — Tum, refert 
biographus, Archi-Episcopum ad suos conversum : „In ocu-
lis vobis est, inquit, carissimi, s a n c t a e C a t h o l i c a e 
F i d e i p r i m a r i a e t i n c o r r u p t a S e d e s , illic vobis 
occurrent summa passim veneratione dignissima quaeque. At 
meminisse vos oportet, filioli, non Angelos incolas, sed ho-
mines esse, vitiis proinde et instabilitati obnoxios. Quare, s1  

quid oculos mentis offendat et secus deprehendatur, quam 
fert Religionis incorrupta sanctitas, providete, obsecro, ne 
in scandalum mala sint. Sed sint in profectum bona, ne 
quid apud vos decedat do pretio et iusta aestimatione sacrae 
religionis et rectae Fidei, cuius est singularis praerogativa> 
ut inter vitiorum oppugnationes et depravatos hominum 
mores intégra semper perseveret, dicente Domino : Rogavi 
pro te Petre, ut non deficiat fides tua et portae inferi non 
praevalebunt." V. Bartholomaeus celeberrimum pro populo 
composuit Catechismum, a. 1560. prima vice typis vulga-
tum, saepius dein tarn in Portugallia, quam in Hispania , 
Romae quoque, r e c t u m , in quo haec in latinum versa do-
centur: „Quae unitas (Ecclesiae) ut firmaretur et conserva-
retur, Christus reipsa dédit in terris humánum (visibile) 
Caput et Yicarium suum, cui obedire omnes Christiani obli-
garentur et tamquam certam tenere veritatem singulam 
causam, quam ille, ut credaretur, definitive détermina vit . 
Iste Yicarius fuit S. Petrus Apostolus et post ilium sunt 
omnes eius legitimi Successores in Sede Romana." 

Sed jam contrahenda sunt carbasa, ne in infinitum 
producatur sermo allatis in medium illorum testimoniisi 
qui saeculis 17. et 18. infallibile Magisterium Romani Pon-
tificis et professi sunt et propugnaverunt. Audiatur Soarius?  

+ 1617. Is ad quaestionem2) : „Utrum Summus Pontifex etiam 
sine Concilio Generali sit infallibilis regula fidei?" respon-
det : „Veritas Catholica est Pontificem definientem ex 
cathedra esse regulám fidei, quae errare non potest, quando 
aliquid authentice proponit universae Ecclesiae, tamquam 
de fide divina credendum ; i t a d o c e n t h o c t e m p o r e 
o m n e s C a t h o l i c i D o c t o r e s et censeo esse rem de 
fide certam." Hoc idem fatetur Pe trus de Marca 3) Nro 
22. „Haec, inquit, opinio, quae est de asphalia seu infalli-
bilitate Papae, est, q u a e s o l a d o c e t u r e t q u a m 
a m p l e x a n t u r i n I t a l i a , H i s p á n i á é t a l i i s P r o -
v i n c i i s C h r i s t i a n i t a t i s ; ilia, quam Doctores Par i -

l) Cap. V. Vita V. Barth, de Martyribus rursam édita a Joanne 
Ghilardi Eppo Monregal. Monteregali. 1869. 

2Î .Sect. VIII. Oper. Tom. XII. edit. Parisiis. 1858. 
3) In opusc. de thesibus Claromontanis. 

sienses amplectuntur, toleratur tantum" et Nro 31. animad-
vertit „in illam de infallibilitate consentire omnes Univer-
sitates, praeter Sorbonam," quam eapropter rideri audivimus 
superius ab ipso Petro de Marca. Sed attendendum, quod 
observât Thomassinu3 : ') „Ne, inquit, vel ipsam Scholam 
Parisiensem constantissime in ea sententia deinceps persti-
tisse aut etiam nunc perstare imagineris, accipe, quae Petrus 
Aurelius (Part. 1.) de libello Richerii disserat : Quod Sor-
bonae partem maximam et earn, quae in Facilitate domine-
tur, Richariano libello (opinionibus Pontificiae auctoritati 
adversis) astipulari faciunt, non judieio loquuntur, sed odio 
et malevolentiae instinctu ; cum ex tota rei huius ab initio 
serie clarissime pateat eam paucis semper placuisse, ut in 
tam numeroso coetu." Nec defuerunt inter Sorbonicos Do-
ctores unquam, qui Romani Pontificis infallibilitatem vindi-
cavorunt. Ut ex multis saltern unus commemoretur, Mau-
c lerus , qui a. 1622. edidit celebrem librum de Monarchia, 
in quo: 2) „Jam, inquit, prae nobis in conscientia tamquam 
verum et catholicum ferre debemus et animo constanti 
vereque Christiano firmiter asserendo testari Romanum 
Pontificem aliquid in spectantibus ad fidem, quatenus supre-
mus universalis Ecclesiae doctor est, definire non posse, 
quod errore sit aliquo commaculatum. Hoc nemo Catholico-
rum inficiari praesumet, cum vertex scholasticorum theolo-
gorum (S. Thomas) tam clare perspicueque dixerit „aucto-
ritatem res fidei definiendi principaliter in Summo Pontifice 
residere." Hanc divi Tbomae sententiam S. Antoninus, 
Albertus Pighius, Alphonsus a Castro, Thomas Valdensis, 
Ekius, Melchior Can., Bannes aliiqua recentis memoriae 
gravissimi divinae sapientiae professores amplectuntur. I n -
sanit profecto, quisquis ille sit, qui in Ecclesia Dei, Christi 
Domini sanguine redempta, supremum illud ab omni errore 
liberum adesse tribunal non credit, quo Synagoga non caruit, 
in qua judicium ac decretum magni Sacerdotis pro lege 
celebrabatur proque coelesti oraculo dato divinitus habe-
batur." Caeteroquin Galliae Episcopi nihili pendentes aliquo-
rum Sorbonicorum Doctorum opinionem, saeculis etiam 16. 
et 17. infallibilitatem Romanae Sedis et Romani Pontificis 
apertissime professi sunt. In celebri Melodunensi Episcopo-
rum Conventu anno 1579. asservato art. 1. decretum est :  

„Operám dabunt — Episcopi — et horum Vicarii, ut in 
omnibus Synodis omnes et singuli aperta professione eam 
fidem pronuncient, quam S. Romaua Ecclesia, Magistra, 
Columna, Firmamentum veritatis, profitetur et colit ; ad 
hanc enim propter suam principalitatem necesse est omnem 
convenire Ecclesiam." A. 1625. Clerus Galliae congregatus, 
in monitis ad Archi-Episcopos art. 135. haec tradit : „Vene-
rabuntur etiam S. Patrem nostrum Papam, Ecclesiae uni-
versalis Caput visibile, Dei in terris Vicarium, B. Petri 
successorem, a quo Apostolatus et Episcopatus sumpserunt 
exordium ac super quem Christus fundavit Ecclesiam, i l l i 
c l a v e s C e e l i t r a d e n s c u m i n f a l l i b i l i t a t e F i -
de i , quam non sine miraculo i m mo t a m in eius succes-
soribus perseverasse usque hodiernum diem cernimus." 
A. 1650. iter um Clerus Galliarum in Comitiis gene-

i) Dissert. 18. in Syn. Rom m. -t 532. 
*) T. 1. 
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ralibus congregatus alia inter ad Innocentium X. scribit : 
„Seimus, ubi Caput Ecclesiae, ibi totius fidei arcem, totius 
et disciplinae metropolim esse eoque convenitur a nobis 
libentius, quo in Praesulum Primatis sinu Praesules, si 
quando illis dolet maxime a vulneribus Ecclesiae, justissi-
mas querelas suas deponere par est." Denique ad eundem 
Papam anno 1651. scribunt Episcopi, rogantes, ut 5 propo-
sitiones Jansenii expenderet et desuper sententiam ferret : 
„Majores causas ad Sedem Apostolicam referre solemnis 
Ecclesiae mos est, q u e m f i d e s P e t r i n u n q u a m d é -
f i e i e n s perpetuo jure retinere pro suo jure postulat. — 
Exporta est nuper Beatitudo Vestra, quantum Apostolicae 
Sedis in genuini capitis errore profligando valuerit auctori-
tas ; continuo sedata est tempestas atque ad Christi vocem 
venti et mare obedierunt." 

Non premendum silentio, quibus censuris antiquiores 
jam theologi sententiam, rectius opinionem, infallibilitati 
Romani Pontificis contrariam notaverint. Beatus A u g u s t i -
nus Triuniphus, S. Thomae discipulus et dein in Univer-
sitate Parisiensi professor, de determinationibus circa fidem 
Romani Pontificis agens : 1) „Post cuius, inquit, determina-
tionem h a e r e t i c u m esset contrarium pertinaciter asse-
rere. " 

S. Antoninus: „In talibus (decretis nempe Pontificis 
circa fidem et mores) dicendum est, quod licet absolute, 
pensatis solis personis Papae et Cardinalium, Papa cum 
ipsis possit errare, supposita tamen divina providentia et 
Spiritum Sanctum loqui per Ecclesiam, c r e d e n d u m e s t 
P a p a m n o n p o s s e e r r a r e . . Et dicere, quod in huius-
modi Papa erraret, esset haereticum." 2) 

Cardinalis Turrecremata : „Ex quibus, inquit, pa-
tet, quam temeraria quamque a Christi et Sanctorum Pa -
trum doctrina aliéna assertio adversariorum sit asseren-
tium Apostolicae Sedis judicium non esse certum, non esse 
firmum, sed defectibile et deviabile". 3) 

Soarius 4) responsionem, non esse de fide certum, 
Pontificem definientem sine Concilio generali non posse 
errare, vocat non solum nimis temerariam, sed etiam erro-
neam ; — „tam est, inquit, constans Ecclesiae consensus et 
catholicorum scriptorum concors de hac veritate sententia, 
u t ea rn i n d u b i u m v o c a r e n u l l o m o d o l i c e a t . " 

Robertas Cardinalis Bel larininus opinionem de 
Romani Pontificis ex Cathedra docentis fallibilitate dicit 
„ e s s e m a n i f e s t e e r r o n e a m e t h a e r e s i p r o x i -
m a m. " 5) 

Thomas Stapletonus . 6) „Vera, inquit, sententia est 
Romanum Pontificem, — ut publica persona est, idest 
quando de fide consultus ex officio respondet et decernit, 
haereticum dogma nec unquam hactenus tradidisse, nec 
tradere posse . . . Et contrarium sustinere esset assertio 

') De potest. Eccles. quaest. 10. 
2) Summa p. 3. t. 12. Vide La Doctrine de S. Antonin sur L' infal-

libilité du Pape etc. Paris 1869. 
s) de Eccl. 1. 2. 
4) loc. cit. 
5) de Summo Pontif. 1. 4. c. 2. 
6) apud Roccab. t. 20. 

e r r o n é a, s c a n d a l o s a e t o f f e n s i v a, etsi f o r t a s s e 
n o n h a e r e t i c a". 

Ab Inquisitione Hispanica propositionem hanc: „Con-
cilium habere potestatem supra Papam certum et indubita-
tum", v e l u t i e r r o n e a m e t s c h i s m a t i c a m ; hanc 
autem : „Papam in dirimendis ex Cathedra fidei quaestioni-
bus non esse infallibilem", ut minimum tamquam erroneam 
et haeresi proximam fuisse damnatam testatur Cardinalis 
Aguirre. *) 

De quatuor Articulis Gallicanis sermo jam recurrit 
in prioribus ddto 8. Sept. h. a. Nr. 4200 dimissis Encyclicis. 
Observatum ibi fuit in Conventu, in quo editi sunt illi A r -
ticuli, ex Episcopis triginta supra centum non adfuisse et 
subscripsisse nisi triginta quatuor, declarationem porro tam 
ab Episcopis illis retractatam, quam a Rege revocatam, 
fuisse. Quod declaratio in praedicto Cenventu ab Episcopis 
ad mandatum Regis delectis, rectius compulsis atque ab 
eius nutu pendentibus, nulla idmodi auctoritate pollentibus, 
édita e diametro opposita fuerit pristinae Catholicorum 
etiam in Gallia ipsa fidei, non diffitebatur unus e primipilis 
illius Conventus, Gilbertus Tornacensis Episcopus, ita scri-
bens: 2) „Magna Gallorum Catholicorum pars ac totus vel 
ferme totus extra Galliam orbis Christianus contra sentire 
videbatur". Archi-Episcopus vero Cameracensis palam et 
ingenue professus est „se in sententia contraria educatum." 
Summi Pontifices Conventum et declarationem damnarunt : 
Innocentius XI. ddto 11. Április 1682,; Alexander VIII . 
Constitutione „Inter multiplices" ddto 4. Augusti 1690. 
Sequenti saeculo Pius VI. in celebri Bulla „Auctorem fidei" 
28. Augusti 1794. édita. Hoc saeculo Pius IX. in Allocu-
tione Consistoriali 17. Decembris 1847. habita. Declarationi 
porro acre bellum indicebatur in Italia, Hispania, Germa-
nia, Belgio, Polonia et Hungaria, quibus in Regnis doctrina 
declarations velut nova, antiquae Catholicae doctrinae con-
traria, explodebatur, imo censuris etiam mulctabatur. Vel ii 
ipsi, qui in Gallia sub demente XI . partes secuti sunt Ap-
pellantium Refractariorum, apertissime eo contestati sunt 
Episcoporum extra Galliam de infallibilitate Romani Ponti-
ficis fidem, quod declaraverint extraneorum Episcoporum 
judicio ideo standum non esse, quod ii omnes imbuti sint 
doctrina, „quae est de asphalia Pontificis deque huius supra 
Concilia Oecumenica Auctoritate." 3) Idem fatetur auctor 
opusculi 4); dicit enim „Episcopos Polonos, Pannonios, Ger-
manos, Beigas, Helvetios, Hispanos, Dalmatas, Italos, pro 
infallibilitate Pontificia pugnare." 

Qui autem factum fuerit, ut in Gallia mox haud pauci 
in obversum prioris suae et Catholicorum ibidem fidei editae 
declarationi adhaeserint, exemplo Maimbourgi, qui tam pu-
tidas gallicanismi feces in suis dein operibus congessit, 
ostendit Sfoiidratus 5). „Anno, inquit, 1671. editi sunt in 
lucem gallico idiomate Maimbourgi sermones, in quorum 

') Defensio Cath. S. Petri disp. 40. sect. 3. 
2) Epist. ad Steyaert. 
3) V. La lettre de M. le Vicaire de Senez a. 1729. 
*) Reponse á l'Instruction Pastor, de M. le Cardin, de Bissy. Colon, 

a. 1740. 
5) Gallia Vindicata. 
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uno secunda quadragesimae hebdomada, die Martis, pro 
hac ipsa infallibilitate ita loquitur: „ O b i i g a m u r s u b 
p o e n a a e t e r n a e d a m n a t i o n i s n o s s u b m i t t e r e 
d e c i s i o n i b u s C a t h e d r a e S . P e t r i t u n c q u e n a u -
f r a g i u m f i d e i p a t i m u r , c u m d o c t r i n a s a m p l e -
c t i m u r a b h a c C a t h e d r a d a m n a t a s r e j e c t a s -
q u e . F r u s t r a v e r o , q u i h a n c s u b m i s s i o n e m 
n o n h a b e t , p r o t e s t a t u r s e C a t h e d r a m P e t r i 
p r o p r i m a p r a e c i p u a q u e h a b e r e a c f i d e i a b 
E c c l e s i a , a P a t r i b u s C o n c i l i i s q u e t r a d i t a e 
a d h a e r e r e . Ignorabat enim tunc temporis, (sugillat Maim" 
bourgum Auctor) quid Ecclesia G-allicana sentiret ; non 
Patres, non Concilia, non Scripturas, legerat, quae modo 
contra Pontificem tam clara esse contendit. Ergo cum e 
Cathedra diceret, licet tot annos in Societate (Jesu) studiis-
que exegisset, rudis tarnen erat indoct usque ac recens ex 
ovo lapsus : et tunc modo aliquid sapere et theologus esse 
coepit, c u m P o n t i f i c i i r a s c e b a t u r , c u m a u l a m 
r e g e m q u e c a p t a b a t a c p r a e m i a o s t e n d e b a n -
t u r a d u l a t i o n i p a r a t a." 

(Folyt, köv.) 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 
Nyílt levél egy barátomhoz. 

(Folytatás.) 

Mindebből csak az derül ki, hogy a magára 
hagyott emberi ész néha nem látja át a dolog ter-
mészetét vagyis hogy nem ritkán begyőző ész-
okokkal a mathematikus módjára nem rendelkezik 
a tanitó, hanem vagy tapasztalati vagy tekintélyi 
érvekre szorul és ilyenekkel kénytelen demonstrálni 
tanait. Ilyen érvünk nekünk gyakorta a tanitó 
egyház melyet még azon esetben is követnünk kell, 
ha a nehézségek tömkelegéből kigázolni semmiképen 
se birunk. Az ellenkező állitás téves voltát a szent-
szék Ítélete is mutatja, mely roszalja azon állítást, 
„mintha a tekintély elvét csak akkor követhetné valaki, 
hogyha ö azt igaznak tudja. — Philosophus ius et offi-
cium habet se submittendi auctoritati, quam veram ipse 
probaverit." (Syll. 10. sz.) 

Mindezeket elgondolva tételedet csak ily érte-
lemben irorn alá: Senkinek sincs joga tanítani, ha 
állításait kellő érvekkel bizonyítani nem képes és a 
tanításra feljogosítva nincsen azaz küldetését iga-
zolni nem tudja. Ámde a papnak csak van missiója 
és az egyház küldése már eléggé biztosítja őt a ta-
nitmány igaz voltáról, különben értelmetlen volna 
az Úr Ígérete: Én veletek vagyok minden nap a 
világ végéig! 

A fenírt hangzatos de captiosus elvvel össze-
függésben soraidat így folytatod: „Én múlt levelem-
ben a definitiót támogató argumentumok felöli bizonyos-

ságodat, véleményedet, kértem ki s te erre így felelsz: 
fides esse debet." — Bocsánat a kifejezésért, de csa-
lódol, ha azon balhitben ringatod magadat, hogy én 
mutatio centrit követtem volna el, hogy t. i. mást 
bizonyítottam volna, mint amit leveledben kívántál 
vagyis kifejeztél. A szavakat úgy vehetem, amint 
hangzanak. Ha tehát azok nem világosak vagy két-
értelműek, nem a felelő az oka, ha mást beszél, de a 
kérdező, kinek ily esetben akaratát szabatosabban 
meg kell határoznia. Hogy nekem van-e igazam, 
arról téged, azt gondolom, csupán avval győzlek 
meg, ha előbbi soraidból ide írom tulajdon szavai-
dat: „Szeretném az infallibilitas és a konstanci zsinat 
iránt véleményedet hallani." Én e szavak által kifeje-
zett kívánságodra véleményemet egyenesen úgy fe-
jeztem ki, „hogy 1870 julius 18-dikáig mellette 
harczoltam, azóta pedig mint hitágazatot erősen 
hiszem, mert a csalhatlan egyház azt a szentszék-
nek annyi megtámadói ellen definiálta." Én azt 
gondoltam, csak ennyit óhajtasz hallani tőlem a 
tévmentességről. Juxta eloquium tuum das mihi 
intellectum, csak úgy érthetlek, ahogy beszélsz. 

Azután mellesleg egy érdekes megjegyzéssel 
vonod magadra figyelmemet, állítván, hogy „Ha a 
hit gyémántját a vizsgáló ész laboratóriumába viszszük s 
ott chemizálgatjuk, elillan." — Nem hiszem, hogy e 
tétel igazságának bevitatására értelmes publicum 
előtt vállalkoznál. Hogy mondhatsz ilyet átalános-
ságban? Megszorítással, pl. ekkép formulázva : Van-
nak urak, kiknek laboratóriumában a hit gyémántja 
elillan, — én is vallom ; de nem átalában, amint te 
hangoztatod, mert akkor beszéded perzsel, ignitum 
eloquium tuum vehementer. Hogy tételed hamissá-
gát kimutassam, csak Isten létére utallak és azt 
kérdem: hiszed-e vagy tudod-e, hogy Isten létezik? 
Minthogy te a philosophus szerepét játszod, kétség-
kívül azt válaszolod, hiszed is, tudod is. Miért ? 
Mert a szép mindenséggel te is létezel, már pedig a 
logika szerint okozat nem lehet ok nélkül ; mert to-
vábbá Isten láthatatlan mivolta, úgy mint örökké-
való ereje és istensége világ teremtésétől fogva mű-
veiből megérthető és látható ugy, hogy menthetlen 
az, aki tudatlansággal áll elé. Jól tudod, kiket vag-
dos e szavakkal az apostol ? a bölcsész urakat, kik 
miután vizsgálódó eszük laboratóriumába vitték a 
hitnek ezen legcsillogóbb gyémántját, akármeddig 
chemizálgatták is, az még sem illant el, de sőt in-
kább magának a természetes észnek segélyével is 
demonstrálni birták Isten létét. Méltán állítja tehát 
sz. Dávid esztelennek az atheust, mert valónk tu-
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datja velünk a teremtő létét oly világosan, hogy 
Cicero szerint annak tudata velünk születik és lel-
künkbe van vésve, — Omnibus innatum et in ani-
mo quasi insculptum esse Deum. Vagy a bölcsé-
szet nem azt tanitja, hogy az eredmény rende-
zettségét eszes és bölcs oknak köszöni? Ordo in 
effectu supponit intelligentiam in causa. Elég ebből 
ennyi is, hogy belásd, miszerint van olyan hit is, 
melynek gyémántja nem illan el az igazán vizsgá-
lódó ész laboratóriumában, ha még annyira chemi-
zálgatják is. Ez okból bizonyitottátok a hittanban e 
tételt: Egy és ugyanazon tárgyat hihetünk is, tud-
hatunk is. 

Most így folytatod : Fides tamen debet esse ratio-
nabilis, amennyiben erkölcsi bizonyossággal kell, hogy 
bírjon felöle as ember.u — Itt azt kérdezem: hogyha 
valaki nem birná megszerezni ezen erkölcsi bizo-
nyosságot azaz, ha valakinek teljességgel nem men-
ne fejébe pl. a reális praesentia, mitévő legyen? 
Szabad lenne-e neki e dogmát elvetni és Kálvin 
táborába kelni? 

Ezen állitásod után monologizálva azt kérded 
magadtól: „Mi nyújtja ezen erkölcsi bizonyosságot?u 

és így felelsz Lacordairerel : „A tudomány, erény és 
szám." — Álmélkodás lep meg, ha rád nézek. Mira-
bilis facta est scientia tua. Tudod-e, mit beszélsz ? 
Sault a tudomány tette bizonyosssá Krisztus isten-
ségéről, nem az isteni malaszt? Nem római katholi-
kus iskolát jártál te ? Nem erre tanitott téged püs-
pököd: a hit Isten ajándéka, — fides est donum 
Dei ? Vagy az Ágostonokat, Ambrusokat, a tudomány 
téritette meg? Vagy azt gondolod, hogy tudománya 
tette egészen bizonyossá Visemant, Manningot, az 
igaz dogmákról ? Oh ez súlyos vágás lenne a tudo-
mányos Angliára, ahol még bizonyára elég tudós 
találkozik. 

Ezen tudomány csak összhangzásba igyekszik 
hozni a hitet a tudással. Mi pedig a számot illeti, ez 
ép oly gyenge menedék, mint mikor a tekintély 
képezésénél hivatkoznak rája. Ezen elv keresztény-
ellenes. Krisztus csak az apostolokat küldte tani-
tani és azt mondta nekik : Aki titeket hallgat, 
•engem hallgat; aki az egyházat nem hallgatja, az 
pogány. Tehát r. tanitó episcopatust kell csak szám-
ba vennünk, mely Péter körül sorakozik vagyis a 
számot csak egy tévedhetlen Péter-apostoli Colle-
gium kepezi. 

Minthogy te „az erényről nem szólasz, mert Isten 
a szivek és vesék vizsgálója", hát arról én se szövöm 
tovább a beszédet; csakhogy még se hagyhatom 

szó nélkül, miszerint nem azért mellőzöm e pontot, 
mert Isten a szivek és vesék vizsgálója, hanem csu-
pán azért, mivel az a hit felőli bizonyossá tételre 
legkisebb fontossággal se bir. Mert hogy én hihes-
sek, arra nekem először isteni kegyelem kell, mely 
elmémet megvilágítsa és akaratomat meginditsa, 
másodszor pedig a hit hirdetése. Arra pedig, hogy 
hitemről bizonyos legyek, csak az kivántatik, hogy 
tudjam azt, miszerint ez az egyház hite. Ha ezt tu-
dom, akkor arról is bizonyos vagyok, hogy hitem 
isteni hit, mert az egyház isteni intézmény, csalat-
kozhatlan és csalhatatlan. Hogyha már most ezen-
kívül még az egyház érvei is szemeim előtt feksze-
nek, akkor a hit felőli bizonyosságom tetőpontra 
hág. Ebből kiviláglik, hogy az erénynek a hit felőli ' 
bizonyossá tevésben semmi szerepe se marad. Az 
erény csak a gátakat távolitja el, melyek kiválólag 
a hitre való jutásban akadályul szolgálnak. Én 
azért hiszek valamit, mert Isten kinyilatkoztatta, 
szent egyháza pedig elém adja vagyis, az én hitem-
nek tulajdonképi indoka az isteni és egyházi tekin-
tély, mit röviden igy fejez ki az iskola : Fidei moti-
vum formale est auctoritas Dei revelantis et Eccle-
siae proponentis. 

Most azonban némulj el Sión és szorult lélek-
zettel vigyázd meg, mily szarvasugrást tesz hősöm , 
mint lép az eddigi átalánosság fövényéről a prakti-
kus különösre levente athlétám! „Nem szólok az 
erényről, úgymond, a számot véve azonban és a tudo-
mányt, a jelen zsinatot illetőleg azt mondom : ahol egy 
Dupanloupt látok körülvéve a müveit világ (franczia-
német) püspökeitől, ott a tudomány— Megvallom, a 
Libanus cédrusai nem érik fel emelkedettségedet. 
Confiteor, quia terribiliter magnificatus es. E soraid-
ra meg kell jegyeznem először, hogy e fentebbi 
pontról az idevaló átmenet salto mortale ; másodszor, 
hogyha állitásod második felét positiv értelemben 
veszed, hogy t. i. az ellenzéki püspököktől a tudo-
mányt elvitatni nem lehet: akkor egyetértünk; de 
harmadszor, ha exclusiv jelentményben irtad le e 
szavakat: ott a tudomány, — ugy, hogy a minori-
tással szemben te csak hottentottákat látsz meg kir-
gizeket: akkor nemcsak Isten városának, de neked 
is ártanék, ha ellened síkra szállva ki nem jelente-
ném, hogy csalódásban vagy. 

Az átmenetet halálugrásnak kereszteltem. Men-
jünk csak a keresztény aera 51 éve körül Jeruzsá-
lembe az apostoli zsinatra. En ugy tudom, ott volt 
azon a nemzetek apostola is, kinek egy magának 
több tudománya volt, mint a többinek összevéve. 
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És mégis a kőszál elnökölt s propositióját mindenki 
aláirta. Igy jött létre az első hittani dtfinitio, mely-
nél fogva keresztény tan az lett, hogy a körülmeté-
lés és a mózesi szertartások megtartása az üdvös-
ségre nem szükséges. Nézzük a niceai zsinatot. Én 
azt hallottam, hogy Ariusnak több philosophiai tu-
dománya, nagyobb esze, volt, mint legalább a zsinat 
felének és tudom, hogy e tudós pap egyedül nem 
állott, de legalább tizenheten opponáltak. A máso-
dik egyetemes zsinaton 150 katholikus püspököt lá-
tok és 36 macedoniánust, tehát a zsinat negyed 
része opponált. Sőt mi több, ez mind keleti volt, 
nyugotról egyetlen egy püspök se volt jelen ; — 
már pedig én 381-ben a latin egyházban tudós fér-
fiakat talán tudnék felmutatni. Tehát hogyan jut-
hattak ezen zsinat dogmatikai határozatai hittanunk-
ba, disciplinaris cánonai pedig törvénytárunkba ? 
Erre én nem felelek, de olyan emberrel válaszolta-
tok, akit talán te is tudós férfiúnak ismersz és ki-
nek tekiutélyével benned gyanút nem keltek. Hefe-
le1) a régi Sokrates történészszel összhangzólagirja : 
Mert Damasus pápa megerősítette. Ha a harmadik 
egyetemes zsinatot tekintem, azt találom, hogy 
431-ben Ephesusban, uj történetírók szerint, 274 
püspök gyűlt össze; de ezek ellen a legnagyobb 
dühhel debachált Nestorius mellett Antiochia fa-
mosus püspöke 43 mad magával. Ebből azt tanu-
lom, hogy a zsinat hatod része opponált ; már pedig 
e minoritásban tudósok is voltak. Hát az ephesusi 
latrociniumon 449-ben az a 130 hazafi mind a sárga 
tenger mellől került? 

De többet mondok. 553-ban tartatott az ötödik 
egyetemes zsinat Konstantinápolyban. Ezen, néhány 
afrikai püspököt kivéve, egy latin se jelent meg. 
Egész Keletről csak 165 püspök compareált. A zsi-
nati határozatokat Vigilius pápa megerősité. Erre 
csaknem egész Nyugot ellenszegült a római püspök-
nek; ezek élén a francziák és spanyolok voltak. 
557-ben Aquilejában zsinatot tartottak s a római 
széktől elszakadtak, (schisma aquileiense.) Mit gon-
dolsz, hol volt ekkor az egyház? Ahol Péter, ott az 
egyház. Péterre van az épitve; ha a kószáiról valaki le-
lép, elláthatlan sivatag terül el szemei előtt, melyen oáz 
nélkül bolyong et campi eius non replebunturubertate. 

A szakadárokat hiába iparkodott mind I, mind 
I I Pelagius, mindN. Grergely, igaz útra terelni ; csak 
700-ban állottak újra a sziklaalapra szent Sergius 
apostoli buzgalma folytán. 

J) Concil. Glesch. II . köt. 185. lap. 

Azonban levelem természete nem engedi, hogy 
e tények sorát tovább fűzzem. Ezen pár példából is 
láthatod, hogy a zsinatra nem alkalmazhatja keresz-
tény katholikus a fentebbi elvet. Nem azt a hitet 
kell nekünk vallanunk, melyet a mi tudományosan 
kiképzett eszünk componál, hanem melyet az élő és 
folyton tanitó Péter-apostoli püspökség mindenkinek 
eléje ad, hogy higyen és éljen vagyis, melyet a ka-
tholika egyház hirdet; a kath. egyházat pedig azon 
püspökök képezik, kik az egység központjával, a 
római pápával, egyetértenek. Csak ez a tanitó és 
kormányzó egyház és ez bármit definiál a hit és 
erkölcs dolgában, azt mindenki igazságnak tartani 
köteles. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E R K Á T A , márczius 25. M i s s i o. Egy kedves ese-

ményről akar juk e becses lapok olvasóit értesiteni, melyet 
a nyilvánosság elé hozni csak azért kívánjuk, hogy ezen 
ajtatosságon mások is buzdulván, a jó szellem, melyre nap-
jainkban oly nagy szükség van, mindinkább terjedjen. 

Ugy látszik, elérkezett azon idő, melyet szt. Pál apos-
tol megjövendölt, hogy lesz idő, midőn a józan tanítást nem 
ttirik majd az emberek, hanem kívánságuk szerint gyűj te -
nek maguknak mestereket, midőn t. i. elfordít ják majd 
füleiket az igazságtól és mesékre térnek. II . Timoth 4. 3. 
Kimondhatatlanul nagy vigasztalás tehát s Isten előtt ma-
gas érdem csak egy lelket is az igazság ismeretére, az üd-
vösség út jára , a kath. egyház anyai keblébe, téríteni. 

Ily czélból tartott rendkivüli ajtatosságnak valánk 
tanúi márczius 10-től 21-ig, midőn három jámbor és Isten 
szive szerinti lazarista-atya megkezdé a szt. missiót, mely 
a szellem-erkölcsi megújulásnak hatalmas tényezője ; mert 
a missiónak valamint hajdan, úgy most is, egyéb czélja 
nincs, mint az embereket megtéríteni, üdvözíteni, boldogí-
tani, visszahelyezni az embert valódi 'viszonyába Isten, 
önmaga és felebarátja iránt és az embernek nemcsak örökké, 
hanem ideig való boldogságát is megszerezni. 

Az ajtatoslelkü a tyák ezen okból naponkinti három 
szt. beszédeikben minden kitelhető módon, egész határozott-
sággal, törekedtek a gonoszt a községből kiküszöbölni s a 
jót minden irányban behozni, ezáltal pedig az Istenneli 
egyesülést helyreállítani. 

Ámbár az élő Isten igéjének különös a hatása, mely a 
csontig s velőkig hat és á t já r ja a lelket : mégis nálunk azt 
láttuk, hogy az isteni ige hirdetésének csak akkor van meg 
ezen ereje, ha vele az isteni kegyelem egyesül és ezen ke -
gyelem imádság által nyerhető meg. 

Minden bizonynyal ezen isteni kegyelem munkájának 
tulajdonitható, hogy ezen tizenegynapi szt. missio alatt a 
hivek száma, melyhez a körülfekvő plébániák hívei is 
csatlakoztak, oly nagy volt, kivált esteli órákban, hogy az 
Úr hajléka őket befogadni egészen nem tudta. A bűnbánók 
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óránként részesültek az imádandó Oltáriszentségben. Az 
Istenben való erős bizalom gyámolítá őket, hogy még az 
estéli ajtatosság alatt is voltak áldozók. 

Megható látvány volt a bűnbánók sokaságát sürü köny-
hullatás közt földre borulva a bünbocsánatért könyörögni 
látni. Lettek volna jelen a világ álbölcsei és hitetlenei, 
majd lát ták volna amaz érzékenyitő jelenetet, midőn esteli 
harangszókor térdre borulva a bűnösök megtéréseért buz-
gón imádkoztunk. Ily imádság talán őket is megtéritené. 

Szinte megható volt az Oltáriszentség ünnepélyes 
megkövetése és az irántai hálaadás. 

A missiókereszt felállítása, ezen áldott fa, mely v i rá -
gokkal és koszorúkkal felékesítve vala, meghatólag emlé-
keztetett bennünket, mennyire szerette Isten e világot, hogy 
az ö egyszülött fiát adná érte, ki önkényt feláldozta magát , 
vállaira vette az egész világ bűneit, engedelmes lett a ke -
reszt haláláig. 

Végre, e jámbor hitküldérek végbucsúja megrendítő 
hatást eszközlött. A mint megkondult a harang, leírni 
nem lehet, mint sietett apraja, nagyja, az egyházba még 
egyszer és utoljára hallani azokat, k ik tizenegy nap alatt 
az üdvösség kenyerét nekik szegdelték. Siettek kézcsók-
jaikkal apostoli fáradságukat kipótolni. Isten angyala ve-
zesse a jámbor hitküldéreket. Áraszsza az ég áldását Gry... 
T.... grófnére, ki nekünk Isten után ezen lelki örömet sze-
rezte ; hiszszük, öröme teljes leend, ha a nyert isteni malasz-
tot megőrizzük és a jóban mindvégig megmaradunk.1) 

G. F. 

MÜNCHEN. F r i e d r i c h t a n á r z s i n a t i n a p l ó -
j a é s a s e c r e t u r n p o n t i f i c i um. (Vége). A ki Quiri-
nus leveleit olvasta, az néhány silány adomán kivül ujat 
alig fog e naplóban találni úgy, hogy annak szerzője hiába 
dicsekszik, miszerint azt reméli, hogy könyve nem kevés 
adalékot fog a jövő kornak nyújtani , ha majd a vatikáni 
zsinatnak történetéről lesz szó ; mert azt hiszszük, hogy ezen 
jövő kornak itészete sokkal józanabb és higgadtabb lesz, 
semhogy történelmi adatait ily müvekből merítené. 

Ugy látszik azonban, mintha Friedrich könyvét nem 
is annyira ezen állítólagos czélból, mint inkább azért irta 
volna, hogy a jezsuiták üldöztetésére néhány uj adatot 
szolgáltasson. Ezen állítás talán nem fog túlzottnak látszani 
az előtt, ki 1870. febr. 24-kéről ezeket olvassa a naplóbau : 
„Az Úrnak keze éltein utján ismét egy lépéssel tovább veze-
tett. E kéznek vezetését érzem azon pillanattól fogva, midőn 
Jézus társaságába lépni akar tam, egészen azon napig, me-
lyen ide Rómába érkeztem Minő szemekkel tekin-
tettem én hajdanta eme Rómát . . . .! Majdnem imádtam 
mindazt, mi onnan jött . S most azt láttam, hogy nemcsak 
a legborzasztóbb tudatlanság, hanem még sokkal nagyobb 
mértékben rátartás, hazugság és vétek uralkodik ott. Igy 
történt, hogy ittlétem óta életem kettős tekintetben egészen 
más irányt vett, a m e n n y i b e n e z e n t ú l c s a k a c u -
r i a , d e n e m a p r i m á t u s é s a j e z s u i t á k e l l e n i 

•) A katholikus Néplap t. szerkesztősége kéretik e sorok felvé' 
telére. 

h a r c z r a s z e n t e l e m a z t . Ez leend ezentúl az én h iva-
tásom." Mily alaposan fogja fel ezen különös „hivatást", azt 
egyéb ügyetlenségeken kivül még az által is muta t ja , hogy 
mindig csak „jezsuita méregkeverők"-röl beszél s komolyan 
attól fél, nehogy egy szép reggelen megmérgeztetve találja 
magát a jezsuiták által. Még útközben, min ta napló beszéli, 
egy jó barát arra figyelmeztette öt, ovakodjék a jezsuiták 
mérgétől; „és" — teszi hozzá — „jó, hogy Döllinger nem 
jött ide (Romába), k i t u d j a , váljon visszatért volna-e?!" 
Erről , hogy t. i. a jezsuiták elleneiket megmérgezni szok-
ták, oly erősen meg van győződve, hogy minduntalan 
emlegeti, sőt a 193 lapon még azt is megígéri, miszerint 
nyiltan és okadatoltan azt fogja az egész világ előtt bebi-
zonyítani, „hogy a jezsuiták ellenségeiket megölni szok-
t á k " 

De hagyjuk ezen esztelenségeket, melyek eléggé mu-
ta t ják , mennyi hitelt érdomel Friedrich a „történetbuvár", 
mint a vatikáni zsinat történetének írója. Sarpi és Chemnitz 
több készültséggel és igazságszeretettel fogtak a munkához. 
Hátra van még, hogy constatáljuk, miszerint jelen könyv 
megírásának egyik további oka szerzőjének öndicsőitése 
volt. Majd minden oldalon azt olvassuk, hogy Dr. Friedrich 
az egyedüli okos ember, ki a tudatlan jezsuita-párt tal 
szembe szállani mer; azértis csak ő az, akitől ama párt 
fél, ő az, kit minden erővel Rómából eltávolítani szeretne. 
Igaz, hogy a 227 lapon azt mondja, miszerint Schräder 
atya, a jezsuita-pártnak egyik állítólagos feje, még márcziu3 
9-kén se tudta, hogy ő, Friedrich, Rómában van, annak 
daczára, hogy akkor már 3 hónap óta ott volt ; de mit is 
törődik egy nagy történész ilyetén ellenmondásokkal ! Mily 
kitűnő részt vett azonban a nagy Friedrich az infallibilitas 
elleni küzdelemben, azt igen furcsa modorban, naplójának 
329-dik oldalán olvasható következő adoma mutat ja : Nagy-
szombaton a lateráni templomba ment. A kapu előtt egy 
olasz pappal beszédbe ered, melybe nem sokkal későbben 
egy franczia abbé is beleszól ; persze, hogy a társalgás az 
infallibilitásról folyt. „Anélkül, hogy észrevettem vagy 
akartam volna", — mondja szóról szóra Friedrich, — egy-
szerre csak azt lát tam , hogy theologiai vitába keve-
redtem. Minthogy az olasz latinul szólított még, énnekem 
is e nyelven kellett beszélnem s megvallom, h o g y a z e g y -
s z e r é p e n n e m r o s z u l s m e g l e h e t ő s e n f o l y é -
k o n y a n b e s z é l t e m l a t i n u l . A körülállók, k i k n e k 
l e g n a g y o b b r é s z e m i t s e m é r t e t t a z e g é s z b ő l 
s f ő l e g a h ö l g y e k szemlátomást az én pártomat fog-
t ák" Egy egyetemi tanár, ki maga is csudálkozik, 
hogy latinul tud s kinek párt ját azok fogják, kik az egész-
ből mit se értenek ! — kell-e nagyobb bizonyíték az ó k a -
tholikus urak tudományossága mellett ? — O si tacuisses! 

K E L E T I N D I A . (Folyt.) M i s s i ó i t u d ó s i t á s a 
k e r e s z t é n y s é g á l l á s á r ó l . T h e S t . X a v i e r ' s 
College. Az intézet 1870-ik újév napján nyittatott meg s már 
ugyanaz év végén 356 hallgatót számított, mely szám 
1871-iki szeptemberig már 540-re emelkedett, kik 14 j e -
zsuitának, ezek közt 11 németnek, tanítása mellett, 12 osz-
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tá lyba elosztva, a legkülönfélébb tárgyakból oktatást nyer-
nek. A tanitványok legnagyobb része keresztényekből, a 
nemzetiségek szerint benszülöttekből, portugallok- s ango-
lokból, áll ; a hindu-, perzsa- és mohamedanvallásuaknak 
száma körülbelül 100-at tesz, sőt még néhány zsidó is van 
daczára annak, hogy akatholikus iskolákban egyátalán 
nincs hiány Bombayben. Curiosum gyanánt emiitjük, hogy 
a többi közt 10 fiatal brahmin egy német jezsuitának előa-
dásait hallgatja a — sanskritből. 

A keletindiai tar tományokban divó törvényes szokás 
ugy hozza magával, hogy a végzett gymnasialis tanulók 
az érettségi vizsgát közösen, az illető kerület fővárosában, 
ugyanazon egy vizsgáló bizottság előtt tegyék le. A jezsui-
táknak intézetei e téren is fényes sikert arat tak, ámbár a 
vizsgák oly nehezek, hogy például 1869-ben 901 megvizs-
gált tanuló közül, kik 38 minden felekezetű iskolából 
jöttek volt össze, csak 142 jött keresztül, a többi mind 
megbukván. E 142 közül 107 hindu- , 21 perzsa-, 13 ke -
resztény- és 1 törökvallásu volt. St. Xavier's College e té -
ren is kitüntette magát. Ámbár a 38 iskolának legfiatalab-
bika, mégis 16 vizsgálandót küldött , kik közül 10 átjött 8 
egy a latin nyelvből pályadijt nyert, mi, tekintve az áta-
lános arányt, a legjobb eredmény, melyet bármely keletindiai 
intézet eddig felmutatni képes; mert eddig a legkitűnőbb-
nek híresztelt állami főtanoda,az úgynevezett Elphinstoncol-
lege, tavai 93 vizsgálandót küldött, k ik közül nem keve-
sebb, mint 72, bukott meg, tehát csak 21, alig negyedrész, 
jö t t át. A latin nyelvbőli jutalomdijt egyátalán többnyire 
jezsuita-növendék szokta elnyerni. Ezen kitűnő eredmé-
nyek arra birták az angol-indiai kormányt , hogy az inté-
zetnek 5,340 rupiányi jutalmat Ítéljen oda és annak tanul-
mányi igazgatóját a bombayi egyetem syndicusává ne-
vezze. 

További haladást tett az iutézet, midőn Predek atya 
1870-ben Máriatársulatot alapitott a tanulók közt, mely 
rendes gyűléseket és ajtatos gyakorlatokat tart s jelenleg 
már 216 tagot számlál. Az angol kormány eleddig még 
nem tiltotta meg a tanulóknak, hogy ezen ajtatos társulatba 
belépjenek, mint ezt az osztrák „val lás"-ügyér nem régen 
az innsbrucki tanulókra nézve tette. 

Legfeltűnőbb azonban azon jelenség, hogy legújabban 
számos hindu kezd a convictusba való felvételért folya-
modni, mely voltaképen csak keresztény gyermekek szá-
mára alapíttatott. Mivel pedig a hinduvallás követőinek a 
marhahúsevést megtiltja, azért a jelentkezőket arra kelle 
figyelmeztetni, hogy az ápoldába való belépésük esetében 
vallásuk eme törvénye ellen vétenének, amiért az igazgató 
atya visszautasitá őket e szavakkal : Ha önök hindu 
lé tükre keresztény szokásainkat felvennék anélkül, hogy 
keresztényekké lennének, akkor régi hitüket megtagadnák 
anélkül, hogy ujat vennének fel, voltaképen indiíferentis-
t á k k á válnának, mit mi meg nem engedhetünk ; — hadd 
ezt a tyám" válaszolá az illető, — «míg keresztényekkénem 
leszünk, amúgy sincs vallásunk!" — Valóban jellemző egy 
nyilatkozat. (Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Megjelent s beküldetett : A reménység könyve, i r -

ta Marschal apostoli hitküldér, fordították Bergmann J ó -
zsef és Buza Sándor növendékpapok. Eger, ára 1 ft. K a p -
ható a forditóknál a pesti papnöveldében és Sartorinál. — 
E jeles mű fordításával a kath. közönségnek nagy szolgá-
latot tettek a t. forditók. A forditás igen jó, a kiállítás igen 
diszes s igy minden ajánlja e könyvet. De ajánljuk mi is 
ezenfelül még azért is, hogy a fiatal forditók a kiadás által 
anyagi kár t ne legyenek kénytelenek szenvedni, mi való-
ban elcsüggesztőleg fogna rá juk hatni. Ez pedig nincs érde-
kében a magyar papságnak. Főleg ajánlatos e könyv világi 
katholikusainknak. 

— Halálozás Nt. Dolyák Ambró kegyes tanitórendi 
pap és a nyitrai társház tagja életének 74-ik, áldozárságá-
nak 51-ik, esztendejében, f. évi mart. 28-án, huzamos be-
tegség után, az Úrban elhunyt. — Isten adjon neki örök 
nyugodalmat ! 

— A pesti kath. polit, kaszinó utolsó ülésében köszö-
netet szavazott Klempa prépost-plébánosnak a pesti képvi -
selőtestület gyűlésén való határozott fellépéseért. Egyszers-
mind egy bizottmányt küldött ki, mely a kath. iskolák 
ügyét tegye tanulmányai tárgyává. — Két dolgot iparkod-
jék a bizottmány elővarázsolni : pénzt s erélyt. A többi 
azután megjő magától. Erélyt a vezetőkbe s pénzt e legne-
mesebb czélra. 

— Mazzini, a leghiresebb s legkövetkezetesebb repub-
likánus, márcziu8 10-kén Pisában meghalt. Megemlítjük, 
hogy 1847-ben IX . Pius pápához egy levelet intézett, mely-
ben őt mindenre kéri , hogy adja oda nevét, miszerint Maz-
zini s követői az ő aegise alatt kergethessék el az olaszor-
szági fejedelmeket, a piemontit ugy, mint a többit s Pius 
alatt egyesithessék Olaszországot. Pius elutasította magától 
az ajánlatot, valamint elutasította Károly Albert szardiniai 
király, mert nem a k a r t á k törvényes birtokaikból elűzni a 
fejedelmeket. Amit pedig ezek nem akar tak , azt megtette 
Victor Emmanuel. Hogy rablott jószágon áldás nem lehet, 
ezt tapasztalni fogja az olasz király. Manus Domini non est 
abbreviata. A ki a kőtáblára irta, hogy ne orozz, az rende-
letének meg fogja tudni a sanctiót is adni. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa. számára. 

Összeg az előbbi számból: 1361 forint 29 kr., 40 
f rank aranyban, 41 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétf tos , 
3 osztrák % ftos. 27 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Petyerecz András rappi apát-plebános 5 f t . — kr» 
Pap Amália — „ 20 „ 
Kubik Anna — „ 1 0 „ 
Bóta Teréz — „ 50 „ 
Sajmon Magdolna — „ 50 „ 
Pölöskei Teréz —- „ 50 „ 

Szerkesztői üzenet. 
F . J . A.-Szemeréd. A mü kissé elkésett. Jövő héten hiszem meg-

kapod. 

Felelős szerkesztő CSELKA .NANDOK, 

Nyomatott Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 f t . 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, április 10-én. «8. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Fm. Simor János primás ö herczegsé-
gének körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a 
közegybázi hagyományt.— Infallibilis-e a pápa ? — E g y -
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ö herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Folytatás.) 

Marcus Antonius de Dominis apostata A. Episco-
pus Spalatensis hic incidit et praetereundus non est, qui in 
libello a. 1623. Romae edito ac eodem adhuc anno Dilingae 
quoque et Parisiis recuso ') retractat solemniter omnia, 
quae „in odium utplurimum S. R. E. ac Sedis Apostolicae 
Summorumque Pontificum, a quibus se laesum existimabat, 
asseruit, quae falsa et haeretica esse et prius noverit et 
postea ex parte saltem ipse reprehenderit." Sunt ipsa aucto-
ris verba, quibus ille agnitae veritati repugnasse se confite-
tur idque ob odium, quod gratis concepit erga Sedem Apo-
stolicam et Summum Pontificem. 

Declaratio itaque haec non a Clero Gallicano, sed eius 
dumtaxat perperam nomine édita, in ipsa proinde radice 
sua vitiata et studio complacendi, ex metu aliaque passione 
deprompta, nec doctrina, quam complecitur, antiquitati 
conformis, sed vel apud Gallos novitia, nihil omnino probat 
contra supremam et infallibilem auctoritatem Summi Pon-
tificis. Nec refert, quod post retractationem Episcoporum et 
revocationem Regis adhuc quatuor Articuli in Gallia tenti 
et defensi fuer int ; haec ipsa defensio non studio veritatis, 
sed politicae potestatis jussioni ac pressioni tribuenda fuit, 
cuius rei testem habemus Honorât uni Touriiely, Parisien-
sem Doctorem et Canonicum, qui hoc idem apertissime 
fa te tur : 2) „Non, inquit, dissimulandum, difficile esse in 
tanta testimoniorum mole, quae Bellarminius, Launojus et 
alii congerunt, non recognoscere Apostolicae Sedis seu Ro-
manae Ecclesiae certam et infallibilem auctoritatem, at 
longe difficilius est ea conciliare cum Declaratione Cleri 
Gallicani, a q u a r e c e d e r e n o b i s n o n p e r m i t t i -
t u r . " Fuere tamen etiam in Gallia semper, qui Articulos 

>) Sub titulo : M. A. de Dominis sui consilium reditus ex An-
glia et reversionis ad Ecclesiam Catholicam, cum versione gallica sub-
juncta 1623. 

praelect. théologie. T. 5. p . 2. Parisiis 1765. 

graviter impugnaverunt. Quoad defensores autem haec va-
lent anonymi Auctoris: 3) „Parum nos movent facta homi-
num a norma legitimae authoritatis aberrantia. Non ii su-
mus, qui Regulám ab hominibus, sed a Regula homines diju-
dicemus." 

Inter multos, qui nihili pendentes famosos Articulos 
veritati testimonium perbibuerunt, memorari meretur do-
ctissimus et piissimus Claudius Arvisenel, Canonicus et 
Vicarius Generalis Trecensis, a. 1755 natus, f 1831., qui in 
notissimo, saepius et multis in locis atque apud nos quo-
que 4) impresso libro „Memoriale vitae Sacerdotalis" de 
Summo Romano Pontifice alia inter. Christum sic loquentem 
inducit : „Fundamentum est huius ovilis Petrus. Super 
hanc enim Petram aedificavi Ecclesiam meam. Et quemad-
modum qui fundamentum domus evertit, totam domum 
diruit : ita et qui Petrum vel Successores eius solvit, totam 
Ecclesiam subvertit. Tene ergo Petri et Successorum eius 
fidem et unitatem indeclinabilem. Qui non est cum illis, 
contra me est et qui non colligit cum illis, dispergit. — In 
Petri Romana Sede nullus unquam sedit haereticus ; in hac 
fides nunquam defecit. Iccirco, fill, serpens antiquus, inimi-
cus ille pessimus, — efficacius nunquam habuit medium, 
ut oves meas depraedaretur et mactaret, quam eas a Petro 
et Successoribus separare. — Adhuc, fili, ob oculos tuos 
sunt, adhuc in annalibus tibi offeruntur, horrendi il Ii hae-
reseon patronorum contra Petri Successores rugitus, ex 
imis inferni ipsius faucibus deprompti. Nec mirum. Qui vult 
domum subvertere, fundamentum aggrediatur necesse est. 
Vis ergo, fili, oves in via veritatis et salutis tuto conser-
vare? Cura, ut quanto plus Romanae Sedi adversatur cum 
suis diabolus, tanto magis tu cum tuis ei maneas firmiter 
addictus, sciens, quod unum sit ovile meum et unus Pastor." 
Quod antiquior infallihilitatis Pontificiae testis, aeque Gal-
lus S. Avitus Vienn., breviter sic expressit : 5) „Si Papa 
Urbis vocatur in dubium (i. e. impugnatur), Episcopatus 
jam videbitur, non Episcopus, vacillare." Quam epistolam 
scripsit in causa Symmachi Papae, „dum, inquit,6) de causa 
Romanae Ecclesiae anxii animi ac trepidi essemus, utpote 
nutare statum nostrum in lacessito vertice sentientes." S. 

3) Quis est Petrus seu qualis Petri primátus ? Eatisbon. 1790. 
*) Posonii 1804. 
5) epist. 31. ad Faust, et Symmach. Senatores Urbis Eomae. 

Edit. Migne. 
6) ibid. 

24 
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Ávitus exeunte 5 ot ineunte 6 saeculo non minus sanctitate 
quam doctrina floruit, j- 518. • 

Multi dictis ArticulÍ8 sub specioso praetoxtu dafen-
dendi sic dictas libartates Ecclesiae Gallicanae adhaeserunt, 
quae révéra non erant, nisi totidem Servitutes et quarum 
fructus non erat, nisi a suavi jugo Ecclesiae exemptio et 
sub longe duriori onere saecularis dominationis ipsius Eccle-
siae oppressio. Eo jam saec. XVII . res devenerunt, ut clerus 
coactus fuerit gravamina sua Regi proponere, dicendo : 
„Gallicana Ecclesia, o Rex ! a tuis judicibus in suis liberta-
tibus non levamen, protectionem et fructum retulit, sed 
oppressionem et incommoda." ') Ceterum Articulis Galli-
canis in Gallia ipsa dudum jam nullum pretium, nullus 
valor, tribuitur. Quod invictissime probant Concilia Provin-
cialia ibidem inde ab anno 1849. liabita, quae omnia suis in 
decretis, quae de Summo Pontifice agunt, enunciant apo-
stolicis Constitutionibus absolutum deberi mentis etiam obse-
quium, illas virtute propria obligare, independenter a cuius-
libet potestatis sanctione aut consensu aut acceptatione 
seu quod idem est, Concilia omnia praesupponunt, agno-
scunt, infallibile Romani Pontificis Magisterium. Haec autem 
sunt illa Concilia : Suessionense pro Provincia Rhemensi, 
Rbedonense pro Provincia Turonensi, Parisiense, Avenio-
nense 1849, Burdigalense, Albiense, Tolosanum, Claromon-
tense pro Provincia Bituricensi, Lugdunense, Senonense, 
Aquense 1850, Auscitanum 1851, Rhemense 1857 celebrata, 
quorum décréta de Summo Pontifice in unum collegit ac 
edidit 111. Car. Freppel Eppus Andegavensis *). Galliae 
Episcopis de Summo Pontifice eiusque infallibili magistario 
conformiter et senserunt et decernendo pronunciaverunt 
Episcopi totius Hiberniae in Synodo Thurlesiensi 1850, An-
gliáé in Synodo Westmonastariensi Londini 1852, Germa-
niae ad Rhenum in Synodo Coloniensi i860, Bohemiae in 
Synodo Pragensi 1860, Hollandiae in Synodo Ultrajectensi 
1865, Americae Soptemtrionalis in plenaria Synodo Bal-
timorensi 1866, congregati. Harum omnium Synodorum, ut 
de Strigoniensi 1858 et Colocensi 1863 celebratis et in aliis 
encyclicis jam commemoratis, taceam, décréta, oculis meis 
subjecta, recensere longum foret, quarum Synodorum Acta 
totidem sunt ineluctabilia Catholicae Traditionis de iner-
rantia Sedis Apostolicae et Romani Pontificis monumenta, 
Vaticani Concilii definitionem praeformantia et illustrantia. 

Eos, qui doctrinam hanc de infallibili magisterio Ro-
mani Pontificis idcirco cum Febronio impugnant, quia illa 
non est de tempore seu non est genio aevi accomodata 
quive illam cum eodem Febronio testimoniis e libris et 
scriptis heterodoxorum aut schismaticorum congestis impu-
gnant, sie perstringit in persona Febronii Mamachius : 3) 
„Jam si iis assentiare, qui judieiis istis — vim infallibilis 
atque irretractabilis auctoritatis propterea inesse putant, 
quod ita Christus Petro Successoribusque Petri promiserit : 
profecto illud una probes necesse est, praeter Concilium 
scilicet Oecumenicum esse aliud item tribunal in Christiana 
Republica, cuius late pateant reformarique non possint 

' ) Cahier du Clergé présenté au Roi 1634. 
í) Taurini, 1870. 
») Epist. ad Justin. Febron. T. 3. 

judioia. At enim iis non assantira. Cur tandem? An quia 
n o n e s t a m p l i u s d e t e m p o r e eorum sentantia? Nam 
tale quidpiam fuisse abs Te scriptum memini (scripsit autem 
T. IV. part. I. p. 216). Sed quotum quemque tibi vel joco 
permissurum speras, ut veritatem circumscriptione tempo-
rum metiare doctrinamque tamdiu esse dicas veram, quam-
diu d e t e m p o r e sit, desinere autem esse veram, dum 
c e s s e t e s s e d e t e m p o r e ? Si ista in Novatorum levi-
tate perversitas, qui, ut monet S. Pictavorum Antistes Hi-
larius (L. 2. ad Canst.), d o c t r i n a m f i d e m v e f a c e r e 
s o i e n t n o n E v a n g e l i o r u m , s e d t e m p o r u m : 
Coetibus certe Orthodoxis, eius doctrinae, quam Ecclesia a 
Patribus, Patres ab Apostolis, Apostoli a Christo, aeeeperunt, 
tam firma sempar, stabilis altisque radieibus erit in animis 
defixa veritas, ut virtute atque ope praepotentis Dei nulla 
temporum volubilitata aut dimoveri de statu possit. Sad ista, 
inquies, tot nationum opinio a Christo tradita non fuit 
Apostolis, neve ab his ad Patres Ecelosiaraque manavit. 
In aliam me quaestionem, Febroni, vocas, cuius dirimendae 
non tibi, sed Ecclesiae Catholicae potestas inest. Illud intar-
ea vehementer miror, quod NicitaoNicomediensis alioruni-
que Graecorum e Photii schismate testimoniis ostendi confi-
das posse, quaenam a Patribus in coetus eius gentis Ortho-
doxos sit tradueta sententia. Nam id si quis consideret, cur 
non vereatur eo te demum deduetum iri, ut ex Lutheri, 
Buceri, Melanchtonis, Cal vi ni, locis effici posse arbitrare, 
quam doctrinam Patres in Ecelesias Garmanicas Gallica-
nasque intulerint? Ab orthodoxis, non ab haereticis schi-
smaticisque, quales sunt Photiani, petendum testimonium est. 
Quid autem Graeci orthodoxi testentur, paulo ante vidimus". 

Ii, qui definita Romani Pontificis in fidei morumque 
rebus infallibilitate putant aut etiam dicunt actum esse 
jam de Synodis, illas posthac inutiles futuras, nec celebran-
das esse, Históriám consulant et conquiescant. Non negant 
adversarii, nec enim in tanta testimoniorum luce possunt, 
sic dicta media aetate pervulgatissimam in Ecclesia fuisse 
doctrinam de summa et infallibili Romani Pontificis aueto-
ritate et nullo tarnen unquam tempore tot sunt celebrata 
Concilia oecumenica, generalia, provincialia totque coactae 
Synodi Dioecesanae. Qui Conciliis omnia tribui volunt, 
audiant alias jam citatum Tobiaiu Mollik, sie acute et vera 
disserentem: ') „Negata Romani Pontificis — irrefragabili 
auetoritate nequidom ipsis generalibus Conciliis eorumque 
decretis certa et indubitata auctorita3 et fide3 constabit ; 
Concilia enim nisi sint generalia (oecumenica), nihil in fide 
irreformabiliter statuere possunt. At universalia esse unde 
constabit ? An ex numero Episcoporum ? Sed hic nunquam 
certo determinari potest ; cum tarnen Concilii ad vere 
repraesentandam Ecclesiam sufficientia certissime constare 
deberet, ad inducendum utpote fidai divinae dabitum. Dicas : 
Quia Ecclesia Concilium illud aeeeptat ? Sed unda id nosse 
possum ? Dicas: ab Episcopo. At unda ille novit? neque illa 
infallibilis est in eo cognosceudo, minus autem mihi infalli-
bilis propositor est ; omnibus adhuc Conciliis generalibus 
aliqui Episcopi renitebantur. Ego vero ita mecum dalibe-
ravi : Christus cum Ecclesia s e f u t u r u m promisit omni-

!) libr. cit. Diss. 9. 
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bus d í e b u s ; semper igitur in ea et infallibilis et visibilis 
controversiarum Judex adesse debet. Cum vero Ecclesiae 
dispersae consensum vel maioris etiam Concilii oecumenici-
tatem ex illo ( C o n c i l i o ) adsequi fidelium plurimis ali-
quando prorsus impossibile, semper difficillimum, nunquam 
non tardura nimis sit : necesse est illius inquirendi singu-
lisque fidelibus proponendi Judicem unum agnoscere, nec 
alium porro, quam Summum Pontificem, qui luculenter 
cunctis fidelibus proponere possit, quae sit genuina — Eccle-
siae traditio, num Oecumenicum sit Concilium illud, do 
quo varii Episcopi varie sentiunt." Eos, qui doctrinalium 
definitionum, a Romano Ponlifice editarum, vim ab Eccle-
siae consensu suspendunt, sic idem auctor urget: ') „Dicis : 
Pontificem s o l i d i s s i m a m P e t r a m in tantum et ideo 
solum esse, quatenus decretis illius Ecclesia adsentitur. 
Verum haec soliditas Encyclicis singulorum quoque Episco-
porum aut particularium Conciliorum convenit; quid igitur 
celebratae adeo s o 1 i d i t a t i s Pontifici perculiariter inest? 
U t q u i d sexcent ies unanimi Patrum ore solidisima, 
firma, Petra, firmissimus Lapis, solidissimum Fundamentum 
etc., prae caeteris, imo c o e t e r o r u m etiam E p i s c o p o -
r u m nuncupatur? Anne repones modo i n t e r i m , dum 
reliquae Ecclesiae consensus accedat, magnum robur esse 
decreto Pontificis? Verum si tantum tanquillitatem animo-
rum contentionumque in disceptando mitigationem praeci-
pit, boc et Episcopi in sua Ecclesia et Concilia particularia 
in sua Provincia parique auctoritate et obsequendi necessi-
tate jubent. Si alterutram sententiam peroret Pontifex, 
palam Episcopis doctisque viris diversum sentientibus 
reclamandum est, ne tacito consensu adprobare censendi 
sint, quod contra rectam fidem esse ex animo judicant. 
Haec-ne igitur est s o l i d i s s i m a i l i a P e t r a , s u p r a 
q u a m v i r s a p i e n s a e d i f i c a v i t d o m u m 8 u a m )  

n e v e n t i v e l f l u m i n a, i m o , n e i p s a e i n f e r i 
p o r t a e p r a e v a l e a n t , q u i a f u n d a t a e r a t s u p r a 
P e t r a m ? Denique, si a consensu Ecclesiae dumtaxat pro-
venit omne robur dogmaticum Pontificiorum decretorum 
eique solum nititur : Petra fundamentális super Ecclesiae 
compagem, non Ecclesia supra Petrae fundamentális solidi-
tatem, est aedificata, adverso sane SS. Scripturis ordino ; 
ipse supremus Pastor ab ovibus pascitur, quin ipse princi-
paliter oves pascat, ipse a fratribus confirmatur, non ipse 
fratres peculiariter confirmât. Haec probe notanda contra 
indirecte jactatam conditionem „si consensus Ecclesiae 
accedat." Stupendum profecto est singularibus Pontificum 
encomiis sinceraque devotione praestitis omni aevo testi-
moniis levem illam distinctiunculam subauditam fuisse a 
prudentibus viriscredi posse, s u b q u a o m n i b l a t e r o n i 
paria encomia et testimonia deferre licet, q u i b u s i t a q u e 
i l l i n o n p l u s h o n o r i s f i d e i q u e , q u a m b l a t e -
r o n i c u i v i s c o m p e t a t , d e l a t u m f u i s s e t . " 

Cum, prout vel e recensitis testimoniis luce meridiana 
clarius patet, tam antiquissimi Patres, quam Concilia, pro-
nunciaverint, quod decertiere de fide ad Petri Cathedram 
pertineat, quia ad illam, dicente jam S. Cypriano, p e r f i -

>) 1. cit. 

d i a n o n p o t e s t h a b e r e a c c e s s u m ; cum proinde 
haec in Ecclesia etiam Gallicana continuo vigens traditio, 
sal va veritate, negari non potuerit, Gallicanismi sequaces, 
i. e. quatuor Gallicanorum Articulorum defensores, ne coge-
rentur agnoscere Romani Pontificis infallibilitatem, a SS. 
Patribus Conciliisque et agnitam et propugnatam, distin-
xerunt inter Sedem et Sedentem, inter Sedem vel Cathe-
dram Petri et sedentem in ea Pontificem, illam inde-
fectibilem et infallibilem in fide docenda, hunc autem 
non item esse asserentes. Distinctionem hanc Sedem inter 
et Sedentem falsam ac rejiciendam esse sequentia evin-
cunt testimonia : Cathedra vel Sedes Petri universam 
Ecclesiam docens a Sedente et cathedraliter in ea do-
cente Ponti fice discerni nequit ; quomodo enim ilia se-
cus docet ? Nequa Sedes Apostolica, infallibilitate activa et 
judicatu irreformabili uuiversae Ecclesiae praesidens aliud 
vel alius esse potest, quam Sedis huius sessor, qui utpote 
solus in ilia Ecclesia judicandi docendique potestate pollet. 
„Cum, inquit Melchior Canus,1) ad Sedem Apostolicam ac-
cedimus fidei oracula postulaturi, non singulos Ecclesiae 
Romanae fideles interrogamus, nec Ecclesiam ipsam Roma-
nam in Concilium cogimus, sed Pontificis maximi judicium 
quaerimus eiusque sententiam expectamus." Sane Patres 
Concilii Sardicensis, dum Osio Cordubensi pro appellatione 
ad Romanum Pontificem peroranti respondent:2) „Optimum 
et congruentissimum videtur esse, si ad Caput, idest ad 
Petri Apostoli Sedem, de singulis quibus vis provinciis Do-
mini référant Sacerdotes" (Episcopi nempe), Pontificem Ca-
putque Ecclesiae a Sedo Petri neutiquam secernunt. Nec al i -
unde, quam cum Petro, ut divinitus constitute Ecclesiae totius 
Primate, advenit et per ejus Successores permanet, quaecun-
que Ecclesiae et Sedis Romanae dos ac praerogativa, ut recte 
observât Petrus Ballerinius: „Quidquid, ait, peculiare prae 
caeteris Romanae Cathedrae seu Sedi tribuitur, non aliunde, 
quam ex Primátus praerogativa tribuitur, quae non in alio 
est, quam in Romano Pontifice, qui in ea Cathedra sedet." Aut 
cui sane in mentem venire posset Cathedram Moysis docen-
tem ita a sedentibus super eam Scribis et Pharisaeis sejun-
gere, ut quae Cathedra Moysis dicit, facienda sint, quae 
autem sedentes super eam Scribae et Pharisaei dicunt, faci-
enda non sint ? An haec est sententia Christi dicentis : „Su-
per Cathedram Moysis sederunt Scribae et Pharisaei, omnia, 
quae dicunt, facite?" Exstant quidem haud pauca Concilio-
rum et Patrum effata de fide, potestate ac juribus Sedis 
Apostolicae ; sed quae in illis metaphorice tribuuntur Sedi, 
intelligenda sunt de sedeote Romano Pontifice, quatenus 
Pontificium munus gerit ac exercet ita prorsus, sicut quae 
dicuntur jura Coronae aut throni de Rege intelligere et sole-
mus et debemus. Profecto S. Hieronymus de quaestione 
fidei Damasum Papam consulens, ita eum alloquitur: „Ego 
Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, communione conso-
cior." S. Hieronymo u n a e a d e m q u e r e s f u i t f i d e s 
C a t h e d r a e P e t r i e t f i d e s a D a m a s o p r a e d i -
c a t a ; non distinxit inter fidem et auctoritatem Sedis et 

') libr. cit. 
2) Mansi (Joncil. T. 2. 
3) 1. super, cit. 
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inter fidem et auctoritatem Sedentis.3) In alio loco dicit 
idem S. Doctor: „Praedicationem Cathedrae Marci Evan-
galistae Cathedra Petri Apostoli sua praedicatione confir-
med"1) Voluit dicere epistolam Theophili Episcopi Alexan-
drini contra Origenis errores editam sua epistola confirmet 
Romanus Pontifex. S . P r o s p e r scribens:2) „Sacrosarcta 
beati Petri Sedes per universum orbem Papae Zosimi sic 
ore loquitur," Sedi Romanae tribuit illam fidem, quam Zo-
simus Papa praedicat per universum mundum. S. Cypria-
nuä: „Scripsisti etiam, inquit,3) ut oxemplum earumdem 
litterarum ad Cornelium — transmitterem, ut deposita 
omni sollicitudine jam sciret te secum, hoc est cum Catho-
lica Ecclesia, communicare." Tantum abest, ut sedeutem in 
Sede Petri Cornelium Papam a Sede ilia distingueret, ut 
potius innuat communicare cum Cornelio Papa idam esse 
ac communicare cum Catholica Ecclesia. 

(Vége köv.) 

I n f a l l i b i l i s -e a p á p a ? 
Nyílt levél egy barátomhoz. 

(Folytatás.) 

De a kiknek az egyház e tévedhetlen iudiciuma 
nem tetszik azért, mert igen jól érzik, hogy tégelye-
ikkel ellenkezik, azon dolgoznak, hogy az egyház 
ítélete alig lehessen valaha bizonyos és igaz. Nem 
említem Montánust, a donatistákat, képrombolókat, 
Wikleffet és a protestantismus átláthatlan fajzatait, 
csak századunk sectariusait hozom fel, kik a pietas 
palástjába burkolódznak. Ezek az igazi ellenségei 
az egyháznak, jóllehet annak külső közösségében 
élnek, kiknek lelkéhez nőttek azon tévelyek, melye-
ket Jansen és Quesnel leírt s melyeket az apostoli 
szék az egész egyház összhangzatával együtt kár-
hoztatott. Ezen emberek elég vakmerők, hogy feleb-
bezzenek ez ítélet ellen ; de hogy az egyház tekinté-
lyének és tanának szemérmetlenül ellenállani ne 
látszassanak, kibúvók után néznek. Először tehát a 
római egyház tekintélyét vonják kétségbe, azután 
pedig mindenkinek absolut közmegegyezését köve-
telik. Azt mondják : kevesekben resideál az igazság, 
ha elnyomatnak s őket eretnekeknek nem tarthat-
juk, habár számra nézve kevesen szegüljenek is el-
lene a többségnek, mely egyetért a pápával. 

Erről pár észrevételt koczkáztatok. „Ha el van-
nak nyomva, a minoritásnál keressük az igazat." 
Ezt hangoztatta minden időben minden eretnek, kik 
mindig arról panaszkodtak, hogy a kellő szabadság 
meg volt tőlük vonva. Már sz. Ágoston ezt írja a 
donatisták- és pelagiánokról, ezt olvasom Abaelard-

') epist. ad Pammach. 
s) contra Collat. 
') epist. ad Antónián. 

ról, ezt Kálvinról. Ámde ez ellenkezik az igaznak 
még csak színével is épen ugy, mint valamennyi 
szent atya tekintélyével. Mert ki gondolhatja azt el, 
hogy a fő és a püspöki karnagy része, melynek Krisz-
tus segedelmét mindenkorra megígérte, elnyomhatná 
az igazságot egyes tagokban? „Isten törvényével ellen-
kezik, irja Constantiushoz Liberius pápa, hogy egy 
rész hozzájárulására nézzünk akkor, midőn a püs-
pökök nagyobb száma Athanáz mellett áll." Sz. 
Ágoston így ex;)ostulál Cresson ellen írt könyvében: 
(III. 3. fej.) „Váljon ötven keleti püspöknek kell-e 
hinni annyi püspök ellenében, kiknek e tévely az 
egész föld hátán visszatetszik?" Az ephesusi zsinata 
császárhoz így referál : „A legnagyobb képtelenség, 
hogy 210 püspök ellen 30 opponáljon." Azonban 
halljad csak a te művelt franczia clerusodat, hogyan 
vagdalja 1731-ben azok absurd nézetét, kik szerint 
az igazság a tudós kisebbséguél keresendő:') „A 
szakadárok nagy tárgyát azon harcz képezi, hogy 
az egy főnök alatt egyesült pásztorok testületének 
tekintélyét gyűlöletessé tegyék s annak helyére 4 
vagy 5 lázadó püspökét állítsák. Szörnyeteg rend-
szer, mely a vallás alapjat aláássa, az egyház egye-
temességét és láthatóságát lerontja s a hiveket pro-
testánsokhoz teszi hasonlókká, hogy alkotmányunk-
nak többé biztos szabálya ne legyen." 

S valóban, ki nem érti, hogy senki se le3z 
eretnek, ha a kisebbség szabadon ellenállhat az egy-
ház tekintésének ? Mert hiszen az ilyenek mindig 
arról panaszkodnak, hogy nem voltak szabadok, mi-
kor pedig az igazság az övék! Tehát az egyház, 
mely velük ellenkezőleg érez, tévedésben volna? s 
ennélfogva megszűnnék a katholika egyház az igaz-
ság oszlopa és erőssége lenni ? Quis haec absurda 
devoret? ki látott ily észjárást? 

Hogy többet ne mondjak, ezen okok bírtak en-
gem arra, hogy az átmenetet halálugrásnak bérmál-
jam. Mert habár a tudomány-, erény- és számféle 
elv már magában is hitet irtó, princípium fidei ever-
sivum, mely a protestánsok szabad vizsgálatába, pri-
vatus spiritusába, olvad: az azonban a zsinati terem-
ben tagadhatlanul keresztényellenes. Ennyit az első 
pontra. 

Másodszor azt mondtam: elismerem az ellenzéki 
püspökök tudományosságát, de nem exclusiv érte-
lemben. Remélem, itt se fog az ügynek ártani, ha 
az igazság érdekében előtted egyet mást fellebben-
tek. Tudom én azt, hogy Dupanloup és Marét, Rau-

») Act. Cler. Gallic. XII. köt. 1671. lap. 
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scher és Hefele, Haynald és Simor, tudós férfiak ; de 
azt is tudom, hogy a kilenczven non placetes közül 
nem mindegyik ily tudós. Továbbá azt is tudom, 
hogy a művelt franczia clerusban a seminariumi ta-
nárok az 1802-diki organicus czikkelyek erejénél 
fogva egész 1817-ig a gallicanismusra esküdtek. Ez 
évben ugyan eltörülte azokat XVIII. Lajos, de u j 
cserépbe öntött szag tartós szokott lenni, — quo 
semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. 
Hol vette a művelt német világ nagy fallibilitási tu-
dományát, nem keresem, de nem hiszem, hogy téve-
dek, midőn kijelentem, hogy az egész mozgalmat 
korunk Tertulliánja, a müncheni pruphéta, indítá és 
tartá fen. Végezetül jegyezd meg magadnak, hogy 
először nem minden franczia és német opponált és 
ezen nem-ellenzékiek közt tudósokat is lelünk. Igy 
pl. ha jól értesültem, Francziaországból 35 szava-
zott non piacettel, már pedig 80-nál több reális püs-
pökség van és 10 püspöknél nem olvasok többet, 
kik otthon voltak ; tehát a franczia püspököknek 
legalább fele infallibilista volt, kik közt látom a je-
les nimesi és strassburgi püspököket, Plantiert és 
Raesset. A német Rauscherrel síkra kelhet Martin 
Konrád épen ugy, mint Hefelével Fessier. Továbbá 
azt se tagadhatod, hogy az olaszok, spanyolok, an-
golok s amerikaiak közt is sok igen tudományos 
férfiúval találkozunk. Dupanloupnak méltó ellenfele 
volt Dechamps, Maretnek Manning, Darboynak 
Cardoni ; Haynald ellen sorompóba szállhat Cullen, 
Simor ellen Spalding; Kenrikkel megvivott Aza-
rian; Strossmayerrel megbír akár Tizzani, akár Mer-
millod. Hát a spanyol clerus vagy a távollevő magyar 
theologus Roskoványi tudatlan? Pedig mind ez, mind 
amaz, kivétel nélkül infallibilista. Grratry is megta-
lálta a maga Guérangerét. Végre ne felejtsd el Bel-
giumot, melyre büszkeséggel hivatkozhatunk, amidőn 
csak katholikus érdekekről van szó. A belga clerus 
se tudományosságra, se műveltségre, nézve nem áll 
alantabb fokon a francziánál; hiszen ezek is fran-
cziák jobbadán. Es e nemes ország folyton a tév-
mentességet védte. 

Csalódnál tehát, ismétlem, hogyha az 533 pla-
cettel szavazókat mind eskimóknak vagy kipcsa-
koknak tartanád. Bevallom én azt, hogy Német- és 
Francziaország átalán véve legműveltebb; ezért je-
lenleg megtámadni nem mernélek ; kettőt azonban 
mégis szabad talán nyilvánitnom, t. i., hogy a hittan-
nal a szép művészetek és természettudományok nem 
nagy összefüggésben állanak — és hogy annak, ki 
a Gondviselés örök végzéséből német vagy franczia 

földön látott világot, még nem kell szükségképen 
világrenditő theologusnak lenni. Továbbá, velem el-
hitetni soha se fogod, hogy az olaszok, spanyolok 
és angolok műveletlen theologusok. Olaszatheologia 
királya, aquinói Tamás; olasz Bellarmin, Pagi, Barti, 
olasz a jogászok vezére Gratián, olasz a nagy mora-
lista Liguori, Muratori, Gerdil, Palma, Anastasius, 
Baronius, De Rossi; olasz Vercellone, Nardi, Patrizi, 
Perrone, Scavini, Gury; vagy ki nem ismeri Orsit, 
Ballerinit, XIV. Benedeket, Ferrarist ? Tudsz-e jo-
gászt, ki Carthago tudós canonistáját, Devotit, nem 
forgatná? Hallottad-e hirét Franzelin- és Tarquini-
nak, Liberatore- ésPennacchinak? háta tudós Fabi-
nak, ki nem félt kardot rántani Hefele ellen? Nem 
Spanyolország szülte-e Melchior Canust, Maldonáto;, 
Vasquezt, Suarezt, Bilmest? Vagy Anglia ma már 
nem terem O'Conneleket meg Visemannokat? Végre 
tudd meg, hogy püspökökön kivül nagyszámú tu-
dósok vannak, kik az oppositiót soha se követték. 
Ilyen a bécsi Phillips, a brixeni Aichner, a freiburgi 
Scbäzler, a vürzburgiHergenröther, a tiroli Bulsano. 
Vagy nevezz nekem, ha tudsz, a művelt német vi-
lágban mai napság nagyobb apologétát a vürzburgi 
bölcsészet- és hittudornál, Hettingernél ! Ki védel-
mezi élesebb dialectikával őnála egyházunk dog-
máit? Es lásd, ez a tudós tauár infallibilista! Világ-
ra szóló művének 5. ') könyvében a 13. lapon ezt ol-
vasom : „E kérdési-e : tévedhet-e a pápa akkor, mi-
dőn mint az egyház főtanitója hittételt definiál? né-
melyek igennel, mások nemmel, felelnek. Csdatkoz-
hatlan, mondják, hogyha az egyház közöntudatából, 
szól, mert ez nem tévedhet. Lehetséges az, hogy a 
pápa nem az egyház közöntudatából beszéljen ? azaz, 
hogy a fej a hitben elváljon a tagoktól, a tagok el-
szakadjanak a főtől? vagyis, hogy az egyházban a 
hitegység isteniségének e pecsétje csak egy pilla-
natra is megszűnjék ? Mivel az egyház nem mulandó, 
a fej és tagok, a pápa és püspöki kar, egyességesoha 
meg nem szakadhat vagyis, a pápa az igéret szerint 
mindenkor az egyház egységéből, közöntudatából 
szól és a hol a pápa, ott lesz az igaz egyház ; a ka-
tholikus összes püspökség a főnök tanától eltérni 
soha se fog. Mert különben a tantisztnek miféle 
teljhatalma volna akkor a hitben, ha tévelyt tanít-
hatna? Az akkor illusorius lenne, ártana magának a 
hitnek s a lelkiismeretre elviselhetlen nyomást gya-
korolna. A primás tévmentes tantisztének lehetősé-
gét az meg nem támadhatja, ki az egyház fensőbb» 

') Apologie des Christenthums. 1869. 
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kormányzásában hisz; a pápai tantiszt csalatkoz-
hatlanságát csak azon lélek eszközli, mely ma az 
összes egyház (pápa és püspökök), holnap pedig a 
pásztorok pásztorának, nyilatkozata által működik." 
I t t a te separátiódat már eleve czáfolja. Hogy rövid 
legyek, e pontot avval zárom, miszerint Rómában 
az olasz cleruson kivül az egyes congregátióknál 
nagytudományu bibornokokat és más praelatusokat 
találhatsz, Francziaországban pedig minden időben 
támadtak Feneionok, Petaviusok és De Maistrek. 

(Folyt , köv.) 

E&YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BASEL. A p ü s p ö k n e k t i l t a k o z á s a . Az aa r -

gaui kormány, mint lapunk annak idején közölte, tavai több 
annyiban nagyhorderejű változtatást tett a canton alkot-
mányán, amennyiben ezeknek egyedüli czélja a katholikus 
vallás gyakorlatát az emiitett cantonban végképen lehet-
lenné tenni azaz e vallást törvényhozásilag elnyomni. A 
baseli püspök, ki a tanácskozások folyama alatt több izben 
elég nyomatékkal felszólalt, legújabban, midőn az a lkot-
mányon ejtett sérelmes változtatások csakugyan ténynyé 
vál tak, kötelességének tartotta ezen változtatások s követ-
kezményeik ellen tiltakozni s a cantoni hatóságot arra 
figyelmeztetni, hogy sem ő, sem a gondjára bizott hivek, az 
ezen erőszakból netán származó kellemetlenségekért fele-
lősséget nem vállalnak. 

A tiltakozás a freiburgi „Liberté" szerint következő-
leg hangzik : 

„Az aargaui nagytanács tagjainak s elnökének. Elnök 
úr , uraim ! Kellemetlen kötelességet teljesitek, midőn a 
multévi sept. 11-kén elfogadott törvényjavaslat fonalán 
kénytelen vagyok ez ellen a t. cz. cantoni nagytanács előtt 
felszólalni, illetőleg tiltakozni. Kellemetlen kötelesség ez, 
mondom, melyet teljesítenem kell, ha mindjárt előre is sej-
tem, hogy kötelességszerű fellépésemnek mi eredménye 
se lesz. 

Tiltakozom tehát : 
az egyháznak az államtóli azon „elválasztása" ellen, 

mely amazt cselekvési teréről leszorítja, melyre természe-
ténél, de az aargaui canton alkotmányánál fogva is ké t -
ségbevonhatlan, elidegenithetlen, joga van ; 

tiltakozom a főpásztor és nyája közt fenálló s istoni 
rendelésen alapuló köteléknek azon erőszakos szétszakítása 
ellen, melyet az említett törvény czélba vesz , mi által a 
ka th . egyháznak veleszületett bélrendszerén, legalább saját 
körében, súlyos sebet ejt ; 

tiltakozom azon kétoldalú szerződésnek önkényes fe l -
bontása ellen, mely 1828-iki decz. 2 -kán a szentszék és az 
aargaui kormány közt köttetett s mely ugyancsak a szer-
ződési okmánynak első szakasza szerint „felbonthatlan"; 

tiltakozom a szerződésileg biztosított állami segély-
pénznek megvonása ellen, mely megvonás amint egyrészt a 
kormánynak becsületérzésére igen sajátszerű világot vet, 

úgy másrészt érdemekben megőszült számos egyént a né l -
külözhetlen nyugdíjtól megfoszt; 

tiltakozom mindazon önkényes rendszabályok ellen, 
melyeket a tanács az emiitett törvény alapján az iskolai, 
házassági s temetkezési kérdésekben vagy a papi javadal-
mak körül életbe léptetni jónak látna. 

Ezen tiltakozásomat kiterjesztem végre mindazon 
szomorú következményekre, melyek az egyházra azon 
fonák elvnek erőszakos érvényesítéséből származnak, mely 
szerint az államnak okvetlenül közömbösnek vagy épen 
atheistikusnak kell lenni s e tekintetben különösen az aa r -
gaui ko rmánynak azon legujabbi tetteire vonatkozom, me-
lyeknél fogva több papnak csak azért kelle a törvénynyel 
összeütközésbe jönni, mivel nyájukhoz s egyházukhoz hi -
vek voltak s azok akar tak maradni. 

Tiltakozom pedig az egész katholika egyháznak ne-
vében, melynek az aargaui katholikusok is tagjai, kiknek 
joguk van a többi egyházzal szerves, életképes, összefüggés-
ben lenni s kiket ennélfogva emez egyháztól elszakitani 
erőszakosan ugyan igen, de jogosan nem lehet. A minden 
katholikus közt fenálló ezen kölcsönös összefüggés, moly 
Krisztusnak rendeletén alapszik, egyik főjellegét képezi a 
katholika egyháznak. Az aargaui kormánynak nem maradt 
tehát e téren semmi „szervezni" — valója s ha mégis vala-
mit „szervezni" akar, ezáltal csak azt mutatja, hogy a k a -
tholika egyháznak jogi szervezetét vagy fenállónak nem 
tekinti vagy ellene igazolatlan merényletet készül elkö-
vetni. 

Tiltakozom mint a baseli megyének főpásztora saját 
hivatalom nevében, mert az új törvény híveimre való gon-
doskodásomat megbénít ja ; de tiltakozom hiveim nevében 
is, k iknek joguk van összesen s együttesen egy és ugyan-
azon, az aargaui cantoni tanács által fel nem darabolható, 
megyét képezni. 

Ebbeli tiltakozásomban, uraim, a jogra és az igaz-
ságra hivatkozom ; mert az uj törvény ősrégi, esküvel szen-
tesitett, szerződéseket felbont, mi oly rosz példa, mely ily 
előkelő helyről adva, a népre nem hathat másként, mint 
csábitólag azaz elerkölcstelenitőleg, mit a kormánytanács 
bizonyosan nem akar. Hivatkozom továbbá a szintén eskü 
által szentesitett aargaui alkotmányra, melyet egyoldalú-
kig s a katholikusok nyílt sérelmével megszegni nem lehet, 
nem szabad, legkevésbbé pedig egy egyszerű kormányta -
nácsi rendelet által, minő a legujabbi „elvben elfogadott" 
törvény. 

Szólok továbbá összes papságom nevében, melyet az 
u j törvény a legkellemetlenebb, a legvisszásabb, helyzetbe 
hoz, abba t. i., hogy vagy kötelessége s lelkismerete vagy a 
törvény ellen keilend vétenie, mely állapot, magában véve 
tarthatat lan lévén, a legszomorúbb kilátásokat nyúj t ja a 
jövőre nézve. 

Szólok az aargaui katholikusok nevében is, kiknek 
joguk van az összegyházzal, schveiczi hitrokonaikkal s 
végre a baseli egyházmegyével szerves, benső, összefüggés-
ben lenni és maradni, hogy szent vallásuknak jótéteményeit 
azokkal együttesen élvezhessék. 

Hivatkozom a történelemre, mely azt mutatja, hogy, 
kivéve egyetlenegy despotice kormányzott birodalmat, az 
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egész világon hiában keresnénk ahhoz hasonló állapotot, 
melyet az aargaui kormánynak legújabb határozata köz-
tünk előidézni készül ; — de hivatkozom különösen édes 
hazánknak, Schveicznak, történelmére, melynek határain 
belül ehez hasonló állapot soha se létezett, hanem a mely-
nek, ellenkezőleg, legdicsőbb korszaka épen az volt, midőn a 
katholicismus megbénitlan erővel bátor hazafiakká s be-
csületes polgárokká tette annak fiait. 

De hivatkozom végre a felekezeti békére s egyetér-
tésre is, melyet hasonló törvények a legsajnosabb módon 
megzavarhatnak, midőn a katholikusok lá t ják , mily igaz-
ságtalan, mily erőszakos, mily méltánytalan, irányukban 
a protestáns többség. 

Nem tartom szükségesnek ezek után még egyes kéré-
sekkel is alkalmatlankodni a t. cz. tanácsnak ; önök, uraim, 
a jog és méltányosság követelményeit ismerik s hatalmuk-
ban van azokat teljesíteni. De könnyen teljesitheteudik is, 
ha minden előítélettől menten csak szivük s józan belátá-
suk sugallatát követendik. En részemről jogaimat s szabad-
ságomat az Isten kezeibe teszem s az ő gondviselésére bízom 
szegény nyájamat, melynek sorsát mélyen fájlalom s me-
lyet a küszöbön álló üldöztetés előestéjén az övénél hata l -
masb pártfogásba nem ajánlhatok. 

Visszautasítok minden felelősséget azon szomorú kö-
vetkezményekért , melyek e törvényből bizonyára szárma-
zandnak. Hadd feleljenek mindezekért azok, hadd adjanak 
számot igazságtalanságukért s mindazon anyagi s szellemi 
kárér t , melyet akár egyes egyének, aká r egész plébániák, 
e törvény következtében szenvodendnek ; számoljanak azok, 
k ik , ugy látszik, életfeladatukká tették a kath. egyházat 
folytonosan üldözni s k ik ebbeli tervük számára néha a 
különben legjózanabb szellemeket is megnyerni tudják. 

Sajnálnám, ha búmarczangolt szivem ezen fe l ja jdu-
lása önöket, uraim, megsértené. Legyenek meggyőződve, 
hogy sokkal szivesebben szólnék önökhez a háladatosság 
hangján, mint ekként. Ki egyébiránt maradtam sat. Jenő 
báseli püspök. 

AMERIKA. A z á l l a m i i s k o l á k többi közt 
azon dolgok közé tartoznak, melyekre az igazi amerikai, a 
yankee, büszke szokott lenni. Uj-Angl ia egyike a világ 
legműveltebb országainak, ha nem épen a legműveltebb s 
Boston városa Uj-Athéne melléknévvel büszkélkedik, me-
lyet nagyobbrészt annak köszön, hogy benne a puritán vas-
kalaposság főszékhelyét ütötte fel ; pedig tudjuk, hogy a 
mindenféle protestáns secta kitűnő abban, hogy a maga 
dolgáit derűre borura szokta dicsérni, bái'mily silányak le-
gyenek is azok. Ezen felekezetességnek köszöni költött bir-
nevét Boston városa is. Mihelyt azonban C3ak némileg mö-
géje nézünk ezen spanyolfalnak, legott észreveszszük, hogy 
annak háta megett sok oly dolog rejlik, mi minden, csak 
nem becsületesség, csak nem erény, csak nem polgári-
sultság. 

Igy van a dolog az amerikai államiskolákkal is. E 
tekintetben a „Herald" nem régen egy nevezetes czikket 
hozott, mely, mint ilyen fanatice protestáns lapnak őszinte 
vallomása, kettősbecsü előttünk, minthogy senki se mond-

hatja, miszerint az általa a világ elé tár t bajok és gya láza-
tok csak költöttek, melyeket az ultramontánoknak irigy 
fantaziája gondolt ki s mázolt a szegény protestánsokra. 

Megjegyezzük, hogy midőn a következőkben a „He-
rald" eszméit közöljük, csak nagyon kivonatosan toszszük 
azt, minthogy az angol nyelv sok tekintetben sokkal cyn i -
kusabb a miénknél s azért oly dolgokat is elmondhat, me-
lyektől mi az irodalmi illem miatt olvasóinkat megkímélni 
akar juk. De a mi ekként is még fenmarad, elég arra, hogy 
az olvasó az amerikai közös iskolákról kellő fogalmat sze-
rezzen magának. 

„Szokása s kivatalbali kötelessége a rendőrségi főnök-
nek", — igy az idézett lap, — hogy minden esztendőben 
statistikai adatokkal támogatott jelentést tegyen a prost i-
tutio állapotáról városunkban. A polgároknak legnagyobb 
része talán csak felületes figyelmet fordit ezen számokra, 
melyek csak némileg is átvizsgálva, egy roppant bajnak 
óriási léptekkel haladó növekedéséről tesznek valóban szo-
morú bizonyságot. 

A baj, mint mondjuk s mint azt mindenki tudja s érzi 
nagy mételye maholnap orvosolhatlanná lesz, ha idejekorán 
helyes ellenszerekről nem gondoskodunk. Mi csuda tehát , 
ha országunk javával komolyan törődő néhány férfiú m á r 
régóta ily ellenszereket keres ? — Sőt azt hiszszük, hogy 
ezek igy csak hazafiúi kötelességüket teljesitik. Viszont 
pedig minden baj megorvoslásának legelső feltétele az, 
hogy forrását, szülőokát, ismerjük s ez az, minek ma néhány 
sort szentelni akarunk. 

Alig néhány hónapja, hogy a mély tudományossága 
miatt az egész müveit világ előtt ismeretes s tisztelt Agassiz 
tanár elhatározta, miszerint a fenforgó kérdésre nézve adato-
kat gyüjtend. Az eredmény, melyre jutott , valóban borzasztó, 
oly borzasztó, hogy a tudós tanár, miután ekként az emberi 
romlottság örvényének úgyszólván fenekéig hatott volna, 
utóvégre megvallja, hogy a 19. századnak annyira emlegetett 
s annyira dicsőitett műveltsége és polg'árisultsága azonos a 
semmivel. 

Agassiz tanulmányait a hely szinén tette. Bejárván a 
bűn helyeit, azoknak lakóitól egyenkint megtudni iparko-
dott, mi az, mi őket ezen szerencsétlen helyzetbe hozta? Az 
eredmény valóban megdöbbentő, mert kitűnt, hogy ezen 
szánandó lényeknek legnagyobb része jelenlegi szégyen-
letes életmódját a z o n e r k ö l c s r o n t ó b e f o l y á s o k -
n a k t u l a j d o n í t o t t a , m e l y e k n e k m á r g y e r -
m e k k o r á b a n a z á l l a m i i s k o l á k b a n k i t é v e 
v o l t , nevezetesen annak, hogy ezen iskoláknak legna-
gyobb részében a legobscoenusabb képek s iratok szabadon 
s minden akadály nélkül kézről kézre adatnak a taní tvá-
nyok, fiuk és leányok, közt. 

Igy történik ez kivált Boston városának állítólag k i -
tűnő államiskoláiban. Mi lehet ennek következménye vegyes 
azaz leányok s fiuk által látogatott iskolákban? azt az o l -
vasó könnyen elképzelheti. S valóban alig két esztendeje, 
hogy Massachusetts egyik városában a legborzasztóbb t é -
nyek fedeztettek fel e tekintetben. Persze, hogy a hatóság 
miuden kitelhetőt elkövetett, miszerint a botrányt elpa-
lástolja, mert méltán attól tartot t , hogy a figyelmezte-
tett szülök gyermekeiket tömegeson kiveendik az állami 
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iskolákból ; do épen az, bogy ez olpalástolás sikerült, mutatja, 
miszerint a kormány lelkiismeretlenségéhez a szülőknek 
gondatlansága is járult , e kettő képezvén ama termékeny 
talaj t , melyben az állami iskola szaporán burjánozhatik." 

Igy szól a yankee lap. Ehez, mint mondani szokás, 
nem kell commentár. A közösiskoláknak rendszere okvet-
lenül a népnek elerkölcstelenitésére vezet s a kik annak 
nálunk pártját fogják, tudva vagy nem, de ugyanezen ör-
vény felé terelik hazánkat. 

V E G Y E S E K . 
— Személyzeti: Őfelsége a n.-váradi 1. sz. káptalan-

ban Csornák Emmanuel székesegyházi főesperesnek az ének-
lőkanonokságra, Racsek János krasznai főesperesnek az 
őrkanonokságra, Kozacsek József legidősb mesterkanonok-
nak a székesegyházi főesperességre, Misiin Jakab közép-
szolnoki főesperesnek a krasznai főesperességre és Nogall 
János másod mesterkanonoknak a középszolnoki főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, a megüre-
sedett két kanonokság elsejére Rümmer János Henrik apá-
tot, csanádi kanonokot, főigazgatót, a másodikra Winter-
halter Antal cz. kanonokot, hittanárt és szentszéki ülnököt 
kinevezte és Zajnay János n.-váradi kanonoknak a k. sz, 
Jánosról nevezett nagyvárad-hidi czimzetes prépostságot 
adományozta. 

— Kezdődnek a képviselőválasztások megejtésére 
czélzó előleges értekezések s tanácskozások. Egy ilyenre 
minket is meghittak a pestterézvárosi polgárok. Elmentünk. 
A baloldaliak lelármázták a jobboldaliakat s úgy nevezett 
reformpártbelieket. De ez nem hozzánk tartozik. Fellépett 
az asztalra tudós Horn hazánkfia is s roppant ovátiók kö-
zött kezdette meg, ugy látszott, jól átgondolt beszédét. Ter-
mészetesen a balpárt programmját ajánlotta s a reformpártét 
mint silányságot mellőzendőnek jelentette ki, azt is mond-
ván : dieses Programm ist-mehr regierungsfreundlich, als 
die Regierung selbst, wie der Ungar sagen würde : e pro-
gramúi kormányosabb (! !) mint maga a kormány. Si t a -
cuisses. Persze borzasztón megéljenezték. De ez mind nem 
tartozik hozzánk, csak bevezetéskép mondjuk el. Szólt 
azután arról, hogy a reformpárt a népnevelés előmozdítását 
is programmjába irta, de nem irta oda az arra vezető esz-
közt s ez, a mit a balpárt akar, az egyháznak az államtóli 
elválasztása. (Borzasztó éljenzés.) Addig nem lesz Magyar-
országban népnevelés, míg az iskolákat egy kasztnak hagy-
j á k kezei közt, mely saját czéljai elérése végett a népet 
sötétségben tartja, butaságban hagyja, verdummt, azért ki 
a papokkal az iskolából. (Még borzasztóbb éljenzés s kalap-
csóválás). Megesküszünk reá, mert ismerjük népünket, 
hogy a 400 jelenlevő közül legalább 300, ha nem több, nem 
tudja, mit tesz az egyházat az államtól elválasztani, hanem 
csak ugy kiáltotta az éljeneket. De az is comicum volt, 
hogy ezen népség nem vette észre a borzasztó gúnyt, mely a 
szónok szavaiból reá háromlott. Azt mondta, hogy az isko-
lák a papság kezében vannak s ez elbutítja az embereket ; 
atqui ezen jelenvolt népség a papok kezeiben levő isko-
lákból jött k i : ergo. S ezt még megéljenzik. Valóban nem 
tudtuk hamarjában, ne mondjunk-e a papság nevében mea 
culpát. S ezen nép tombol örömében, midőn azt mondja 
neki egy szónok, hogy ki a pappal az iskolából ; más-
részt pedig j a j annak a papnak Pesten, ki az iskolá-
bamenetelt elhanyagolná. Simon Florenttől kezdve alkal-

masint az egész városi gépezot mozgásba hozatnék ily köte-
lességfeledett káplány ellen. Hogy a papság elbutítja az 
iskolában a gyermekeket, azt az nap délután 5 órakor kel-
lett hallanunk, mely nap reggel 8—12-ig, délután 2—3-ig, 
ugyanezen népnek gyermekeit oktattuk arra, hogy legye-
nek jó, becsületes, keresztények, emberek, a hazának 
alkalmas polgárai s iparkodjanak szülőiknek minél több 
örömet szerezni. Nem boldog állapotok ezek a mi szabad-
elvű Magyarországunkban?! 

— Beküldetett: Előfizetési felhivás Répássy János 
„Költeményei"-re. A vallásos költészetnek korunkben fon-
tos szerepe van s mükellékek tekintetében nemcsak verse-
nyezni tud az u. n. epikuri költészettel, de azt le is szorí-
taná a térről, ha pártolásban részesülne s ha a világ fiai 
okosabbak nem volnának a világosság fiainál ! A csi-
noskiállitásu 16 — 17 ivnyi kötet juniusban fog megje-
lenni s ára 1 f r t . lesz, melyet utólag is be lehet küldeni 
akár az egri lapok szerkesztőségeihez, akár egyenesen 
alulirthoz, de a megrendeléseket 1 e g a 1 á b b m á j u s e l e -
j é i g kérem, hogy a nyomatandó példányok száma iránt t á -
jékozhassam magamat. Gyűjtőknek 10 után tiszteletpéldányt 
adok. R é p á s s y J á n o s . — Munkatársunk e felhívását t. 
olvasóink figyelmébe melegen ajánljuk. 

— Beküldettek: Rafael, regény, irta Bollanden Kon-
rád, magyariták Ruschek Antal és Lirnpp János. Pest, Hu-
nyadi-Mátyás-könyvnyomdaintézet. Ara 1 f. — Igen örü-
lünk, ha fiataljaink, növendékpapjaink, irodalommal foglal-
koznak. E téren kell a kath. papnak napjainkban küzdeni. 
Míg a tanárok az irodalomtól jobbára visszavonulnak, a 
növendékek lépnek e térre ! E fiatalokat buzdítani kell, 
mindenek előtt pártolás, munkáik megvétele, által. 

— Beküldetett a jászóvári premontrei kanonokrend 
névkönyve 1872-re. A rendnek 91 tagja van: 1 prépost, 65 
áldozár, 13 egyszerű fogadalmat tett papnövendék, 12 
ujoncznövendék. Ezekből tanügygyei foglalkozik 41, lelki-
pásztorkodással 12. 

Nyilatkozat. A „Természeti Érvek Isten Létéről" czi-
mü munka t. megrendelői tisztelettel értesíttetnek,hogy a mü 
rövid idő alatt meg fog jelenni. Mivel az első kiadás elfogyta 
után csak kevés utánrendelő jelentkezett s a szétküldött u j 
megrendelési ivek is lassan folytak be, a nyomatást sokáig 
halasztani kényszerültünk, míg később némi nyomdai aka -
dályok hátráltattak a kiadásban. E körülmények tekintetbe 
vételével szives elnézésére számítunk a tisztelt megrende-
lőknek, kiket május elején kielégíthetni reménylünk. — 
Addig a 10 ivre terjedő mü megrendelési ára még mindig 
c s a k 70 kr. leend, mi a teljes megjelenésig folyton elfo-
gadtatik. Rigiczán (Bács m.) 1872. april. 4-én. Fonyó Pál 
Gyula. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1368 forint 9 kr., 40 
frank aranyban, 41 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 27 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

A szepesi papnövelde növendékei . . 14 f t . — kr . 
V. J 1 ft, 3 régi húszas 
Göbölyös Rozália — ft . 50 kr. 
Balog Genovéva — „ 50 „ 
Demele Károly — „ 20 „ 
Kovacsics Géza — » 20 „ 
Rudovics Borbála — „ 19 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatot t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 f t . 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, április 13-án. » 9 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Fm. Simor János primás ö herczegsé-
gének körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a 
közegyházi hagyományt.— Infallibilis-e a pápa ? — E g y -
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Em. Simor János primás ö herczegségének 
körlevele a pápa csalatkozhatlanságáról, tekintve a köz-

egyházi hagyományt. 
(Vége.) 

S. Optatus Milev. Parmenianum sic urget : ') „Ne-
gare non potes scire te in Urbe Roma Petro primo Cathe-
dram Episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium 
Apostolorum Caput Petrus, — in qua una Cathedra unitas 
ab omnibus servaretur, ne caeteri Apostoli singulas sibi 
quisque defenderent, ut jam schismaticus et peccator esset, 
qui contra singularem Cathedram alteram collocaret. Ergo 
Cathedram unicam, quae est prima de dotibus, sedit prior 
Petrus, cui successit Linus (enumerat omnes), — Damaso 
Siricius, hodie qui noster est socius, cum quo nobiscum 
totus orhis — in una communionis societate concordat." 
Ut Parmenianum probet haereticum, sic argumentatur S. 
Optatus : Non habet communionem cum Siricio : ergo nec 
cum R o m a n a P e t r i C a t h e d r a ac proinde haereticus 
est. Optato idem est habere communionem cum Sedente ac 
habere illam cum Sede. 

Zosimus Papa in causa Coelestii haeretici rescribit2) 
a. 418. Carthaginensibus Patribus sie: „Quarnvis Patrum 
traditio Apostolicae Sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut 
de eius judicio diseeptare nullus auderet, — tantam enim 
huic Apostolo canonica antiquitas per sententias omnium 
voluit esse potentiam ex ipsa quoque Christi Domini pro-
missione, ut et ligata solveret et soluta vinciret ; par pote-
statis data conditio in eos, qui Sedis haereditatem ipso 
annuente meminissent. Habet enim ipse cum omnium Eccle-
siarum tum huius maxime, ubi sederat, curam, nec patitur 
aliquid privilegii aliqua titubare aura sententiae, cui ipse 
sui nominis firma et nullis hebetata motibus constituit fun-
damenta et quae sine periculo temere nullus incesset. Cum 
ergotantae auetoritatis Petrus caput sit et sequentia omnium 

majorum studia firmaverit, ut tam humanis quam divinis 
legibus et diseiplinis omnibus firmetur Romana Ecclesia, 
cuius locum nos regere et potestatem nominis obtinere non 
latet vos, sed nostis et quemadmodum Sacerdotes scire de-
betis : tamen cum tantum nobis esset auetoritatis, ut nullus 
de nostra possit retractare sententia, nihil egimus, quod non 
ad vestram notitiam nostris ultro litteris referremus". Au-
ctoritatem Sedi Apostolicae in judicando de fide summám, 
inappellabilem, Petri successoribus et sibi quoque tribuit, 
non distinguit sedem inter et sedentem. S. Augustinus, ut e 
superius adduetis testimoniis liquet, in Causa Pelagianorum 
Sedem Apostolicam a sedente in ea Innocentio I. Papa mi-
nime discernit, huius rescripta vocans rescripta Sedis Apo-
stolicae. Ephesini Patres de Coelestini Papae litteris, 
quibus Nestorii errores damnavit, sie loquuntur: „Apostolica 
et Sancta Sedes Coelestini sanetissimi Episcopi per litteras, 
quas misit" ; . . idem ipsis est sedens cum sede. S. Avitus 
Vienn. in epist. ad Iiormisdam de Nestorio et Eutycheta 
loquens: ') „Quos, inquit, jam dudum per heatissimos prae-
decessores S. Sedis vestrae calcavit auetoritas". Just inianus 
Imperator ad Hormisdam: 2) „Hoc enim credimus esse 
catholicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit inti-
matum"; non Sedis, sed ipsius Sedentis Papae, responsum 
expetit et expectat, ut sciat, quid sit catholicum. S. Maxi-
mus 3) satisfacere Sedi Romanae et satisfacere beatissimo 
Papae unum idemque esse dicit, non nőseit distinetionem 
sedem inter et sedentem. Episcopi Galliae, cum vellet Ca-
rolus M. Synodaliter examinari causam Leonis III. , respon-
derunt : „Nos Sedem Apostolicam, quae est Caput omnium 
Ecclesiarum, judicare non audemus, nam ab ipsa nos omnes, 
ipsa a nomine judicatur". 4) Nihil sciunt de seriori Gallica-
norum distinctione inter Sedem et Sedentem. Sergius Cy-
priensis:5) „Fundamentum divinitus fixum et immobile nec 
non lucidissimum monumentum fidei tuam A p o s t o l i c a m 
S e d e m constituit Christus. Tu (Papam alloquitur) e x i -
s t i s P e t r u s et super fundamentum t u u m Ecclesiae co-
lumnae confirmatae sunt." Nihil differt inter Apostolicam 
Sedem et sedentem in illa Papam ; hic est Petrus, hic fun-

') loe. cit. 
2) loc. cit. 
3) loc. cit. 
4) Anast. Bibl. in vita Leonis III. 

6) loc. cit. 
24 

') De Schism. Donat. L. II. cap. 2. et 3. edit. Migne. 
2) Labbé CoEcil. t. II. 
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damentum Ecclesiae. S. Theodorus Studita ') Papam vo-
cat Apostolicum Caput, — Petram fidei, super quam catho-
lica aedificata est Ecclesia. S. Petrus Daniianus Papam 
Alexandrum VI. interpellât : „Vos Apostolica Sedes, vos 
Romana estis Ecclesia". 2) E quibu3, ut alia omittantur, 
abunde colligitur futilem falsamve esse recens excogitatam 
distinctionem sensu Grallicanorum Sedem inter et Sedentem. 

Eorum, qui infallibile Magisterium Romani Pontificis 
et tenuerunt et editis scriptis etiam propugnaverunt, a t ten-
tionem subterfugere non potuit aliquos eosque doctos viros 
iccirco abhorruisse ab amplectendo illo Magisterio, nondum 
solemni Ecclesiae judicio expresse definito, quia existima-
verunt infallibilitatem Romani Pontificis cum effatis Christi, 
quibus innerrantiae praerogativam toti Ecclesiae docenti 
contulit, componi baud posse. Quibus jam responsum fuit et 
x-esponderi debuit Cbx-isti verba: „Super hanc Petx-am aedi-
ficabo Ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam," 3) „Ecce ego vobiscum sum usque ad con-
summationem saeculi", 4) „Ego rogabo patrem et alium 
Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aetexmum" 5) 
et illa S. Paul i : „Ecclesia Dei vivi est columna et firma-
mentum veritatis 6), ad omnes Apostolos directa et illa, 
quae Christus ad solum Petrum, exclusis aliis Apostolis, 
direxit, ita esse explicanda ac intelligenda, ut altei-a alteris 
non elidantur et non tollantur ; e verbis igitur ad solum 
Petrum directis, idest e sententia de suprema et infallibili 
auctoritate Romani Pontificis docendi, non posse deduci in 
Episcopis, qua Apostolorum successoribus, non inesse veram 
potestatem docendi et verara potestatem de fide judicandi, 
sed boc ex illis Christi verbis illaque sententia sequi, quod 
duo sint in Ecclesia modi, a Christo instituti, quibus illa 
potestas judicandi exerceatur, alius expeditior per solum 
Summum Pontificem ac eius sententiam et alius solemnior 
per universalem Ecclesiam. Et Ecclesia itaque docens est 
infallibilis et Surnmus Pontifex. Verumtamen in illis quo-
que ad omnes Apostolos directis locis, toti quidem Ecclesiae, 
sed supra primatialem petram aedificatae, toti quidem Col-
legio Apostolorum et successorum, sed cum Petro Pi-imate, 
aut a Petro, Unionis Catholicae vinculo et centro f ra t rum-
que Confirmatore collectae adeoque nullatenus excluso 
Petro Petrique Successore, imo cum Petro communem infal-
libilitatem ipsis collatam fuisse ex adductis Christi Domini 
verbis liquet, quae ad Apostolos dicta sunt, non solos, sed 
cum Petx'o collactos, px-aesente Petro. Qua de re audiendus 
est Tobias Mollik: 7) „Non fei-o, inquit, nec capio, illos, 
qui confestim ac audiunt vel legunt : Ecclesia infallibilis est, 
quia est Columna et firmamentum veritatis, conclamant : 
Pontifex igitur est fallibilis, — cum potius cum Origene 
caeterisque juxta eum adductis testibus ita argumentari 
deberent : portae inferi non praevalebunt adversus Eccle-
siam, ergo neque adversus Petram. Ecclesia est columna et 

*) loc. oit. 
2) loc. cit. 
3) Matth. 16,18. 
*) ibid. 28, 20. 
*) Joan. 14, 16. 
6) 1 Tim. 15. 
7) 1. c. Dissert, nona. 

firmamentum veritatis : ergo vex-ax est etiam Petra fnnda-
mentalis. Ecclesia unita in fide est infallibilis: ergo unitatis 
huius efficiendae potestatem habens est infallibilis. Ecclesia 
est infallibilis: ergo etiam Primas Ecclesiae in docendo 
universam Ecclesiam est infallibilis ; cum ipse sit Petra 
fundamentális Ecclesiae a Christo dictus : per illuai ergo 
columna Ecclesiae et veritatis peculiarius sustinetur ; cum 
illo igitur Ecclesia est adaequatum veritatis firmamentum, 
non sine illo, nec adversus illum. Vel claxüus. Ecclesia est 
infallibilis: ergo supremus eiusdem Ordinarius jugiterque 
ei px-aesidens Doctorum Doctor debet suprema aliqua et o r -
dinaria sibi ratione infallibilis esse". „Sine poenitentia sunt 
dona Dei", dicit S. Paulus '). Quidquid itaque potestatis aliis 
Apostolis fuerit a Christo posterius traditum, nihil Petro 
diminui potuit de actoritate et clavium potestate in univex--
sam Ecclesiam sibi soli promissa et collata. 

Non dissimulandum, imo vero fatendum, contra infal-
libile Romani Pontificis Magisterium ab adversariis multa 
objici, produci, facta, quibus probari posse putant hunc vel 
illum Papam in errorem pi-olapsum fuisse. Ad quae rite 
dijudicanda necessarium est, ut termini quaestionis non 
confundantur. De eo quaex'itur, utrum aliquis Romanorum 
Pontificum ex cathedra, idest, quando omnium Christiano-
rum Pastoris et Doctoris munere fungens pro suprema sua 
Apostolica Auctoritate de fide aut moribus definivit, erro-
rem vel haeresim defiuiverit ? Ergo non quaeritur, utrum 
Romanus Pontifex, qua privata persona vel qua privatus 
Doctor, circa fidem erraverit ? Unde, licet probaretur al i -
quem Pontificem in errorem privatim lapsum fuisse, dum 
non probatur erx-orem vel haeresim solemniter sive e Ca-
thedra definivisse, Veritas doctrinae non tangitur, eo minus 
infringitur. Nihil porro ad rem faciunt ea omnia, quae ex 
epistolis quibuslibet, e libris, quos Romani Pontifices edide-
runt, priusquam ad summum Pontificatum assumpti fuissent 
vel quae e fortuito ab iisdem dictis excerpuntur et objiciun-
tur. De dogmaticis definitionibus, quas Romani Pontifices 
pro Auctoritate ediderunt, quaeritur. Jam autem quamvis 
Ecclesiae indigantiis sic deposcentibus a Sede Apostolica 
per 18 saeculorum intercapedinem plurimae emanavei'int 
super implicatissimis quaestionibus decisiones, nulli tarnen 
adversariorum adusque successit quidpiam erroris in prae-
dictis Pontificiis sententiis ac decisionibus detegere, ut adeo 
jure dici possit omnium temporum história probatum esse, 
quod SS. Cyprianum et Augustinum, SS. Hormisdam et 
Agathonem Pontifices dixisse audivimus : ad Cathedram 
Petri perfidiam non habere accessum, — ipsam esse Petram, 
quam non vineunt superbae inferorum portae, . . in Sede 
Apostolica immaculata est semper conservata Religio, Sedes 
ilia per Dei Omnipotentis gratiam a tramite Apostolicae 
traditionis nunquam errasse probabitur. Inda a tribus circi-
ter saeculis iisdem semper armis haec doctrina impugnatur. 
Ea iterum itex-umque ab adversax-iis recoquuntur, quae a 
doctissimis viris dudum et frequentex-, nec non copiose, refu-
tata ac disjecta sunt. Sane iis, quae Vigilio Papae objiciun-
tur, respondei-unt praeter alios Jo3. Aug. Orsi, 2) Petrus 

1) ad Rom. 11, 29. 
2) De irreform. Rom. Pontif. —judicio. 
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Ballerinius,1) Thomassinus,2) Petrus de Marca 3) et Aloys. 
Vicenzi.4) Honorii causam illustraverunt et propugnaverunt 
Biner,5) Orsi,6) Bellarminus,7) Thomassinus,8) Natalis Alex,9) 
Zaccaria. , u) E recentissimis Schneemann,11) Reinerding,12) 
et Jos. Pennachi.13) Morini difficultates de praetenso lapsu 
aliquot, ut dicitur, Romanorum Pontificum circa ministrum 
Sacramenti Ordinis dissolverunt Orsi14) et Honoratus 
Tournelius.15) Achilles adversariorum est causa Honorii, 
quem vero ab haeresi recentiores inter invictis argumentis 
purgavit memoratus Jos. Pennachi, e cuius disputatis de 
sequentibus constat : 1. Sergium ad Honorium dedisse epi-
stolam, quae aperte continet haeresim Monotheleticam. '2. 
Honorium e contrario binas ad eum scripsisse litteras abso-
lute catholicas, quae haeresi monotheleticae prorsus non 
favent. 3. Has epistolas ut haereticas damnatas esse ab 
Orientalibus in Concilio V I eosque proinde errasse in facto 
dogmatico. 4. Eiusmodi judicium tribuendum non esse S y -
nodo Oecumenicae, quod latum sit contra Romani Pontifi-
cis et Occidentalis Synodi sententiam, etiamsi ei subscripse-
rint Apostolicae Sedis Legati ; nam et hi carebant faculta-
tibus opportunis et necessariis, ut latae damnationi subscri-
berent. 5. Neque Leonem II., neque successores Pontifices, 
latam in VI. Synodo contra Honorium sententiam unquam 
confirmasse, insuper abrogasse, cum non haeresis sed negli-
gentiae damnaverint, consequenter eiusmodi damnationem, 
prout ab Orientalibus conclamata fuit , Pontificia confirma-
tions carere et nullius roboris esse. 6. Honorii proinde cau-
sae illam nullimode nccere eumque virum plane Catholi-
cum fuisse et retinendum ab omnibus esse. — Eruta haec 
sunt ex ipso opere, cuius lectio non potest non iis omnibus 
impensius commendari, qui ex asse instrui cupiunt de rei 
veritate. Multi olim clamores facti sunt etiam de S. Liberii 
Papae lapsu, quem interim jam recentiores Gallicani velut 
commenticium agnoscentes urgere destiterunt.16) De huius 
Pontificis praetensivo lapsu legi imprimis meretur superius 
memorata professoris Fuldensis F . H. Reinerding Disserta-
tio, in qua posteaquam Liberii perpetuam, nec exilii aeru-
mnisfrangi queuntem,Orthodoxiamet insignera,ab ipsis etiam 
Graecis semper suspectam, sanctitatem demonstravisset, sic 
tandem concludit, ut dicat : „aut Pseudo-Liberii et Psoudo-
Hilarii morcibus rursus tribuendum pretium aut Arianam 
de lapsu Liberii fabulam ex História eliminandam esse." 

Clamores, contra definitam in Vaticano Concilio do-

') de vi et rat. Primat. 
2) Disp. XIX. in Synodum 5. oecum. 
3) op. cit. 
') op. ad Orig. cit. 
•') Appar. erudit. 
6) in op. cit. 
7) De Roman. Pontif. 
8) Diss. XX. in Concil, 
9) Hist. Eccl. saec. VII. 
10) op. cit. 
u ) Studien über die Honorius-Frage. 
12) Beiträge zur Honorius und Liberius-Frage. 
,3) De Honorii I. causa in Concil. VI. Romae 1870. 
14) cit. op. 
15) cit. op. 

>6) V. Martinet Inst. Theol. t. 3. Parisiis 1859. 

ctrinam excitati, nihil contra veritatem illius probant, sicut 
nihil contra veritatem fidei in Concilio Nicaeno I. definitam 
probaverunt inconditi clamores Arianorum, qui Constantii 
et postmodum Valentis Imperatorum favore ac protectione 
tumidi ac potentes non clamoribus dumtaxat, sed violentiis, 
jurgiis, caedibus, omnia miscebant, Catholicos sic injuriis 
afficientes, ut persecutorum Ecclesiae tempóra rediisse exi-
stimaveris. Veritas definita nihilominus stetit et stat, Aria-
nismus autem post tria circiter saecula exstinctùs est. Sed 
neque turbulenta Nestorianorum et Monophysitarum contra 
Synodos Ephesinam et Chalcedonensem directa conamina 
impediverunt, quominus definitam in illis Synodis verita-
tem omnis reliquus catholicus orbis amplecteretur eique 
constanter adhaereret. 

Gravitas objecti, quod tractandum suscepi, id secum 
ferebat, ut Sanctorum de infallibili Romani Pontificis magi-
sterio enunciationibus ac testimoniis aliorum etiam Scri-
ptorum ecclesiasticorum, nonnullorum item Imperatorum 
Conciliorumque testimonia adderentur hocque pacto etsi 
non omnia, tanta tamen traditionis catholicae monumenta 
Vobis, VV. F F . et FF . , ob oculos sisterentur, quanta abunde 
sufficiunt ad convictionem de veritate definitae doctrinae 
sic roborandam, ut ah illa tenenda et praedicanda nullis 
convitiis, nullis adversariorum machinationibus, nulla vi, d i -
movei'i Vos patiamini. Absit a Vobis, ut veram Ecclesiam 
praeter vel adversum Caput concipi aut consistere posse ar-
bitremini. Christus supra unum Petrum suam aedificavit 
Ecclesiam. Sine Petro itaque caret ipsa fundamentali Petra , 
Supremo Pastore et Capite, cum quo communionem omnibus 
fidelibus praeeipit Christus, quia, prout S. Ambrosium lo-
quentem audivimus, „ubi Petrus, ibi Ecclesia," „Petri Ca-
thedrae qui resistit, in Ecclesia non est," dicente S. Cypri -
ano, „et quocum qui non colligit, spargit", teste S. Hiero-
nymo vel prout Galliarum Episcopi scripserunt 1650. ad 
Innocentium X., „ubi Caput Ecclesiae, ibi totius fidei arx." 
Et Christus cum dixit : „Tu es Petrus et super hanc Petram 
aedificabo Ecclesiam meam," nec Ecclesiam sine Petro, nec 
Petrum absque Ecclesia, nec proinde Ecclesiam contra Pe-
trum et vicissim statuit. Ad rem est, quod N i c o l a u s I. 
Papa,1~ 867. Michaeli Imperátori scripsit:1) „Ecclesiae Ro-
manae privilégia, Christi ore in beato Petro firmata, in E c -
clesia ipsa disposita, antiquitus observata et a sanetis uni-
versalibus Synodis celebrata atque a cuncta Ecclesia j ug i -
ter venerata, nullatenus infringi, nullatenus commutari, — 
quoniam fundamentum, quod Deus posuit, humánus non 
valet amovere conatus et quod Deus statuit, firmum vali-
dumque consistit illeque potissimum peccat, qui Dei ordi-
nationi resistere tentât. Privilégia, inquam, istius Sedis vel 
Ecclesiae perpetua sunt, divinitus radicata atque plantata 
sunt ; impingi possunt, transferri non possunt ; trahi possunt, 
evelli non possunt. Quae ante impérium vestrum fuerunt et 
permanent, Deo gratias, hactenus illibata manebuntque post 
vos et quousque Christi nomen praedicatum fuerit , illa sub-
sistere non cessabunt immutilata. Ista igitur privilégia huic 
Sanctae Ecclesiae a Christo donata, a Synodis non data, 
sed jam solummodo celebrata, per quae non tam honor, 

>) Mansi Concil. T. XV. 
25* 
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quam onus nobis incumbit, licet ipsum honorem non meritis 
nostris, sed ordinatione gratiaa Dei per beatum Petrum et 
in beato Petro simus adepti, nos cogunt nosque impellunt 
omnium habere sollicitudinem Ecclesiarum Dei." 

Datum Strigonii, Festo Expectationis Partus B. M. V. 
die 18. Decembris, 1871. 

Joannes m. p. Archi-Episcopus. 

[ 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 
Nyilt levél egy barátomhoz. 

(Folytatás.) 

Ezeket előrebocsátva röviden felelhetek követ-
kező kérdésedre : „ Van-e példa, hogy annyi püspök 
ellentmondva, valamely hitágazat kimondatott volna?" — 
Igenis van, mert a vatikáni zsinatnak csak hatod 
része opponált. Már pedig, mint fentebb láttuk, más 
zsinatokon aránylag még több ellenzéki is volt, kik-
től a tudományt ép ugy nem tagadhatjuk meg. 

Igy felelek tehát felhivásod folytán e két pontra. 
Azonban akár világos e válaszom, akár nem, téged 
mégis figyelmeztetlek, hogy midőn halálugrásra sza-
ladsz, vess számot magaddal, mert ha a mélységbe 
zuhansz, oda veszhetsz. Múltkori soraidban csak vé-
leményemet kérted ki e tárgy felől. Amint ezt meg-
tudtad, egy lépéssel tovább mentél és habár leveled 
elején a zsinati definitiót támogató érvek felsorolá-
sára szólítasz, közepén elveted az egyház csalatkoz-
hatlanságát. Hova készülsz? Talán a Laudes hy-
muusában nagyon megtetszett a „Laeti bibamus so-
briam ebrietatem spiritus?" Békés állapotban voltál, 
midőn tőlem argumentumokat kérvén, nem hiszed, 
hogy nem tévedett a vatikáni zsinat ? vagyis lehe-
tetlennek tartod, hogy az r. minoritás oly nagy 
száma és tudománya ellenében nem csalódott a hit-
tani definitióban? Van-e tudomásod arról, interpel-
lállak alkotmányosan, hogy a szentszék kárhozatos 
tévelynek nyilvánitá azon hitetlenek állítását, kik 
szerint egye'emes zsinat a hit és erkölcs dogmáinak 
hirdetésében is tévedhet? „Concilia oecumenica in 
rebus fidei et morum definiendis errarunt." (Syll. n. 
23.) Ha csakugyan érvek kellenek, elmondom rövi-
den az egyház szavaival. 

A római pápa az egész egyház prímása, ennél-
fogva főtanitója is. Ezt hitte mindenkor a szentszék, 
ezt bizonyitja az egyház folytonos szokása, sőt az 
egyetemes zsinatok ezt üauepélyesen declarálták. A 
negyedik konstantinápolyi zsinat nemcsak ezt vallja 
be, de világosan kimondja, hogy a pápa még soha 
se tévedett : „In sede apostolica semper immaculata 

servata est religio" és arra kéri Istent, hogy a pá-
pával közösségben élhessen. Én ebből az ott képvi-
selt egyháznak azon hitét és meggyőződését követ-
keztetem, hogy a szentszék jövőre se tévedhet, 
mert mint mondják: a keresztény vallás minden 
igazi szilárdságát Péter utódának köszöni vagyis 
az egyház pápa nélkül nem rendíthetlen azaz téved-
het. — „In sede apostolica est intégra et vera christi-
anae religionis soliditas." Ennél még világosabban 
szól a második lyoni egyetemes zsinat. Azt határozza 
ugyanis, hogy ha hitbeli nehézségek támadnak, a 
pápa saját Ítéletével döntse el az ügyet. — „Si quae 
de fide subortae fuerint quaestiones, Romani Ponti-
ficis iudicio debent definiri." 

Ebből láthatni, hogy főleg a primátus termé-
szete eszközli, miszerint a pápa ítélete a hit és er-
kölcs szabályainak meghatározásában szükségképen 
bizonyos é3 igaz legyen úgyannyira, hogy a ki a 
szentszék által damnált tévelyt követi, eretnek. Mert 
Krisztus a primátust az egyház egységének fentar-
tására rendelte; a pápa pedig minden embert a pri-
mátus jogánál fogva gyűjt össze maga körül ez egy-
ségbe, főleg a hitben. Ha az ő Ítélete a hit tárgyaiban 
tévedhetne, akkor az egyháznak, mely a primátus 
természeténél és erejénél fogva a pápával egy hitet 
vallani kénytelen, a tévtanhoz kellene szegődnie, 
ami kétségkívül nem történhetik. Ennek következ-
tében vagy nem igaz az, mit egy katholikus se ta-
gadhat, hogy a primátus alapításának oka az egy-
háznak főleg a hitben való egysége volt Péter utó-
daival vagy csalatkozhatlannak kell lenni a pápa 
definitiójának. Ezt az angyali doctor szent Tamás 
igy mondja el : „Az egész egyházban egy hitnek 
kell lenni az irás szerint: Ugyanazt mondjátok 
mindnyájan s szakadás ne legyen köztetek; de ez 
fen nem maradhatna, ha a hit körül támadt kérdé-
seket meg nem határozhatná az. ki az egész egyház 
felett áll, hogy az ő Ítéletéhez az egész egyház szi-
lárdan ragaszkodjék ; ennélfogva csak a pápa tekin-
télyéhez tartozik u j symbolumot kiadni, nemkülön-
ben minden más, mi az összes egyházat illeti, mint 
egyetemes zsinatot összehívni s más efféle." (Sum. 
theol. 2. 2. q. 1. a. 10.) 

Ezt tanítja az egyház szakadatlan disciplinája, 
ezt az atyák összhangja. Ha végig futjuk a századok 
hosszú sorát, azt látjuk, hogy a földkerekség püspö-
kei majd egyenkint, majd zsinatokon együtt, egyhá-
zaiknak hosszantartó szokásaira meg régi canonokra 
hivatkozva referálnak az apostoli széknek, különö-
sen akkor, ha hit dolgában veszélyek merültek 



fel. Es mit gondolsz, miért nem irtak Német- vagy 
Francziaországba ? Mert tudták, bogy ott orvosol-
ják a hit sebeit, ahol a hit hajótörést soha se szen-
vedhet, — ibi sunt resarcienda damna fidei, ubi fides 
non potest sentire defectum. 

És mit cselekedtek a pápák ? Azt olvasom, hogy 
ma egyetemes zsinatot hívnak össze, holnap kipuha-
tolják a fezétszórt egyház tanát, néha részletes zsina-
tot tartanak, máskor más eszközöket használnak és 
Isten segélyével definiálják azt, mit a szent Írással 
és az apostoli hagyományokkal megegyezőnek is-
mernek. Mert Péter utódainak nem azért igérte 
Krisztus a Szentlelket, hogy oly uj tant hirdessenek, 
amilyent nekik az revelál, hanem hogy a Szentlélek 
assistentiája mellett az apostolok által nyert kinyi-
latkoztatást vagyis a hitletéteményt szentül megő-
rizzék és hun magyarázzák. Hát azt tudod-e, e te-
kintetben mit műveltek az atyák ? Az apostoli szék 
tanát minden atya elfogadta, mindeu orthodox tudós 
tisztelte és követte. Mi oknál fogva? Mert igen böl-
csen tudták, hogy szent Péter széke minden időben 
tévmentes marad azért, mert azt az apostolok feje-
delmének megígérte az Üdvözitő: „Én imádkoztam 
teérted, hogy a te hited meg ne fogyatkozzék és te 
erősítsd meg testvéreidet." 

E helyből világos az, hogy Péternek és utódai-
nak kell testvéreit megerősíteni a hitben. De ezt ők 
nem tehetnék, ha a hitbeli defiuitiókban ki volná-
nak téve a tévedhetésnek. Szent Leo (serm. 4.) irja : 
„Közös sorsa volt valamennyi apostolnak a félelem 
kisértetéuek veszélye és az isteni védelem segélyére 
mindegyik rászorult, mert az ördög zaklatni és meg-
ejteni mindegyiket iparkodott; és mégis az Úr kü-
lönösen csak Péterről gondoskodik és tulajdonké-
pen csak Péter hiteért könyörög tudván azt, hogy a 
többinek állapota biztositva lesz az által, ha a feje-
delem lelke győzhetetlen." Épen ezen érvelés áll Pé-
ter utódaira is, mert a nagy tudós a primátusból 
indul ki, mint a fejedelem szó mutatja. Tehát két-
kedned nem szabad azon, váljon átér-e a pápákra 
Krisztus imájának ereje, melyben mennyei atyjától 
azt kéri, hogy egyháza fejedelmének hite meg ne fo-
gyatkozzék. 

Nagy Leóval egyetért a hires Bossuet is, kinek 
tekintélye előtted nemcsak azért nem lesz gyanús, 
mert művelt franczia püspök volt, esze is volt lega-
lább annyi, mint akár Maretnek, akár Dupanloup-
nak, hanem mert a gallikán czikkeknek maga is 
mint egyik teremtője szerepelt. 0 Krisztus szavait 
így értelmezi: „A sátán kivánta, hogy megrostáljon 

titeket, én azonban teérted Péter kiváltképen imád-
koztam, különösen teérted, nem mintha a többit el-
felejtette volna, hanem mint a szent atyák értelme-
zik, mert a fej megerősítésével meggátolni akará, 
hogy a tagok ne ingadozzanak." Miértis lentebb ki-
jelenti, hogy „szent Péter hite Krisztus imája követ-
keztében szilárd, győzhetlen, rendíthetlenés oly ára-
dozó lett, hogy képes lőn megerősíteni nemcsak a hi-
veket, hanem apostoltestvéreit és a nyáj pásztorait 
is." Hogy pedig ez a primátus kifolyása, mely Péter 
utódaira is átszállott, minélfogva az apostoli szék 
hite el nem fogyhat vagyis a pápa tévedésbe nem 
eshetik, „Elmélkedéseinek" 72. napján bizonyítja. 

Ezeket akár tovább is szőhetném, de megint 
kettévágom a fonalat, mert téged tán untatnálak, 
engem pedig levélirási szándékom tilt el tőle. Miért-
is ide bezárónak azon tiltakozásomat függesztem, 
hogy ezen érveket ne tartsd olyanoknak, melyek 
engem ezen hitről meggyőznek. Ezek jobbadán csak 
észbeli és tapasztalati okok. Én, mint már fentebb kije-
lentettem, azért hiszem e tant, amiért minden dog-
mát, mert t. i. a tévedhetlen anyaszentegyház engem 
erre tanít. 

A felsorolt érvek csak hihetőségi okok, motiva 
credibilitatis vagyis oly indokok, melyek az én hite-
met megerősítik s melyek a hitetlennek segitségül 
szolgálnak arra, hogy ha a Szentlélek megvilágítja 
értelmét és kegyelmével megindítja akaratát, kezd-
jen hinni. Az én hitem egyedüli indoka az isteniin-
tézménytí egyháznak csalhatatlan tekintélye. Formale 
motivum fidei est auctoritas Dei revelantis et eccle-
siae proponentis. Én mindig kettőt hangoztatok : Ego 
evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae 
commoveret auctoritas és: Ubi Petrus, ibi ecclesia! 

Ennél többet nincs kedvem mondani. Most le-
veled második felére térek, hol érdekesen replikázni 
kezdesz, hogy szerény észrevételeimet itt is pontról 
pontra megtegyem, mert azt gondolom, hogy ebből 
még több hasznot merítesz. 

Legelőbb is azt állitod, hogy e szavakat: „A 
pápa egyház nélkül semmi, — úgy érted, mint én, mert 
előtted 23. János is semmi." — E szavakból azt ve-
szem ki, hogy először tévedésben vagy, másodszor 
igazad van. Principium verborum tuorum veritas. 
Csalódol, ha azt véled, hogy én pápát képzelni birok 
egyház nélkül ; mert én fejet soha se hallottam szü-
letni ember nélkül, nem ismerek pásztort nyáj nél-
kül, nem tudok alapot épület nélkül. Ha te láttál, 
közöld velem. Midőn pedig 23. Jánost semmi pápá-
nak se tartod, ezen tudatban melléd állok; mert ő csak-



230 

ugyan pápa soha se volt. Világos tehát, hogy nem 
egészen értettünk egyet. 

Erre azt kérdezed: „Fogom-e állítani Benedek pá-
pával, miszerint 1417-hen az egyház Peniscolában volt ?" 
— Hogy feleljek e kérdésre? Ante faciem frigoris 
tui quis sustinebit? Világért se fogom. Mert Bene-
dek ép oly kevéssé volt pápa, mint János. Hanem 
azt állitom, hogy ott volt az egyház, ahol szent Pé-
ter utóda vagy, hogy még világosabban és szabato-
san beszéljek, ott lett volna az egyház, ahol Péter 
törvényes utóda a hit és erkölcs tárgyaiban dogma-
tikailag határozott volna, ha definiált volna, hogyha 
kellett volna. Mert ugyanis, midőn több pápa is 
volt, azok közül csakis egy lehetett sz. Péter törvé-
nyes utóda. Ez esetben csakis a zsinat határozhatja 
meg, hogy tulajdonképen melyik az igazi pápa és 
csakis ez bírhatja a törvényteleneket lemondásra, 
miként ez meg is történt a konstanci zsinaton, mi-
által végre a nagy egyházszakadás megszüntette-
tett. Ámde ebből hamisan vonnád le azon elvet: 
Papa dubius papa nullus. Mert habár kétes az, hogy 
melyik a törvényes löbb pápa közül, mégis lehet 
köztük igazi, törvényes. Igy pl. törvényes pápa volt 
XII. Gergely, mint VI. Orbán utóda ; a többi pedig 
azért volt törvénytelen, mert törvénytelentől szár-
maztak. Ugyanis VI. Orbánnak ellenpápája volt 
VII. Kelemen; ha ellenpápa volt, akkor törvényte-
len is volt, ennélfogva utódai is törvénytelenek let-
tek ; kik minthogy nem valának törvényesek, tehát 
pápák se voltak. Ezt a konstanci zsinatnak csak 
elismernie kellett s a szakadás véget ért, — miután 
a 14-dik ülésen a törvényes és valódi pápa, XII-ik 
Gergely, a zsinatot megnyitottnak nyilvánitván, 
hogy a békét helyreállítsa, pápai méltóságáról ön-
kényt lemondott. 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, márczius 14. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Folyt.) 
Simon Florent úr beszédében azt mondja, bogy a vallások-
tatás ellenőrzésénél, mint azt a városi hatóság életbeléptetni 
akar ja , „csak az oktatás nyilvánossága, mely a törvény 
által biztositva van, valamint a tartandó vizsgák s a mi a 
fődolog, azon tanok jőnek tekintetbe, melyek előadatnak. 
Az oktatást, vizsgákat, tanokat, t i tokban tartani pedig 
annyit tesz, mint azokat a nyilvánosság elől elvonni." Az 
tökéletesen igaz, hogy „valamit titokban tartani annyit 
tesz, mint azt a nyilvánosság elől elvonni." S. FI. úr egész 
beszédében egyéb igazságot nem mondott. 

De menjünk a dologra s vegyük az állitásokat egyen-
kint. 

S. FI. úr mindenekelőtt az oktatás nyilvánosságát 
kivánja s ezen kívánságának támogatására még a törvényre 
is hivatkozik, mely által az oktatás nyilvánossága biz to-
sitva van. És mit akart ezzel mondani S. FI. ú r ? Talán azt, 
hogy a kath. egyház titokban tar t ja tanait ? Avagy azt, 
hogy a kath. papok nem merik vagy szégyenlik egyházuk 
tanát nyilván hirdetni ? Valóban nem tudjuk, mit moüdjunk 
ily furcsa beszédre. Hát az egyháznak tanai nincsenek 
könyvekben letéve, melyek millió és millió példányban 
közkézen forognak? Hát templomaink nincsenek nyitva 
minden ember számára, hogy szabadon bemehessenek s 
hallgathassák, mit tanitunk mi a szószékről ? Hisz ha S. 
FI. úr nem vesz kezébe egyházi tanokról szóló könyvet s 
nem olvas ilyeket avagy nem megy templomba s nem hall-
gat predikácziókat, mi vagyunk ennek az oka? Mert S. FI. 
úr nem hall minket, reánk fogja, hogy titkolódzunk. He-
lyes eljárás ez ? Nem titkolódzunk mi kath. papok, nincs 
okunk titkolódzni és nem szabad titkolódznunk, mert pa-
rancsolatunk van: „quae in aure auditis, praedicate super 
tecta." Tudja S. FI. úr, ki adta ezen parancsolatot? Krisz-
tus, ki azt mondta : „praedicate evangelium omni creaturae." 
Nem mi titkolódzunk, uram, nem, hanem bizonyos más tá r -
sulat, melynek útjában állunk. Nekünk vannak t i tkaink, 
a hi t t i tkok, de ezeket az egész világnak hirdetjük. Vannak 
kivülünk mások, kiknek szintén vannak t i tkaik, de kik 
azokat a beavatottak által annyira őriztetik, hogy a csacs-
káka t tőrrel s golyóval szokták elnémítani. Nem ismeri S. 
FI. úr ezen titkolódzó frátereket ? 

De hát mi is tulajdonképen az az oktatás nyilvános-
sága? Elmélkedett erről S. FI. ú r ? Létezik a világon oly 
iskola, melybe mindenki tetszése szerint be- s kimehet 
szavarhatja az előadásokat? Kisértse meg S. FI. úr s men-
jen tetszése szerint az egyetemen ma ebbe, holnap amabba, 
ma ezen, holnap azon órában, a tantermekbe, járkáljon 
ki s be, ugyan majd meglátja s meghallja, mit fognak önnek 
mondani az illető tanárok. Pedig az egyetemen az oktatás 
nyilvános s a tanárok nem akarnak titkolódzni, de az illető 
hallgatók se apró gyermekek többé, kiket egy idegennek 
bejövetele s kimenetele zavarna. S mégis az egyetemi elő-
adásokra ha valaki menni akar , előre kell magát bejelen-
tenie. Pedig, mint mondjuk, itt az oktatás nyilvános. Es 
S. Fl . úr most mit a k a r ? Azt, hogy tetszése szerint most 
ez, majd amaz, egyszerre csak betoppanjon az iskolába s ott 
hallgatódzzék, mit beszél a vallástanár. Szerencsétlen 
ember, nem tudja mit akar , mert soha se volt tanitó. 
Ugyan megköszönjük mi tanitók, ha minden vallásóránkat 
az iskolaszék, iskolatanács, városi tanács, képviselőtes-
tület, hitközség és szülők küldötte fogja zavarni. Akkor 
csak tessék a figyelmet a gyermeksereg közt városi porosz-
lókkal fentartani vagy legalább városi határozatot hozni s 
azt minden iskolába felfüggeszteni, melyben a gyerekeknek 
meghagyatik, hogy ne merészeljenek megzavarodni, ha a 
városi kém megjelenik a vallástanitó szavait ellenőrizni. 

Az oktatás nyilvánossága alatt ne azt tessék érteni 
tisztelt S. FI. úr, hogy a tantermekbe be- s kijárhassanak 
az emberek, hanem azt, hogy az oktatásból senki ne záras-
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sékk i , ki abban részt venni akar. Ezt teszi az, hogy az ok -
tatás nyilvános és tessék elhinni, hogy a k th. egyház soha 
senkit az oktatásból ki nem zár. Beírathatja magát, eljöhet, 
hallgathat minket, a ki akar, mi előadjuk hitünket szaba-
don, nyiltan s megtanítunk reá mindenkit, k i tanulni a k a r ; 
de abba, hogy minket az iskolában minduntalan háborgas-
sanak, a gyermekeket zavarják, a figyelmet szórakoztassák, 
soha bele nem egyezhetünk. Az az oktatás nyilvánossága, 
hogy bizonyos meghatározott helyen, bizonyos meghatáro-
zott, approbált, képesített, tanitók az illető elöljáróság által 
meghatározott tankönyvek szerint oktassák azokat, k ik az 
oktatásban részt venni akarnak. S nem az, mint ezt S. FI . 
úr magának képzeli, hogy a tantermekbe az előadás alatt 
k i - s bejárkálhassanak nem tudom én miféle küldöttek. 
Már pedig a pesti vallástanitók a város által kijelelt t an-
termekben mindazon növendékeknek adják elő a vallást az 
egyházi hatóság által előirt tankönyv szerint, kik magokat 
mint tanulókat jelentik Nekünk nincsenek zugiskoláink, ne-
künk vannak hatóságilag helybenhagyott tankönyveink, mi 
képesitett tanitók vagyunk, az iskolából senkit ki nem zá-
runk. íme, az oktatás nyilvánossága. 

Jó lesz máskor kissé gondolkodni oly dolgok felől, 
melyekhez az ember különben nem ért, mert hiába non 
possumus omnia omnes. (Folyt, k ö v ) 

ROMA. M i t t e h e t n e k a z o l a s z k a t h o l i -
k u s o k s m i t n e m ? Erről Curci atya nem régen a 
„Voce délia Verità" czimü jelesirányu lapban hosszabb 
czikket közölt, melyet főbb vonásaiban ide igtatuuk. 

Egyike a leggyakoribb vádaknak, melyek a katholi-
kusok ellen emeltetni szoktak, az, hogy nemcsak maguk 
közömbösek a jó iránt, hanem hogy ebbeli rosz példájuk 
által másokat is elrontanak. A vád magában véve igazság-
talan ; de mivel annyiszor ismételtetik, talán még se lesz fö-
lösleges közelebbről szemébe nézni, szabatosan körülírni, mit 
tehet jelen körülményeink közt a jó katholikus s mit nem. 

Első helyre hadd tegyük a sajtót. A romlottirányu s 
tisztátlanirályu úgynevezett szabadelvű sajtó feltétlen sza-
badságnak örvend, mely az ő szennyes kezei közt féktelen-
séggé fajul. A jó sajtónak ellenben folytonosan a legkülön-
félébb üldöztetésekkel kell küzdeni, melyek tevékenységét 
s hatását tetemesen megbénitják. Majd lefoglalják a katho-
likus lapot, majd pört akasztanak nyakába, majd szerkesz-
tőjét zár ják be vagy tetemes pénzbírságot rónak rá. — 
Ezek a kormányoknak fegyverei, míg a szabadoncz sajtó 
a maga részéről se hazugságot, se rágalmat, se ferdítést, 
nem kiméi, hogy gyűlölt, de mégis rettegett, ellenségének 
árthasson. Mindazáltal a katholikus sajtó mégis derekasan 
állja meg helyét s csupán csak az olasz félszigeten vagy 80 
katholikusirányu napi- vagy hetilap, valamint egyéb időszaki 
folyóirat van, melyek ügyünket époly ügyesen, mint jó 
eredménynyel viszik és védik s melyek közül nem egy az 
egész világon elterjedt hirrel és befolyással bir. S íme itt az 
első, mit a jó katholikusok tehetnek, hogy a jóirányu sa j -
tót, amennyire csak lehet, támogassák. Igaz, hogy nem 
minden katholikus egyszersmind iró is s nem mindenik 
támogathatja szellemileg is lapjainkat ; de anyagilag 
teheti azt mindenki vagy tehetik vállvetve többen, együtt 

fizetve elő valami jó lapra. — Hanem hogy valamit s pedig 
erőnktől telhetőleg tegyünk, az jelen körülményeink közt 
szoros kötelesség. 

A sajtó után főfigyelmünket a különféle társulatok 
érdemlik, értem a jóirányuakat. Ezeknek se vagyunk szű-
kében, hála Istennek. A legkülönbözőbb elnevezések alatt 
mint társulatok, testvérületek, körök vagy egyletek majd -
nem egész félszigetünket lepik el immár, csakhogy egy, 
valamenyit egyesítő, központ hiányzik mindeddig, mely 
valamennyiben ugyanazon szellemet keltse s fen tartsa s 
mely a közszellemet ápoló kölcsönös levelezés által mint -
egy az egészet vezesse. Eme kölcsönös levelezés tárgyát 
minden ügyünket érdeklő dolog kell hogy képezze, misze-
rint a katholikusok mindenütt az egész országban egyszerre 
ügyünknek mibenállása iránt tájékozva legyenek s ehezké-
pest mindenütt azonosan felléphessenek. Felette hasznos le-
hetne e tekintetben, ha egy központi lap vagy folyóirat az 
egyletek közti eme közvetítéssel foglalkoznék, mi tetemes 
idő- s munkakiméléssel járna, következőleg gyorsabban s 
emellett kimerítőbben is történhetnék. 

Harmadik helyt a közoktatás ügyét emiitjük. E rend 
csak szám- és helyszerinti, nem mintha az oktatásügyet 
kevesebbre becsülnők, mint a két előbb emiitettet. Sőt a 
közoktatás mezeje az, hol eddig legtöbb vereséget szenved-
tünk s hol következőleg a legtöbb s a legégetőbb hiányok 
pótolandók. A közoktatási ügynek legnagyobb részét eddig 
az állam kerítette kezébe, mi eleget mond. Az egyeteme-
ket , főbb- és alsóiskolákat, a maga hitetlen tanáraival rak-
ván meg, az egész jövő nemzedéket megmérgezni készül, 
ha a katholikusok idejekorán ellenszerről nem gondoskod-
nak. Ez ellenszer pedig abban állana, ha a katholikusok 
maguk vévén kezeikbe az iskolákat, saját költségükre olya-
nokat alapitanának, melyekben gyermekeik keresztény 
módon taní t tatnának ; vagy ha legalább mindenek előtt a 
már fenálló püspöki s szerzetesi iskolákat oly módon segé-
lyeznék, hogy azoknak létezése biztosittatnék. Egy további 
ellenszer pedig abban állana, ha mindannyiszor az illető 
hatósághoz, a kerületi főnökhez, a tartományi kor -
mányhoz vagy egyenesen a ministeriumhoz folyamod-
nának , illetőleg tiltakozásukat adnák be , valahány-
szor valamely alsó vagy felsőbb iskolánál vagy valamely 
egyetemnél ismeretes istentagadó tanár vagy tankönyv 
alkalmaztatik ; végül pedig a harmadik ellenszer az, hogy 
a katholikusok maguk idővel katholikus egyetemet alapít-
sanak, olyant, minő Dublinban s Löwenhen létezik. Ha négy 
millió szegény irhoni, ha öt millió belga, tehette azt, miért 
ne tehetné minden katholikus nép, hogy elháritsa mindazon 
veszedelmes következményeket , melyekkel kormányaik 
„boldogitani" akar ják . 

Következnek a feliratok és kérvények; tudjuk ugyan, 
mi sorsuk szokott ezeknek átalában lenni s ez erkölcsi álla-
potúnknakegyik szomorú jele. Mindamellett ne szűnjünk meg 
folyamodni s felirni. Tertullian oly időben irta apologiáját, 
midőn már több hasonló irat eredmény nélkül maradt volt s 
mégis az övé mély benyomást tett a senatusra s döntő be-
folyást gyakorolt annak elhatározásaira. O'Connel évekig 
hiába beszélt, szónokolt és í r t , évekig gúnytárgya volt az 
angol parlamentnek, míg végre mégis sikerült azon törvé-
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nyeknek eltörlését kieszközölnie, melyek mint a protestáns 
türelmetlenségnek örökké maradandó szégyenemléke az an-
gol katholikusokat századokig nyomták. Ez közös sorsa 
minden petitiónak. Azt hinné az ember, meg van semmi-
sítve, félretéve, eltemetve — s egyszerre csak azon veszi 
észre magát, bogy ime az elveszettnek tekintett meg kikelt , 
sőt mint virággal s gyümölcscsel dúsan megrakott fa pom-
pázik előtte. Igy lesz mivelünk is, mert utóvégre minden 
ember úgyszólván belefárad az igazságtalankodásba s az 
igazság előbb utóbb mégis diadalmaskodik. 

Mi végre a nyilvános hivatalokat illeti, fájdalom, 
hogy azoknak legnagyobb része az igazi katholikus ember 
előtt zárva marad mindaddig, míg a mostani istentelen eskü 
dívik. Hasonlólag vagyunk a törvényhozó testülettel is, 
míg az a pápáktól elrabolt Rómában székel. De vannak a 
nyilvános tevékenységnek egyéb ágai, melyekben a ka tho-
likus ember magát meggyőződésének megtagadása nélkül 
érvényesítheti s ezek a városi, községi s tartományi közhi-
vatalok, melyeknek helyes kezelése egy jobb jövőnek vet -
heti meg alapját ugy, hogy ezeket elvállalván, bizonyos 
esetekben szent hitünknek tetemes szolgálatokat tehetünk. 
Mindezek közt azonban főleg arra kell vigyázni, hogy 
kötelességeink teljesítésében mindig csak a lelkiismeret su-
gallata által vezéreltessük magunkat, valamint arra, hogy 
az igazi közvéleményt ama hamistól kellőleg tudjuk meg-
különböztetni, melynek éktelen lármája egyedül oda i rá-
nyul, hogy a becsületes embereket megfélemlítse s tévútra 
vigye. De eltekintve ettől, legyünk azon, hogy mindazt 
megtegyük, mit katholikus ember jelenleg csak tehet és 
semmi olyat ne tegyünk, mit katholikusnak tenni nem 
szabad. 

V E G Y E S E K . 
— Beküldetett : Schematismus Ven. Cleri Archi-Dioe-

cesis Colocensis et Bacsiensis pro Anno Dni 1872. 
— 0 szentsége Romeiser József pestbelvárosi segéd-

lelkészt a bukaresti püspök előterjesztésére, kinek ügynöke 
a káplány úr, titkos kamarásává nevezte. 

— Egy pesti lapban olvassuk, hogy az országgyűlés 
által a vallásalap s katholikus alapítványok megvizsgálá-
sára kiküldött bizottság értekezletén Giczy Kálmán azon 
indítványt tette, miszerint a püspöki s káptalani birtokok 
államjavaknak nyilváníttassanak. GK K. úr pedig jó katholi-
kusnak ta r t ja magát. 

— Poroszországban a katholikusok üldöztetése mái-
teljes erélylyel foly. Katholikus egyletek, kath. politikai 
casinók, feloszlattatnak, a kath. papok az iskolai fe lügye-
lőségtől elmozdittatnak, az ókatholicismus zászlójához sze-
gődő papok nyiltan pártfogoltatnak, az excommunicatiót 
egyes makacs papokra kimondó püspökök a kormány által 
felelősségre vonatnak. A porosz tábori főpap Namzanovszky 
Adolf egy az ermelandi püspök által suspendált paptól 
megvonta a katonaság feletti jurisdictiót. A kormány pedig 
a katonaságnak megparancsolta, hogy e suspendált és juris-
dictio nélküli pap által tartott istentiszteleten részt vegyen. 

S így megy ez folyton a liberalismus és vallásszabadság 
nagyobb dicsőségére. Meddig, azt a jó Isten tudja. 

— A hannoveri protestáns államconsistorium egy kör -
irattal tudtára adta a protestáns lelkészeknek, hogy az 
iskolafelügyeleti törvény ügyében a császárnál lépéseket 
tett, illetőleg ezt arra kérte, hogy ne szentesitse ezen tö r -
vényt. Minthogy azonban a szentesités megtörtént, felhivja 
a lelkészeket, hogy a felügyeletet ezentúl is gyakorolják s 
így megőrizzék az egyház befolyását az iskolára, melyet a 
nevezett törvény megszüntetni iparkodik. 

— Bajorországban még eddig nincsenek közösiskolák, 
de minden oda mutat, hogy a liberális ókatholikus kormány 
ezen áldásban is nem sokára fogja részesiteni a bajor ka tho-
likusokat. Igy legközelebb a müncheni zsidó község saját 
elemi iskoláit megszüntetni rendelte folyó év sept. 1 - tő l 
fogva, helyette zsidó vallásiskolákat nyi t tat s azt iparko-
dik a várostól kieszközölni, hogy a városi iskolákba j á ró 
zsidók rendes vallásoktatásban részesittessenek. -—Az ó k a -
tholicismus a közösiskoláknak barát ja s ez eleget mond az 
ókatholicismus jellemzésére. 

— A német császárné a trieri irgalmasnénék főnök-
néjéhez elismerő levelet intézett, melyben kijelenti, hogy a 
császár, császárné s az egész birodalom hálával tartozik a 
nénéknek, k ik a hazaszeretetben s tevékeny önfeláldozás-
ban az utolsó háború alatt, de azonkívül is, oly nemes pél-
dával szolgáltak a birodalomnak. Ez elismerés jeléül az i r -
galmasnénék társulatának az érdemkeresztet küldötte meg 
azon meghagyással, hogy ezen kereszt a császári ház hálá-
jának emlékeül a társulatnál maradjon örök időkre. — Míg 
t. i. Bismark et comp, ki nem űzi őket minden elismert haza-
szeretet s önfeláldozás daczára a birodalomból. 

— Palermóban egylet alakult ily czim a la t t : „A 
sátán tanítványainak egylete." Czélja a társulatnak I s ten-
nek s a vallásnak ostromlása s a társadalomból való kiűze-
tése. Legalább őszinték, színt vallanak, nem mint a sötétben 
bujkoló szabadkőművesek. 

— Több olasz s franczia lap közöl egy levelet, melyet 
Garibaldi írt Bismarknak, midőn ez által üdvözöltetett, 
mint hőse Marsalának. Bismark s Garibaldi, nobile par fra-
trum, ugyanazon szellem által vezéreltetve. Egy conserva-
tiv államnak conservativ ministere üdvözölte Garibaldit, 
hogy a nápolyi királyt trónjától megfosztotta. Nem érdekes 
világot vetnek ily levelek a népek sorsát intéző mindenható 
államférfiak jellemére ? ! 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból: 1384 forint 59 kr., 40 
f rank aranyban, 44 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 27 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

S. A 1 cs. k. arany. 

Szerkesztői üzenet. 
Sz. P. Szinyérráralja. A beküldött péterfillér registrálva van a Religio 

20-dik számában. 
B. G. F. N. Bocskó. A reclamált szám már egyszer elküldetett s most meg-

küldetik a másik is. Megfoghatlan, hogy elmaradnak a számok, 
minthogy innen pontosan expediáltatnak, mint eddig. 

— G. K. N. Sáró. Megkaptad a küldeményt ? Húsvét elmúlt, mikor jő a 
lelkipásztori tárgyalásokhoz a bevezetés ? 

Felelős szerkesztő CSELKA NANDOE. 

Nyomatott Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 
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TARTALOM. Infallibilis-e a pápa ? — A vaáli esp. 
herület hódolati felirata Jekelfalusy Vincze püspök ömlgá-
koz s ő mlgának kegyelmes válasza. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 
Nyilt levél egy barátomhoz. 

( Folytatás.) 

Ezután arra figyelmeztetsz, bogy „nézzem akon-
stanci gyűlést ; 18 ezer pap volt ott jelen, a kik által te 
az egész egyházat képviselve látod" — s kihivólag kér-
ded: „Teheti-e magát az egész egyházzal ellentétbe a 
j)(ipa?u — Ha e szavaidat fontolom, tisztelve minden 
ember nézetét és tudományát, kettő jut eszembe; 
először azt gondolom, bogy játszol a szavakkal» 
másodszor úgy látom, bogy a régi idők szürke ho-
málya titkokat is rejt. Nebula m sicut cinerem spar-
gis. En a konstanci zsinaton 23 Jánoson kivül 22 
bibornokot 3 patriarchát, 20 érseket, 192 püspököt 
látok, összesen 237 birót; a többi praelatus és doc-
tor csak tanácsadó. Vagy talán csak nem tartod a 
presbyterek szavazatát szükségesnek az egyházat 
illető és kötelező tanok és törvények határozásához? 
Aetius tévelyét akarod felujitani, — mint azt fel-
eleveniték a valdensek, vikleffiták, kálvinisták, an-
gol-presbyteriánok, Richer? Ne fogj e munkába; 
veszedelmes tan az, mint élesen és világosan kimu-
tatja a többek közt Bellarmin, Petavius, Natalis 
Alexander. A tanitói és kormányzói hatalmat nem a 
presbytereknek adta Krisztus, hanem az apostolok-
nak és azok utódainak. Az egyetemes zsinatokon 
csak a püspökök hoznak Ítéletet, — mi annyira igaz; 

hogy az egyház az egyetemes zsinatokat csak a püs-
pökök számával jelzi; így pl. ha 318 püspököt em-
lit, a niceai zsinatot érti ; ha 600 püspököt, a chal-
cedonit. Ha némely zsinatról azt olvassuk, hogy 
azon presbyterek is voltak jelen, azoknak birói sza-

vazatjuk soha se volt, csak tanácsadó. Hogyha pe-
dig a bibornokok és praelátusok döntőleg szavaztak, 
e jogot nekik a teljes egyház isteni hatalmánál fogva 
kölcsönzé. A püspök így irta alá a határozatokat : 
N. Episcopus iudicans subscripsi ; de a presbyterek 
a iudicans szót elhagyták, hogy kitűnjék, miszerint 
a zsinatokon csak a püspökök tulajdonképen a bi-
rák. Sőt a chalcedoni zsinat actáiban szószerint ezt 
olvassuk : küldjétek ki a számonfelülieket, mert a 
zsinaton csak püspököknek van helyük, — „Foras 
mittite superflues, Concilium Episcoporum est." Coll. 
Labbei. tom. 4. 

És hogyha ezeket szem előtt tartva még hozzá 
elgondolod azt is, hogy a konstanci gyűlésen az 
egyedül igazi pápa nem voltjelen: bátorságot veszek 
magamnak, hogy hozzád azon kérdést intézzem: 
váljon XII. Gergely nélkül, sőt ellene, micsoda Íté-
letet hozhattak volna az atyák, a melyet biztosság-
gal mindenki követhetne? Püspökök fej nélkül és 
az egység központja nélkül, melynek valamennyit 
össze kell kötnie, soha se képviselhetik az egyházat. 
Az egyház alkotmánya se nem demokratikus, se nem 
aristokratikus, hanem monarchikus. Az egyház a 
kőszálra, Péterre, van épitve. Péternek mondá Jézus: 
Neked adom a mennyország kulcsait. Tehát az egy-
ház feletti teljhatalom a pápánál van. Ha már most 
a püspököknek egyenkint és összesen parancsol az 
ezen szavak által: Legeltesd bárányaimat és juhai-
mat, — nyert primátusi jogánál fogva: szükségképen 
deducálhatod, hogy ő a püspökök nélkül is működ-
hetik ; míg ellenben a püspökök semmit se tehetnek 
másképen, mint hogyha mint másodrendű alapkö-
vek a közalapon állanak. Nem látod-e már ebből is, 
hogy Krisztus igaz egyházának kizárólag sajátsá-
gos ismertető jele a római pápa primátusa ? Ha erre 
igennel felelsz, azt kell velem mondanod: ahol a köz-
pont, ott a köz, ahol a fő, ott a test, ahol Péter, ott 
az igazi pásztorok; ubi Petrus, ibi ecclesia! Ez az 
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oka, hogy a konstanci zsinatot a 14-dik ülésig min-
den orthodox jogász törvénytelennek tartja, mert a 
régi canon szerint: Prima sedes a nemine iudicatur, 
— a pápa felett nincsen biró. 

Semmikép se lehet tehát „az ex sese elv tart-
hatatlan", — mert soha se „láthatod te abban a se-
paratio elvét rejleni". — Miért nem? Mert a törvé-
nyes, igazi, pápa schismaticus soha se lehet. Ennél-
fogva egész tisztelettel tagadom azon állitásodat, 
melylyel előbbi megfejtésemet : a pápa, míg ő pápa, 
el nem szakadhat az egyháztól, — circulus vitiosus-
nak nyilvánítod. Mert ahol a pápát látom, szükség-
képen ott találom az egyházat. Ha lemond pápai 
hivataláról és törvényes utódot nyer, akkor már ő 
separálhatná magát az egyháztól, csinálhatna schi-
smát, de nem mint pápa, mert pápa lenni már meg-
szűnt. 

Azon folytatólagos balvéleményedre pedig, hogy 
„szerinted a pápa, midőn ex sese szól, nem az egyház, 
de saját személyében szól" és kérdésedre: „talán Krisz-
tus személyében? — csak így válaszolhatok: mind 
Krisztus, mind az egyház nevében szól. Minthogy 
azonban én irányodban tanári tekintélyt nem arro-
gálhatok, ettől Isten mentsen! azért a művelt német 
nemzetnek jelenkori egyik ünnepelt tudósára, a bri-
xeni canonistára, hivatkozom1), kinél ezt olvasom : 
„Tehát mondhatjuk, hogy a pápa maga is képviseli 
az egyházat és pedig igazi és teljes értelemben, nem 
ligy, mint az igazgató, hanem mint a fejedelem, ki 
népét képviseli. — Hinc papa etiam solus et quidem 
in sensu verissimoetplenissimo ecclesiam repraesen-
tare dicitur, nempe non tantum sicut ille, qui aucto-
ritate et nomine procuratoris agit, sed sicut ille, qui 
homines suo imperio subiectos repraesentat." 

Ha ez nem elég, akkor higy az egyház első dog-
matikusának, szent Ágostonnak, ki arra tanit, hogy 
szent Péter a primátusnál fogva képviselte az egész 
egyházat : „Cuius ecclesiae Petrus apostolus propter 
apostolatus sui primatum gerebat figurata generali-
tate personam." (Tract. 124. in Joan.) Ebből én en-
gedelmeddel így okoskodom: Ha Péter apostol azért, 
mert az apostolok fejedelme volt, nemcsak mint 
physikai személy a maga nevében, banem mint mo-
rális személy az egész egyház nevében is beszélhe-
tett: mind az, kinek nappalát még a sötét éj be nem 
zárta, okvetlenül lehozza, hogy ezt Péter utóda is 
megteheti, mert ez is épen úgy feje az egyháznak. 

„De hát az egyház azért lenne csalhatatlan, inté-

>) Aichner. Jus eccl. 1870. pag. 76. 

zed ujult erővel a támadást, mivel pápája van?" — 
Ugy van. Csupán és egyedül azon okból csalatkoz-
hatlan szent egyházunk, mert nem homokra, hanem 
kősziklára épitette Istenünk. A homokon épült ház-
ról azt beszéli az úr, hogy elvitte az árvíz. Már pe-
dig én emlékezem gyerekkoromból, hogy midőn két 
helyen házakat vitt el az ár, a benne levő embereket 
csak nagy sokára tudták kihalászni a Sajóból és 
Tiszából. Hogy tehát a tévtanok áramlatai el ne 
seperjék a szent várost, az örök bölcseség rendithet-
len sziklára alapitá azt. 

„Én azt gondolom, — folytatod a vakmerőség 
torlaszára ugorva, — pápánk azért van, hogy az egy-
ség (ha mindjárt az eretnekségben is) fentartassék ; csal-
hatatlanná pedig az Isten teszi". — Hová fussak szí-
nedtől? Quo ibo a spiritu tuo et quo a facie tua fu-
giam? Megvallom, e sorok látására elszomorodtam. 
Nem mertem volna sejteni se e liberális tudományt. 
Azonban ezt nem neked rovom fel, se tudós és bölcs 
tanáraidnak, mivel rajtok kétségkívül injuriât kö-
vetnék el, mert van szerencsém őket némileg ismerni. 
En az iskolák rendszerét okozom, melyen segiteni 
múlhatlanul szükséges. En azt állitom : Pápánk azért 
van, hogy az egység, főleg pedig a hitegység, mert 
hiszen e nélkül egységet még csak gondolni is kép-
telenség, — fentartassék '). Vagy te feladod leg-
utolsó palládiumodat is, hogy t. i. az egyház csalat-
kozhatlan? Hát így ismerik az evangéliumot annak 
hirdetői ? Valóban sajnos állapot látni, hogy az iga-
zán keresztény szülőknek gonddal nevelt sarjadékai 
is, miután az egyházi pályára szánták magukat, 
hogy meggyőzzék a világot az igazságról, a keresz-
tülélt drága semináriumi időben annyi theologiai és 
keresztény-bölcsészeti tudományt szereztek magok-
nak, mintha a debreczeni Collégiumbau jártak volna, 
ahol, mint hallom, a Szentlélek galambszárnyait mu-
togatják, az aegyptusi sötétségből pedig darabokat 
szeldelnek! Hát az egyház még eretnekségbe is es-
hetnék? Még az egyházra sem érted az úr szavait: 
Én veletek vagyok minden nap? Ha ezt nem tudat-
lanságból mondod, akkor mást nem gyaníthatok, 
mint hogy vagy késő éjjel álmosan csináltad a zár-
jelt vagy pedig multae litterae te ad insaniam per-
duxerunt. 

Tudd meg: pápánk azért van, hogy egyházunk 

*) Nem hallod a lángeszű bölcsészt, Aquino csillagát : 
„Nincs egység az egyházban, ha ninc9 egység a hitben ; de 
fej nélkül nincs egység a hitben." (Contra Centes, 1. 4. 
cap. 76.) 
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legyen; azért van pápánk, hogy az egyházban egy-
ség legyen ; tehát azért van, hogy a hit egyességé-
ben az egyház világ végéig fenálljon ; azért van 
csalatkozhatlan pápánk, hogy az egyház tévedésbe 
ne essék; azért csalatkozhatlan egyházunk, mert 
Isten ingathatlan kőszálra épité; azért tévmentes 
egyházunk, mert feje hibázhatlan ; azzal tette Isten 
csalhatlanná egyházát, mert alapját rendithetlenné, 
fejét tévmentessé, tette. Ha a pásztort agyonverik, 
elszéled a nyáj; ha a ház alapját kibontod, összedől 
az magától ; ha a te fejed elszédül, elesik törzsököd. 
Hogyan érted különben az üdvözitő' azon parancsát: 
Tu Petre confirma fratres tuos? Hallgatott volna 
valaki rá tizenuyolcz századon át, ha nem lettek 
volna meggyőződve lelkük mélyében, hogy a római 
szentszék a hit és erkölcs dogmáinak hirdetésében 
nem tévedhet ? Vagy hát miért appelláltak a pápára 
mindenkor mint utolsó és legfelsőbb fórumra? Végre, 
miért kárhoztatta már még a világegyház consen-
öusa is a pápától a zsinatra történő felebbezést ? 

Most azonban nézzük a csudák csudáját, mivel 
argumentál az én jó barátom! Azt kérded elbiza-
kodva: „S ha Isten csak Péter által assistât, miért szál-
lott le a Szentlélek az apostolokra?" — Ha megenge-
ded, két észrevételt teszek, t. i. : Vir linguosus non 
dirigetur super terram — és : Egészen más az in-
spiratio meg az infallibilitas. Nemcsak az apostolok 
utódaira nem szállott át örökségképen az inspiratio, 
de az apostolfejedeleméire sem. A római pápa tehát 
habár infallibilis, nem inspirált. A sugallat mint 
rendkivüli hatalom tisztán személyes tulajdona volt 
az apostoloknak és ővelük meg is szűnt. Azért kap-
ták azt az apostolok, hogy mint az evangélium első 
hirnökei az egyházat könnyebben megalapíthassák. 
Az ihletett apostolok által még azt is hirdette Krisz-
tus urunk, amire őmaga nem tanított vagyis álta-
lok sokat revelált. Ámde, mint a vatikáni atyák is 
irják, a pápa által nem nyilatkoztat ki ujat Isten, 
hanem az infallibilis pápa csak a hitletéteményt 
őrzi és értelmezi. Végre, ha szabad, itt is kérdezek 
tőled valamit. Mit gondolsz : miért nem szállott át a 
jövendőlés, a nyelvajándék, a csudatevés? Lásd. 
ezek mind a rendkivüli hatalomhoz tartoznak. És 
most jól vigyázz arra, amit mondok. Ha az ihletett 
apostolok között egy infallibilisnek még különösen 
is lenni kellett: mennyivel szükségesebbnek kell e 
kitűnő ajándéknak lennie a későbbi nem ihletett 
apostoli collegiumban ? ! 

Vagy erre talán azt veted ellen, hogy nem látod 
át, miért kellett volna az Istentől sugallt apostoluk 

közé egy csalatkozhatlan, mikor azokat maga a Szent-
lélek vezérlé? Ha nem hiszed, olvasd a galatákhoz 
irt levelet. Az első fejezet 18 versében ezt olvasom: 
„Jerusalembe mentem, hogy Pétert lássam." Az igaz, 
hogy Pál nem tanulni ment Pétertől, mert őt az úr 
Jézus mindenre megtanitá ; de azt még se tagad-
hatod, hogy azért ment Péterhez, miszerint benne 
az apostolok fejedelmét lássa és tisztelje. Igy ma-
gyarázták e helyet már régen szent Jeromos, Ambrus, 
Chrysostom. Azonban ennél világosabb és nyomó-
sabb érvet ad kezembe a második fejezet 1. és 2. 
verse, ahol az apostol így szól : „Tizennégy év 
múlva újra felmentem Jerusalembe és eléjük adtam 
az evangéliumot, melyet a pogányok közt hirdetek, 
különösen pedig azoknak, kik tekintélyesek valának, 
nehogy hiába fussak vagy futottam legyen." 

A commentátorok szerint szt. Pál itten az apos-
toli zsinatra való utazását említi. A keresztény aera 
51. éve körül megy tehát itt szt. Pál az úr sugallata 
folytán Jerusalembe. Es ugyan mi czélból? Ha ezt 
kérded tőle, így felel:Ne forte in vacuum currerem 
aut cucurrissem, — nehogy jövő működésem sike-
retlen legyen vagy amit eddig tettem, sikeretlennek 
látszassák. De hát hogyan lett volna a népek apos-
tolának működése csak látszólag is sikeretlen ? Úgy, 
hogy — mint szt. Jeromos megjegyzi — ha a tév-
tanitók alaposan azt állithatták volna, hogy Pál 
tana az apostoli collegium tanával nem egyezik meg, 
akkor ő minden hitelét és így működésének ered-
ményét is elvesztette volna. Mire szt. Ágoston így 
kiált: Még magának Krisztustól az égből meghívott 
Pál apostolnak se hitt volna az egyház, ha tauát 
az apostolok elé nem terjeszti, hogy velük egyesség-
ben maradjon! En meg azt teszem hozzá: Az apos-
tolok egyességét pedig a szirterős férfiú nélkül, a 
kőszál vagyis Péter nélkül, soha se találta szt. Pál, 
mert Péteren, az ő szilárd hitén, épült fel az apostoli 
egyház; miértis Pétert, mint az egyház fentartó, 
világitó, oszlopát különösen is meglátogatni el nem 
mulasztá. 

Hogy az inspiratio sz. Jánossal csakugyan meg-
szűnt, azt magad is bevallód és pedig helyesen, mi-
dőn fentebb egyik csúcsról a másikra zergemódon 
szökdelve azt mondod, hogy „aseparatim tanitó pápá-
nak az apostolokként ihlettnek kellene lenni, erről pedig 
eddig mit se tudsz.u — Ez a te mit se tudásod helyes; 
csakhogy, mint láttuk, azért korán se kell ihlettnek 
lenni a pápának, mert először a separatio csak a 
holdvilágban állhat be; másodszor,mert azért inspi-
ratio nélkül infallibilis lehet, amint csakugyan is az. 

30* 
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Minthogy azonban a te fejedbe nagy szeget üt 
a separatio, annak be nem állhatásáról pár szót szó-
lani nem lesz fölösleges. Te igen jól tudod, hogy az 
egyház alkotmányában háromféle hatalommal talál-
kozunk, t. i. tani tói, papi és kormányzói hatalommal 
(magisterium, ministerium, regimen). Ámde, ha ezt 
tudod, arról se szabad megfeledkezned, hogy szt. 
Péter utóda valamint fökormányzója egyházunknak 
a primátus jogánál és erejénél fogva, épen úgy fő-
papja és fótanitója is. 

(Folyt , köv.) 

A yaáli esp. kerület hódolati felirata Jekelfalusi Yincze 
pöspök ő mlgához s ő mlgának kegyelmes válasza. 

V.-A.-D. Extractus protocolli auuuae Congregationis 
Honorabilis Districtus Vaálensis ad S. Gerardum die 3-a 
Octobris anno 1871-0 in parochia oppidi Vaál habitae. 

20. Surrogatus Vice-Archi-Diaconus Honorabilem 
Districtum interrogavit : num quis quidquam proponere vel-
le t? in cuius sequelam R. D. Joannes Krizsány surgens, 
verbis intimam animi commotionem spirantibus in memó-
riám Honorabilis Districtus revocavit infaustissimum illum 
eventum, in annalibus Ecclesiae bungaricae nefando certe 
calculo notandum, qui die 11-a Septembris a. c. in arce 
Budensi accidit, dum amantissimum Patrem et dignissimum 
Praesulem áium, Illustrissimum ac Reverendissimum Do-
minum Vincentium Jekelfalusy, Episcopum Albaregalensem, 
eo, quod forti animo vestigia sectatus Apostolorum, Deo 
magis, quam bominibus obedierit, tamquam laesae Maiestatis 
n u m , ad audiendum verbum regium evocari tristis ac ge-
mens cernere debuit, addens : „praeter alia gravissima ratio-
num monumenta vel ipsum honorem Sacerdotalem exigere, 
ut ex incidenti tristissimi eventus illius sensa nostra panda-
mus." Honorabilis Districtus R. Domini Secretarii Distr i -
ctualis verba ex intimis praecordiis suis depromta fatetur , 
tristissimum eventum illum tamquam proclamatae conscien-
tiae libertati adversum, muneri apostolico exitialem et ge-
neratim ceu Ecclesiae catholicae graviter iniuriosum una-
nimi consensu reprobat, Illustrissimo Praesuli suo vero ac 
Pat r i amantissimo tam indigne habito, penes intimam com-
passionem, filialem pietatem tenerrimumque amorem, incon-
cussam fidelitatem adhaesionemque nunquam defecturam 
spondet hancque solemnem enunciationem via Officii Vice - 

Archi-Diaconalis homagiali cum devotione adnoti t iam Suae 
Illustritatis Episcopalis perferendam esse decernit. 

V e n e r a b i l e s F r a t r e s a c F i l i i D i l e c t i s s i m i ! 

Punctum vigesimum protocolli Congregationis Vestrae 
Districtualis, sub 3-a Octobris 1871. in parochia Oppidi 
Vaál asservatae, paterno cum solatio recepi, ceu testimonium 
spiritus ecclesiastici, quo e gratia Dei abundatis ; n«c moror 
Vos cum quadam anxietate exorare, ut pretiosum hunc the-
saurum omni cum sollicitudine conservare velitis, veluti 

scientes, quod sacerdos hoc spiritu destitutus nil amplius 
sit, quam aes sonans et cymbalum tinniens. 

Eventus ille, Dilectissimi, quem vos juxta attactum 
extractum protocollarem die 11-a Septembris 1. a. in arce 
Budensi contigisse dicitis quemve tamquam a c t u m p r o -
c l a m a t a e c o n s c i e n t i a e l i b e r t a t i a d v e r s u m , 
m u n e r i a p o s t o l i c o e x i t i a l e m e t E c c l e s i a e 
c a t h o l i c a e g r a v i t e r i n j u r i o s u m , proinde t r i -
s t i s s i m u m ac i n f a u s t i s s i m u m , u n a n i m i c o n -
s e n s u r e p r o b a t i s , accidit omnino eodem — uti dictis 
— in loco eodemque tempore. 

Citatus nempe per suam Excellentiam ministrum Prae-
sidem, Julium e comitibus Andrássy, Budam ad audiendum 
verbum regium nomine Suae Majestatis sacratissimae m e -
cum per Se communicandum, ego praestituto die hora prima 
meridiana Budae, in praevenerati Praesidis palatio, compa-
rui, ubi praesentibus cunctis Ministris catholicis—acatho-
licis utique absentibus — Excelentissimus Dominus Altissi-
mam Suae Majestatis Sacratissimae mentem ac voluntatem, 
in scriptum redactam, coram me solemniter perlegit eju3-
demque copiam mihi tradidit tonoris sequentis : 1090. sz. m. 
e. „Méltóságos és főtisztelendő püspök ú r ! 0 császári éa 
apostoli királyi Felsége folyó évi julius hó 16-án hozzám 
intézett legmagasabb kéziratával a vallás- s közoktatás-
ügyi Miniszter előterjesztése folytán legkegyelmesebben 
megrendelni méltóztatott, hogy Méltóságodnak azon tette 
miatt, hogy a conciliumi határozatokat és pápai rendelete-
ket az 1870. évi augusztus hó 9-én kelt abbeli legfelsőbb 
királyi elhatározás ellenére, melylyel az ő Felségét, mint 
Magyarország apostoli királyát , megillető királyi tetszvény-
jog (jus placeti regii) gyakorlatbavétele elrendelve lőn, ő 
Felsége engedélye nélkül és a magyar királyi Ministerium-
nak ugyanazon évi augusztus hó 10-én kiadott eltiltó ren-
delete daczára egyházmegyéjében ünnepélyesen kihirdette, 
ő császári és apostoli királyi Felsége egyenes rendeletéből és 
nevében a királyi v i s s z a t e t s z é s , r o s z a l á s é s m e g -
f e d d é s kinyilatkoztassék ; egyszersmind pedig ezen leg-
felsőbb elhatározás foganatosításával engem legkegyelme-
sebben megbizni méltóztatott. Miután ő Felsége ezen leg-
magasabb elhatározását közöltem, kötelességemnek tartom 
azt Méltóságodnak ezennel Írásban is kézbesíteni, (egy-
szersmind pedig kifejezést adni azon várakozásnak, hogy 
Méltóságod jövőre a törvényeknek és ő Felsége legmaga-
sabb rendeletének köteles tisztelettel engedelmeskedend és 
azok megsértése által ő Felsége visszatetszésére többé al-
kalmat adni nem fog). Andrássy." N. B. Ezen zárjel alatt i 
végszavak a másolatban ugyan nem találtatnak, de azon 
alkalommal előttem felolvastattak. 

Altissimam hanc reprobationem, nomine Suae Maje -
statis Sacratissimae per Ministrum Praesidem mihi tam so-
lemniter communicatam, homagiali submissione excepi, ceu 
animadversionem a Clementissimo Rege ac Domino meo 
emanatam et condigne excipiendam, quin propterea sive 
uni, sive alteri, e sublimioribus officiis meis unquam dero-
gare velim; quare, antequam e conspectu ministerialis Con-
cilii recederem, simpliciter reposui : „Tartozó hódolattal 
fogadom apostoli királyomnak eme legfelsőbb határozatát ; 
tudom kötelességomet." Postmodum quaerens: „Van-e még 
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Excellencziádnak valami közölni valója ő Felsége nevében 
velem?" dum breve accepissem responsum : „nincsen", re-
eessi et redivi ad sedem cathedramque meam, lugens, quod 
eo devenerint jam res nostrae etiam in hoc Regno, inde ab 
olim M a r i a n o ! 

In officiorum collisione quid sit nobis agendum? notum 
est mihi, sicut et vobis ; sufficiat ergo rememorare coram 
vobis illud Apostolorum a Judaeis jam caesorum effatum : 
»Oportet magis obedire Deo, quam hominibus" ; (Act. ap. 5) 
illud item Salvatoris dictum: „Reddite ergo, quae sunt Cae-
saris, Caesari et quae sunt Dei, Deo." (Luc. 20,) Verum 
reddite ea, uti oportet, Apostolorum videlicet exemplo con-
formiter, omni cum submissione, scientes, quod „non sit po-
testas nisi a Deo, quae antem sunt, illae a Deo ordinatae 
sunt." (Rom. l -o) . 

Porro, quod attinet f i l i a l em illam p i e t a t e m 
a m o r e m q u e t e n e r r i m u m , q u e m e r g a m e i n 
c o r d i b u s v e s t r i s f o v e r o a s s e r i t i s " , scitote dile-
ctissimi, per hoc maximum vos attulisse solatium mihi tam 
longe a Vobis dissito et hic etiam Dei opem pro Vobis j u -
giter imploranti ; sic enimformatur in hac perchara Dioecesi 
mea acies bene ordinata ad occurrendum diris Ecclesiae 
Christi hostibus. 

„Accedite igitur et Vos cum fiducia (una mecum) ad 
thronum gratiae, ut misericordiam oonsequamur, quotquot 
sumus et inveniamus gratiam et auxilium in tempore oppor-
tuno (Hebr. 4)." 

Denique, quod ad calcem ejusdem extractus protocol, 
laris mihi spondetis, „ i n c o n c u s s a m videlicet f i d e l i -
t a t e m e t n u n q u a m d e f e c t u r a m e r g a m e a d -
h a e s i o n e m V e s t r a m " , scitote Dilectissimi ! quod per 
hoc non me, sed Vosmetipsos, exaltaveritis, docentes, quod 
ipsi studeatis conservare unionom illam evangelicam, de 
qua tam abunde loquitur Scriptura (Joann. 15.) et sine qua 
inane est omne opus nostrum ; neque enim possumus opta-
tum referre fructum, ni si jungamur omnes et singuli ceu 
palmites Christo, qui est vitis vera. 

Dum itaque Vos optatum hunc nexum cum Praesule 
Vestro et per eum cum Sancta Sede Apostolica ac per hanc 
cum Ipso Salvatore Domino Nostro Jesu Christo adesse 
asseritis eumque nunquam defecturum contenditis, imo jam 
nunc tam egregie profitemini, non possum non gloriari in 
cruce Domini nostri Jesu Christi atque laetus congratulari 
Ecclesiae Christi ac in eain specie percharae Dioecesi meae, 
in cujus gremio tanti parantur veritatis heroes. 

Utinam nunquam remittat, Dilectissimi, Vester hie 
zelus ! crescat ille potius cum Dei gratia, hoc praesertim 
tempore, dum tam gravibus undique arctamur periculis ; 
sicut enim haec crescunt et sicut ilia de natura rei nonnisi cum 
periculo vinci possunt: ita nos etiam magis atque magis profi-
cere oportet in sphaera muneris nostri, ne secus actum sit in 
aeternum de nobis et de animabus curae nostrae concreditis. 

De caetero, Venerabiles Fra t res et Filii Dilectissimij 
oremus pro invicem, ut liberemur ab importunis et malis 
hominibus non habentibus fidem ; subtrahite Vos — quaeso 
— ab omni fratre , ambulante inordinate et non secundum 
traditionem, quam accepimus ab Apostolis. Videte, no a lego 
Domini declinetis, sive ad dextram, sive ad sinistral», sed 

facite omni cum promptitudine ea, quae praecipit Vobis 
Dominus. 

Gratia Domini nostri Jesu Christi sit et maneat cum 
omnibus Vobis ! 

Piis ad Aram precibus Vestris amplius commendatus, 
paternam mitto Vobis Benedictionom et sum Romae die 
25-a Novembris 1871. 

V e s t e r a d d i c t i s s i m u s P a t e r i n C h r i s t o 
Vincentius Eppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, április 10. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Folyt.) 
Midőn S. Fl. úr az oktatás nyilvánosságát követeli, oly 
dolgot sürget, mely amúgy is megvan. Mi kath. papok h i -
tünk tanait nyiltan hirdetjük, a könyveket, melyekben 
ezek le vannak téve, mindenkinek kezébe adjuk azért, hogy 
belőlük tanainkat megtanulják. Hasonló nyilvánosságot 
tar tunk a vizsgákra nézve is, mert eleve megmondjuk min-
den gyermeknek, hogy szüleiket hívják meg , kik közül 
többen meg is jelentek. Sőt a budapesti esperesi kerület t a -
vali tavaszi gyüléséu elhatározta, hogy a tartandó vizsgá-
kat , illetőleg azoknak idejét, a hivekkel a szószékről fogja 
tudatni s a templomajtóra kifüggeszteni. Azonkivül az 
ismétlő iskolásokat oda utalta a kerületi papság, hogy min-
den vasár- s ünnepnap délutánján a templomban jelenjenek 
meg, hol számukra vallásoktatás tar ta t ik s ezen határozata 
a lelkészkedő papságnak az iskolai tanfelügyelővel is közöl-
tetett . 

Hol tehát itt a titkolódzás ? Lehet-e még a vallások-
tatást s vizsgákat nyilvánosabban tartani, mint azt a pesti 
papság teszi ? 

De S. F l . úr a titkolódzásra nézve példákat is hoz fel. 
Azt mondja: „Megtörtént, — hogy a vallástanitó megszűnt 
a vallást előadni, midőn az iskolaszék egy tagja a terembe 
lépett s kijelentette, hogy mindaddig hallgatni fog, míg a 
betolakodó nem távozik. De ez magával Zichy Antal t an -
felügyelővel is megtörtént, k i zárva találta azon aj tókat , 
melyek megett a vallás tanít tatott ." 

S. Fl . úr, mint lá t juk, tényeket idéz. Ezek ellen pedig 
bajos okoskodni. Csak azt sajnáljuk, hogy ha már S. F l . 
úrnak ezen tényekről positiv tudomása van, miért nem ne-
vezte meg az illető iskolát s vallástanitót. Nekünk, kik e 
sorokat i r juk , tudomásunk nincs ezen tényekről s azért nem 
vitatkozhatunk felettük, valamint azt se mérlegelhetjük, 
váljon e tények épúgy történtek-e, mint azokat S. Fl . úr 
előadja. De miként azt sajnáljuk, hogy S. Fl . úr helyeket s 
neveket nem idézett, úgy s még jobban sajnáljuk, hogy a 
pesti vallásoktatók a felemelt vádat magukon hagyták szá-
radni s nem tiltakoztak ellene, ha a vád nem igaz, nem 
igazították helyre, ha a tény ferdén adatott elő. Mi külön-
ben a pesti vallástanitók hallgatása folytán kénytelenek 
levén a felhozott eseteket valóknak tartani, nem tar tózta t -
ha t juk magunkat, hogy az adott körülmények közt az illető 
vallástanitók eljárását ne roszaljuk. Ne quid nimis, pas trop 
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de zélé. S elmondhatjuk, hogy ezen roszalásunkat osztja az 
egész budapesti papság. 

De valamint a felhozott tényeket valóknak véve ro. 
szaljuk, ugy határozottan roszaljuk a városi hatóságnak 
eljárását is, mely szarint egyik másik vallástanitónak, 
mondjuk, ügyetlensége vagy túlbuzgalma által oda engedte 
magát ragadtatni, hogy competentiáján túllépjen, jogta lan-
ságot kövessen el. Bátran elmondhatjuk itt, pejor medicina 
morbo. Ha valamoly iskolaszéki tag vagy a tanfelügyelő 
egyik másik vallástanitó eljárása által magát sértve érezte, 
nem tudtak az iletők orvoslást keresni a vallástanitó elöl-
járóinál, a plébánosoknál s esperesnél? Szükség volt emiatt 
az egész papságot bizalmatlansággal illetni ? Szükség volt 
a városi hatóságot oly tény elkövetésére vinni, mely jogta-
lanság, túlkapás s melynek kimondhatlan bonyodalmak 
lehetnek a vége ? 

Nem folytat juk tovább az oktatás nyilvánossága 
feletti észrevételeinket, mert úgyis tudjuk, hogy ez csak 
ürügy volt az egyház tanának megtámadhatására. Csak azt 
kérdezzük még, miként fogja a város ezen ellenőrködést 
életbeléptetni ? Küld-e minden órára az egész éven át isko-
laszéki tagot ellenőrzésül vagy csak néha fog egyegy ilyen 
betoppanni az iskolába? Első esetben lehetend a val lás ta-
nitót ellenőrizni arra nézve, hogy mit beszél, feltéve, hogy 
az illető városi küldött az egész órán át ott lesz s figyelme-
sen hallgatni fog. Es meggondolta S. FI. úr, hogy ez k iv i -
hetetlen ? Pesten folyton folyvást 22 vallástanitó működik . 
Felveszsziik, hogy ezen 22 vallástanitó mindegyike heten-
kint 8 órát ád a városi iskolákban s így összesen 176 órát 
adnak hetenkint. Már ha a nemes város a vallásoktatást 
ellenőriztetni akarja , hogy meggátolja a pápai tévmentes-
ség tanittatását, folyton folyvást hetenkint 176 városi pol-
gá r t kell neki az iskolákba rendelni vagyis 30 hétre téve 
az egész iskolai évet, évenkint 5280 iskolaszéki tagot kell 
folyton folyvást az iskolai felügyelettel elfoglalnia. Kivihető 
ez t. S. FI. ú r ? Avagy nem akar ják önök folyton a felü-
gyeletet gyakorolni ? De akkor minek ezen városi ha táro-
zat ? Azt gondolják önök, hogy a vallástanitók nem taní-
tanak egyebet, mint pusztán a pápai infallibilitást ? Avagy 
azt gondolják önök, hogy a vallástanitó épen akkor fogja 
az infallibilitást tanítani, mikor a városi küldött betoppan ? 
Vagy talán a nemes város előre meg fogja magának ren-
delni, hogy holnap jő a városi ellenőr, tehát a catecheta az 
infallibilitást tanitsa? Lássa S. FI. úr, a város minden ha -
talmával se képes a vallástanitást minden órában ellenőrizni 
s így határozata fölösleges, nevetséges, mert hát mi vallásta-
nitók birunk annyi észszel, hogyha önök minket nyaggatni 
akarnak, hát akkor, midőn a városi küldött megjelen, be-
szélünk Ádámról meg Éváról, mikor elmegy, betani t ta t juk 
az infallibilitást. Szükséges volt ezért ily lárma ? Czélt ért 
vele S. FI. ú r ? Kár volt a városi képviselőtestületet nevet-
ségessé tenni. (Folyt, köv.) 

MÜNSTER. A n é m e t k a t h o l i k u s s a j t ó ké -
pezi tárgyát egy hosszabb, nézetünk szerint eléggé érdekes, 
vezérczikknek, melyet az itteni „L. Hdw."-nek 111. száma 
hozott s melynek közlésével olvasóinknak annyiban vélünk jó 

szolgálatot tenni, amennyiben belőle nemcsak a német k a -
tholicismusnak e téreni viszonyaival, hanem azon fel té te-
lekkel is megismerkedünk, melyektől egy e tekintetben 
bizonyosan tapasztalt toll ügyünknek további felvirágoz-
tatását függőnek mondja. 

A német katholicismus, mondja az említett czikk, 
jobbadán az 1848-iki szabadsági mozgalmaknak szülöttje s 
azóta folytonos növekvésben van, ámbár meg kell vallani, 
bogy e növekvés soha oly ugrásszerüleg, oly rohamosan, 
nem nyilvánult, mint 1872-iki január l -e óta. E jelenség oka 
egyrészt abban fekszik, hogy az egyre élénkebb színezetet 
nyerő politikai életnek folytonos hánykodásai s változa-
tai a katholikus polgárokban is fokozzák azon érdekeltsé-
get, melylyel mai nap majd minden ember a közügyek iránt 
viseltetik ; másrészt pedig abban, hogy a katholikusoknak 
egy idő óta folytonosan résen kell s úgy látszik még soká 
keilend állniok, mi nemcsak hogy az irodalmi tevékenysé-
get eddig nem látott mérvekben fokozta, hanem elég sze-
rencsésen azt is eredményezte, hogy a mindenfelől zakla-
tott s ezáltal eddigi lethargiajukból felrázott katholikusok 
végre valahára be kezdték látni, — notabene a n é m e t 
katholikusokról beszélünk, k ik be kezdték látni, hogy a 
katholikus ügy iránti köteles érdeklődésüket mindenekelőtt 
az által kell hathatósan feltüntetniők s érvényesíteniük, 
hogy a katholikus sajtót, ügyüknek eme fáradhatlan s fe -
lette hasznos szolgáját s védőjét, kitelhetőleg támogassák. 
Erre pedig legkivált most égető szükség van. Ministerek 
és tudósok, régi ellenségek s legújabban hütelenekké lett 
régi barátok, jelenleg vállvetve azon vannak, hogy nekünk 
minél több ellenséget s nehézséget szerezzenek, azon van-
nak , hogy egyházunkat ostromolják, azon, hogy az 
„ál lam"-ot uszitsák ránk s hogy mint hazaárulókat denun-
ciálváu bennünket, legalább is rendőri üldöztetést hozza-
nak nyakunkra. Nem csuda tehát, ha a katholikusok min-
denütt felébrednek, ha mindenütt sorakoznak s gyüleke-
zetekben, társulatokban, vándor- és nagygyűlésekben, casi-
nókban és népgyűléseken, „nyi latkozatok" és „ti l takozá-
sok" által kifejezést adnak hangulatuknak, meggyőződé-
süknek s kivánataiknak. Mi csuda, ha a —- német — k a -
tholikusok végre valahára arra is kezdenek gondolni, hogy 
sérelmeiket feliratok út ján a legfelsőbb helyek tudomására 
hozzák, ha, mint önálló politikai párt szervezkedve, oly 
férfiakat iparkodnak a törvényhozótestületekbe küldeni» 
kiktől vallási s polgári jogaiknak tiszteletben tartását nem-
csak, hanem védelmét is jogosan megvárhatják, ha végre a 
napisajtó befolyásteljes terén is mindinkább erősebb posi-
tiót kivivni szándékoznak. 

E tényezőknek köszöni a német időszaki sajtó azon 
gyors felvirágzást, melyet mi csak csudálkozva constatál-
hatunk, annál inkább csudálkozva, minthogy avatott toll 
mondja nekünk, hogy mindezeknek daczára még sok k í -
vánni való van ; minek hallatára önkénytelenül is azon 
kérdésre vagy jobban mondva sóhajra fakad az ember ; 
„hát még nálunk . . . . ? ! " 

Lássuk immár a német katholikus sajtónak földtani 
terjedelmét és időszaki munkásságát. 

Nagy lapok, melyeknek olvasóköre jóval tágasabb, 
mint azon illető tartomány, melyben megjelennek, jelenleg 
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Berlin, Köln, Boroszló, Mainz, Augsburg és legújabban, — 
ki tudja, nem azt kell-e mondanunk, fájdalom, — Bonnban 
is vannak, minden városban egy-egy, lévén a legkisebb elő-
fizetői száma a bonni „Deutsche Reichszeitung " -nak 2,000, 
míg a „Germaniá"-nak Berlinben már 7,000 van. Többé ke-
vésbbé befolyásos helyiérdekű lapok, melyek többnyire 
mindennap, néhányan pedig négyszer s háromszor egy hét-
ben, megjelennek, vannak Osnabrück, Münster, Paderborn, 
Dortmund, Essen, Crefeld, Aachen, Coblenz, Heidelberg, 
Speyer, Freiburg, München, Landshut, Passau, Straubing, 
Regensburg, Amberg, Bamberg, Würzburg és Aschaffen-
burg városokban, míg Barmen-, Bochum- és Gladbachban 
legkésőbben a második félévben hasonlók megindulnak. 
Kisebb néplapok, egyszer vagy kétszer egy hétben megje-
lenők, vannak Braunsberg, Danzig, Boroszló, Magdeburg, 
E r f u r t , Drezda, Heiligenstadt, Hildesheim, Osnabrück, 
Vechta , Münster , Dülmen, Bochols, Düsseldorf, Köln, 
Trier, Mainz, F rankfur t , Ganalgesheim, Speyer, Freiburg, 
Ellwangen, Stuttgart, Kempten, München, Augsburg, Re -
gensburg, Bamberg és Würzburg városokban, sőt cseppet 
se kételkedünk, hogy még másutt itt léteznek, mert ki 
birná mindazokat kellő figyelemmel kisérni ! Ezekhez j á -
rulnak még a tisztán egyházi, többnyire heti lapok, minők 
Berlin-, Münster-, Paderborn-, Bamberg- s Augsburgban, söt 
majd minden püspöki székhelyen, léteznek, míg végül nem 
szabad emlittetlenül hagyni az időszaki sajtónak azon több-
nyire csak a komoly tudománynyal foglalkozó részét se, 
melyet a müncheni, aacheni , regensburgi, würzburgi , 
mainzi és freiburgi fé l - és egészhavi szemlék képviselnek. 

Lá t juk , hogy a lapok és lapocskák szép számmal 
vannak, némely városban ketten hárman is s e jelenség 
annál örvendetesb, minél rövidebb idő alatt sikerült a k a -
tholikus sajtónak a fejlődés ezen pontjáig eljutnia. Más kér-
dés azonban, váljon az eddig meglevő erők mennyiségileg 
és minőségileg elégségesek-e ? 

Ha tekintetünket, mint fentebb, ismét mindenek előtt 
a nagy lapokra fordi t juk, legott is azon sajnos jelenség 
ötlik szemünkbe, hogy a katholikus Bajorországnak fővá-
rosa még máig nélkülöz katholikus napilapot. Azt mond-
hatná ugyan valaki , hogy Németországnak legnagyobb 
lapja, az „Augsburger Alig. Zeitg.", is csak Augsburgban 
székel s hogy viszont oly ősrégi lapot, minő a katholikus 
„Augsburger PZtg.", mely már majdnem kétszáz eszten-
deig fenáll, nehéz megszokott helyéről máshova átvinni. 
Mindazáltal tagadhatatlan, hogy a mai alkotmányos időben 
majdnem lehetetlen lapot alaposan s kimeritően máshol, 
mint a fővárosban, illetőleg a törvényhozó testületnek szék-
helyén, szerkeszteni, minélfogva azt hiszszük, hogy egy 
nagy katholikus politikai napilapnak Münchenben való 
keletkezése ma már csak időkérdés, annál is inkább, mint-
hogy a „Bayr. Courier" sokkal csekélyebbigényülapocska, 
semhogy magának a bajor katholikus közlönyök közt t e -
kintélyes helyet kivívni tudna ; míg a „Volksbote" és a 
„Vaterland" már i rá lyuk- s modoruknál fogva sem érdem-
lik a katholikus lapnak nevét.Berlinben van a „Germania", 
Kölnbon a „Kölner Volkszeitung", mindkettő tekintélyes 
lap. A többi napilapról egyátalán azt. lehet mondani, b á r - í 
mily szorgalmasan is legyenek egyház-politikai tekintet-

ben szerkesztve, hogy mégis épen azáltal, mivel a jelenkor 
körülményei őket leginkább arra utalják, hogy folytonosan 
a mindenünnen jelentkező egyház- s vallásellenes t ámadá -
sok ellen küzdjenek, — hogy mondjuk, épen ezáltal egyéb 
tekintetekben sokat veszítenek s kevés kivétellel alig 
tar thatnak igényt tökéletességre. Ezen folytonos küzdelem 
az egyházellenes áramlat ellen mozgalmas időkben amily 
szükséges, époly érdekes is ; de a béke helyreálltával önkényt 
megszűnvén, a lapok nagykönnyen azon helyzetben ta lá l -
ha t j ák magukat , hogy nincs miről irniok, ha idejekorán 
nem gondoskodnak ügyes és szakavatott munkatársakról , 
kik majdan képesek lesznek a béke idején is közgazdászati, 
politikai, irodalmi, itészoti s egyéb irányczikkek, vala-
mint egy élénk tárczairodalom felélesztése, által a lapok 
hasábjait közmegelégedésre megtölteni. Örömest megvall-
juk, miszerint a német katholikus sajtónak magatartása azt 
mutat ja , hogy az illető körök e kérdéssel már komolyan s 
nem minden eredmény nélkül foglalkoznak. 

Ezek után intézzük magunkhoz, magyar ka thol iku-
sokhoz, e komoly kérdést : Hát mi hogy s hol állunk katho-
likus sajtónkkal ? 

K E L E T I N D I A . (Folytatása.) M i s s i ó i t u d ó s í -
t á s a k e r e s z t é n y s é g á l l á s á r ó l . A k e -
resztény hitküldéreknek iskolái azonban nemcsak Bom-
bay városában virágoznak az eddig elbeszélt módon, 
hanem a bombayi a tyáknak szorgalma, buzgósága és 
tevékenységüknek dicséretes eredményei a másutt műkö-
dőket is hasonló fáradozásokra serkenté, minek viszont az 
lőn következménye, hogy a katholikus iskoláknak ügye a 
legszélesebb körökben folytonos emelkedésnek örvend. Poo-
nában 1867-ben három atya nyitott iskolát, melynek 
1871. e le jén . már 175 tanítványa volt. Karacheeben 
három atya vezetése alatt épaunyi idő óta egy szintén sűrű 
látogatásnak örvendő iskola létezik. Számtalan helyen pe-
dig az iskolák még ujabbkeltüek úgy, hogy szellemi ha tá -
sukat eddig észrevenni vagy legalább kipuhatolni s megál-
lapítani nem lehetett ; mindazáltal, tekintve az a tyáknak 
ismert fáradhatlanságát és semmi veszély- vagy nehézség-
től vissza nem riadó kitartását , bizonyosak vagyunk abban, 
hogy ez ujabb iskolák se nélkülözendik a mindenhatónak 
áldását. Ha minden kezdet nehéz, úgy ez kiválólag az isko-
láról áll, leginkább a katholikus iskoláról pogány földön. 

Hogy a jezsuitáknak a tanügy terén szerzett érdemei 
még a protestáns kormány részéről is elismertetnek, azt a 
már felhozott példákon kivül még a következő, egy protes-
táns, „Sindian" czimü, lapból vett tudósítás is mutatja. 

„Folyó évi október 18-án" — irja az említett lap 
1870-ben — „a szent Patr ik védelme alatt álló kuracheei fő -
iskolában nagy ünnepélynek voltunk szemtanúi. Az ezévi 
jutalomdíjak osztattak szét. A sindi tartománynak elnöke, 
Merewether Villiam, ki az ünnepélyen jelen volt, hosszabb 
s nevezetes beszédet tartot t , melyben az intézet mellett 
működő főtisztelendő tanároknak érdemeit igazság szerint 
nemcsak elismerte, hanem kiválólag megdicsérte is. Nem 
teheti, mondá, hogy el ne ismerje, miszerint az intézetnek 
tanügyi eredményei s érdemei esztendőről esztendőre fénye-
sebbekké válnak, mi egyedül a tanárok fáradhatlan buz-
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galmának köszönhető. Ezután Sir William a tanitványok 
felé fordult, kiknek az imént bebizonyított szorgalmukhoz 
s az ekként tett haladáshoz s a nyert jutalmakhoz szeren-
csét kivánt, arra intvén őket, hogy az itt szerzett tudo-
mánynak majdan becsületes hasznát venni iparkodjanak. 
Viszont pedig a tanárokhoz fordulva meleg szavakban kö-
szönetet mondott azon férfiaknak, k ik nem anyagi érdek, 
hanem egyedül azon vágy által ösztönöztetve, hogy hasz-
nál janak s a keresztény polgárisodást terjeszszék, e lhagy-
t ák hazájukat, el szülőföldüket, hogy ily messzefekvő tájon 
a tanárok nehéz kenyerét egyék !" 

Ez hivatalos bizonyítvány, protestáns embernek sza-
vai, protestáns lapban. Lássunk mást, mely a jezsuiták mű-
ködésére nézve nem kevésbbé hizelgő, mint az imént idé-
zett. Calcuttában, az indiai a lkirálynak székhelyén, a 
jezsuiták kilencz, Összesen 1400 gyermek által látogatott, 
alsóbbrendű iskolán kivül még egy nagy tanulmányi főin-
tézetet is igazgatnak, mely szintén, mint az általunk már 
említett bombayi, xaveri szent Ferencznek nevét viseli s 
egyetemi kiváltságokat élvez. Ez intézet 1864-i májusban 
még nem egészen 100, 1871-iki október elején azonban 
már 502 tanítványt számlált, k iknek tanítására 12 páter 
van rendelve. Ezen intézetben a mult tanév végén hasonló 
alkalommal, t. i. a jutalmak kiosztásának alkalmával, a 
jelenvolt alkirály, a csak nem régen meggyilkolt Mayo 
lord, egy hozzá intézett üdvözlő beszédre a következő sza-
vakkal felelt : 

„Főtisztelendő igazgató úr, tisztelt tanár urak, tani t -
ványok és növendékek ! Rendkivüli megelégedésemre szol-
gál, hogy ma szemtanúja lehettem azon szellemi, valóban 
fényes, jótéteményeknek, melyekben, számos tanitvány a 
főtisztelendő tanár urak legönzéstelenebb fáradozásai által 
itten részesül. Epoly benső megelégedéssel látom, hogy itten 
nemcsak hogy az alsó osztályokban majdnem 500 gyermek 
a legjobb neveltetésnek ingyen jótéteményét élvezi, hanem 
hogy ezek közt számosan találkoznak olyanok is, kikben 
az eddig nyert jeles tanitás égető vágyat keltett a tanulmá-
nyokat folytatni és a tudományosságnak magasabb fokai-
hoz felszállni. 

Valóban örvendek, hogy, mint az intézetnek évi tu-
dósitványában olvasom, annak egyik tanítványa ezidén a 
calcuttai egyetemen a nagy aranyérmet nyerte el, mi vi lá-
gosan bizonyítja, mily alapos és sokra képesitő az imitt 
nyert tanitás. Remélem, hogy az intézetnek ezen volt tanít-
ványa által elnyert kitüntetés a többire nézve is hathatós 
ösztön leend, miszerint volt társuknak nyomdokaiba lépve 
hasonló kitüntetésre iparkodjanak szert tenni. 

Vegyék továbbá legőszintébb köszönetemet az a la t t -
valói hűségnek s ragaszkodásnak azon férfiasan nyilt s 
mégis válogatott szép szavakkal kifejezott biztosításáért, 
mely az imént az előttem szólottnak ajkairól lehangzott. E 
biztositásnak annál több becset tulajdonitok, m i n t h o g y 
t u d o m , h o g y ez c s a k a z o n e l v e k n e k k i f e j e -
z é s e s n y í l t v i s s z h a n g j a , m e l y e k e h á z b a n 

u r a l k o d n a k . Nagy szerencsének tartom, hogy nálunk 
a törvény iránti hűség, a tekintélynek elismerése s a korona 
iránti őszinte meghódolás karöltve já r a legnagyobb szellemi 
s anyagi szabadsággal s midőn önök itt Keleten a brit ha ta-
lomnak önkényt s szívesen vetik alá magukat, megmutat-
j ák , miszerint hü alattvalói akarnak lenni azon k i rá lyné-
nak, ki jogara alatt álló minden népnek a polgári s vallási 
szabadság legteljesebb élvezetét biztosítja. 

A szívesen teljesített kötelességérzetnek engedtem, 
midőn a jutalomkiosztási ünnepélyen megjelentem. De tud-
tam egyszersmind azt is, hogy itten kedélyesen mulattató 
jeleneteknek leszek szemtanúja s megvallom, hogy az imént 
befejezett drámai előadásnak sikere magasra feszitett vára-
kozásaimat még tetemesen meghaladta. Kivánom s elvárom, 
hogy azon fiatal emberek, kiknek e kellemes estét köszön-
jük , hasonló ügyességgel, biztossággal és eredménynyel 
azon szerepeknek is tegyenek majdan eleget, melyeket a 
közéletnek gyakran nagyon is bonyolodott drámája r á juk 
rovand. 

Végezetül ez intézet tanárainak, úgy taní tványainak, 
minden kigondolható szerencsét kívánok. Meg vagyok győ-
ződve, hogy mindenki, kinek a nevelés felvirágoztatása s a 
tudományok mindenképeni haladása szivén fekszik, v e l e m 
e g y ü t t c s a k s z e r e n c s é t k í v á n h a t o l y i n t é -
z e t n e k , minő az itteni, melynok tanárai a kitűzött czélt 
derekasan elérték azáltal, hogy tanítványaikat biztos s g y a -
korlott kézzel nemcsak a tudományok magasztos titkaiba 
beavatták, hanem még ezenkívül az igazi erénynek utjain 
is vezették s ebbeli tanácsaikkal a jövőnek minden esélyei 
ellen biztosították." 

Igy lord Mayo, Kelotindiának anglikánvallásu a lk i -
rálya, a jezsuiták tanmodoráról s annak eredményeiről. 

(Folytatása köv.) 

V E G Y E S E K . 
P á l y á z a t : Ivivántatik oly munka, melyben a katho-

likus hitigazságok összefüggőleg, kellemes modorban, figye-
lemmel az időszerinti gondolkozásra, nem annyira szaktheo-
logusok, mint inkább a különben müveit közönség vallás-
igényeihez alkalmazottai!, mintegy 25—30 nyomott ívnyi 
terjedelemben adatnak elő. A legjobb műnek jutalma a 
Horváthféle alapítvány értelmében 500 forint. A pályamű-
vek, melyek részletes tárgymutatóval is legyenek ellátva, 
lapszámozva, fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos levél 
kiséretében, legkésőbb 1373 april 30-ig, melyen túl nem 
fogadtatnak el, a m. kir. egyetem hittankari dékánságához 
intézendők. Kelt Pesten a hittudományi kar 1872. april 
10-én tartott rendes üléséből. Bita Dezső dékán. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szamára. 

Összeg az előbbi számból: 1384 forint 59 kr., 
f rank aranyban, 44 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 2 régi tallér. 

Egy „plébániából" 5 f t . — k r , 
Zsemlics István alsó-szölnöki plébános 1 régi tallér. 
Gáspár Ferencz felsö-szölnöki káplány. 1 f t . — kr . 
In nomine Domini 1 f t . — kr . 

Szerkesztői üzenet. 
Zs. I. A.-Szölnök. Igaza van. Köszönet a figyelmeztetésért. Denique k i -

kerüli az embernek figyelmét néha valami a legnagyobb vigyázat 
mellett is. Hogy van F . J . ? Küldjön kérem néha róla tudósí tást . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomato t t Peste 1872. K o c s i Sa'ndor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá- I 
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

a- I 
o r j 

Pesten, április 20-án. 81. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Infall ibil is-e a pápa? — Jekelfalusy 
Vincze püspök ö mlgának kegyelmes válasza a felső s alsó 
fehérvári esperesi kerület hódolati feliratára. — Egyházi 
tudósitások.— Vegyesek. 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 
Nyilt levél egy barátomhoz. 

(Folytatás.) 

Az imperiumnál fogva vagyis azért, mert fő-
kormányzó, joga van a pápának felügyelni az egész 
egyházra. Ezen főfelügyelet az oka, hogy a püspökök 
a földkerekségről mindenünnen referálni tartoznak 
kimerítőleg a szentszéknek megyéjük állásáról. To-
vábbá a pápa egyeduralmi kormányának természe-
ténél s a primátus tulajdonságánál fogva jogosan 
alkot és hoz törvényeket, melyek az egész egyházat 
lelkiismeretben kötelezik. Szorgalmazza a canonok 
megtartását. A makacsokat és rakonczátlauokat,hogy-
ha velük máskép nem bir, a kiközösítés kardjával 
•sújtja. Abrogálja, ha czélszertínek vagy szükséges-
nek látja, akár elődeinek, akár pedig az egyetemes 
zsinatoknak, rendeleteit, mert ő az egyház feje, tehát 
a canonok, a jus canonicum, felett áll; minden jog, 
minden törvény, a pápa kebelének szekrényében 
vagyon. O dispensál a köztörvények alól, ő osztogat 
kiváltságokat. A pápa a főbiró. Rómába terjesztet-
ték minden századon át a nagy ügyeket elintézés és 
eldöntés végett. A szentszékhez appelláltak mindig 
az egész egyházból. Jól ismered a fogadalmakar, 
melyek alól csak a pápa oldozhat fel. Nem szükséges 
emlékezetedbe hoznom, hogy teljes búcsúkat csak 
pápa engedélyez és hogy vannak jámbor czélokra 
történt végintézkedések, melyeken változtatni csak a 
pápának áll jogában. Hát a pápának fentartott ese-
tek nem jutnak eszedbe, hogy t. i. némely bűnök-
től és censurák alól csak a pápa old fel? Végre, ki 
approbál szerzetes rendeket ? Ki oszt exemtiókat ? 
Azt, hogy püspökségeket csak pápa erigál, hogy 

nincs püspökünk, ha a pápa meg nem erősíti, hogy 
ő leteheti a püspököt és csak ő teheti le, — ezeket 
talán még említeni is fölösleges, miután ezek minden 
egyházi férfiú előtt ismeretesek. 

A pápa főpapi jogai közt látom a boldoggá 
tevést és szentté avatást, az ünnepek elrendelését és 
megszüntetését. Az apostoli szék határozza meg kö-
zelebbről a szentségek kiszolgáltatását. Róma püs-
pöke rendezi az egész liturgiát. A pápa kizárólagos 
joga szabályozni a rítusokat, a római liturgián kivül 
mást is megengedni. O adja ki és állapítja meg a 
rubricalis könyveket, melyeket a nyilvános isteni 
tisztelet végzésénél használunk, t. i. a breviáriumot, 
missalet, rituálét, pontificalet és caeremonialet. 

Most hozzád fordulok és azt kérdem tőled: mit 
vélsz, a pápa, midőn főpapi és főkormányzói jogá-
nál fogva és hatalmával ex sese ekképen működik 
és intézkedik,váljon elszakad-e az egyháztól? Sepa-
ratim cselekszik-e az ilyen épen nem ritkán előfor-
duló esetekben? Én szeretem hinni, hogy te erre ta-
gadólag válaszolsz. De ha hitem cserben nem hagy, 
azon remény karjaiban kezdem magam ringatni, 
hogy e válaszadásra azon tudat birt: mert a pápa 
feje az egyháznak. Lásd K. B., ép így nem szakad el 
a pápa az egyháztól akkor se, midőn főtanitói tisz-
tében járván el ex sesa definiál. Péternek adott át 
Krisztus minden hatalmat, neki adta a mennyország 
kulcsait vagyis őt egyháza fölé helyezte. Ha tehát a 
pápa az egyház felett áll, akkor nem kivüle áll, ha-
nem fölötte. A király se szakad el az országtól azért, 
mert fölötte van ; a tanár se válhat el tanítványai-
tól azért, mert felettük áll; a te fejed se vehet búcsút 
testedtől, jóllehet törzsököd tetején magaslik, mert 
különben az fej többé nem lenne épen úgy, mint ta-
nár nélkül nincs tanitvány, ország nélkül vége lenne 
a királyságnak, kormány nélkül szétoszolna a nem-
zet csupán azon természetes okból, mert ezek corre-
lativ dolgok. 
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Ezen okokból állilám tehát,^ hogy a separatio 
csak a holdvilágban állhat be. Ennélfogva legke-
vésbbé se félj a separatim tanitó pápától. Nem fog az 
tanítani soha különválva az egyháztól; mert ha 
csakugyan bekövetkeznék az a lehetetlen casus, hogy 
a pápa kilépne Krisztus egyházából : akkor már senkit 
se tanítana mint pápa, mert már pápa lenni régen 
megszűnt volna. Csak nem fogod azt állítani, hogy 
még pár analog példával éljek, miszerint a biró 
elszakad a falutól, ha a nagy asztalról rendeleteket 
oszt? De talán még azt se hiszed, hogy a te szellem-
dús lelked, mely creando infunditur et infundendo 
creatur, elszakadna testedtől, midőn avval ex sese 
rendelkezik? Ha a különválás beáll, oda az ember. 

Az iménti érvelés után még elszántabban így 
okoskodol: „Azt vélem, miszerint üdvözítőnknek azon 
szavai : portae inferi — nem ad petram, lianem ad eccle-
siam vonatkoznak, következéskép az assistentia nem Pé-
tert, de az egyházat, illeti•— Az eddig hallottakból 
már magad is meg tudnád tán magadat czáfolni ; 
azonban e nehézséget se hagyom szó nélkül, bár 
röviden elbánhatunk vele. Ismered, jóllehet nem 
tisztán, Krisztus urunk igéretét, melylyel, miután 
kimondta, hogy egyházát Péter vallomásán azaz 
hitén, mit ő élő nyelven képhának, görögül petrá-
nak, magyarul kőszálnak, nevezett el, fogja felépí-
teni, megigérte: Et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam. 

Te erre azt mondod, hogy ámbár a farkas meg 
is ette a pásztort, de azért a birkákhoz soha se fog 
férni; habár a te fejed agyvelőgyuladásban van is. de 
azért a fejjel nem rendelkezhető test talpon állhat; 
jóllehet ellökted asztalod lábát, azért annak tetején 
a levegőben buzgón dolgozhatok Ha ez nálatok mind 
igaz, értesíts kérlek. 

Én erre egész tisztelettel igy folytatom: Maga 
a kőszirt szó Péter hitének erősségét és soha nem 
csökkenő szilárdságát jelenti. Ebből több szt. atya 
azt következteti, hogy azon szilárdság, melyet Péter 
hitében látunk, minden utódaira átment. 

N. Leo III. beszédében ezt olvasom: „Azon hit 
szilárdsága, melyet az apostolok fejedelmében dicsért 
az úr, örökké tartó és valamint állandóan megmarad 
az, amit Péter Krisztusról hitt: épen úgy folyton-
tartó az is, mit Krisztus Péterben elrendelt." Más-
hol pedig így ír : „Megmarad tehát az igazság intéz-
kedése és szt. Péter a nyert sziklaerősségben állandó 
levén, az egyház kormányzását el nem hagyta." 
Végre V. beszédében pedig kijelenti, hogy „azon szi-
lárdság, melyet az alapsziklától. Krisztustól, a kő-

szállá vált Péter kapott, utódaira is átszármazott." 
Ily értelemben olvashatod szt. Irént1), Tertulliánt2), 
Optátust3), Cypriánt4),Vidort5). Ambrust6), Ágostont7) 
meg még egy sereget. 

Már most kérdezlek : hogyan győzheti le az 
ördög az apostolfejedelem utódát az apostolok utó-
dai nélkül? vagy megfordítva: mikép maradhat fel 
az egyház alap nélkül? Te azon csalódásban szen-
vedsz, hogy szerinted alap nélkül épült a ház. Té-
vedsz, ha azt véled, hogy Krisztus urunk előbb ala-
pitá meg egyházát és csak azután helyezte alája az 
alapkövet. O épen ellenkezőleg cselekedett, amint 
ellenvetetted szavaiból látjuk : Tu es kepha, super 
hanc kepham aedificabo ecclesiam meam. Tehát 
miután letette az ingathatlan kőalapot, csak azután 
kezdett az épitéshez és folytatólag szoros logikai 
rendben azt mondja : Ennélfogva az ördög minden 
csele, a tévelyek összes hatalma, se fogja épületemet 
ledönteni; mivel a te hited Péter oly szilárd, mint a 
kőszikla, azért egyházam is oly erős lesz, mint a kő-
szál; következőleg mindaddig, míg csak e szikla-
alapon áll,legyőzi a pokoli hatalmat.Röviden,Krisz-
tus egyházát örök időkre épité, hogy fenmaradjon 
a világ végéig és minden embert üdvözítsen ; ennek 
okáért egyházát c alhatlanná tette ; de egyházát 
tévedhetlenné csak az által tette, mert rendíthetlen, 
csalhatlau, tév mentes, alapra helyezte. Ez onnan is 
kiviláglik, mivel Krisztus a teljes egyháznak igérte 
segedelmét minden napra és azt akarta, hogy egy-
háza az igazság oszlopa és erőssége legyen, ne üde-
les fluctuantes sint sicut parvuli et circumferantur 
omni vento doctrinae. Ha ezek nem vonatkoznának 
a fejedelemre is, ki, mint az első apostoli fejedelem, 
képviselheti az összes egyházat : akkor egész 325 ik 
évig minden bizonytalan és tévelyekkel tele volt. 
De még azután is oly időkben, mikor zsinatok nem 
tartattak. Képzelhetsz-e ennél hamisabb és képtele-
nebb állítást ? Ki itélte el samosatai Pált, Montánust, 
Novatiánust, Pelágiust és másokat ? Azt válaszolod 
talán, hogy az egyház consensusa ? Oh ! én mást 
hallok a nagy hyppói püspöktől : Roma locuta, causa 
finita! Addig, míg a pápa nem szólt, semmi definitió-

') De haeres. 1. 3. cap. 3. 
2) De praescript. cap. 23. 
3) Contra Donát. 1. 2. cap. 5. 
*) Epist. 55. ad Antónián. 
5) De Trinit . 1. 6. cap. 37-
®)'De incarnat, cap. 5. 
7) In Psalra. contr. part. Donát, et lib. 2. oper. irnperf. 

contr. Julian. 
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nak nincsen ereje; ellenben nem egyszer látom, 
hogy a pápa akkor is határoz, midőn vele a testvé-
rek tetemes része ellenkezőleg érez. Es ha azt kér-
dezem: hogyan történhetik ez ? azt válaszolják az 
atyák, azt találom a theologusoknál : Péteren áll az 
egyház Péter a nap, püspöktestvérei a sugarak; ha 
a sugarak elfogynak is, megmarad a nap teste ! 

Száz szónak is egy a vége. A „portae inferi" sza-
vak mind a petrára, mind az ecclesiára, vonatkoznak, 
azon hozzáadással, hogy az ecclesiára csupán csak a 
petra által vonatkoznak. Ez áll lehozásodra is : Az 
„assistentia" nemcsak az egyházat, de Pétert is, illeti, 
azon kiegészítéssel, hogy az egyháznak a Szentlélek 
csak Péter által assistál, mert Krisztus egyháza nem 
alaptalan, nem fejetlen, hanem sziklára van épitve, 
tanitó és kormányzó fejjel van ellátva. 

(Folyt , köv.) 

Jekelfalusy Yincze püspök ő mlgának kegyelmes válasza 
a fehérvári felső s alsó esperesi kerület hódolati 

feliratára. 

„Blandum sano attulisse sauciato cordi meo lenimen 
hoc protocolli punctum, iu quo Districtuales F ra t re s , Fili; 
mei Diloctissimi, filialem suum dolorem exprimunt super iis?  

quae mecum B u d a e d i e 11-a S e p t e m b r i s 1. a. acta 
et facta sunt, imo eundem per praesens protocollum serae 
etiam posteritati testatum esse volunt. Quantam pariat auimi 
tranquillitatem implementum muneris, quo tenemur et quam 
dulce sit illud obire, etiamsi molestias debeamus perferre 
propterea, patet cumprimis tunc, dum incumbens nobis offi-
cium jam explevimus. Et idoo anxia cum sollicitudine hortor 
Eosdem mihi carissimos, ne in cujuscunque gratiam velint 
unquam derogare officio, quo erga Daum tonentur ; postquam 
enim non est potestas in hoc mundo, nisi a Deo, suí'.pte se-
quitur supremam potestatem esse apud Deum et Dominum 
nostrum !" 

Á l d á s é s b é k e s s é g n e k t e k k e d v e s F i a i m a z 
Ú r b a n ! 

Ama szent viszony, melybe Isten rendeletéből Veletek 
jutottam, egy családdá forrasztott bennünket össze úgy, 
hogy a kinek én „Föpásztora és Aty ja" vagyok az Úrban, 
az nekem nem „alázatos szolgám", hanem „ hi vem és fiam 
az Úrban." Legyen ez most elég mindenkorra és szolgáljon 
némi irányul a jövőre. Amaz igen szivesen vett leveletok 
folytán mondom ezt nektek, melyet mult okt. 24-én Sá r -
bogárdon tartott egyházkerületi gyüléstekből saját neveitek 
aláirásával hozzám küldeni szivesek valátok. 

Örömtelt kebellel olvastam ezen levelet, mert megér-
tettem abból, minő kegyelettel kiséritek életem minden 
mozzanatait és mily részvéttel osztoztok mindazokban, 
mik legszentebb egyházi kötelmeim teljesítése folytán en-
gemet értek. 

Meglepett engem leveletek, — megvallom, de nem 
azért, mintha személyem iránti eddig tanusitott ragaszko-
dástok felett lett volna némi kételyem, épen nem, hanem 
mivel láttam abban elszánt buzgalmatokat s meggyőződ-
tem, hogy épen most, midőn a földnek minden hatalma 
Urunk egyháza s annak szolgái ellen fordult , résen álltok 
ti mellettem, készek levén, mellőzve, félretéve és felejtve 
minden egyebet, oda állani a keresztnek tövéhez, megvé-
dendők azt minden ármány ellen, sőt, ha máskép nem le-
hetne, készek vagytok halva rogyni oda Urunk keresztjé-
nek lábához, hogy siettessétek annak múlhatlan diadalát, 
„mulhatlan" mondom, mert Isten ő sz. felsége soha se en-
gedendi meg, hogy az ő szeretett kedves mátká já t , a drága 
szent vérével szerzett egyházat, melyet halálra vált i rgal -
mával alapitott az emberi nemnek megmentésére, a rajongó 
világ bölcsesége megrontsa vagy azon az ördög fortélya 
erőt vegyen. Nem soha, soha se ! 

Ekkora elszántságot és ily készséget, mint azt saját 
leveletek hirdeti, minden esetre követni fogja Isten áldása 
s kitűnő oltalma ott , a hol kell és akkor, midőn minden 
földi oltalom hiányában az ő segedelmére lesz szükség. Az 
Ur papjainak ily lelkülete mellett Krrisztus egyházát csak 
nyomni, csak üldözni, lehet, de nem elnyomni s végkép 
megsemmisíteni. Mutatja ezt eléggé X I X század törté-
nete. Örködjetek ugyanazért kedves Fiaim ! hogy hitetek 
és iránta való buzgalmatok mint Isten kegyelme és legdrá-
gább ajándéka maradjon Veletek mindhalálig. Ha szentséges 
Atyánk, a római pápa, után — mint mondjátok — közvetlen 
főül és atyául csak engem ismertek, akkor magatok neve-
litek bennem amaz édes reményt, hogy Isten segedelmével 
együtt maradunk, még csak lehet, Krisztus egyházának 
védelmére. 

Midőn pedig egy hitben mondjátok lenni magatokat 
velem az apostoli szentszéket illető hitágazatra nézve, akkor 
a római pápának csalhatatlansága felől ti is azt hiszitek, 
azt valljátok, mit a kath. egyház mult évben a vatikáni 
egyetemes zsinatban nyiltan s ünnepélyesen hirdetett , a 
mint az saját körlevelem folytán nektek is hivatalosan t u -
domásul adatott . Ezen esetben tehát az én legnagyobb örö-
memre távol vagytok ti kedves Fiaim ama szerencsétlen 
paptársainktól, k ik jelenleg imitt amott oly zajongva hul l -
nak ki űzőbe vett körünkből és alábuknak a hitetlenség 
örvényébí, magukkal ragadván más vigyázatlanokat, sőt 
talán azokat is, kik felett őrködniök kellett volna és k i k -
ért adózni fognak, semmi esetre se bújhatván ki a legszo-
rosabb feleletnek terhe alól. 

Ennek bizonyságául állanak leveletekben eme lelkes 
szavak is : „félre tevén mi is minden világi dicsőséget, tekin-
tetet, hasznot, nyereséget, gyalázatot, megvettetést, k á r -
vallást s üldözést, életünk utolsó lehelletéig hinni, vallaui s 
hiveinknek hirdetni fogjuk mindama hitágazatokat, me-
lyek a tavali vatikáni zsinatban kihirdettet tek", mire ö röm-
lepte kebelem felkiáltott hálaérzetében az Úrhoz: „Confir-
ma hoc Deus, quod operatus es in nobis." De ne felejtsük 
ám kedves fiaim ! hogy bármi nagy, bármi erős és magasz-
tos a mi szándékunk s feltételünk, de a velünk született s 
soha meg nem vetendő gyengeségünk, gyarlóságunk, se 
csekély, mely is Iston támogatása nélkül s magára hagyatva 
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nádszálként hajlong mindenfelé és egy órára se biztos ; 
azért szükséges, hogy valamint magunkért, ugy többi pap-
társainkért is, k é r j ü k gyakrabban Isten oltalmát és viszo-
nyos imáinkkal támogassuk egymást, nehogy a veszedelem> 
mely minden oldalról lelkünket környezi, gyámoltalansá-
gunkon erőt vegyen. 

Hazánk nyelvén szóltok ti jelenleg hozzám, mert akar-
já tok , leveletek szerint, hogy világosan értsék meg azok is» 
kik egyházunk nyelvét elfelejtették vagy azt meg se 
tanulhatták. Ünnepélyes bevallása ez ama buzgalomnak az 
Isten ügye iránt, mely oly dúsan nevekedik lelketekben. 
Ernyedetlenül akar tok tehát ti működni — a mint látom — 
Isten egyháza érdekében és, hiszem, fogtok is, valahányszor 
a r ra szükség leend ; de nem lesztek magatokra hagyatva, 
mert veletek leend az U r lelke és az Ur maga is ott k ü z -
dend majd veletek. 

Hogyan s mi ürügy alatt lehet a hit dolgában katho-
likus hivek ellenében gyakorolni „tetszvényjogot", előttem 
valósággal rejtély. Krisztus egyházában az általa felállí-
tott tanitó egyház magának a Szentlélek Istennek vezény-
lete alatt határoz a hit dolgában mindig s kivüle nincsen 
ahoz senkinek semmi szava. A tauitó egyház e szerint mint 
Isten organuma isteni tekintélylyel szól, oktat és tanit. Az 
egyház hive pedig minden személyválogatás nélkül hiszi 
mindazt, mit az anyaszentegyház, hogy higyük, elénkbe 
ad, akár irva legyen az, a k á r nem. A ki tehát az Isten t a -
nitó egyháza által hirdetett hitágazatot el nem fogadja és 
azt nem hiszi, az ismét — minden személyválogatás nélkül 
— abban a perczben megszűnt lenni Krisztus hive, quia 
non audit Ecclesiam Dei. 

Véghetlenül jól esett ugyanazért lelkemnek a hozzám 
köldött levélben olvashatni, hogy szivetek mélyében maga-
tokévá teszitek szentséges Atyánk IX . Pius és elődei által 
hirdetett amaz igazságot, miszerint az Ur Jézus Krisztus 
tanitásának, mely a királyokat és kormányokat csak úgy 
védi, oltalmazza, mint másokat, semmi polgári törvények 
és intézkedések által akadályokat vetni nem szabad és bűn 
nélkül nem is lehet ; mert ezt tudva és ezt vallva, könnyen 
fogtok majd válaszolhatni akkor , midőn ellenkező paran-
csolatok közé szorítva örök üdvösségtek veszélye nélkül 
nektek csak egyikét lehet teljesiteni. Hogy dühöngő vad 
őrjöngésig mennek már elleneink, k ik az egyház és szolgái 
üldözésében oly szemtelenül versengenek, az igaz és a leg-
nagyobb botrány az, hogy azok sorában saját neveltjeinket 
és magunk embereit kell látnunk. Onnan kapjuk valóban a 
legfájdalmasabb, legmélyebb, sebeket, honnan ígért támaszt, 
megérdemlett védelmet és biztosított oltalmat vár tunk 
volna. Igaz, de mindez nem egyéb, mint a Gondviselés in -
telme, mely oda utal, hogy ovatosabbak legyünk választások 
alkalmával, midőn megbízottjainkat küld jük a törvényho-
zás termébe, hogy nekünk és utódjaink számára törvényeket 
alkossanak. Országgyűlési követeink képezik a törvényhozó 
testületet s ezekből válnak utóbb a kormánytagok. Tehát 
jól értsétek meg, a mit mondok; lelketlen vagy ovatos 
választásunktól függ hazánkban az egész ország, minden 
család és az egyház boldogsága ! Ha elhibáztuk választás 
alkalmával a dolgot, századokra megjajgatja azt kedves 
hazánk ! Észre tehát kedves Fiaim, észre mielőbb! s félre 

minden profán tetszvágygyal, csak az Isten tetszvágyának 
java, melyen minden földi boldogság alapszik, legyen sze-
münk előtt ; józanul meggondolt és csak illedelmes eszkö-
zökkel kivihető választásra köteleztetünk tehát mindnyá-
jan, még pedig lelkiismeretünkben, miután attól függ ha-
zánkban az Isten ügye is és a r ra kell bírnunk mindazokat, 
k ik az efféle választások alkalmával tanácsunkra szorulnak. 
És végre, mivel nem aka r j á tok — mint leveletek mondja — 
ezután saját erszényetekkel táplálni ama botrányos élez-
és hirlapokat, melyek egyházellenes viseletükről naponta 
ujabb bizonyítványokat nyú j t anak , ezt csak helyeselnem 
lehet, mint a józan ész postulatumát és az igazság követe-
lését ; hiszen egy józaneszü gazda se emelheti a mételyfü 
tenyészését épen ott, hol saját juhai naponta legelnek. 

Többire Isten oltalmába ajánlván benneteket, püspöki 
áldásomat atyai szeretettel küldöm nektek s kedves hívei-
teknek, maradván Rómában decz. 20-án 1871. évben. 

A ti hű atyátok az Úrban 
Vincze s. h. 

sz.-fehérvái-i püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. A S z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t 1872. a p r . 

1 1 - é n t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s e . Az uj t á r su-
lati alelnök, főt. T á r k á n y i Béla kanonok úr ő nga, 
elfoglalván székét, a választmányhoz intézett beszédben 
kiemelé, hogy miután a társulat nmgu elnökei távol van-
nak, a választmány nem fogja rosz néven venni, ha maga-
magát mutat ja be oly széken, melylyel a közgyűlés bizalma 
oly fényesen, — „érdemén felül", megtisztelte. Visszate-
kintve irodalmi munkásságára, kimutatá, hogy azt nagy 
részben a társulat érdekeinek rendelte alá. Igy a magyar 
s z e n t i r á s , melynek elkészítését életének egyik főfelada-
tául tekintette, a nmgu egri érsek, B a r t a k o v i c s 
Béla, maecenássága mellett a társulat kiadásában jelent meg 
s ma már ezer példányban forog a kath. közönség kezén. 
Epen abban tekinti jelen hivatása nagy fontosságát, hogy 
a társulat ú t ján a jóirányu olvasmányok legalább is 5 — 
6000 példányban terjednek szét az országban, ami, tekintve 
a világirodalomhoz képest hazai l i t teraturánk szük körét, 
kétségtelenül figyelemre méltó tünemény ugy, hogy ami a 
kiadványok elterjedését illeti, társulatunk hazánk két leg-
tekintélyesebb irodalmi intézete, a magyar tudományos 
akadémia s a Kisfaludy-társaság mellett méltó helyet foglal-
hat. A társulat állásának ezen fontosságából méri az ő kö-
telességét is, melyet annak sok ezerre menő részvevői, t ag-
jai, irányában megbecsülni, annak mindig ereje szerint meg-
felelni, fogja főfeladatának tekinteni. — Ha tekinti , hogy a 
lelépett alelnök ő mga, kinek ő felsége kegye más műkö-
dési kört szabott ki, alig néhány év alatt mily hatalmas 
lendületet adott a társulatnak : az ö feladata egyrészt a leg-
nehezebb, de másrészt a legkönnyebb. Legnehezebb, ameny-
nyiben saját elégtelensége érzetében elismeri, hogy a társu-
latot Ipolyi püspök és volt alelnök ő mga lángelméjével 
vezetni nem tudja ; de mégis feladata igen könnyű, miután 
a lelépett alelnök mintegy lángelméjü építész annyira k ö -
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rülvonalozta a társulat teendőit, oly szabatosan megállapí-
totta a követendő irányt , hogy csak jó szándók és körül te-
kintő gond kivántatik annak egymásutáni életbeléptetésére, 
amit ő messzeterjedő belátással tervrajzába belefoglalt. 
Azonban a legjobb akarat , a legnagyobb buzgalom, is siker 
nélkül marad, lia az nem támogattatik ; azért legközelebb az 
igazgatóválasztmány bizalmára, részvétére, számit s azt 
ki is kéri. — Köszönetét fejezi ki a megválasztása által 
i ránta nyilvánult bizalomért s azt előlegezésül tekinti arra , 
hogy az igazgatóválasztmány ugyanazon bizalmával műkö-
dése ú t ján is kisérni fogja. E bizalomra magát méltóvá 
tenni lesz állandó törekvése. 

A nagy tetszéssel és éljenzéssel fogadott beszédre 
S z i l á g y i Virgil választmányi tag válaszolt. Megbízás 
nélkül szól, — mondá, — de nem kételkedik, hogy az egész 
igazgatóválasztmány érzületének fog kifejezést adni. Midőn 
a lelépett alelnök, Ipolyi ő mga, ő felsége kegye által püs-
pöki méltóságra emeltetett, e kitüntetés amint a társulatot 
egyrészről örömmel töltötte el, úgy másrészről méltán 
aggály fogta el, mert oly férfiú kezébon látta társulatunk 
sorsát letéve, kinek bölcs vezérlete alatt feladataiban foly-
vást és gyorsan előhaladott. De ezen aggodalmat csakhamar 
eloszlatta azon vidám gondolat, hogy Tá rkány i kanonok ő 
ngában feltalálja azon férfiút, ki elődjének méltó utóda 
leend. A társulat hivatása kétségtelenül nagy ; feladata h a -
zánkban a c u l t u r a terjesztése, melyen az ország jövője 
alapszik. Szóló meg van győződve, hogy az uj alelnök, T á r -
kányi kanonok ő nga, a társulatot fenséges missiója teljesí-
tésében bölcsen fogja kalauzolni ; mint ilyent örömmel 
üdvözli és az igazgatóválasztmány részéről bizton Ígérheti, 
hogy az a társulat felvirágoztatására, előbbrevitelére, kifej-
tendő törekvéseiben mindenkor támogatni fogja. 

Az igazgatóválasztmány élénk éljenzéssel fejezte ki a 
szónok által tolmácsolt bizalomhoz és igért támogatáshoz 
való hozzájárulását. 

Felolvastatott az egri érsek, B a r t a k o v i c s Béla ő 
exja, levele, melyben, tekintve a társulatnak az egyházra és 
hazára nézve egyaránt fontos és üdvös működését, megen-
gedi, hogy ft. T á r k á n y i Béla József kanonok úr, megvá-
lasztott alelnök, teendőinek sikeresebb és pontosabb teljesit-
hetése tekintetéből lakását Pestre áttehesse. 

Az igazgatóválasztmány érsek ő excjának ezen a 
társulat iránt nyilvánított ujabb kegyét a legmélyebb hála-
köszönettel fogadta. 

A fm. herczegprimásnak a közgyűlés alkalmával tet t 
azon indítványa folytán, hogy a társulat tagjainak rendít-
hetlen ragaszkodása a római szentszékhez, a világegyházfe-
jéhez, I X . Pius pápa ő szentségéhez, intézendő hódoló fe l i ra t -
ban fejeztessék ki, melynek szerkesztésével az igazgatóvá-
lasztmány bízatott meg, e felirat szerkesztésére ft . Dulánszky 
Nándor és Czibulka Nándor vál. tag urak kérettek fel. 

Jelentetett , hogy a marczius 14-dikén tartott köz-
gyűlés jegyzőkönyve a kiküldött tagok által hitelesíttetett. 
Tudomásul vétetett. 

Felolvastatott Döbling Gyula tiszteleti tagnak a köz-
gyűléshez intézett és ez által a választmányhoz'áttett indí t -
ványa , melyben azon körülmény folytán, hogy a vidéki 
könyvárusok a társulat kiadványait a megszabottnál maga-

sabb áron szokták eladni, kéri , hogy minden kiadandó, k ü -
lönösen iskolai, könyv czimlapjára jegyeztessék fel minden 
egyes kötet ára. — Másodszor kerestessék meg a nm. okta-
tásügyi ministerium olytartalmu országos rendelet kibo-
csátása iránt, melyben büntetés terhe alatt tiltassék meg az 
iskolai könyvek magasabb áron való eladása, mint a czim-
lapon meg van szabva. 

Ez inditvány folytán hosszabb eszmecsere fejlődött. 
A visszaélés megszüntetésére országos rendelet kinyerése 
nem remélhető; de legsikeresebben lehetne a visszaélések-
nek elejét vonni, ha az iskolai könyvek elárusitását maguk 
az iskolaigazgatók vennék kezükbe. Amennyiben a társulat 
kiadványaira eddig azok ára rányomatva nincsen, ez pótol-
tatni fog ; azonfelül a társulat gyakran hirdetések által 
fogja iskolai könyveinek árait evidentiában tartani. Ahol 
pedig minden lehető elővigyázat és intézkedés mellett mégis 
visszaélési esetek fordulnak elő, a társulat nyerendő infor-
matio folytán az illetőkhöz intést intézend. 

Gróf Győry László ő mlga azon tekintetből, hogy a 
társulat által kiadott és már elfogyott „Officium Divinum" 
folyvást kerestetik, annak újbóli kiadását indítványozza 
és a maga részéről 50 példányra fizet elő. 

Az igazgatóválasztmány köszönettel vette az aján-
latot ; mindamellett ily nagy költséggel já ró kiadványnál 
tekintetbe kell venni a jelenleg iskolai könyveink által 
nagy mértékben igénybe vett pénztár állását. Ez okból 
e kérdés elintézését a jövő vál. gyűlésben a társ. pénztár-
nok úr által teendő előterjesztéstől teszi függővé. 

Felolvastatott J á k y Ferencz oslii lelkész úrnak a 
közgyűléshez intézett és a választmányhoz áttett indítvá-
nya, melyben kéri, hogy Goffine oktató és épületes könyve 
igen olcsó kiadásban, minőben például a németszövegü példá-
nyok szépen bekötve kaphatók, lásson napvilágot. 

Az igazgatóválasztmány bármennyire óhajtaná, hogy 
jó olvasmányok terjesztésére minél nagyobb áldozatokat 
hozhasson : mégis a társulat fenállásának veszélyeztetése 
nélkül ilyenekbe nem bocsátkozhatik legalább addig, míg 
azon nagy irodalmi actióval, melyre az iskolai könyvek 
kiadása által lépett, teljesen készen nem lesz. Mindamellett, 
ha Goffine épületes könyve árának leszállítása a társulat 
ká ra nélkül lehetséges, abba készséggel beleegyezik és 
evégre raegbizta az igazgatóságot, hogy Goffine kiadási 
költségeiről a jövő ülésben a választmánynak részletes ki-
mutatást terjeszszen elő. 

K 1 i n g e r István egyetemi tanár úr indítványozta, 
hogy az ujabb tagok a társulat szervezetével megismerked-
hessenek, a társulati alapszabályok, ha nem is évenkint, 
legalább időnkint az évkönyvbe vétessenek fel. 

Az igazgatóválasztmány magáévá tevén az indít-
ványt elhatározta, hogy az alapszabályok az idei évkönyv-
ben nyomassanak ki. 

A kalocsai Szent-Vincze-egylet köszönetét fejezi ki a 
féláron küldöt t olvasókönyvekért. — Tudomásul vétetett. 

A pesti szürkenénék a vezetésük alatt álló esti isko-
lák szegény növendékeinek számára ingyenkönyvekért 
folyamodnak. — A kérelem teljesítésével megbizatik az 
igazgatóság. 
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A ploesti r. kath. magyar egyházközség segélyért 
folyamodik templom, lelkészlak s iskola építésére. A k é -
relem teljesítése a társulat működési körén kivül esvén, a 
folyamodók levele áttétetik a Szent-László-társulathoz. 

Póda Endre soproni képezdei tanár az ottani ifjúsági 
könyvtár számára ingyenkönyvokért folyamodik. Elin-
tézése az igazgatóságra bizatik. 

A pesti jótékony nőegylet ajándékiskolakönyvekért 
folyamodik. — Az igazgatóság felhatalmaztatik a kérelem 
teljesítésére. 

A zilahi r. kath. iskola könyvtára számára a jándék-
könyvekért folyamodik. — Határozat, mint fentebb. 

A társ. igazgató jelentette, hogy dr. F r a n k i Vilmos 
„A magyar nemzet története" czimü munkája, melyet a 
társulat megbízásából irt, mind a szak- mind egyházi 
bíráló által ajánltatott s legközelebb sajtó alá adható. — 
Orvendotes tudomásul vétetett. 

A társ. igazgató jelentette, hogy R é p á s z k y József 
enyiczkei lelkész a III . tót olvasókönyvet, melyről mind a 
szakbirálat kedvezően nyilatkozott, mind egyházilag hely-
ben van hagyva, beküldötto és szintén sajtó alá adható. 
Tudomásul vétetett. 

A társ. igazgató bemutatta K a l t n o r Márton újvi-
déki tanitó „Földrajzát" , G o r 1 e y Mátyás verebélyi tanító 
„Átalános földleirás"-át és a „Magyarok történetének k i -
vonatát", S c h u 11 z Imre és S c h m i d 1 Boldizsár „Reál-
olvasókönyvét" az elemi tanodák felső osztályai számára. 
Áttétetnek az iskolai bizottsághoz. 

A pénztárnoki és ügynöki jelentés után a jolen ülé3 
jegyzökönyvének hitelesítésére B o r n e m i s z a Antal és 
B a r t h a Béla vál. tag urak kéret tek fel. 

A L G Í R . A z i t t l a k ó k a t h o l i k u s f r a n c z i á k -
n a k f e l i r a t a a t ö r v é n y h o z ó t e s t ü l e t h e z a 
k a t h o l i k u s n é p i s k o l á k h e l y r e á l l í t á s á n a k 
ü g y é b e n következőleg hangzik : 

Képviselő urak ! Az alulirott katholikusok, Algír vá -
rosának lakói, oly ügyben fordulnak igazságért önökhez, 
melyben azt eddig se az algiri tartományi főhatóságtól, se 
az anyaország kormányától, el nem nyerhették. 

Az alulirott hétezer családfő ezennel önök előtt t i l ta-
kozik az ellen, hogy az algiri községtanács minden jog s 
méltányosság, sőt Francziaországnak Algírban való poli t i-
kai érdeke, ellenére megtiltja nekik gyermekeiknek oly 
nevelést adni, mely meggyőződésüknek egyedül megfelel, 
mi által egyik legszentebb joguktól fosztja meg, míg más-
részt arra kényszeríti őket, hogy saját pénzükkel oly isko-
lákat támogassanak, melyekből az Istennek neve szám-
űzve van. 

De hogy önök, képviselő urak, feliratunknak, illetőleg 
t i l takozásunknak, súlyát s horderejét kellőleg méltányolni 
tudják , szabadjon a következőkben rövid történeti vázlatát 
adni azon üldöztetéseknek, melyeknek a katholikus ok ta -
tatás ügye miatt körülbelül egy év óta kitéve vagyunk. 

Az a k i o r Tours városában székelő úgynevezett nem-
zeti kormánynak egy 1870-i október végén kiadott rende-
lete arra hívta fel az algiri tar tománynak valamennyi köz-

ségét, hogy u j községtanácsi választásokat foganatosítsa-
nak. Cremieux s Gambetta urak azért tevék ezt itt s nem 
tevék Francziaországban, mert tudták, hogy az ő embereik 
kerülendenek felszínre, mit az anyaországban nem mertek 
reményleni. S valóban a nem sokára e rendelet kibocsátása 
után bokövetkezett választásoknál a radikális párt ragadta 
meg a hatalmat, moly most Wuillerinoz u j polgármesterrel 
s jelenleg a törvényhozótostület tagjával dühöng a vallás 
ellen, mint azt a következő, mindjárt az első ülésben hozott, 
határozatok mutat ják, melyek ekként hangzanak : 

„Mától fogva a különféle cultus-czimekre eddig fizet-
tetni szokott minden községi sogély megszűnik. E szabály 
a katholikus, a protestáns, a muzulmán s a zsidó felekeze-
tekre nézve egyaránt áll. Hasonlólag a különféle felekezetű 
papoknak községi fizetése is megszűnik." 

Megemlítendő, hogy míg a községtanácsnak muzul-
mán tagjai a szavazástól tartózkodtak, csak ogy zsidó t a -
nácstagnak volt annyi becsülete és bátorsága, hogy ez eljá-
rás ellen felszólaljon. Elképzelhető, hogy a községi tanács 
nem törődött ezen elszigetelt felszólalással, midőn még a 
helytartó megintésével se törődött, ki mindezen s egyéb 
hasonló illetéktelen kihágások ellen tiltakozván, az ekként 
hozott rendeleteknek felfüggesztését követelte a tanácstól 
anélkül, hogy ez jónak látta volna eddig engedelmes-
kedni. 

A felirat következőképen végződik: 
„A lelkismeretszabadság nevében, melyet e tartomány 

minden lakosának számára követelünk s pedig val láskü-
lönbség nélkül, 

követeljük egyszersmind az algiri katholikus család-
apák többségének számára ama jogot, hogy gyermekeiket 
vallási meggyőződésük szerint neveltethessék s hogy a tö r -
vénytelenül kiűzött mindkétnembeli szerzetes tanitók 
jogaikba s előbbani állásaikba visszahelyeztessenek. 

Követeljük ugyanezen jogot az újonnan bevándorló 
elsassiak s lotharingiaiak számára, k ik egytől egyig meg-
győződéshü kathol ikusok, valamint mindazon idegenek, 
névszerint maltaiak, spanyolok s olaszok számára, k ik épen 
annyian vannak Algírban, mint maguk a francziák s á m -
bár polgári jogokat nem élveznek, mégis gyermokeiket k a -
tholikus iskolákba küldeni aka r ják , miben őket nekünk 
mint Denszülött franczia polgároknak támogatnunk kell 

Annál inkább, minthogy itt nagyhorderejű politikai 
érdekről van szó ; mert a külföldi gyarmatosoknak gyer -
mekei csak az iskolákban francziásithatók meg; a szülők 
pedig gyermekeiket csak oly iskolákba küldendik, melyek 
vallási meggyőződésükre nézve nem veszélyesek. 

Ezek a mi óhajaink, urak s reméljük, hogy eléggé 
méltányosak lesznek régóta lábbal tiport jogainknak kellő 
elismerést és érvényt szerezni." — Következnek az a lá -
írások. 

KELETINDIA. (Folytatás.) M i s s i ó i t u d ó s í -
t á s a k e r e s z t é n y s é g á l l á s á r ó l . Egy to-
vábbi intézet T h e S t . S t a n i s l a s O r p h a n a g e . Ez 
árvaház Brandorában van, három mértföldnyire Bombay-
tól. Külső alakja nem oly fényes s feltűnő, mint a bombayi 
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vagy calcuttai collegiumoké, de azért igénytelenebb külseje 
daczára is tetemes hasznot tesz a szegény, mindenkitől, 
csak nem a katholikus hitküldérektől, elhagyatott népnek. 
Alapittatását a már többszőr emiitett Meurin püspöknek 
köszöni, ki megkönyörült azon számtalan keresztény s po-
gány gyermeken, kik szüleiktől elhagyatva vagy valóban 
elárvulva koldulva lepik el a nagyobb indiai városoknak 
utczáit s csak azért növekednek fel, hogy serdült korukban a 
bűnnek essenek martalékul. Az árvaház jézustársasági 
a tyák vezetése alatt áll és 1871 elején 190 4—14 éves fekete 
és barna figyermeknek szolgált menhelyül. 

Nem tehetjük, hogy F rank a tyának leveleiből, ki ez 
intézetben 1867 — 70-ig mint hitoktató működött, egyet 
mást ide ne igtassunk, mi főleg azon jótékony befolyásra 
vet fényes világot, melyet a katholikus hitküldérek a sze-
gény pogány rabszolgagyermekek sorsára gyakorolnak. 

„Azt kérdi talán ön", — ir ja páter Frank egyik leve-
lében, — „miből él ez a számos fekete család? Erre egysze-
rűen azt felelem : átalában az isteni gondviselésnek jótéte-
ményeiből, különösen pedig f t . püspökünk kegyéből, ki nem 
r i tkán már minden pénzét az utolsó rúpiáig szegény fekete 
gyermekeinkre költötte. Ezenkívül tudja ön, hogy a ko r -
mány a tábori lelkészokül szolgáló a tyáknak személyenkint 
200 rúpiát fizet hónaponkint. Az a tyák e pénznek felét se 
költik el ; hogy pedig a fölösleget hova tenni tud ják , oda 
utasitotta őket a ft . püspök, hogy azt az árvaháznak gond-
nokához jut tassák. 

Avagy azt kérdezi ön : honnan veszik magok azt a 
tengersok fekete, fehér, réz-, s egyátalán mindenféle szinű 
gyermeket? Erre még sokkal egyszerűbb a felelet. Csak 
volna elég helyünk és pénzünk azoknak eltartására, kiket 
ezen 750,000 ember által lakott városnak utczáin minden-
nap a ' l egk isebb keresési fáradság nélkül felszedhetünk! 
Ugy-e már most érti, honnan veszszük a gyermekeket ? 
De az itt felszedetteken kivül vannak nálunk még olyanok 
is, kik a tengeren keresztül utaztak át hozzánk vagy jobban 
mondva kiket szegényeket a tengeren keresztül messzünnen 
erőszakkal utaztat tak ha nem is épen mihozzánk, legalább 
ide Indiába, hol aztán itt ott bizonyos szerencsés véletlennek 
következtében néhányat közülök felfogadtunk. 

Hogy ezt is megmagyarázzam, hát megsúgom önnek, 
miszerint árvaházi gyermekeinknek csak kétharmada ben-
szülött indiai; a többi afrikai rablott gyermek, kiket a czir-
káló angol hajók kiszabadítván a lélekvásárlók kezei közül 
ide hoztak. 

Önök odaát Európában azt hiszik, hogy a polgáriso-
dás mostani állapota mellett a rabszolgakereskedés végkép 
megszűnt. Pedig nagyon csalódnak ! A szegény négerek 
még ma is ezrével raboltatnak el s áruitatnak. A rablás 
többnyire Afr ika keleti partján történik Zanguebar tá ján, 
az eladás pedig Arabiában s e gonosz üzlet még sokkal n a -
gyobb mérvekben űzetnék, ha az angolok nem volnának, 
kik úgyszólván az indiai oczeánnak kizárólagos birtokában 
levén, a rabszolgakereskedő hajókat folytonosan üldözik s 
j a j azon arabs hajótulajdonosnak, kit négerekkel megrakott 
hajóval elfognak. Igy történt, hogy ezelőtt két esztendővel 
Sokotora sziget mellett két hasonlórendeltetésü hajót lefog-
laltak, melyeken az illetők többnyire rabolt gyermekeket 

vittek. Alkalmam volt ezeknek néhányával beszélni, mely 
úton megtudtam, hogy a mohamedán kalózok a gyermek-
rablási üzletet még folyvást s pedig a legnagyobb lelketlen-
séggel űzik. Egyik gyermek azt beszélte nekem, hogy a 
rablók „szép" a jándékokkal , például üveggyöngyökkel, 
fénylő kagylók- s egyéb haszontalanságokkal, kecsegtet-
ték őt s társait a hajóra, hova aztán megérkezve, lekö-
töztettek s bezárattak, mit a hajó ura más más helyen 
más gyermekekkel addig tett, míg jármüve megtelvén I n -
dia felé inditá azt. 

Érdekes egy gyermeknek azon naiv elbeszélése, hogy 
történt hajójuknak a czirkáló angol hajó általi lefoglalta-
tása. Egyszerre, mondá, a távolban egy nagy hajót lá t tunk, 
mely nagy füsttel felénk tar tot t . Akkor bennünket leker-
gottek a hajó alsó részeibe, hol csendesen ülnünk kellett, 
mert a hajó ura azt mondta, hogy a ki csak moczczanni mer, 
azt agyonüti. Egyszerre aztán nagy lármát hallottunk a 
hajón, mire valaki hangosan kiáltozva hozzánk lejött. Ez 
valami fehérembor volt, ki idegen nyelven, de úgy látszott, 
barátságosan hozzánk szólott. Aztán mindnyájan a tüzes 
bajóra vi tet tünk át, melyhez mármost a mi hajónk is kötve 
volt s ott azt láttuk, hogy két fehér ember az előbbeni h a -
jónak urát, ki igen gonosz volt, kötélen felhúzta s úgy egy 
árboczhoz kötötte, hogy nyakánál fogva lefelé függött . 
Akkor aztán egy ott álló kis szekérből akkora mennydör-
gés keletkezett, hogy sokan közülünk ijedtükben a földön 
összevisszagurultak, a fehér emberek pedig kezeiket ösz-
szecsapták, mintha örülnének s legott azt láttuk, hogy az 
a hajó, a melyen jö t tünk volt, a raj ta maradt öt kegye t -
len arabssal együtt elmerült, 

Ennyit a rabszolgakereskedésről s a gyermeknek 
elbeszéléséről. D e h o g y még alaposabban megértse, — ir ja 
Frank atya bará t jának , — honnan s mikép szerezzük nö-
vendékeinket, megjegyzendő, hogy a czirkáló angol hajók az 
ekként megszabadított gyermekeket rendesen Bombayba 
hozzák, hol a hatóság azokat „felpépelésre, zum Auffüt tern", 
mint a hivatalos kifejezés hangzik, a gazdagabb családok 
közt szétosztja, semmi tekintettel az illető családok val lá-
sára, ámbár itt is nem ri tkán történik, hogy bizonyos alá-
rendelt hivatalnokok felekezeti szükkoblüségböl a szegény 
gyermekeket inkább zsidókhoz s hindukhoz adják, mint 
hozzánk katholikusokhoz. Igy történt, hogy, midőn mi a 
tavali év szeptember hónapjában meghallván, miszerint egy 
300 gyermekkel terhelt hajó a k ikötőbe érkezett, az illető 
hivatalnokhoz mentünk, a r ra kérendők öt, hogy ezekből 
legalább 100-at juttasson nekünk, kiknek számára részint 
a város katholikus családainál, részint saját árvsházunk-
ban, helyet szereztünk, — hogy, mondom, a hivatalnok azt 
mondta: ma nincs ideje „kérésünk"-ke l foglalkozni, jöj jünk 
holnap. Midőn pedig másnap ismét eljöttünk, akkor a gyer-
mekeket már mind — Isten bocsássa meg neki — zsidók s 
mohamedánusok közt kiosztotta, csak ötöt hagyván fen szá-
munkra, három fiút s két leányt, mind öt éven aluliakat s 
oly betegeket, hogy senkinek se kellettek, aminthogy a két 
leány, miután mind az öt gyermeket még ugyanaz nap meg-
kereszteltük, néhány nap múlva valóban meg is halt. 

Néhány hónappal későbben más hajó érkezett, szintén 
néhány száz gyermekkol. Akkor már okosabbak voltunk, 
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amennyiben több előkelő angol és portugalli családot kér tünk 
fel, bogy ezek a maguk nevére vévén fel a gyermekeket, 
hozzánk jut tassák őket, nehogy az arabsok rabszolgaságá-
ból kiszabadittatván, a nem sokkal jobb zsidók vagy indu-
sok körmei közé jussanak. Ekként vagy negyven gyermeket 
kaptunk ez alkalommal s így te t tünk azóta már többször 
is, mindig a legjobb eredménynyel. 

Vannak e gyermekek közt gyakran három- s négy-
évesek is, kik, valamint az öt- és hatévesek, szokás szerint 
rögtön megkereszteltetnek. Az öregebbeket előbb tanitani 
kell. Hogy ez nem könnyű feladat, azt elképzelheti. A taní -
tás természetesen csak akkor kezdődhetik, midőn már né-
hány hónapja a házban vannak s a többi benszülött gyer -
mekektől már annyit tanultak a bindostan nyelvből, hogy 
legalább lehessen velük beszélni. Olvasásról vagy tökéletes 
kölcsönös megértésről szó sincs. I ly körülmények közt 
Herdernek nagyfolio képeskönyve igen jeles szolgálatokat 
tesz nekünk, hogy a természetnek eme vad gyermekei be-
lőle a legelső fogalmakat merítsék a teremtésről, az első 
emberről sat. A legelső, kezdetleges, nyers fogalmakat mon-
dom, mert hogy áll a dolog egy ilyen kis fekete főben 
eszmék tekintetéből, ime egy példa. Egyizben soká beszél-
temarról , hogy Kain miért ütötte agyon Ábelt, magyarázva 
az eseményt az ott levő képeskönyv segítségével s azt h i t -
tem, hogy már most mindegyik tökéletesen megértette. 
Er re aztán a legokosabb fiútól kérdeztem: Mondd meg ne -
kem Kambirr i , a nagyobbik testvér miért ütötte agyon a 
kisebbiket? — s mi volt a válasz? — „ikeiko, uska ang-
har baraber ne ata, iswassi gussi ota, any mörjana marra 
tshota bai ; — hát miért ? mert tüze nem akar t égni, erre 
megharagudott s agyonütötte a kisebbiket . . . ! Istenről, 
áldozatról s a többiről egy szót se tudott az én kis ba rá -
tom, ámbár órahosszat beszéltem volt neki! De hogy is 
lehetne ez másként, mikor e szegény gyermekek előbb mást 
nem lát tak, másról nem hallottak, mást nem tettek, mint 
ottek, i t tak, aludtak, a felnőttebbek vadásztak s halásztak ; 
de még ezek is oly tompaeszüek, hogy azt se tudják, váljon 
szüleik odahaza miféle istent imádnak, a napot-e, a tüzet 
vagy más valami bálványt" . 

Eddig F rank atya. De hagyjuk már el őt, nehogy kel-
leténél több időt látszassunk forditani a fekete gyerme-
kekre. Befejezésül csak annyit mondunk még, hogy az 
a tyák a Sz.-Szaniszló-intézetben nevelt gyermekeknek 
sorsáról még akkor is gondoskodni szoktak, midőn azok 
onnan már kikerültek s hogy a gyermekek egyéni képes-
ségűkhez képest oly nevelést nyernek ott, mely által jövő-
j ü k legjobban biztositottnak látszik. Legtöbben, mihelyt a 
12 éves kort elérték, valami mesterségre tanit tatnak, mely 
czélból több, tökéletesen felszerelt, műhely, például aszta-
los-, takács- , könyvkötő- s hasonló létezik az árvaházban, 
melyek mindegyike egy-egy páternek különös felügyelote 
s igazgatása alatt áll. Mások, kik több észbeli tehetséget 
mutatnak s főleg, kik az angol nyelvet kellőleg elsaját í tot-
ták , egész 15 éves korukig maradnak az iskolában s oly 

kiképeztetést nyernek, mely által rögtön mint távirók, 
pénztárnokok vagy egyéb minőségben kereshetik kenyerü-
ket, leginkább a vasutaknál. Nevezetes, hogy a központi 
indiai vasutaknak főigazgatósága folytonosan csak hivatal-
nokokat kér az árvaháztól, mintha annak főrendeltetése 
volna vasúti embereket nevelni. Az igazgatóság gyakran 
oly tolakodó kéréseivel, hogy az a tyák néha még a kevés-
sel 15 éven aluli tanítványokat is kibocsátják az iskolából, 
csakhogy megtisztelő kéréseinek eleget tehessenek, mi leg-
inkább onnan magyarázható, hogy az árvaházból kikerült 
egyének sokkal megbízhatóbbaknak bizonyulnak, mint a 
többi hivatalkereső, miértis ezeknek rendesen elébe té te t -
nek. I ly 15 éves vasúti hivatalnoknak fizetése 30 rúpia hó-
naponkint. (Folytatása köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Az esztergomi érseki helynökség húsvét után 3 - ik 

vasárnapra az egész érseki megyében hálaadó isteni t iszte-
letet rendelt, hogy a jó Isten kegyelmes főpásztorunkat a 
nagy veszélyből megszabadította s egészségét teljesen hely-
reállította. — Dominus conservet eum et vivificet eum. 

— Beküldetett : Megrendelési felhivás. Azon nem re -
mélt s aránylag meglehetős számú megrendelés, melyben 
az év elején kiadott „Életből" czimübeszélyeim részesültek, 
hangos tanúságot tesz a mellett, hogy az ilynemű szépiro-
dalmi művek csakugyan megfelelnek a közszükség érze-
tének ; a napi sajtó elismerő és dicsérő nyilatkozatai pedig 
reményt adtak, hogy sikerült eltalálnom a modort és i rányt , 
mely a ker.-szellemű szépirodalmi olvasmányt élvezetessé 
s mulattatóvá tudja tenni. Több oldalról kaptam felhívást, 
hogy ilyirányu szépirodalmi müvek kiadásával ne késsem 
és ne fukarkodjam, mert a szükség valóban nagy ; ez báto-
rított arra, hogy ismét előfizetést nyissak egy kötet ujabb 
beszélyre, mely mintegy 12—13 ivon f. évi május 20-án 
okvetlenül meg fog jolenni „Fényképek" czim alatt . E lő-
fizetési ár 1 f t . Egyszerű megrendelésekre a könyv u tán-
véttel fog megküldotni. Öt megrendelt példányra tisztelet-
példánynyal szolgálok. Az előfizetések vagy megrendelések 
hozzám (Temesvár, papnövelde) küldendők. Temesvár, april 
3. 1872. Csiky Gergely hittudor és tanár . 

F e l h i v á s . „Titzteletteljesen fe lkér jük mindazokat, 
kik Philalethesnek „Licht und Finsterniss" általunk „Vi-
lágosság és Sötétség" czim alatt magyarí tott művét birni 
óhaj t ják, hogy megrendeléseiket april végéig vagy május ele-
jén hozzánk beküldeni szíveskedjenek, hogy a nyomatandó 
példányok száma iránt magunkat némileg tájékozhassuk. A 
munka május végén kerül ki a sajtó alól. Terjedelme 14—• 
— 15 ív ; ára 70 kr . Kalocsán 1872. april 15-kén. — A k a -
locsai növendékpapság Szt.-Ágoston-egyletének ez évi tagjai. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubi láris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1391 forint 59 kr., 4G 
f rank aranyban, 44 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

Kovács Anna — f t . 30 kr . 
Kovács Mária — „ 30 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halte'r és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre helyben s posta, 

küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz.) 

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

s 24-én. S2. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Infallibilis-e a pápa ? — Mi vigasz-
tal ja a katholikusokat ? — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 
Nyilt levél egy barátomhoz. 

(Folytatás.) 

Ezek után így polemizálsz: „A konstanci zsina-
tot illetőleg azon feleleted : nem a pápa hívta össze, nem 
pondéral. Alzog ezt mint valami necessaria abnormitast 
tünteti fel — és ez az, amit józanul el lehet róla mon-
dani; a megtámadást nem érdemli— Hogy énne-
kem nem sajátom a vitatkozási viszketeg, azt igen 
jól tudod, — nox nocti indicat hanc scientiam ; azon 
gyanú ellen is eleve tiltakozom, mintha én csupán 
azért támadnám meg állításaidat, hogy az utolsó szó 
az enyém legyen. De az igazság erdekében és hogy 
barátomnak, ha birok, szolgáljak, egyetmást elmon-
dani itt is kényszerülve érzem magamat. 

Hogy a zsinat egyetemes legyen, arra három 
kivántatik; eló'ször, hogy a pápa tekintélyével vagy 
legalább megegyezésével legyen összehíva; másod-
szor, hogy minden püspök meghivassék; harmad-
szor, a zsinat actáit megeró'sitse a pápa. 

Hogy pápai összehivás szükséges, Gratian De-
cretumában olvasom; továbbá Theodoret (Hist. 1. 5. 
c. 9.) közli az első konstantinápolyi atyáknak Da-
masushoz irt zsinati levelét, melyben azok a pápá-
nak e jogát világosan bevallják; de ezt tanitja II. 
Pelágius is nyolczadik levelében, melyet N. Gergely 
és I. Miklós pápák megerősítettek ; végre ezt találom 
Christianus Lupusnál '), ki a gallikán Launoy Já-
nost czáfolja, Berti történelmében ! ) s a tudós Bal-
lerini 3) és Zaccaria 4) műveiben Febronius ellen. 

' ) Scbol. in can. 16. dictât. S. Gregorii 7. torn. 5. 
2) Hist. eccl. torn. 3. dissert. 1. et 5. 
3) De potest. Eccl. sum. Pontif. et Concil. genercap. 6. 
4) Anti-Febron. part. 2.1. 4. c. 1. 

Azt azonban nem helytelenül jegyzed meg, 
hogy ezen pápai összehivás az életre és üdvösségre 
roppant súlylyal nem ponderál. Én magam se tu-
lajdonítottam annak csalhatatlan nyomatékot. Én az 
egész súlyt a megerősítésre fektetem, mert pápai 
confirmatio nélkül a püspökök határozata soha se 
lehet hibázhatlan. Ezt bizonyítja az a tenérdek do-
natista meg árián püspök, kik oly számmal voltak, 
hogy sz. Jeromos kétségbeesve kiáltott: Ingemuit 
orbis cum se arianum esse videret! végünk van, az 
egész világ árián lett! 

Mit gondolsz, volt-e ezek közt tudós püspök ? 
Óh, ha nem lett volna, miért kellett a Mindenható-
nak oly óriásokat teremteni, milyenek az Ágostonok, 
Cyrillek, Chrysostomok ? Csak a karthágói vitákra 
emlékeztetlek. 

Hogy eddig tizennyolczszáz esztendőn át min-
den egyetemes zsinat határozatát megerősitette a 
szentszék — és hogy csak a megerősitett decretumok 
és canonok átalánosan kötelező érvényűek: ez a 
napnál fényesebben világos. De ez alkalommal nincs 
szándékom könyvet irni, hogy rajtok végig menjek; 
miértis csak az 5. század jeles történészét, Sokra-
test, emlitem, ki (Hist. 1. 2. c. 8.) így ir : „Tiltja az 
egyház törvénye a pápa Ítélete nélkül határozni, — 
Canon ecclesiasticus vetat, ne décréta absque senten-
tia episcopi Romanae ecclesiae sanciantur". Ha több 
kell, olvasd Devoti Inst. I. kötet 30. lap. 

Midőn Alzog a konstanci zsinatot necessaria 
abnormitasnak nevezi, igaza van; én is annak hívom. 
De mikor te ebből azt kerekited ki, hogy csak „ez az, 
amit józanul el lehet róla mondani", állításodat újra 
tévesnek nyilvánítom, mert a tizennégy első ülést 
törvénytelennek tartják még a jogászok is; továbbá, 
mert e zsinat oly határozatokat is hozott, melyek az 
egyház alkotmányát felforgatják, miértis azokat a 
zsinatokat megerősítő, tehát az egész egyházon felül-
álló, szentszék egész a mai napig folytonosan kár-
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hoztatta és téveseknek nyilatkoztatta. Azt pedig 
jegyezd meg magadnak, hogy amit az apostoli szék 
tévesnek és kárhozatosnak tart, azt minden keresz-
ténynek el kell Ítélni vagy más szóval, nekünk is 
meg kell azt támadni. Aki tűri a tévelyt, az áruló, 
az nem hirdeti az evangéliumot. En a vallási vagyis 
dogmaticus tolerantiát elvetem, mert istentelen és 
képtelen tan, mert elveti az egyház. Jézus Krisztus 
nevét kell nekem hangoztatnom mind a pogányok 
(zsidók és kőművesek), mind a fejedelmek (ministe-
rek és ti-ztviselők), mind az Írástudók, előtt. J a j 
nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem ! Nem 
akkor kell nekem tanitani,mikor tetszik, de minden-
kor és mindenütt. Necessitas enim mihi incumbit. 
De ebből ennyi már elég is lesz. 

Most azonban páulo maiora canamus. Figyel-
meztetsz, hogy „azon lábra kapott eszme, mintha az 
ellenzéki püspökök nem az a quid iurist, de a quid consi-
lüt tartották volna szemük előtt, — nem őszinte. Miről 
hogy meggyőződjem, — felszólitasz, hogy — olvassam 
el az orleansi püspök 1869. november 11. csikkét. " — 
Én azt gondolom, mind a kettőnknek egy hitünk 
van. Te azt hitted, midőn az olympra hágtál, hogy 
replikáddal kelepczébe kerítesz quia non est sermo 
in lingua mea; én pedig most hiszem, hogy ezt hit-
ted meg bogy most is azt hiszed, miszerint neked ez 
ügyben igazad van, én pedig ködös csalódásban 
senyvedtem mindaddig, míg baráti soraiddal lethar-
giámból fel nem ráztál. 

Az erkölcstanból úgy tudom, bogy a lelkiisme-
ret ellen beszélni és cselekedni soha se szabad, mert 
szent Pál szerint Omne, quod non est ex fide, pec-
catum est. Mindazáltal jól tudván azt, hogy a lelki-
ismeret néha téves is lehet és hogy azt bizonyossal 
kell felcserélni, cum dubio practicooperari nunquam 
licet: örömmel, szivesen, kell fogadnod, ha most is 
ellened fordulok és a világosság, igazság, bizonyos-
ság, révpartjára jutni segítlek. 

Olvastam a hires pásztori szózatot. Dupanloup 
mindig csudálatom tárgyát képezé; ismertem e ki-
tűnő orátort előbb is. E bosszú levelet azonban bár 
ne olvastam volna, legalább nem tettem volna le 
kezemből megzavarodva, amint kénytelen voltam 
látni, mily következetlenül érvelnek néha a bámu-
landó elmék is lángoló hevükben! E nagy püspök 
vagy szándékosan vagy akaratlanul megszakiíá be-
széde fonalát; mert midőn szent egyházunk védel-
mére emésztő buzgalommal tollat ragadott, hogy 
kimutassa, miszerint a tantételt hitágazat gyanánt 
hirdetni nem opportunus: azzal hagyja cserben kí-

váncsiságunkat, hogy roppant szorgalommal és mély 
tudományossággal felhordott érvei csaknem mind 
olyanok, melyeknél fogva azt dogma gyanánt hir-
detni a világnak vagyis definiálni lehetetlen. Ezen 
észrevételemmel azonban Orleans lángelméjétől elv-
társaival együtt jelenleg tisztelettel búcsút veszek. 
Caritas non cogitat malum, hallom a szeretet aposto-
lától. Ők tudták, mit művelnek és ha tudományos 
meggyőződésük ezt sugalta, máskép nem tehettek. 
Onnan Keletre jövök. 

Mit mondjak a szerinted művelt világ másik 
feléről, a tudós Németországról ? A hirekre igen ke-
veset szoktam adni. Egy sajátságos eseményt azon-
ban, minthogy róla biztos tudomásom van, elmondok 
neked, mert erős remény táplál, hogy az által, leve-
led szerint, roskadozó hiteden legkönnyebben és 
egyedül segithetek. 

Művelt continensünk e keleti felén van egy 
szép ország, melynek episcopatusa, midőn 1869. 
végén Rómába utazott, ha nem egészen is, legalább 
részben, infallibilista volt. Eri legalább saját lap-
jából is azt vettem ki. Hogy roszul értesülve nem 
voltam, ezt azon körülmény is bizonyítja, miszerint 
még 1870. januárban egy mádk infallibilista szer-
kesztő lelkes magatartásáért azon országnak Rómá-
ban levő nagynevű főpapjától dicsérő levelet kapott. 

Ámde egyszerre mi történik? Iudicia Domini 
abyssus multa. A zsinat 1870. márczius 6-kán ügy-
rendbe fogta a tévmentességi tant. Amint ezt hallja 
a fendicsért ország, annak ministeriuma hazafias, 
nem ultramontán, magatartásra szólítja püspökeit és 
mivel az úri szó még a lobogó lángot is el szokta 
oltani, vox do mini intercidentis fiam inam iguis, már 
márczius havában uj tudósításokat kapott a szent 
városból fennevezett csalatkozhatlansági szerkesz-
tőnk, melyben hallgatásra hivatott fel, mire ez 
azonban hajlandónak nem mutatkozott. De ebből 
ennyi nem volt elég. April hónapban az emlege-
tett ország oultusministereegy osztálytanácsost küld 
Rómába azon utasítással, hogy ha püspökei a mino-
ritáshoz nem szegődnek, maguknak tulajdonitsák a 
dolog következményét. Jól tudod, K. B., mily erős 
és hatalmas az úr szava; összemorzsolja az a Liba-
nus cédrusait is s meghajtja Kádes rengetegét is. 
Mit lehetett mást tenni ? A tudós és művelt diploma-
ták engedtek a meggyőző észoknak és saját vallo-
másukkal biztositák a ministert. Nem sokára hiva-
talosnaktartott közlönyük a csalódhatás mellett kez-
dett nyilatkozni. Factum est istud et est mirabi'e in 
oculis nostris; — csudálatos, de való. 
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Ha azonban az én leírásomat meseszerű hallo-
másnak tartanád, akkor kénytelen lennék tégedet 
arra figyelmeztetni, hogy mindezt és pedig bővebben 
olvashattad volna két nagyközönségű hírlapban a 
mult év 1871. május és augustus hónapjaiban. Én 
egy hitelt érdemlő katholikus lapnak május 27-diki 
és augustus 12-diki számában olvastam azt, amit 
régen tudtam. A májusi szám egy igen olvasott lap-
ból „Unsere Bischöfe und Staatsgesetze" czirnű ve-
zérczikket vesz át egész terjedelemben, melyből 
számodra pár sort ide iktatok : „Midőn a múlt év 
april havában annak hire terjedt el hozzánk, misze-
rint a zsinaton jelenlevő főpapok nagy részben 
hűtlenek lettek az oppositióhoz : a cultusminister 
nemcsak római követségünk útján intézett komoly 
intést a püspökökhez, hanem egy felsőbbosztályú 
ministeri hivatalnokot is oly utasitásssal küldött az 
örök városba, hogy a püspököket világosítsa felárrá 
nézve, miszerint a mindenhatóságnak a pápa javára 
történendő egy ily kinyilatkoztatása az ország alap-
törvényeivel meg nem egyeztethető. Es ezen kettős 
intés, melyhez bizonyosan a jövőre nézve szigoruab-
bak kilátásba helyezése járult, meg is termé a jó 
gyümölcsöt. A püspökök hűk maradtak a zsinati 
ellenzékhez/' Az augustusi szám pedig egy másik 
hangzatosnevű lapból többek közt szóról szóra ezt 
közli: „Lapunknak ma reggel kiadott számában egy 
római távirat jelent meg, mely hirül hozta, hogy már 
tizenhárom püspök jelentettebe a Vatikánban hozzá-
járulási nyilatkozatát a csalhatatlansági dogmához. 
Ez alkalommal emlékeztetni kívánjuk olvasóinkat 
azon körülményre, hogy a zsinat vitái alatt a kor-
mány egy a ministertanácsból kelt levelet indítottéi 
Rómába, melyben világos szavakkal volt meg-
mondva, hogy főpapjaink maguknak tulajdonítsák 
a következményeket, ha a dogmát elfogadják. E 
levél, úgy látszik, befolyással volt akkor püspökeink 
maguktartásá r a.u 

Csak azt mondtam el, amit tudok, — non est 
occultatum os meum a te. A zsinatnak vége lett. A 
püspökök szétmentek Rómából az egész világra, 
hogy hirdessék az evangéliumot. Elmúlt a zivatar. 
A világ Európa dictátorának bukásán elmerengett 
Sok fellázadt elme az idő csendjében békés nyugal-
mába tért és gondolkodni, búvárkodni, kezdett. Né-
metország püspökei a julius 16-diki congregatio til-
takozását a művelt világ elé hozák, rágalmaknak 
nyilvánítván mindazokat, mik az ellenséges lapokban 
és röpiratokban a szentszék, a zsinat tekintélye és főleg 
a zsinati teljes szabadság ellen foglaltattak. Ezután 

lassan lassan egyik ellenzéki a másik után, mind a 
franczia, mind a német, művelt világ egyházaiban, 
szent vallásunk tanát hirdeti a hi veknek. Mindenfelé 
azon lélekemelő tünemény ötlik szemünkbe, hogy a 
tudomány csarnokaiban is halhatatlanok mélyebb 
kutatások folytán Isten szent kegyelmével nehézsé-
geiket leküzdik és az isteniintézményű csalhatatlan 
egyház tekintélye előtt meghajolnak. Ma már az 
egész világ hallja apostoli szavukat, — in omnem 
terram exivit sonus eorum. 

Egyébiránt ez máskép nem történhetett. Ha a 
gallikán vagy febronián rendszert tekintjük, azt lát-
juk, hogy miután az egész világ tudja, miszerint a 
vatikáni zsinat semmiféle egyházi terrorismus alatt 
nem állván, mindenki a legszabadabban követheté 
lelkiismerete szózatát: ennyi idő elteltével a minori-
tás az egyház tekintélyének ellene nem állhat anél-
kül, hogy önmagának ellen ne mondjon ; de sőt 
inkább magánál a rendszer logikai erejénél fogva is 
kénytelenek elfogadni a zsinati defiuitiót, minthogy 
ahoz mostan már még az universalis egyház consen-
susa is hozzájárult. Aki az egyháznak nem hisz, az 
nem katholikus. 

(Vége köv.) 

Mi vigasztalja a katholikusokat ? 

Szörnyű időket élünk. Bárhova fordítsuk tekintetün-
ket, mindenütt azt lá that juk, hogy a kathol ika egyház 
tanában, fejében, pásztoraiban,, intézményeiben, tagjaiban, 
szándékaiban, czéljában, gyanusittatik, gúnyoltatik, ostro-
moltatik, bántalmaztatik, nem ri tkán üldöztetik — s k ik 
vele így bánnak, azt vélik vagy legalább a világgal elhitetni 
akar ják , hogy ez által az Istennek szolgálatot tesznek; 
„ v e n i t h o r a , u t o m n i s , q u i i n t e r f i c i t v o s , 
a r b i t r e t u r o b s e q u i u m s o p r a e s t a r e D e o." 
Joan. 16, 2. Igaz, hogy azon gyilkolás, mely Krisztus urunk 
e jóslatában foglaltatik, ha a párisi borzadályokat, az oro-
szok által Siberiába való deportáltatást, a japáni s chinai 
sporadikus üldöztetést, leszámítjuk, szószerinti értelembon 
napjainkban nem fordul elő. De azért a gyilkosságnak más, 
nem kevésbbé fájdalmas, neme az egyház iránt a müveit s 
műveletlen népeknél korunkban napirenden van. „ A b s q u e 
s y n a g o g i s f a c i u n t n o s ; " elveszik jogos birtokain-
kat , elveszik iskoláinkat, templomainkat, megnyirbálják 
jogainkat vagy végkép megfosztanak tőlük ; megrabolják 
becsületünket, g l a d i o l i n g v a e n o s i n t e r f i c i u n t . 
Es miért mindez ellenünk ? „ E t h a e c f a c i e n t v o b i s , 
q u i a n o n n o v e r u n t P a t r e m , n e q u e M e , mondja 
üdvözítőnk. Joann. 16. 3. 

Nem csuda, ha ily átalános üldöztetéseknek közepette 
az egyháznak boldogító befolyása csökkent, ha ellenségeink 
merészebbekké lettek, támadásaikat bátrabban és szemte-
lenebbül intézik. Nem csuda, ha hiveink megfogytak, ha a 
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megmaradtak buzgósága lelohadt, ha megfélemlítve az egy-
háztól visszavonulnak, ha s c a n d a l u m p a s s i s u n t 
h a c n o c t e s a világ előtt megtagadják anyjukat , miként 
Péter, ki nemcsak oldalán hordott pallost, de szivében is 
lángolt mesteréért , megtagadta Krisz tus t , hogy együtt 
melegedhessék a dermesztő hidegben kedves mestere ellen-
ségeivel. O, a fagylaló hidegben oly jól esik az ember-
nek egy kis meleg ! A földi életben vajmi nehéz a kényelem 
és megszokott szükségletek nélkülözése, vajmi nohéz azon 
lánczok szétszaggatása, melyekkel testünk a földhez bilin-
cseltetik ! Ez az oka, ez a kis meleg a világ fiainak s Ki'isztus 
ellenségeinek társaságában, hogy hi veink megfogytak, hogy 
sokszor megtagadják az egyházat. Megfeledkeznek Krisztus 
szavairól : „H a e c l o c u t u s s u m v o b i s , t . i. q u i a 
d e m u n d o n o n e s t i s , s e d e g o e l e g i v o s d e 
m u n d o , p r o p t e r e a o d i t v o s m u n d u s ; s i m e 
p e r s e c u t i s u n t e t v o s p e r s e q u e n t u r , — h a e c 
l o c u t u s s u m v o b i s , u t n o n s c a n d a l i z e m i n i . 
S e d h a e c l o c u t u s s u m v o b i s , u t c u m v e n e r i t 
h o r a , e o r u m r e m i n i s c a m i n i , q u i a e g o d i x i 
v o b i s . " Joann. 16. 1—4. Igen, ezekről megfeledkeztek a 
mieink és scandalisabantur. Elhagynak minket. 

Pedig nincs okuk a katholikusoknak egyházuk sorsán 
megbotránykozni. Van elég ok arra nézve, hogy lélekben 
felemelkedjenek, hogy egyházukhoz hün ragaszkodjanak. 
Van a katholikusnak elég oka arra, hogy vigasztalódjék 
egyházának jelen szorongattatásában. S ámbár a „Religio-
nak" egyik főtörekvése mindenkor az volt, hogy a ka tho-
likusokat a hitben, az egyházhozi ragaszkodásban, meg-
tartsa, megerősitse s ezen törekvésének minden tőle kitelhető 
módon megfelelni iparkodott : mégis szükségesnek t a r t juk 
a mostani szomorú állapotban e tárgygyal bővebben s k i -
merítőbben foglalkozni. 

I. 
Midőn a következőkben e kérdéssel foglalkozunk : Mi 

vigasztalja a katholikusokat, magától értetik, hogy csak 
oly katholikusokat ta r tunk szem előtt, kik még hisznek, 
k ik egyházukat szeretik, ahoz ragaszkodnak s épen azért, 
mert hitüket, egyházukat, szeretik, látva azon átalános 
üldöztetést, melynek szeretetük tárgya kitéve van, m e g z a-
v a r ó d n a k , f é l n e k , b ú s u l n a k , m á r m á r e l c s ü g -
g e d n e k . Ezeknek szükségük van vigasztalásra, szüksé-
gük van arra, hogy csüggeteg lelkükbe bizalom, bátorság, 
öntessék. Ezek számára irunk mi s ezek meg fognak 
érteni. 

Az egyház mostani zaklattatása idejében szükséges 
mindenekelőtt, hogy a k a t h o l i k u s j ó l h i g y e n s j ó l 
r e m é n y e i j e n . Es hogy ez mindig így történik nap-
jainkban, nem mérnők állítani. Sok katholikus hiszi, hogy 
az egyház Isten műve, hogy Isten őrködik felette, hogy 
Isten képes s akar ja azt fentartani a világ végéig. S ezen 
hit helyes. De más részről reményli, hogy Isten bele fog 
avatkozni az egyház sorsába, de nem úgy s akkor, mikép 
s mikor ezt Isten akarja , hanem miként s mikor a hivő k a -
tholikus ezt aícarja, reményli s várja . S ezen remény 
már helytelen. E helytelen reményből származik azután a 
csüggedés, a folytonos nyugtalanság, a kedély háborgása, 
mert a csalóka remény nem akar teljesülni, a baj csak nem 

múlik el. A hite ily katholikusnak jó, reménye helytelen. 
Sziklaszilárd alapra kár tyavára t épit. Az alap ugyan meg-
marad, de a ház minden ujabb kis szellőre Összedől. 

Nemde vakmerőség volna Istentől számon kérni, miért 
engedi mindezeket történni? C u r i t a f a c i s ? Job. 9, 12. 
Nem kisebb vakmerőség s oktalanság őt oktatni és sürgetni 
akarni arra nézve, mikor vessen véget a megpróbáltatás-
nak. Q u a n d o c o n s o l a b e r i s m e ? Ps. 118, 82. Tehát 
nemcsak azt kell a jó katholikusnak hinni, hogy Isten ké-
pes is és akar is az egyház sorsába beleavatkozni s azt 
jobbra fordítani, de azt is kell hinnie, hogy Isten csakugyan 
bele fog avatkozni az eseményekbe akkor s oly módon, 
midőn s mely eszközökkel ő azt véghetlen bölcsesége szerint 
saját dicsőségére legalkalmasabbnak találja. Igy kell a k a -
tholikus embernek hinni s akkor hinni fogja azt, mit remél 
s remélni azt, mit hisz. H i t e s r e m é n y e t ö k é l e t e s 
e g y e n s ú l y b a n f o g j a s z i v é t t a r t a n i s m i n d e n 
c s ü g g g e t e g s é g , k i s l e l k ű s é g , m e s s z e f o g t ő l e 
t á v o z n i . 

A hitnek s reménynek ezen tökéletes összhangja azon-
ban nem zárja azt ki, hogy mi katholikusok, látva azon 
átalános eszeveszettségig terjedő támadásokat, melyek 
napjainkban az egyház s főleg annak feje ellen hallatlan 
szemtelenséggel szünet nélkül intéztetnek, ne szomorkod-
junk s ne aggódjunk egyházunk s főleg azok sorsa miatt , 
k ik az épület szegletkövébe ütköznek. A hitnek s r emény-
nek kifejtettük összhangja csak azt zárja ki, hogy csügged-
nünk, kétségbe esnünk, nem szabad, mintha ezen t ámadá -
sokkal már minden veszve volna, mint azt ellenségeink a 
kicsinyhitűekkel elhitetni akar ják . 

Nekünk soha se szabad magfeledkeznünk arról, hogy 
a Genesareth tavának hullámai által ide s tova hányatot t 
kis hajó jelképe Isten földi országának, az anyaszentegy-
háznak. Akkor állott be a szélcsend, mikor a hajótörés m á r 
kikerülhetlennek látszott. Az egyháznak története szent 
Pétertől kilenczedik Piusig az események szakadatlan l á n -
czolata által mindig állhatatosan azt tüntette elő, hogy a 
genezarethi hajócska s az egyház sorsa azonos s mert eddig 
állhatatosan azonos volt, azonos fog maradni a világ végéig. 
Minden, mi az egyházat eddig romlással fenyegette, ele-
nyészett, elenyészett akkor , mikor vesztére senki se gon-
dolt s az egyház, melynek romlása, melynek összedölése, 
minden pillanatban váratott, akkor kelt uj erőre, mikor 
mindenki veszve hitte. Kérdezd meg a történelmet. Az egy-
ház mindig közel látszott lenni a hajótöréshez s mindig 
épen megmaradt. 

Ez a mi hitünk, melyet könnyűvé tesz tizennyolczszá-
zados tanúság. Ezen hitre támaszkodva nyugodtak lehetünk 
még akkor is, ha a pokol kapuinak erőssége folytonos dia-
dalok után a Vatikán ajtai t rengeti. A bajok, sanyarusá-
gok, az üldöztetés, a jelennek müve, miként Jézus mondotta 
a gethsemani kertben, „ H a e c e s t h o r a v e s t r a e t 
p o t e s t a s t e n e b r a r u m . " Luk . 22, 53. De ezan jelen 
az örökkévalóságban semmi, elmúlik s helyébe a jövő lép, 
az egyháznak jövője. A gonoszság tetőpontját eléri — s 
elenyészik, nem szolgálván egyébre, mint hogy az egyház 
diadalát annál dicsőbbé tegye. 

Kérdezd meg a történelmet, nincs-e így ? A bőszülésig 
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felkorbácsolt babok keményen hánykodtat ják a hajót, 
a bősz elem kiadja mérgét, — a vihar elfárad, a szélvész 
csillapul, a habok lesimulnak s a hajó tovább fo ly ta-
tat ja útját . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , április 20. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Folyt.) 
Kimutat tuk a mult számban, hogy Pestváros a felügyeletet 
nem gyakorolhatja oly mértékben, miszerint a pápai tév-
mentesség taníttatását meggátolja. De dato, sed non con-
cesso, ha csakugyan képes volna ellenőrizni s egyik másik 
vallástanitó ra j takapatnék a városi ellenőr által az infal l i -
bilitas taníttatásán, kérdezzük, mi fog ily esetben történni? 
A vallástanitó bevádoltatik a tanácsnál, hogy az infallibili-
tást tanította. S mit tegyen most a hatóság? A káplányt el 
nem küldheti Pestről, mert nem ő hozta ide ; legroszabb 
esetben fizetését megvonja s az iskolába többé be nem 
ereszti. A káplány káplány marad, a lelkipásztorkodási 
ténykedéseket továbbra is fogja végezni s ezért fizetésre 
joga van, sőt, ha a várost bepöröli, pőrét meg is fogja nyerni. 
Mert a káplánynak mint ilyennek van fizetése, nem mint 
vallástanitónak, ámbár a vallástanítás szinte egyik ága h i -
vatalának, mely ágnak szinte megfelel, ha neki út jába aka-
dályokat nem gördítenek. A városi hatóságnak véglegesen 
nem marad egyéb hátra, mint a közös iskolát bezárni a 
kath. káplány előtt. S így maga a város tenné azt, mit a 
közös iskolák behozatalakor az egyházi hatóságnak tenni 
kellendett, hogy t. i. a kath. papot a közös, tehát val lásta-
lan, iskolába be ne küldje. Azon esetben pedig, ha a város a 
káplányt az iskolából kizárja, a vallásoktatást világi taní-
tóira kell biznia, mint ezt Ribáry ajánlotta a már idézett 
iskolatanácsi ülésben vagy a vallásoktatást megszüntetnie, 
mit azonban nem tehet, mert a törvény ellen cselekednék; 
a püspök pedig kénytelen lesz a vallásoktatást a templom-
ban elrendelni. Ez lesz az eredménye Pestváros ha tároza tá-
nak. Kerülővel oda fogunk jutni, hova eleinte kellett volna 
állnunk. 

Mi azt gondoljuk, hogy se S. FI. úr, se a városi ha tó-
ság, nem vetett magával kellőleg számot, midőn a fel-
ügyeleti határozatot hozta. Pedig ily circumspectus tanács-
tól megvárná az ember, hogy mielőtt valamit határoz, respi-
ciat finsm, ut prudenter agat. 

Azértis azt hiszszük, hogy a városi határozat irott 
mulaszt marad. Mindamellett azonban távol vagyunk attól , 
hogy ezen határozat horderejét kicsinylenők. I t t elvek veen-
dők tekintetbe s a hamis elvek, ha egyszer felállíttatnak s 
az illetők által, kiket illetnek, ki nem igazit tatnak, később 
is megtermik gyümölcseiket. Az elvetett mag nem szokott 
rögtön kihajtani . S ez azon tekintet, melynél fogva a papság, 
kiket illet az egyházban a rendet fentartani, ezen határo-
zatot nem mellőzheti amúgy könnyeden. Principiis obsta. 

Hogy pedig a városi határozat elveket érint, azt nem 
igen kell bizonyítgatnunk. Az mondatott ugyanis, hogy a 
vallásoktatás felett a városi hatóság azért akar ja a felügye-
letet szigorún gyakorolni, miszerint bizonyos „dogmáknak 

becsempészését" meggátolja, a „valláshagyományos t i sz ta-
ságát megőrizni" segitse. Hallott már a világ ily badarsá-
got? Egy minden vallásfelekezetü polgárokból összeállított 
képviselőtestület akar a vallás hagyományos t isztaságának 
megőrzésére vállalkozni ! S k ik ellenében akar ja a vallás 
tisztaságát megőrizni? A pápa, a püspökök, a papok, ellené-
ben. A tanítvány akar ja ellenőrizni a tanitót, hogy ez meg 
ne hamisítsa a hitet. íme itt a felfordult világ ! A kath. 
egyházban a pápa, a püspökök, a papok, egy városi tes tü-
lettől fogják ezentúl a hitet tanulni s a szerint tanitani, 
amint a város atyáinak tetszik. A legfőbb egyházi hatóság 
tehát Pesten a városi képviselőtestület. Pápa, egyetemes zsi-
nat, püspök, ez mind semmi, ez csalódhatik, csal, tudatlan, 
csempész; az infallibilis hit tekintély Pestváros hatósága, 
íme, ki hitte volna, hogy S. FI. úr , az infallibilitásnak oly 
incarnatus ellensége, infallibilisnek tartsa a pesti képviselő-
testületet. Pedig így van. A ki a vallás hagyományos t isz-
taságát megőrizni akar ja , annak infallibilisnek kell lenni ; 
másként nem képzelhető a hagyományos tisztaság megőr-
zése. És hallott már valaki oly furcsaságot, hogy midőn az 
infallibilitást, melyet a kath. egyház a pápában elismer s 
mely azért adatott , hogy a pápa a vallás hagyományos tisz-
taságát megőrizze, S. FI. úr a pápában el nem ismeri, 
ugyanazon czélból elismeri a pesti képviselőtestületben. Már 
most mihez kell nagyobb hit, ahoz-e, hogy a pápát ismer-
j ü k el infallibilisnek vagy ahoz, hogy Pestváros képviselő-
testületét tartsuk ilyennek ? Lám, ily dőreségekre vete-
mednek az emberek, ha mindenbe bele kotnyeleskednek. 
Igaz marad az mindig, hogy a bitft len legtöbbet hisz. Ugyan 
elmélkedjék S. FI. úr a „vallás hagyományos t isztaságá-
nak megőrzése felett" kissé komolyan s bizonyos lehet róla, 
hogy az annyira rettegett infallibilitást el fogja ismerni a 
pápában. A logica, mely kérlelhetlen lehúzásaiban, okvetle-
nül rá fogja vinni. 

Miként mondtuk, a városi határozatban hamis elv 
van felállítva. Ezt, nehogy rosz gyümölcsöket teremjen, ki 
kell igazítani. Vocabula suis rebus restituantur. És ki vá l -
lalkozzék ezen helyreigazításra, ha nem az egyház, a püs-
pökök s papok ? S váljon nem fogják-e a hivek egykor 
méltán kötelességmulasztással vádolni egyházi elöljáróikat, 
ha a hamis elveket meg nem czáfolják, a túlkapást vissza 
nem utasít ják, a félrevezetett elméket fel nem világosítják ? 
Erről ne S. FI. úr elmélkedjék, hanem mások. 

(Folyt, köv.) 

SZÉKESFEHÉRMEG-YÉBŐL apr. 16. K i t v á -
l a s z s z u n k k ö v e t n e k ? E megye egyik választóke-
rületének r . kath. lelkipásztorai, az egyház javát szivükön 
hordozván, országgyűlési képviselöjelöltjükhez következő 
felhívást intézendnek: „T. követjelölt ú r ? Alulírottak sa j -
nosan tapasztalván, miszerint a legközelebb lefolyt ország-
gyűlésen több képviselő a magyar kath. egyház törvényes 
jogait ellenségesen megtámadta; mások pedig kath. válasz-
tóik érdekéről megfeledkezve az ilyetén megrohanásokat 
nagyobbrészt egykedvüleg t ű r t é k : annak meggátlására, 
nehogy ily baljóslatú előzmények után a jövő országgyűlés 
egyházunk jogaiba ütköző határozatokra ragadtassák, a 
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lelkes ka tho l ikusokkal kezet fogDi szent köte lmünknek 
par t juk. Ugyanazér t 

kijelentve, hogy mi minden vallásfelekezetet t iszte-
letben t a r tunk s azoknak törvényes jogait csorbitani nem 
a k a r j u k ; 

kijelentve továbbá, hogy túlnyomólag kathol ikus v á -
lasztókból álló kerületünkben minden befolyásunkat azon 
Deákpár t i követjelölt megválasztatására fordi tandjuk, k i 
bennünket biztosítani fog, miszerint a törvényhozás tormé-
ben ka th . egyházunknak határozott védelmezője leend : 

T . uraságodhoz tiszteletteljesen azon kérdést in tézzük : 
v á l j o n h a j l a n d ó - e n e k ü n k s z a v á t a d n i , 
h o g y m i n t o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő s z ü k s é g 
e s e t é b e n a m a g y a r k a t h . e g y h á z s z a b a d s á g á t , 
v a g y o n á t , s z ó v á l,m i n d e n n e m ü j o g a i t , b á r h o n -
n é t j ö v ő t á m a d á s e l l e n a z o r s z á g g y ű l é s 
t e r m é b e n e r é l y e s e n v é d e l m e z n i f o g j a ? 1 ) 
— A követválasztási mozgalmak alat t i semlegességből t . 
uraságodnak igénylő szives válasza fog bennünket kiemelni, 
melyet ezzel bizalmasan k ikérve vagyunk stb." — A m a -
gyar kath. egyház egén vészfellegek tornyosulnak ; nem 
ár tana, ha országszerte minden választókerület ka th . pap-
sága ily villámhárítóról hovahamarább gondoskodnék. S. A. 

RÓMA. A V a t i k á n b a n l e g ú j a b b a n t ö r t é n t 
n e v e z e t e s e b b t i s z t e l k e d é s e k közül a következő-
ket emi i t jük : J a n u á r elején a bolognaiak számos kü ldö t t -
ségét, melyek köszönetet jö t tek mondani a szenta tyának, 
hogy e városnak Morichini bibornokot adta érsekül. T o -
vábbá a belga követet s az orosz diplomatiai ügyvivőt , k i k 
mindket ten illető kormányaik tó l azzal voltak megbízva, 
hogy a szentatyát újévre üdvözöljék. Hasonlót te t t a német 
kathol ikus irodalmi egyletnek küldöttsége is de Waalnak 
vezetése alat t . Nevezetes még a Propaganda-fé le nyomdai 
munkásoknak tisztelkedése nemcsak azon őszinte ragasz -
kodásér t , melyet ezen derék emberek eléggé bá t rak voltak 
egy szépen fogalmazott s nyomdászati lag remekül k iá l l í -
tott feliratban kifejezni a szentatya előtt, hanem azért is, 
mivel e tisztelkedés oly jelenetre adott a lkalmat , mely míg 
egyrészt a becsületes munkások jel lemszilárdságát szép 
vonásokban tüntet te fel, másrészt ujabb példáját nyúj to t ta 
azon silány gondolkodási módnak, mely az itteni ujolasz 
kormánylapokat sorban jellemzi. A „Liber tá" ugyanis, a 
k o r m á n y n a k egy Arb ib nevű zsidó által szerkesztett fé lh i -
vatalos lapja, a t isztelkedőkre akar t ijeszteni azáltal, hogy 
neveiket k iadta . De a névsor nemcsak megcsonkítva jelent 
meg, hanem tetemes h ibákkal telten. A nyomdászok ez 
ál tal nemcsak nem nyugta lani t ta t tak , hanem másnap egy 
igen udvarias levél kíséretében az egész, hibátlanul szer-
kesztet t , névsort kü ld ték meg a szerkesztőségnek, mint 
mondák, azon kellemes meggyőződésben, hogy ezáltal annak 
kedves szolgálatot teendenek. Tet tek is ; mert a névsornak 
másodlagos közlése k iván t a lkalmat szolgáltatott a zsidó-
nak a pápa tisztelőit ismét egyszer a szokásos ocsmány 

') Ez helyes, De részletes, mindenre kii erjedő, programmot kollcne 
a követjelöltek elé terjoszteni ; mert tudjuk, hogy az egyház szabadsága, 
jogai, javai, alatt nem mindon katholikus érti napjainkban ugyanazt. 

S z e r k. 

bán ta lmakka l illetni s tehetetlen dühét ezen hozzá egyedül 
méltó módon olyanokon tölteni, kik azzal, hála Istennek, 
nem igen törődnek. 

Nagy feltűnést okozott továbbá az irhoniak fényes 
küldöttsége is, melyben a legelőkelőbb nemességnek számos 
t ag ja vett részt. Ezután sorban emi i t jük a jezsui ta-növen-
dékek, az 52 római plébános, tisztelkedését ; továbbá ama 
3000 transteverini asszonyt s 500 minden osztálybeli 
gyermeket , k ik kézcsókra bocsáttatván, megmuta t ták , 
miszerint a rómaiak mindig változatlan szeretettel ragasz-
kodnak törvényes fejedelmükhöz, a pápakirályhoz. 

Érdekes azon beszéd, melyet a szentatya más alkalom-
mal tar to t t , midőn San Lorenzo in Damaso, S. Carlo a C a -
tinari, S. Lucia di Gonfaloni, S. Catarina de la Rota és S. 
Maria in Monticelli czimü plébániákból több mint 1500 
hivő gyülekezett körébe. A felolvasott felirat azon ellenszen-
vet hangsúlyozta, melyet a rómaiak a jelenlegi állapotok 
iránt éreznek, mire a szentatya következőképen felelt : 

„Őszintén örvendek azon becsületes érzelmek felett, 
melyeket az imént annyi lelkesedéssel tolmácsoltatok előt-
tem. Igazatok v a n ; mindnyá jan hőn k i v á n j u k a jelenlegi 
ál lapotoknak végét látni s azt, hogy ezen csúnya tettetés-
nek, melyet ellenségeink i rántunk muta tnak , valahára vége 
szakittassék. 

A mai breviárium oly helyet ju t t a t eszembe, melyet 
lehetetlen veletek meg nem értetnem, hogy t i teket megvi-
gasztal jalak : „Beatus, cujus Deus adjutor eius; pes ejus in 
Domino Deo ipsius." — Csakugyan boldog az, kinek min -
den reménye az Urban van, mert az minden pil lanatban 
jöhet segítségünkre, holott az emberek néha a legjobb a k a -
rat mellett se jöhetnek. Ezenfelül Isten a legkönyörülete-
sebb, a legigazságosabb és a leghatalmasabb, mert minden-
ható Ur . Bizzunk tebát az ő nevében, molyet jelenlog 
Rómában üldöznek és lábbal taposnak. Az embereknek 
ezen istentelensége annak, kinek ma nevenapját ü l jük, J é -
zusnak, hatalmát nem kisebbítheti. Meg ne szűnjünk tehát 
őbenne s szent nevében bizni, ki, midőn elérkezettnek 
lá tandja az időt,minden bizonynyal megmentend bennünket ." 

Január 17-kén a legelőkelőbb osztályokhoz tartozó 
126 hölgy tisztelkedett a szentatyánál, k ik maguk közt 
amaz ajtatos társulatot képezik, mely másutt is Már ia-
társulat neve alatt ismeretes s melynek feladata a becsüle-
tes szolgálóknak el tartásáról és szegődtetéséről gondoskodni. 
A társulat a legkegyesebb fogadtatásban részesült a szent-
a tyánál , ki dicséretes törekvését hosszabb beszédben k i -
emelvén, ál lhatatosságra s k i ta r tás ra buzditá a tagokat . 

J anuá r 25-dikén igen fényes küldöttség tisztelgott a 
szentatyánál, melyet joggal nemzetközinek nevezhetünk, 
amennyiben Európának majdnem minden nagyobb ál lama 
abban képviselve volt. A küldöttségnek számos tagjai közül 
csak Wamboldt és I t t l ingen bárókat Németországból, Stac-
•poole őrgrófot és Havil land lovagot Angliából, Pergen g ró -
fot Ausztriából, Hemptinne urat és de Robiano grófot Bel -
giumból , De Grenade herczeget s don Rongier Sylvestrot 
Syanyolországból, Olliver Dénest Amerikából , Reckers 
urat Németalföldről s Kalbermatten bárót Svajczból emi i t -
jük , k ik számos egyéb polgári s társadalmi ál lásuk által 
k i tűnő egyénnek társaságában megjelentek a szentatya előtt, 
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hogy a hivek millióinak változatlan ragaszkodásáról biz-
tosítsák őt. 

A feliratot Hemptinne úr olvasta, mire a szentatya 
tartalomdús, hosszú és nevezetes, beszéddel felelt, melyből 
helyszűke miatt, fájdalom, csak a legpraegnansabb helyeket 
emelhetjük ki. 

„Sajnálattal kell megvallanunk, — mondá többi közt 
a szentatya, — hogy a keresztényeknek egy része t év-
ú takra tért s hogy a kormányoknak legnagyobb része kö-
telességeikről megfeledkezve, részint roszakaratból, részint 
pedig gyengeségből, martalékává lett azon dühös, viharkor-
bácsolta, tengernek, melynek vége, hossza, part ja , kikötője, 
nincsen. 

Ez nagy szerencsétlenség a népekre nézve, oly sze-
rencsétlenség, melynek csak az Ur mindenható keze vet-
het véget. 

Körülbelül negyven esztendeje, hogy a szentszék bizo-
nyos oldalról folytonosan azzal ostromoltatott, módosítsa 
szokásait s törvényeit s alkalmazza azokat a népeknek 
állítólagos követeléseihez. Ezen sürgős és ismételt felszólítá-
sok utóvégre csak arra szolgáltak, hogy a szentszék ellenei-
nek vakmerőségét neveljék s másrészt a kormánynak kelle-
metlenségeit szaporítsák, egyúttal elgyengitvén, működé-
seiben megbénítván, azt. Tudjátok, hogy e tanácsadók ma 
a földön hevernek mint haszonvehetetlen fadarabok, tehetet-
lenek csak ujjukat is felemelni az őket felemésztő forrada-
lom ellen. 

Az emberi társadalom oly állapotban van, miutha 
valami tömkelegbe került volna, melyből csak az Isten 
keze fogja kiszabadíthatni. Bár minél előbb tetszenék a 
mindenhatónak a társadalmat rendes állapotába visszahe-
lyezni s a béke áldásaiban részesíteni. 

A mi az egyházat illeti, meg vagyunk győződve, hogy 
az Ur az ő jegyesét megoltalmazni tudja. Igaz, hogy egy-
házunk a küzdőnek nevét viseli, hogy küzdenie kell s 
hogy, ha kell, küzdeni is fog ; sőt egy perczig se habozok 
más értelemben s némi változtatással ismételni ama szava-
kat, melyeket másvalaki egyéb alkalomkor eléggé okta-
lanul merőben eltérő értelemben mondott : la Chiesa farà 
<la se, az egyház majd maga végzendi el ügyeit ; de mindez 
nem menti ki azokat, nem kisebbíti vétküknek súlyát, 
kiknek kötelességük védelmezni az egyházat s ezt nem 
teszik 

De mit tegyünk mi — mondá tovább — ily szomorú 
időkben? Hamarjában egy ősrégi történet jut eszembe, 
melynek lefolyása ma is utbaigazitásul szolgálhat nokünk. 
Eszembe jut ugyanis Esau, midőn haragtelten Jakabbal 
szembe jött . Jakab, sejtve, sőt előre látva, a veszélyt, olyké-
pen fogadta öt, hogy embereit s jószágait három sorban 
egymás megett felállitá. Az első soi-ban a szolgák állottak, 
a másodikban gyermekei, a harmadikban az ártatlan Rachel. 
Hadd utánozzuk mi is Jakabot . Nekünk Í3 van amolyan 
Esauféle dühös ellenségünk, ki kegyetlenül üldöz bennün-
ket. Állitsuk fel tehát sorainkat. Az első sorban hadd ál l -
jon a papság intő szavával s jó példájával, azután köve t -
keznek a hivek, mindig készek utánozni, de szóval és tettel 
is támogatni, azt. Rachelünk pedig a mennyországban van, 
az Istennek anyja és a mi anyánk. Ő az, ki a keresztények-

nek oltalmazója s a bűnösöknek menedéke ; ő az, ki a téve-
lyek s az eretnekségek felett győzedelmesen diadalmasko-
dik. 0 legyen a mi szószólónk és pártfogónk." 

Nem kevésbbé érdekes egy másik beszéd is, melyet a 
pápa a szerzetes rendeknek főnökeihez intézett, midőn ezek 
együttes tisztelkedésen voltak nála. 

„Amint én különféle veszélyeknek folyton ki vagyok 
téve, ugy ti is ; de a mint én erős leendek, ugy ti is azok 
lesztek. Azt mondják ők, ama bizonyosak, hogy erősek, 
pedig a valóságban nagyon is gyengék. Hogy a világot 
rászedhessék, helylyel közzel bizonyos tettetett uiérsékelt-
séggel lépnek fel s azt állít ják, hogy főtörekvésük a kibé-
külésnek mielőbbi létesítése. I ly kibékülés, ily kiegyezke-
dés, azonban lehetetlen, mert az igazság egy és osztatlan, 
mely a gonoszsággal soha se alkudozhatik, soha ki nem 
egyezkedhetik." 

Február 6-án a németországi katholikus legényegyle-
teknek küldöttsége tisztelkedett a szentatyánál, ki azt egy 
óránál tovább tartó kihallgatásban részesité. 

Ugyané napokban Arnim grófnak, a kétszinű szerepe 
által ismeretes volt porosz követnek, neje is tisztelgett a 
szentatyánál. E nő tudvalevőleg katholika. 

Február 20-án pedig ő szentsége Károly Frigyes po-
rosz herczeget és tábornagyot fogadta ünnepélyes kihallga-
táson. A herczeg kiséretében Tauffkirchen gróf volt, a né-
met szövetségnek a szentszéknéli nagykövete, továbbá Ber-
nuth ezredes, Krosick őrnagy és Normann százados. A szent-
atya a herczeg után kíséretét is hosszabb kihallgatáson 
fogadta. 

KUNBAJA april 10. T e m p l o m é p í t é s . Édes ha-
zánkat annyira pusztító árvizek által a kánbajai ideiglenes 
templom is rommá tétetvén, nagyméltósága idősb báró 
Rudics József úr az uj templom épitéséhez, mint egyház-
védnök, minden kezdet nehézségét ismervén, jelenben k é t -
ezer forinttal örömmel járuland és még szóval a kalocsai é r -
sek ö excja előtt azon nyilatkozatot is tette, hogy az épitési 
költségekhez jövőre is fog járulni. A kalocsai érsek Haynald 
Lajos ö excja 2000 ft. ad, ft. Schreyer János kalocsai kanonok 
50 ft., egy névtelen 1000 ft . o. é., Vukovits József és testvére 
Tavankútról 2000 téglát és 20 ft . , néhány kúnbajai lakos 
320,000 téglát égetett. Miértis minden adakozónak a nyil-
vánosság útján forró köszönet szavaztatott az egyházköz-
ség részéről. Oremus pro benefactoribus nostris. Retribuere 
dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter no-
men tuum vitam aternam: Amen. 

Illő tisztelettel 
Az egyháztanács tagjai. 

PÁRIS. N e m z e t i f o g a d a l o m J é z u s s z e n t 
s z i v é h e z , hogy a szentatya jelenlegi szorult helyzetéből 
kiszabadittassék s Francziaországra ismét boldogabb idők 
viruljanak. Ez a legújabb ajtatos gondolat, helyesen mondva 
terv, mely a franczia népnek keresztény részét azaz t ú l -
nyomó többségét foglalkoztatja. 

A tervezetnek egyes pontjait ugy adjuk, amint azok 
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a párisi érseknek ez ügyben kiadott körleveléhez mellékelve 
voltak. 

„Tekintve azon számos szerencsétlenséget és bajt , 
melyek szegény franczia hazánkat már jelenleg is marczan-
golják s a jövőben talán még inkább fenyegetik ; 

tekintve azon gonoszságokat, melyek Rómában az 
egyház s a szentszék jogai, valamint Jézus Krisztus szent és 
sérthetetlen helytartója személye ellen elkövetettek: 

megalázzuk magunkat a Mindenható előtt s egyesit-
vén szeretetünkben egyházunkat s hazánkat elismerjük, 
hogy bűnösök voltunk s igazság szerint bűnhődtünk." 

Hogy tehát bűneinkért illő elégtételt szolgáltassunk, 
hogy Krisztus urunk szivének határtalan könyörületessé-
bői hibáink- s vétkeinkért bocsánatot nyer jünk s végre, 
hogy ugyané könyörületes szivnél kieszközöljük mindazon 
rendkivüli segélynek megadását, moly szükséges arra, hogy 
szentatyánk fogságából kiszabaduljon s Francziaország 
bajai megszűnjenek : 

megígérjük, hogy tehetségünkhöz képest adakozni s 
átalában oda hatni fogunk iparkodni, hogy Párisban Krisz-
tus szent szivének szentelt egyház emeltessék." 

E tervre a szentatya áldását adta s a franczia püspö-
kök mind, kivétel nélkül, nemcsak hozzájárulásukat jelentet-
ték ki, hanem e kegyeletes cselekedetet külön pásztorleve-
lek által hathatósan ajánlották is. E levelek közül különö-
sen a párisi érsekét említjük, mint a mely a helyzetet s a 
szóban forgó ügynek természetét a legtalálóbb szinekkel 
ecseteli. 

„Igen helyesen fogták fel önök", — így szól a 
„L'oeuvre du Voeu national au Coeur de Jesus" központi 
bizottságának tagjaihoz, — miben rejlik jelenlegi ba ja ink-
nak valódi oka, melyek együtt véve nem egyebek, mint Isten 
iránti hűtlenségünknek méltó gyümölcsei. Az istentelenség 
tabula rasát csinált a jónak elveiből ; az erkölcsök szégyen-
letes módon meglazultak s népünk nem kis része az őskori 
pogányság ocsmányságába sülyedt. Az Isten s egyszülött fia 
elleni összeesküvés a legszélesebb körökben elterjedvén, ter -
mészetes következménye azaz büntetése lőn ezen vészes 
apostasiának, hogy először a győzedelmes ellenség, másod-
szor pedig fellázadó honfitársaink, a véres, engesztelhetlen, 
háborúnak minden kínjait éreztették velünk. Az ég elleni 
forradalomnak következménye a földi, a politikai, anarchia 
lőn annyira, hogy Francziaországról el lehet mondani, mi-
szerint határain belül a rend már is megszűnt uralkodni, a 
a jövő pedig még nagyobb bajokkal fenyeget, még szomo-
rúbb alakban tűnik fel a láthatáron." 

Megdicsérvén ezek után a tervezőknek eszméjét, e k -
ként folytat ja : 

„Illő és bölcs cselekedet azon szivhez folyamodni bű -
neink bocsánatáért, melyet annyiszor és oly mélyen meg-
sebeztünk s illő és bölcs cselekedet ebbeli bűnbánatunknak 
maradandó emléket emelni az által, hogy Páris városát 
ezen legszentebb szivnek szentelt templommal ajándékoz-

zuk meg, minővel e város eddig amúgy se bir." S valami-
vel alább ezeket mondja: „Illő, hogy a kiengesztelő i m á k -
nak eszméje Francziaországból induljon ki, mely mindazon 
téveszméknek volt szülőanyja, melyek Európát jelenleg 
lázas forrongásban t a r t j ák . " 

Ezzel igaz szót mondott az érsek s ép ezért kívánjuk, 
hogy ez esetben is nagyobb öröm legyen a mennyországban 
egy megtért bűnös, mint 99 igaz felett, k ik a megtérésre 
nem szorultak. 

V E G Y E S E K . 
— Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök ő mlgát 

april 14. szentelte fel Bartakovics Béla egri érsek ő excja 
Egerben. 

— Megjelent: A vatikáni szent zsinat az 187 , | 2 - ik i 
egyházi évhez alkalmazott szentbeszédekben, fejtegetve, F á -
bián János a.-szemerédi plébános által. I I Füzet. Nagypén-
tektől pünkösd utáni 9 - ik vasárnapig. Pest. Sartori .Ára az 
egész 3 füzetből álló műnek 1. f t . 50 kr . 

— A bad'jni kamarában Eckhard interpellálta a k o r -
mányt a következő három pontra nézve : a) váljon hajlandó-e 
a kormány az ókatholikus papokat javadalmaik élvezeté-
ben s hivatali ténykedéseikben megvédeni; b) hajlandó-e a 
netán keletkezendő ókatholikus községeket pártfogolni s 
nekik templomokat átengedni s c) váljon fogja-e a kor -
mány azon szülők irányában, kik gyermekeiket infall ibi-
lista papok által a vallásban nem akar j ák oktattatni, a 
kényszaroktatást fentartani ? Jolly minister erre azt felelte, 
hogy a kormány már 1870-ben kijelentette, miszerint a va-
t ikáni zsinatnak az állami életre semminemű befolyását 
se ismeri el s ennek következtében az első két kérdésro 
igennel, az utolsóra nemmel felel. Ezenkívül a kamara 
nagy szótöbbséggel Schmidt indítványát elfogadta, mely-
nek, értelmében a nagyherczegség területén létező minden 
zárdai tan- s nevelőintézet, valamint minden zárda s vallási 
társulat egy kiküldött bizottmány által szigorún megvizs-
gálandó s az eredményről a jövő évben az országgyűlésnek 
jelentés adandó be. — Miként lá t juk, az európai Ewakurák 
se nyugosznak. 

— A szász kamara legújabban egy inditványt foga-
dott el, melynek értelmében egyházi testületeknek s r en -
deknek megtiltatik t an - s nevelőintézeteket nyitni, de sőt 
egyes társulati s rendbeli tagoknak se lesz ezentúl szabad 
nyilvánosan tanitani. Továbbá 53 szavazattal 17 ellenében 
elhatározta a kamara, hogy ezentúl a népiskolákban heten-
kin tcsak 3 órát szabad vallásoktatásra fordítani. — A szász 
liberálisok iparkodnak Bismarknak tetszését kiérdemelni. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1392 forint 19 kr., 40 
f rank aranyban, 44 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétf tos , 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

A szentbanedeki hivek a szombathelyi püspöki m e -
gyéből 2 f t . 70 kr. és 6 régi húszast . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halte'r és aldunasor sarkán 9 szám. 
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TARTALOM, Infallibilis-e a pápa ? — A porosz 
püspöki kar főpásztori körlevele. — Mi vigasztalja a katko-
likusokat ? — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

I n f a l l i b i l i s - e a p á p a ? 
Nyilt levél egy barátomhoz. 

(Vége.) 

Eddig a történeti esemény. Most azt kérdem 
tőled : a lehetőség határain kivül eső dolognak tar-
tod-e te, hogy a legtudósabb és legműveltebb főpa-
pokra más államokban is hasonló kormány féle pressio 
súlyosodott? Én részemről hajlandónak nem állitom 
magamat, hogy igennel feleljek, — kivált miután azt 
látom, hogy a tudomány fegyverével vívó Hcfelén 
kivül Darboytól kezdve a zsinaton alig argumen-
tálnak mással, mint hogy mi lesz különben az állam-
ból? Mennyi zavarnak teszszük ki a békés országo-
kat! Hogy egyesek az egyházban mindig tévedhet-
nek, hogy az egyháznak nemcsak másod-, de első-
rendű bajnokai se csalhatatlanok, még ha Döllin-
gernél avatottabb theologusok volnának is, —végre, 
hogy a Becket Tamások, Droste-Vischeringek és 
Vikari Hermanok nem mindenütt teremnek : tégedet 
csak a művelt franczia és német clerus történelmére 
utallak. Lapozgasd 860-tól a frank egyház actáit a 
mai napig; azután jusson eszedbe a „Punctatio Em-
sensis" és ne felejtsd a kölni, trieri, münsteri és pa-
derborni püspököket Spiegel alatt 1834-ben. De 
csak 1867-re gondolj. Az ezévi centenárium ünne-
pélyén 500 püspök irt alá egy levelet ő szentségé-
hez. Ebben valamennyi infallibilista volt. Többek 
közt ugyanis így szólnak: „Lángra gyuladunk, ha 
azon szikla ingathatlan szilárdságát szemléljük, melyre 
Krisztus egyházát alapitá. Mert úgy látjuk, hogy 
Isten ereje eszközlé, hogy Péter széke, az igazság hir-
noke, tizennyolczszázadon át szilárdan és épen áll, 
mint azon biztos phárosz, mely a halandók útját 

I. Félév. 1872. 

kormányozza s az üdv révpartját tulajdon világával 
mutatja, Csak azt engedje az egek ura, hogy amit 
temagad hiszesz és tanítasz, azt higyük és tanitsuk 
mi is és amely tévelyeket elvetsz, azokat mi is ha-
sonlóképen roszaljuk. — Incendimur, dum immotam 
contemplamur petrae illius firmitatem, super quam 
Christus ecclesiam suam constituit. Divina enim vir-
tute factum cernimus, ut Petri cathedra, orgánum 
veritatis, octodecim saeculis stet firma incolumisque, 
veluti secura pharus mortalium iter dirigens et por-
tum salutis sua luce commonstrans. Nihil nobis anti-
quius est, quam ut quae tu ipse credis ac doces, nos 
quoque credamus et doceamus, quos reiicis errores, 
nos item reiiciamus." 

Három év se telt le és már egyesekben az 
öntudat más alakot öltött. Talán azt is tudod, hogy 
a 67-diki memorandumot hárman szerkesztették, 
mely triasnak egyike Dupauloup volt, másika Hay-
nald. De bezzeg akkor igazán szabad volt mindenki. 
Csak ha ezeket szem előtt tartod, vagy képes érteni 
ő szentségét, midőn a zsinatot bezáró beszédében 
ekképen szól fájó kebellel: „Miértis azok, kik most 
háborgással Ítélnek, tudják meg, hogy az Úr nincs 
a forrongásban. Emlékezzenek rá, hogy pár évvel 
ezelőtt ellenkező nézetet vallván, a mi érzelmünkben 
áradoztak; — ámde akkop az enyhe lég szellőjében 
hoztak ítéletet. Váljon ugyanazon ítélet hozásában 
két ellentétes lelkiismeret létezhetik? Isten mentsen ! 
— Ideoque illi, qui nunc iudicant in commotione, 
sciant non esse in commotione Dominum. Memine-
rint, quod paucis abhinc annis, oppositam tenentes 
sententiam, abundaverunt in sensu Nostro ; — sed 
tunc iudicarunt in spiritu aurae lenis. Numquid in 
eodem iudicio iudicando duae oppositae possunt 
existere conscientiae ? Absit." 

Ezek megszivlelése után ismét egy kérdést in-
tézek barátilag hozzád: minthogy a meggyőződés 
mind természeténél, mind forrásainál, fogva többféle 
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lehet és tévedhetlenségi kiváltsággal felruházva 
épen nincsen; nem találod-e te a most felsorolt ada-
tokat is eléggé nyomós érveknek arra, hogy az ész-
és számféle princípiumot hamisnak és veszedelmes-
nek deciaráid? Arius püspökei százan meg százan 
voltak, hasonlóképen a donatisták. Hát a mai schi-
smatikusokat nem ismered ? Vagy talán azok nem 
valóságos, felszentelt, püspökök? Nem az apostolok 
utódai? Ó mily fényes volt az angol egyház, mielőtt 
elszakadt és eretnekségbs esett ! Mind előre látta ezt 
Krisztus urunk, hogy az apostolok, a pásztorok, kö-
zött fognak támadni ragadozó farkasok, kik nem 
kimélik a nyájat, — de tévesen beszélnek; de egy-
szersmind azt parancsolja a híveknek, hogy az 
olyanokat kerüljék és erősen álljanak az egyház 
hitében, melynek isteni segélyét miudenkorra meg-
ígérte, de az egyes tagoknak tév mentességet nem köl-
csönzött, hanem csak az egész egyháznak Péter által. 

A mondottakból én azon következtetést vonom, 
hogy mindaz, ki keresi az igazságot, mennyei vilá-
gosság mellett meg is találja és hogy csak az nem 
birja eloszlatni kételyeit, ki szántszándékkal teker-
vényes alagutakat keres. — Qui quaerit legem, reple-
bitur ab ea et qui insidiose agit, scandalisabitur 
in ea. 

Végre pár szót a jezsuitákról. Mint irod, azok 
téged megdöbbentettek. Szavaid így hangzanak : 
„Olvastam a jezsuitáknak a „M. Államban" hozott czik-
két az unUnimis eonsensusról. Ezen czikk, okoskodás. 
megdöbbentett, rideg sírba temetvén az előttem annyira 
magasztos „quod semper, ubique et ab omnibus" eszmét, 
valót és hitet. Mert hogy a concilium parlament legyen, 
nem hittem." — É n neked a jezsuitákról kettőt mond-
hatok, t. i. hogy a ki ismeri őket, az nem fél tőlük, 
— továbbá, hogy nekik hitelt adhatsz mindenben s 
ha nyomdokaikon haladsz, biztositlak a mennyor-
szágról. Énnekem volt szerencsém huzamos idő alatt 
jól megismerni szt. Ignácz bámulandó fiait. Nem 
egyszer hallottam Bécsben, mint figyelmeztetik a 
rationalista egyetemi tanárok ex cathedra a jövő 
reménydús oszlopait e szavakkal: Si cum jesuitis, 
non cum Jesu itis! De hogy mennyire törekesznek e 
philosophus urak Jézus utain járni, több izben vol-
tam kénytelen tapasztalni, különösen akkor, midőn 
egy nem jezsuita, de bécsi kanonok, dogmatica-taná-
rom, volt Rector magnificus. Hogy láziták fel szé-
keikről e hitetlen rationalisták a botokkal összecső-
ditett egyetemi ifjúságot nem a jezsuiták, de a clerus 
ellen ! Csak nagy számunknak köszönte a Rector, 
hogy ismételve ki nem dobták. 

Tudod-e, miért dühöng ellenük annyira a po-
kol? Mert az egyháznak leghatalmasabb védbástyá-
ját képezik. Ezért töröltették el szegényeket 1773-ban 
a gyenge XIV.. Kelemennel; de épen ezért állitá fel 
őket újra 1814-ben a tapasztalatokban megedzett 
VII. Pius. 

De továbbá én nemcsak őket ismerem, hanem 
műveiket is. Azt ki merem jelenteni, hogy jezsuita 
által kiadott könyvre, mint tekintélyre, liivatkozha-
tol, mert tudományos és igazságot tartalmaz, mely-
nek ellenkezője úgy foszlik szét, mint mikép elpáro-
log a köd a nap fénye alatt. Tehát ha lerinei szent 
Vinczének hire3 mondatát: Quod semper, quod ubi-
que, quod ab omnibus creditum est, — ott is, ahol 
te olvastad, jezsuiták értelmezték, fogj velük kezet, 
adj nekik hitelt, mert különben, légy meggyőződve, 
saját szövétnekeddel sötétben bolyongasz, in lumine 
tuo non videbis lumen. Én azon czikket nem olvas-
tam, nem férhettem hozzá, tehát csak teutánad 
mondom, hogy jezsuiták irták. Nekem egyébiránt 
mindegy, akárki irta. Én elmondom, miképen kell 
értened. Ha ott is így volt, add meg magad kettőnk-
nek; ha másképen, akkor nem jezsuita tollából folyt, 
tehát nekem higy. 

Lerinei sz. Vincze az 5. században élt. Egy kis-
terjedelmű, de nagybecsű, könyvet irt, melynek czi-
me „Commonitorium adversus haeresesEbben a 
támadt eretnekeket midőn czáfolja, többek közt avval 
argumentál, hogy azért hamis az u j tan, mert azt se 
mindig, se mindenütt, se minden keresztény, nem 
hitte. Amit mindig, mindenütt és minden ember hitt 
az egyházban, annak igaznak kell lenni, az nem 
lehet nem igaz mert annak az apostoli hagyomány-
ból kell erednie. Vagyis ezen elvnek positiv értelme 
van. Negativ jelentésben nem vehetjük úgy, hogy az 
nem volna igaz, vagy bizonyos, amit nem hittek 
mindenkor explicite. Ezen értelem ellen óvást tesz a 
contextus. A logika, kritika és hermeneutika szerint 
a contextusra tekintettel kell lennünk, mert abból 
látjuk, miről van szó és mily értelemben kell venni 
az egyes mondatokat. De még ha a szövegre se 
tekintenél józan, gondolkodó eszed tilt el attól, 
hogy exclusiv vagyis negativ jelentést adj ez elvnek ; 
— mert különben a deuterocanonicus könyvek hite-
lességének és isteniségének vége lenne, amit gon-
dolni is egyátalán absurdum és szent Vinczének esze-
ágában se volt, kinek igen jól kellett tuduia a ko-
rabeli controvers vitákat a szent könyvek canonici-
tása felett. Vagy neked nincs tudomásod arról, hány 
hitágazat definiáltatott az ötödik század óta, melye-
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ket azelőtt csak implicite hittek? Azt igen jól tudod, 
hogy az egyház akkor emeli fel szavát, midőn szük-
ségesnek látja, akkor definiál ünnepélyesen, midőn 
a keletkezett tévtanok vagy támadt eretnekek erre 
felhívják. Nem tartottad te a bibliát Istentől ihle-
tettnek? Es lá-d, mégis csak a vatikáni zsinat defi-
niálta, hogy a szent irás minden egyes könyvét iste-
nileg sugaltnak kell hinnünk. „Aki nem hiszi, hogy 
a szent irás könyvei Istentől ihletettek, — az nem 
katholikus. — Si quis sacrae Scripturae libros divi-
nitus inspiratos esse negaverit, anathema sit." (can. 
4. cap. 2. sess. III. die 24. April. 1870.) Hogyha ezt 
minden megkeresztelt ember minden időben és min-
den helyen hitte, miért kellett ma definiálni? Még 
se veszed észre, hogy az igaz tanok meghatározá-
sára nem teljes, nem kimeritő, nem szabatos, axióma 
szent Vinczének egészen más értelemben használt 
hires mondata ? Egy, csupán egy, csalhatlan szabá-
lyunk van, melylyel mérjük, vizsgálhatjuk és meg-
tudjuk, melyik az Istentől kinyilatkoztatott igazság 
— s ez az élő és folyton tanitó anyaszentegyház, 
vivum Ecclesiae magisterium. Az atyák és tudó-
sok tanai és tételei annyit érnek, amennyire azokat 
az egyház becsüli. 

E szavaimból szükségképen következik, hogy 
míg egyrészről a te eszméd vagy valód vagy hited 
(magad se tudod, micsoda) gyermekálom : addig 
másfelől a te zsinati tudományod rettentő torz. 

A zsinat világért se parlament. Erre téged 
soha se fog tanitani jezsuita, de még más okos em-
ber se. A zsinati atyák felett a Szentlélek lebeg. Reg-
num meum non est de hoc mundo. Az egyház Isten 
országa, ennek tanai mennyei tanok. Ezen égi tanit-
mányt hirdeti ki ünnepélyesalakban a zsinaton ösz-
szegyült és képviselt egyház, a pápa körül csopor-
tosult episcopatus vagyis a Péter-apostoli collegium. 
De valamint Róma püspöke vagyis a szentszék, a 
primátus, nem ihletett, csak tévmentes: épen úgy a 
fej tagjaival együtt, a teljes egyház, az egyetemes 
zsinatis csalatkozhatlan, de korán se inspirált. Te-
hát bármely hit- vagy erkölcstan ünnepélyes hirde-
téséről, definiálásáról, legyen szó, a zsinati atyák 
épen úgy kutatnak, épen úgy fürkészik és vizsgál-
ják az élő egyházi tant, mint a pápa, hogyha maga 
itél. Es minthogy az egyesek búvárkodásának ered-
ménye különböző lehet: semmiképen se ellenkezik 
a zsinat szentségével és méltóságával, ha tudomá-
nyos meggyőződését váltig vitatja minden egyes Iiit-
biró; de sőt, inkább erre nemcsak feljogosítva, hanem 

istenileg kötelezve is kell magát éreznie valamennyi 
püspöknek. 

Nem lépem tehát át a határt, ha azt mondom, 
hogy a dogmatica és ius cononicum fogalmaidat 
mindenben nem tisztázták. Önkénytelenül is eszembe 
jut Horác verse: Non omnes, qui cytharrm habent, 
sunt cytharoedi. Már legalább a lényegeseket, a 
quintessentiát, tanithatnák az iskolákbau. 

K. B., nem akarok azon elvre gondolni : Nem 
akarásnak nyögés a vége, — Contra nolentes nulla 
valet disputatio, annál kevésbbé, mert e feltevés 
ellen jóelőre tiltakoztál; ennélfogva soraimat a ko-
ronás költő azon szavaival zárom: Ha Istenben bizol, 
kevés felakadásod lesz, mert az igaz ember habozni 
nem szokott. — Jacta super Domiuo curam tuamet 
ipse te enutriet,non dabit in aeternum fluctuationem 
iusto. Isten veled ! Bartha Tamás. 

A porosz püspöki kar főpásztori körlevele. 
A porosz kath. egyház alulírott püspökei egyházmegyéik ft . Clerusának 

üdvöt és áldást az Urban ! 

A f. é. márczius 11-én hozott iskolafelügyeleti törvény 
az iskolát, mely kezdettől fogva minden kezesztény á l lam-
ban az egyház leánya volt s mint ilyen általa szeretve ápol-
tatott , kizárólagosan az állam kezeibe adván, bennünket, 
szent Bonifácz sírjánál egybegyűlt püspököket, következő 
nyilatkozatra kényszeritett, melyet ezennel az egyházme-
gyék ft . papságához intézünk. t 

Tekintetbe véve, mennyire ellenkezik e törvény az 
egyház szellemével, mi nem mulasztottuk el akkor , midőn 
e törvény javaslatképen tárgyalás és eldöntés végett mind-
két ház elé terjesztetett, részint ezekhez benyújtani indokolt 
tiltakozásunkat, részint pedig e javaslatnak törvénynyé 
emeltetése után császár és király ő felségéhez közvetlen 
kérvényünket felterjeszteni, hogy e törvénytől a szentesí-
tést vonja meg. Végre, midőn e törvény mégis szentesítést 
nyert, közös nyilatkozatot intéztünk az államministerium-
hoz, melyben nyíltan kimondottuk, hogy az u j törvény 
által az egyháznak lényeges és elsajátithatlan jogai sértet-
nek meg, másrészt pedig ugy az államra, mint az egyházra, 
nézve fenyegető veszélyek idéztetnek általa elő. 

Ily meggyőződéstől áthatva az uj törvényhez se meg-
egyezésünket, se elismerésünket, nem adhattuk. Minthogy 
azonban ugy püspöki tisztünk, valamint Krisztus U r u n k 
szeretete, parancsolja, hogy erőnkhez képest mindent meg-
tegyünk a veszélyek és kár elhárítására s minthogy nincs 
földön hatalom, mely az isteni üdvözitő által r eánk bizott 
kisdedekről való gondoskodás alól felmenthetne: el vagyunk 
tökélve az u j törvény által anyjától, az egyháztól, elvileg 
elszakított iskola javára ezután is mint ezelőtt pásztori kö-
telmeinket mindaddig buzgón teljesíteni, míg az teljesen 
lehetetlenné nem fog tétetni. 

Azon szilárd hitben, hogy egyházmegyéink összes 
lelkészei velünk egy véleményen vannak, a következő rend-
szabályokat és intéseket t a r t j uk alkalomszerűeknek : 
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1) Minden plébános tartozik a plébániájában levő isko-
lák felett a helyi felügyeletet gyakorolni anélkül, hogy 
erre nézve valamely különös püspöki engedélyre volna 
szüksége. 

2) Szükséges azonban ilynemű engedély akár a ke-
rületi iskolafelügyelet, akár a helyi felügyelőt, gyakorolha-
tására, ha a hely az illető lelkész plébániájába nem t a r -
toznék. 

A már eddig is ténylegesen működő iskolafelügyelőkre 
e szabály nem terjesztetik ki. 

3) Azon esetben, ha a papi iskolafelügyelőktől oly 
dolgok kivántatnak, melyek akár papi, akár egyházi, köte-
lezettségeikkel összeütköznek: nem tehetik le az illetők 
hivatalaikat a püäpöki ordinariatushoz intézendő előleges 
bejelentés nélkül. 

4) Az illető lelkipásztorok köteleztetnek püspöki ha-
tóságaikhoz jelentést tenni akkor is, ha a reájuk ruházott 
iskolafelügyelőség államilag mogvonatnék vagy ha h iva-
táskörükbe vágó bármily nevezetesebb változás életbelépte-
tése szándékoltatnék. 

5) Bennetek azonban, drága testvérek, bizunk, hogy 
ezentúl is kettőzött buzgósággal fogtok a keresztény neve-
lés körül fáradozni, a vallást tanítani és az ifjúságnak min-
den iráuybani tudományos kiképzésében el nem fogtok lan-
kadni-

6) Ennélfogva szeretettel, tisztelettel és részvéttel 
foartok a tanítók iránt viseltotni mint munkatársaitok i ránt o 
s nekik szavaitok, müködéstek és életetok által folytono-
san az erényes és istenfélő élet példányképnül szolgálni. 

Záradékul , szívből szeretett testvérek, a jelen nyo-
masztó viszonyok szomorúságai és szorongattatásai között 
el ne csüggedjetek, a félreismerés, megvetés cs bántalmak, 
m?lyek annyi oldalról intézvék ellenünk, jut tassák emléke-
zetetekbe az apostol intő szavait : 

„Minden viszonyokban mutassátok meg, hogy az Ur 
szolgái vagytok, nagy türelem által a szomorúságban és 
szorongattatásokban, aggodalmak- és csapásokban, fogság-
ban, lázadásban, fáradságban, virrasztásban és böjtölésben, 
szemérmetességgel, okossággal, tűrolemmel, vidámsággal 
és Szentlélekkel, őszinte szeretettel, az Ur erejével és az 
igazság fegyvereivel jobbra és balra, tisztelet és gyaláztatás 
között jó és rosz hírben ; csábitóknak tekintve, de mégis 
igazak levén, ismerteknek látszván s mégis ismeretlenek 
levén; mi meghalunk és íme, mi élünk, kínoztatva, de meg 
nem öletve, szomoritva é3 mégis vidáman, oly szerényen s 
mégis annyiakat gazdagitva, mit sem és mégis mindent 
bírva." Korint. II . 6. 4. 

Imádkozzatok a Mindenható Istenhez, hogy próbái ta-
tásunk napjait rövidítse meg, egyházának áldozatkész pa-
pokat, jámbor tanítókat, hü munkásokat, adjon és mind-
nyá junknak az ideiglenes szenvedések után a béke hazá j á -
ban az örök nyugalom gyümölcsét elérni engedje. Ami 
Urunk Jézus Krisztus áldása legyen mindnyájatokkal ! 

Kelt Fuldában, 1872. april 11-én. 
Pál kölni érsek. Henrik boroszlói hgpüspök. József Péter 
limburgi püspök. Lőrincz Kristóf fuldai püspök. Konrád 
paderborni püspök. Mátyás trieri püspök. Lothar leuciai 
püspök i. p. a freiburgi érsekség gondnoka. Fülöp ermo-

landi püspök. János Barnát münsteri püspök. Vilmos h i l -
desheimi püspök. A culmi püspök nevében Klingenberg 
átalános helyettnök. 

Mi vigasztalja a katholikusokat ? 

II . 

Lesznek azonban sokan, k ik azt mondják, hogy nekik 
megvan azon sziklaszilárd hitük, melyről szóltunk s mely 
szerint erősen hiszik, hogy Isten egyházát el nem hagyja s 
hogy a végdiadal az egyházé lesz ; de másrést l e h e t e t -
l e n , h o g y s z i v ü k m é l y é b e n m e g n e r e n d ü l -
j e n e k , m i d ő n l á t j á k , m i l y ó r i á s i l é p t e k k e l 
h a l a d a r o s z n a p r ó l n a p r a a n é l k ü l , h o g y v a -
l a k i m é g c s a k s e j t e n i i s b í r n á , h o l f o g a z 
m e g á l l a p o d n i s e g y á t a l á n n e m k é p e s e k 
b e l á t n i , m i é r t e n g e d i a j ó I s t e n , h o g y a g o -
n o s z s á g e n n y i r e d i a d a l m a s k o d j é k a z i g a z -
s á g f e l e t t s r o m o k k a l e l b o r í t s a a z e g é s z 
k e r e s z t é n y t á r s a d a l m a t . Ez az, mondják, mi b á -
nattal , fájdalommal, tölti el sziveiket. 

Bánatuk, fájdalmuk, ezeknek jogosult ugyan, de azt 
enyhíteni e földön senkinek sincs hatalmában, mert ehez 
oly előrelátás, oly mély bölcseség, kivántatnék, minő halan-
dóknak nem adatott. Istennek titkait gyarló elmével k i 
érné fe l? De nem szabad szemünk elől téveszteni azt, hogy 
minden rosz a világon azért van, miszerint vagy büntetésül 
vagy megpróbáltatásul szolgáljon. S épen azért, mert a 
rosz büntetés és megpróbáltatás, szükséges, hogy azoknak, 
kikre azt Isten bocsátja, fájdalmat, bánatot, okozzon. IIa 
pedig mi mindig tudnók, mily czélból bocsátja Isten reánk 
a roszat s ismernők azon határ t , melyon túl a rosz nem fog 
többé felettünk hatalmat gyakorolhatni, fájdalmunk s b á -
natunk a rosz felett nem lenne tökéletes, talán nem is b á n -
kódnánk miatta, fá jdalmat se éreznénk a megpróbáltatás-
ban. Ez pedig meghiúsítaná azon czélt, melyért Isten a 
roszat reánk bocsátja. Azért jó, hogy Isten t i tkait előttünk 
elrejtette. Nekünk elég legyen a tudat, hogy mindazon rosz, 
mi a kereszténységet éri, a gondviselés örök utaiba beleil-
lik, Isten azt örök torveibe belevette és hogy Isten soha sa 
engedné meg a roszat, ha az üdvösségünkre nem szolgálna. 
Isten azon roszból, mi a keresztény társadalmat éri, min-
dig jót hoz ki, sokszor nagyobb jót, mint aminőt a rosz 
nélkül elérnünk lehetne. Tebát azon nem remélt gyors ba-
ladás, roppant kiterjedés, mely a gonoszságot napjainkban 
oly félelmetessé teszi s mely minket hü katholikusokat oly 
mély bánattal és szomorúsággal, sőt félelemmel, eltölt, Isten 
legbölcsebb végzésében rejlik, általa engedélyeztetik s egy 
részét képezi azon tervnek, melyet ő az egyházról örök-
től fogva magának alkotott s mely tervnek minden leg-
kisebb része valósulni fog ugy, amint ő azt öröktől fogva 
elhatározta s akar ta . 

Azért nekünk ezen sok gonoszság miatt bánkódnunk 
és szomorkodnunk illik s kell, mert ezen bánkódás és f á j -
dalom is az isteni tervezet keretébe tartozik. De másrészt 
illik s kell, hogy midőn szomorkodunk s bánkódunk, n y u -
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godjunk meg a gondviselés határozataiban s teljes biztos-
sággal reményeljük, miszerint végre is ezen sok r03zból az 
egyház számára sok, igen sok, jó fog származni, annyi, 
mennyi bőven meghaladja azon sok roszat, mit most szen-
vednie kell. Akár büntetésül engedte a legigazságosabb 
Isten az egyházra ezen sok roszat, akár véghetlen irgalmá-
ból megpróbáltatásul küldötte azt reánk, mind a két eset-
ben megmérhetlen hasznot húzhatunk belőle, ha Isten ujját 
ismerjük fel benne, megalázódunk, végzéseiben megnyug-
szunk s a roszat eszközül használjuk a r ra nézve, hogy I s -
tenhez minél inkább közeledjünk. Miért is ragaszkodnánk a 
világhoz, mely minket ellök, bántalmaz, mely a legszenteb-
bet lábbal tiporja ? 

Bánkódjunk tehát, szomorkodjunk, a világ gonosz-
sága miatt, mert ezt így akar ja legjobb atyánk a menny-
ben. Megmondta ezt nekünk üdvözítőnk előre: „ A m e n 
d i c o v o b i s , q u i a p l o r a b i t i s e t f l e b i t i s v o s ; 
m u n d u s a u t e m g a u d e b i t , v o s a u t e m c o n t r i -
s t a b i m i n i ; - — s e d t r i s t i t i a v e s t r a v e r t e t u r i n 
g a u d i u m . . . E t g a u d i u m v e s t r u m n e m o t o l -
l e t a v o b i s . Joann. 16, 20. 

Ez a keresztény életbölcseség : bánkódni, hogy o bá-
natból hasznot húzzunk, megnyugodva Istennek legszen-
tebb végzésén, erősen hangoztatva a Miatyánk e szavait • 
„L e g y o n m e g a t e a k a r a t o d , m i k é p e n a 
m e n n y b e n , a z o n k é p e n i t t a f ö l d ö n i s . " 

Mondd azért Kempissel bánkódó katholikus : „U r a m, 
m i j o g o m v a n p a n a s z k o d n i , h a m a g a m r a 
h a g y s z ? V a g y mi o k o m v a n b e r z e n k e d n i , ha> 
a m i t k é r e k , n e m t e s z e d m e g ? — T e u r a m 
m i n d i g u g y a n a z v a g y é s m a r a d s z ö r ö k k k é , 
m i n d i g j ó , i g a z é s s z e n t , j ó l , i g a z s á g o s a n é s 
s z e n t ü l v é g e z v é n s b ö l c s e s é g g e l r e n d e z v é n 
m i n d e n e k e t . " I I I K, 40 f. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , április 21. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Folyt.) 
Azt állitottuk utolsó levelünkben, hogy Pestváros hatósága 
hamis elveket állit fel, minő a többi közt az, hogy egy vá-
rosi hatóságnak áll jogában s kötelességében a vallás ha-
gyományos tisztasága felett örködni, bizonyos dogmák be -
csempészését meggátolni, tehát az Isten rendelte hiorarchia 
felett joghatóságot gyakorolni a kath. egyházban. Es azt 
mondottuk, hogy az egyháznak, a pápának, püspököknek, 
papoknak, kötelessége a hivek közt felállított hamis elveket 
kiigazítani, az igazságot ezek ellenében hangosan hirdetni, 
a félrevezetetteket jó útra téríteni. Sőt még azt is hozzá-
tet tük, hogy a hivek egykoron kötelességmulasztásról fog-
ják vádolni azokat , k iknek kötelességszerül eg kellett vol-
na a hamis elvek ellen felszólalni. 

Ezen állításainkból egy jot tát se vonunk vissza, söt 
azokat szántszándékosan ismételtük. De ezzel se elégszünk 
meg, hanem az állításainkban foglalt elvet hogy mikép 
kelljen érvényesíteni, röviden elmondjuk. 

A közös iskolák, melyekből az egyház k izára t ik vagy 
melyekben megtüretik ugyan, de mint alárendelt hatóság, 

ellenkeznek az egyháznak Isten adta jogával, docete omnes 
gentes, praedicate evangelium, stb. s azért a kath, papság-
nak ezen intézmények ellen minden szabad úton s módon 
küzdenie kell, küzdeni az által, hogy az elközösitendö 
kath. iskolákat magának vindicálja, ha kell pör út ján, a 
közösek mellé uj kath. iskolákat állítson, ezeket teljesen fe l -
szerelje, a verseny tekintetéből, ha lehet, a közöseket mind 
felszerelés, mind tanerők, tekintetében túlszárnyalni i pa r -
kodjék, a híveket felvilágosítsa az egyház szándékáról, e l -
mondja, miért nem holyesli a közös iskolákat, miért sürgeti 
a felekezetieket, felkivja őket, hogy támogassák egyházi 
elöljáróikat kath. iskolák felállításában, fentartásában és 
ha a hivek lanyhák, âluszékonyak, iparkodjék őket feléb-
reszteni főleg azáltal, hogy minden alkalommal kimutat ja 
a roppant különbséget a katholikus és közös iskolák 
közöt t , hivatkozva még a másvallásuakra i s , k iknek 
nem kell közös iskola, hanem saját jaikat megtar t ják , vé -
delmezik. Ezt s ebez hasonlókat tenni kötelessége a kath. 
papságnak mindazon országokban, melyekben a közös is-
kolák behozatnak; Ha nom teszi, kötelességét mulasztja, a 
hivek tekintetéből iszonyú folelősséget vesz vállaira. P r o -
pterea pastores audite verbum Domini ! Haec dicit Dominus 
Deus: Ecce ego ipse super pastores requiram grogem meum 
do manu eorum et cessare faciam eos, ut ultra non pascant 
gregom, nec pascant amplíus pastores semetipsos : et l ibe-
rabo gregem meum de ore eorum et non erit ultra eis in 
escam, Quia haec dicit Dominus Deus: Ecce ego ipse re -
quiram oves meas et visitabo eas. Ezech. 34, 9—11. 

És azt tapasztaljuk, hogy a közös iskolák ellen a papság 
minden országban a leghatározottabban küzdött s küzd 
folyton. Emlékezetbe idézzük Vicari Hermannak szenve-
déseit, a schvoizi s legújabban az osztrák püspökök erélyes 
fellépéseit. Miért küzdöttek ezek mind oly elszántan a közös 
iskolák ellon? Talán juxot csinált nekik az államhatalom-
mali küzdelem? Avagy nagy élvezet volt a liberális sajtó-
nak támadása? Nem. Ok küzdöttok, mert kötelességük az 
egyház joga felett őrködni, kötelességük az egyháznak az 
iskolára való befolyását védeni, fentartani , kivívni, köte-
lességük vallásos nemzedéket nevelni iparkodni s azért 
semmi áldozatot se kimélni. Ezért küzdöttek legújabban az 
osztrákpüspökök s papság a közös iskolák ellen. 

A római pápa, az egész világegyház főpásztora, ez 
ügyben szavát nem egyszer hallatta. Tessék megolvasni 
1850 nov. 1 „In consistoriali.," 1851 sept. 5, „Quibus luctuo-
sissimis," 1856 decz. 15 „Nunquam fore.", 1862 jun. 9. 
„Maxima quidem.", allocutióit s 1864 jul. 14-én a freiburgi 
érsekhez, Vicari Hermannhoz intézett „Quum non sine" 
levelét." 

De itt van a szentatya által kiadott Syllabus errorum 
nostrae aetatis. 44- Civilis auctoritas potest se immiscere 
rebus, quae ad roligionem, mores et regimen spirituálé per-
tinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas Eccle-
siae pastores ad conscientiarum normám pro suo munere 
edunt, quin etiam potest de divinorum Sacramentorum ad-
min i s t ra t ion et dispositionibus ad ea suscipienda necessa-
riis decernere. íme itt van Pestvárosnak határozata elvetve 
már 8 év előtt. 

De monjüuk tovább. 45 Totum scholarum publicarum 

« 
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regimen, in quibus juventus christir.nae alicujus Reipubli-
cae instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua 
ratione exceptis, potest ac debet attribui aűctoritati civilt 
et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicumquo aűctoritati 
recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum, in 
regi mine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut 
approbationo magistrorum. 

46. Imo in ipsis clericorum seminariis methodus stu-
diorum adhibonda civili aűctoritati subjicitur. 

47. Postulat optima civilis societatis ratio, ut populä-
res scholae, quae patent omnibus cujusque e populo classis 
pueris (közös iskolák) ac publica universim instituta, quae 
litteris severioribusquo disciplinis tradendis et educationi 
juventutis curandae sunt destinata, eximantur ab omni 
Ecclesiae auctoritate, modératrice vi et ingerentia plenoque 
civilis ac politicae auetoritatis arbi tr io subjiciantur ad 
imperantium placita et ad communium aetatis opinionum 
amussim. 

48. Catholicis viris probari potest ea juventutis inst i-
tuendae ratio, quae sit a catholica fide et ab Ecclesiae po-
testate sejuneta , . . 

Ezek után fordítsuk figyelmünket Magyarországra, 
mert egykori cultusministerünk a közös iskolák törvényé-
vel megajándékozott minket is. Mi történt nálunk a kath. 
iskolák mellett s a közösek ellen? E tekintetben hálásan 
emlékezünk meg a kalocsai érsekről, H a y n a l d L a j o s 
ő nmgáról, ki a népiskolai törvényjavaslat ellen, mely a 
közös iskolákat hozzánk behozta, szólott. Álljanak itt buz-
ditásul szavai : „Nyilatkozom elvben a törvényjavaslat 
ellen, pedig nemcsak azon kötelességemnél fogva, melylyel 
egyházamnak a közös iskolák által fenyegetett szent ügye 
iránt tartozom, hanem hazám felvirágzása iránti szivbeli s 
őszinte részvétemnél fogva is, melynek egyik főfeltételeül a 
vallásos népnevelést tekintem . . . . En tehát szemközt a 
veszélyekkel következetesen kivánom, hogy a gyermekek 
nevelésébon minden kikerül tessék, mi őbennük a jövő 
nemzedék vallásos meggyőződését alááshatná. S ez az oka, 
hogy a törvényjavaslatba vett közösiskolai rendszer s épen 
azért a törvényjavaslat ellen nyilatkozom." 

Hála Istennek, ezt nyilt, erélyes, főpapi szó volt az 
egész ország előtt a közös iskolák ellen. 

Hasonló erélylyel támadta meg Eötvös közösiskolai 
rendszerét K r u e s z C h r y s o s t o m főapát ő mlga s hatá-
rozottan kimondotta, hogy „elvek s meggyőződése paran-
csoltak vele, midőn a törvényjavaslatot nem pártolta." 

Ezen főpapi szavak megmutat ják az utat , melyen 
minden lelkipásztornak haladnia kell a közös iskolákkal 
szemben. 

Kell példa a gyakor la tban? Ott van E g e r n e k f ő -
p á s z t o r a s f ő k á p t a l a n a , o t t a n a g y v á r a d i 1. sz. 
k á p t a l a n . Ezek megmutatták, miként kell a közös isko-
l ák ellen fellépni. Hallatlan áldozattal nyitottak minden 
közös iskola mellé katholikus iskolát s ez által azokat üre-
sekké tették. Ott van a s z é k e s f e h é r v á r i s k a s s a i 
püspök nyilt, határozott, fellépése. Ott van Ó - B u d á n a k 
rettenthetlen plébánosa. Ez mogmutta, mit tehet egy lelkes, 
bátor, plébános iskolái mellett. 

Most csak azt kérdezzük, megtett-e a kath. papság 

egész Magyarországon, főleg az ország szivében, Pesten, 
minden kitelhetőt, hogy katholikus iskoláit megvédje, ha 
kell, ujakat nyisson s fentartson ? 

E kérdésre feleljen magának mindenki. Pestre nézve 
felelünk mi s feleletünk azt mondja, hogy akkor, midőn a 
város a közös iskolákat behozta, b e h o z t a e g y h a n g ú -
l a g , n e m i n e c o n t r a d i c e n t e , a k a t h . p a r o c h i -
a l i s i s k o l á k a t i s m é t n e m i n e c o n t r a d i c e n t e 
e l f o g l a l t a , k ö z ö s e k k é t e t t e s B u d a - P e s t n e k 
1869. ó t a n i n c s e g y e t l e n e g y k a t h . i s k o l á j a s e » 
kivéve az angolapáczákét és szürkenénikókét. 

(Folyt, köv.) 

ALSÓ-SZÖLNÖK, april 2. E g y h á z m e g y e i t a -
n á c s k o z m á n y . Még ezévi tavasz folytán méltóságos 
püspök urunk általa csak ezután kitűzendő napon Szombat-
helyre tanácskozmányt hirdet, melyre a külső papságból az 
alesperes urak és kerülotoukint egy-egy választott áldozár 
hivatalosak. A tanácskozmány tárgyául kitüzetett a vesz-
prémi püspöki megyében 1844-ben alakult Domonkosinté-
zethez hasonló papi nyugdíjintézet alapítása. Ez okból a 
nevezett Domonkosintézet alapszabályai előre közöltettek 
velünk, hogy Összevetve azokat a szűkölködő papok a lap-
j á ra nézve fenálló pűspökmegyoi rendelvényekkel, az ügy 
felett kerületenkint tanácskozzunk. 

Forró hálát rebegnek a jkaink méltóságos püspök 
urunknak munkaképtelen és aggkorunk gondmontes bizto-
sítását czélzó ezen kezdeményezéseért. De látva az ur sző-
lejében sok buzgó munkásnak anyagi gondokkal terhes 
életét, tovább nem vagyunk képesek keblünkbe fojtani 
magunk és számos elvtársunk azon forró óhaját, vajha ez 
irányban is történnék valami, nevezetesen kívánatosnak 
tar t juk , hogy a megyoi tanácskozmány az eléje tett ügyet 
sikeresen befejezvén, oly alázatos kérvénynyol forduljon 
püspök urunk ő méltóságához, miszerint még ez évben, 
talán az őszi coronák után, ujabb tanácskozmányt össze-
hívni kegyeskedjék az emiitett és sok más, részint anyagi, 
részint szellemi, dolgot illető égető kérdés megoldása végett. 

Mult hónap 5-dikén megyénk szentszéki jegyzőjét 
veszté, a hivatalos teendőiben igen szorgalmas és pontos, 
megyénk múltjára vonatkozó tanulmányaiban lankadni nem 
tudó, Lakner Endrét alig 30 éves korában R. I. P. 1877-ben 
püspöki megyénk fenállásának 100-éves jubilaeumát ülhe-
tendi. A központban mindenesetre kell találkozni Lakner 
tanulmányait folytatni kész egyénnek, ki a jubiláris évet 
egyházmegyénk monographiájával megörökitse. 

Zsemlics J. 

RÓMA, április 6. V o r s a k k a n o n o k s a p á r i s i 
l ' U n i v e r s . A jó hirnév egy nélkülözhetlen kincs, mely-
nek hiánya sajnos meztelenségben mutatja fel az embert a 
világ előtt. Bűn tehát, ha embertársunk jó hírnevét minden 
alapos ok nélkül bántani vagy csak távolról is gyanúba 
hozni törekszünk, főleg, ha egy közelismerésben részesülő 
s egyházi téren magas ranggal felruházott személynek elv-
hűsége vagy hivatása iránt viseltető őszintesége vonatik 
kétségbe. Azért meglepetésemhez, midőn az „Osservatore 

-
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Romano" 71-ik számában Vorsak kanonok úr nyilatkozata 
ötlött szemembe, eleinte ama remény is párosult, vajha most 
az emiitett kanonok úr szándékát és összeköttetési minősé-
gét az olasz kormánynyal, miben őt a magyar egyház auto-
nómiai határozatainak olasz nyelvre eszközlött fordíttatása 
által véltük lenni, okadatolná vagy erről legalább minket 
kielégitő felvilágosítást nyújtana. Azonban, fájdalom, a 
nyilatkozattal nem lőhetünk megelégedve. 

Noha pedig a fentisztelt kanonok úr nyilatkozatát 
csak a „L'Univers" szemrehányásai miatt közölte, mind-
azonáltal mivel e franczia lap meghazudtolására közzétett 
feleletében egyszersmind tagadása rejlik azoknak, miket e 
becses lapok hasábjain főt. Halász úr k ívánatára közöltem, 
indíttatva érzem magam nt. szerkesztő úr engedőiméből 
röviden indokolni azt is, miért nem vagyok megelégedve a 
nyilatkozattal ? 

Lássuk mindenekelőtt Vorsak úr védelmét. Három 
pontra osztja azt, melyek elsejében áll i t ja, hogy a magyar 
kath. congressus elaboratumát egy benső bará t ja számára 
magán tanulmányozás végett, ford í t ta t ta le olasz nyelvre_ 
Dicséri ezután a magyar egyház szervezetének dolgozatát. 
Második pontban ugyané szervezeti dolgozatnak értelme-
zését adja, melynél fogva az kizárólagosan csak a magyar 
egyházi javak administratiója körül forog , mihez forró 
kivánatát csatolja, hogy bár a kormányok az egyházi j avak 
kezelési kérdésében szem előtt t a r tanák a magy. autonomia 
bölcs határozatait. Végül a harmadik pontban tagadja, 
hogy a fordítás eszközlésével az olasz külügyér által bíza-
tott volna meg. Ez nyilatkozatának tartalma. 

Hogy a magyar kath. congressus önkormányzatának 
szervezeti dolgozata szorosan véve katholikus (rigorosa-
mente cattolico), hogy az a magyar egyház szervezésére 
nagyon is czélszerű, hogy ennélfogva az ország jeles főpap-
j a i által koszorúzott tekintélyes gyülekezetnek elaboratu-
mát ok nélkül gyanúsítani vakmerőség volna, azt senki se 
tagadja, gondolom még „L'Univers" se, mely ellen nyi lat-
kozni jónak látta a kanonok úr. — De hogy a magyar kath. 
congressus többségének dolgozatát olasz nyelvre csak ma-
gán tanulmányozás végett egy benső bará t ja számára fo r -
dí t ta t ta volna le, azt hajlandó vagyok határozottan k é t -
ségbe vonni. Hogyan is képzelhető, hogy egy külföldi, kinek 
a magyar ügyekhez semmi köze, a magyar autonómiának 
őt semmikép sem érdeklő hosszú dolgozatát magán élvezet-
ből tanulmányozza? Azonban eltekintve ettől, úgyszintén 
mellőzve benső óhajának az előbbivel különös összhang-
zásban lévő említését is, mely szerint a magyar congressus 
elaboratumát idegen kormányok asztalain szeretné látni : 
maga a tisztelt kanonok úr állitá Halász Mihály fordító 
plébános előtt, hogy az olasz parlament számára kívántat ik 
a fordítás. Ezt maga Halász nekem nemcsak élőszóval 
mondá, hanem írásba is foglalta azok közé, miket általam 
előbbi tudósításom alkalmával a „Religio"-ban közöltetni 
kivánt. A kézirat még kezemben van s az ide vonatkozó 
hely így hangzik : „úgy látszik, hogy az ujabban összeült 
olasz parlament is olasz kath. egyházát a Magyarországban 
czélba vett autonomicus módon akarja szervezni, — l e g -
a l á b b e z e n ü r ü g y a l a t t bizta meg Halász pécsme-
gyei s jelenleg itt tartozkodó nyugalmazott lelkészt a magy. 

kath. congressus által 1871. márcz. 29-én elfogadott eredeti 
szövegnek olasz nyelvre leendő átfordításával." — Már 
pedig maga V. úr vallja nyilatkozatában, hogy emiitett 
plébános urat közvetlen ő, nem pedig a kormány, kér te 
meg a fordításra, — következőleg Vorsak úr nem magán 
tanulmányozás végett egyik bará t ja számára kivánta H a -
lász úrtól a fordítást, hanem azon ürügy alatt , hogy az 
olasz kormány kath. egyházát az említett dolgozat alapján 
szervezhesse. 

Nem kis felvilágosítást nyúj t továbbá ama körülmény 
is, hogy a nagyérdemű congressus dolgozatának magyar 
szövegére, melyből a forditás eszközöltetett s melyet több 
napig nekem is alkalmam volt szemlélni, Bonghi neve volt 
irva. A congressusi szöveg magyar példánya tehát saját ja 
volt a „Perseveranza" hírhedt szerkesztőjének, saját ja egy-
házunk dühös ellenségének, ki, — mi nyilt t i tok — a ga -
ranziai törvények alkotója, k i a ministeri tanácsosokét 
felülmúló képzettsége által az olasz kormánynak jobb keze 
és ki utóbb az egyházi javak és szerzetek mikénti bezsebe-
lését a végrehajtóknak oly bölcsen tanácsolta. Képzelhe-
tő-e tehát, hogy V. úr egy ily egyént szerencséltessen 
barátságával? vagy gondolható-e, hogy Bonghi, ki az egy-
ház ellen mindent kiaknáz, csak magán élvezetből és nem 
elferditési szándékból kivánja az autonomia határozatait 
tanulmányozni ? 

Egyébiránt legyen ennyi elég annak indokolására, 
hogy V. úrnak a „L'Univers" ellen intézett ny i la tkozatá-
val nem lehetünk megelégedve; szivböl kivánom azonban 
az igen tisztelt kanonok és pápai kamarás tisztázását. 

x. 
KONSTANTINÁPOLY. M i s s i ó i t u d ó s i t á s . 

Néhány év, főleg a keleti háború óta, Konstantinápoly v á -
rosának vallási viszonyaiban nagy, de szomorú, fordulat 
állott be. A katholikusoknak hitbuzgósága észrevehetőleg 
lankadt s ezzel együtt az igazsághozi hü ragaszkodás is 
tetemesen alább szállott. Konstantinápolyt jól ismerő egyé-
nek mondják, hogy e városnak természete húsz év óta 
egészen megváltozott, mi leginkább a nyugateurópaiakkal 
való azon sűrűbb találkozásból magyarázandó, mely a 
folytonosan emelkedő kereskedelmi forgalomnak természe-
tes következménye. Ez3lőtt harmincz esztendővel a ka tho -
likusok alig merték magokat nappal az utczán mutatni. 
Ezen rá juk erőszakolt visszavonultság sok jó oldallal bírt , 
amennyiben őket sok veszélytől megóvta. De alig mult el a 
véres üldöztetéseknek veszélye s alig nyilványit tatott a 
konstantinápolyi kikötő szabaddá, már is a rendnek s min-
den vallásnak esküdt ellenségei sürü csoportokban vonul-
tak be oda s mindaz, mit a többi Európa erkölcstele» s 
elvetemedett elemekben birt , valóságos iszapáradat gyanánt 
lepte el a szerencsétlen várost. Mintha mindaz légyottot 
adott volna Konstantinápolyban, mi a többi világot elron-
tani s erkölcsileg megmételyezni szokta, a titkos társulatok, 
határt nem ismerő fényűzés a divatokban, istentagadó i ro-
dalom, erkölcstelen képek és könyvek ; — mindez gomba-
szerüleg termett egyszerre Konstantinápolyban. A szabad-
kőművesség valóságos hatalommá nőtte ki magát itt ; van -
nak különféle angol, spanyol, skót, franczia, olasz, sat. 
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páholyok s legújabban szemtanúi voltunk azon jelenetnek, 
midőn mindezek vállvetve egy „szabadkőmüves-templom"-
nak (?) alapkövét tették le oly módon, malyet ők ünnepé-
lyesnek neveznek. 

I ly körülmények közt a katholikusok a legnagyobb 
buzgóság mellett se tehetnek egyebet, mint hogy az isten-
telen áradatnak rohamát némileg feltartóztassák azaz h á t -
ráltassák ; mert hogy egészen megállíthatnák, arról szó se 
lehet, annál kevésbbé, minthogy ezen áradat napról napra 
jobban nő. De mit is tegyen vagy húszezer katholikus s t i -
zenhatezer örmény oly városban, melynek összes lakossága 
egy milliónál többet tesz, midőn e harminczhat ezerből 
még számos oly egyént is le kell vonni, k ik vagy szabad-
kőművesek vagy egyébkép hithidegek ? Konstantinápoly-
ban a sehisma és a mohamodanismus uralkodik; az utóbbi-
nak valóban királyi fénynyel épitott mecsetjei minden 
lépten nyomon szemébe ötlenek a vándornak s a r ra emlé-
keztetik őt, hogy itt százezren vannak, kik a szellemi halál 
nehéz álmát aluszszák olyképen, hogy majdnem lehetetlen 
akár csak egyetlonegyet is közülök felkelteni. A törvények 
e tekintetben embertelenül szigorúak s kérlelhetlenek. A 
keresztény hitküldérek tevékenysége szorosan csak a ke -
resztényekre terjed ki s j a j annak, ki egy töröknek megté-
rítését magkisérlené. 

Ez volt a dolgoknak állása, midőn mgre Franchi ide 
jött . De ide jövetele által mindennek uj lendületet adott. 
Jósága a sziveket nyerte meg számára s buzgósága oly baj-
tól szabadított meg, melynek súlyát mindnyájan nagyon is 
éreztük. Kifizette az itteni latinszertartásu vicariatus adós-
ságait, mely czélra a szentatya egy millió frankot küldött 
neki. Az apostoli követnek ittléte u j életet öntött közsé-
günkbe s u j reményt adott egy jobb jövő iránt. 

Megkell azonban vallani, hogy a katholicismus állása 
itt még sokkal jobb, mint sem sok úgynevezett keresz-
tény országban. A vallásszabadság nem üres szó itt, se nem 
a gonoszságnak s a tévelynek kizárólagos kiváltsága. A 
katholikus istentisztelet tökéletesen szabad; szertartásait, 
körmeneteit, nem zavarja senki s a szerzetes nyugodtan 
viselheti ruháját , nyi that ja meg iskoláit s taní that ja az oda 
sereglő gyermekeket. 

Épezért a katholikus iskolák fénypontját képezik 
Konstantinápoly szellemi életének. Majdnem minden iskola 
szerzetesek kezében van. Iskolatestvérek, lazaristák, jezs ui-
ták , Sión leányai s irgalmas nénikék, versenyezve fáradoz-
nak az Úr szőllőjében s az Istennek áldása ra j tuk van l á t -
hatólag. Névszerint az irgalmas nénikéknek 7 háza van 
Konstantinápolyban, összesen 101 nővérrel, k ik négy kórház-
o n , szolgálnak évenkint átlagosan 1400 — 1500 betegnek. 
Ezenkívül két fiú- s két leány-árvaházat vezetnek 105, ille-
tőleg 227 ; gyermekkel, 6 iskolában 1070 kis leányt s két inté-
zetben 310 különfélerendű gyermeket tan í tanak; végre 
házról házra járva évenkint 6000 beteget látogatnak és 
körülbelül 56,000-nek visznek gyógyszert. 

Ezeken kivül még három házuk van az „Isteni sze-

retet leányainak", k ik összesen 350 gyermeket taní tanak. 
Tehát a jövő nemzedékről meglehetősen gondoskodva van, 
mit egyedül csak a törökök liberalismusának köszönhe-
tünk, k ik a vallásszabadságot sokkal lelkiismeretesebben 
védelmozik, mint Európának bármely kormánya. 

V E G Y E S E K 
— Japánból szomorú hirek érkeznek. A „Homeward 

Mail" szerint a sagai herczeg a keresztények üldöztetésé-
nek okozója s Mikado udvarának egyik főtisztviselője, 
Ewakura, vezeti a kínzásokat. Hír szerint két ezer keresz-
tény van kinzásra itélvo s Ewakura kénye kedve szerint 
végezteti a szerencsétlen kiszemelt áldozatokat. Az első 
alkalommal egyszerre 67 keresztény szenvedett vértanúha-
lált. Régebb időkben Japánban a keresztényeket keresztre 
feszítették vagy forró olajba dobták. Most agyon éheztetik, 
ruházat nélkül egészen setét lyukakba z á r j á k , egészen 
meztelenül összekötött kezekkel s lábakkal befagyott tavak 
jegére dobják, tüzes üszkökkel szájukat betömik stb. N a -
gasakiból származó hiroknek lia hitelt adhatni, az idegen 
hatalmak consulai illető kormányaikat már értesítették ezen 
borzadalmakról s közbenjárásukat felhívták. Lesz-e ered-
ménye ezen felhívásnak, azt a jó Isten tudja. — Emlékez-
zünk meg imáinkban szegény japáni testvéreinkről. 

— A múltkor emiitettük, hogy a müncheni zsidók szep-
tembertől kezdve elemi iskoláikat megszüntetik s a városi 
iskolákba küldendik gyermekeikot, melyekben vallásokta-
tást is nyerendnek. A zsidó község bizottmánya a városi 
hatósággal egyetértve cselekedett igy s ezen hatóság be akar ta 
Münchenbe hozni a közös iskolákat. De fel támadtak a zsi-
dók, külön gyűlést tar tot tak s kijelentették, hogy a közös 
iskolákba gyermekeiket semmi áron se küldik, sőt, ha kell, 
külön magániskolákat nyitnak. — A nemes városhatóság-
nak szándéka tehát most az egyszer megbukott, mert a zsi-
dók nem akarnak közös iskolát. Egyébiránt a zsidók s más-
vallá3uak egyebütt se aka r j ák a közös iskolákat elfogadni. 
Példa Post. De a liberális katholikusok oly bőkezűek, hogy 
saját jaikról igen könnyen és szivesen lemondanak. Ismét 
példa Pest. Pedig a katholikusok tanulhatnának már a más-
vallásuaktól. 

» 

— Minthogy a liberális katholikusok, szabadkőmű-
vesek, protestánsok, zsidók, feliratokat intéznek a berlini 
országgyűléshez a jezsuiták ellen, hasonló feliratokat szer-
kesztenek, aláírnak s intéznek most egész Németországból 
szinte az országgyűléshez a jezsuiták mellett.— Okosan 

Szerctetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összog az előbbi számból: 1394 forint 89 kr. , 40 
f rank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

A pesti központi papnöveldéből : 
Zsihovics Ferencz cz. kanonok aligazgató 5 ft . — kr . 
Czibulka Nándor lelkiigazgató . . . 5 ft. — kr . 
Dr. Stanczel Ferencz tanulmányfelügyelő 3 ft . — kr . 
Breznay Béla tanulmányfelügyelő. . . 2 ft. — kr . 
A növendékek 14 ft . 32 k r . 

és 1 uj ftos 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halte'r és aldunasor sarkán 9 szám. 
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compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Bel. 27 mart. 1871. 

Pesten, május 1-én 34. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodás! tárgyalások — Mi 
vigasztalja a katkolikusokat ? — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XIX. 

Obsecro carissime, ut multitudinem hominum et offi-
cia et ealutationes et convivia, veluti quasdam catenas 
voluptatum, fugias. S. H i e r o n y m u s . 

Nyilvános helyek látogatása. Talán a papság 
egyetlen visszaélése ellen se buzognak annyira a 
zsinatok határozatai, a megyei rendeletek, az ó és u j 
korban, éjszakon és keleten egyiránt, mint a papok-
nak a nyilvános helyek, a korcsmák, látogatása ellen 
s ezek áthágói ellen a legszigorúbb büntetéseket 
szabják. Belgiumban a pap, ki evés ivás vagy játék 
végett látogatja e helyeket, ipso facto a felfüggesztés 
büntetését vonja magára. (Deer. Aeppi Mechlen. an. 
1772.) Már az apostoli canonok (can. 53.) szigorúan 
rendelik: „Si quis clericus iu caupona cibum capere 
deprehensus fuerit, a communione excluditur, excepto 
tamen eo, qui necessario in commune divertit hospi-
tium." És a toursi zsinat Nagy Károly alatt hatá-
rozza: „Servandum presbyterio firmiter statuimus ) 

netabernasingrediantur comedendi bibendive causa 
Quodsi contra haec statuta facere praesumpserint, 
canonica decernimus sententia feriendos." De miko r 
végeznők, ha az ide vonatkozó egyházi szabványo-
kat mind elősorolni akarnók? Mégis, ha azt hinnék 
talán némelyek, hogy a régi szabványok e szigort 
erősen fentarták, míg az ujabbak engedékenyebbek, 
kérdezzük meg csak Ligouri szent Alfonsot, szent 
Agatha püspökét, kinek élete majdnem a mi ko-
runkba esik s úgy találjuk, hogy e szent püspök 
egyik fejedelmet kérte meg, hogy szolgái által szor-
galmasan vigyáztasson s ha egy papot korcsmában 
találnak, azt azonnal sz. Agathába vitesse, hol az ő 

átalános helynöke mrgkezdendi ellene a pört s hol 
már a börtön készen várja. 

Nem akarok a világért se sérteni valakit, se nem 
állitom, hogy meggondolatlanul derűre borura korcs-
máznak papjaink : de ha az ifjabb nemzedék némely 
tagjai fájdalmas tapasztalaton alapult e részbeni 
könnyelműségét megrovom, akaratlanul is eszembe 
jut, bár akadna, ki, ha ott találja, bemutatná a fő-
pásztornak s lenne készen számára hely, hol a papi 
illem felett magába térve elméikedhessék. De ha az 
egyház a korcsmalátogatás ellen egyetlen szabványt 
se hozott volna is, a papi öntudatnak a leghatalma-
sabb gátnak kellene lenni e kihágás ellen. Annak 
tudata: „én pap vagyok, Krisztus helyettese, alter 
Christus, cooperator Patris et Filii et Spiritus Sancti; 
Krisztushoz hasonlólag Lux mundi, ignis mundi, 
sal mundi, vagyok; reám is alkalmazhatóknak kell 
lenni a szavaknak: „Vere hic est Salvator mundi:" 
élénk érzete a katholikus papság méltóságának és fen-
ségének legékesebben szóló szabvány e papiatlan 
szokás ellen. Hiszen maga a hittagadó Julián csá-
szár a bálványok papjaira nézve is illetlennek tartá 
az ily helyek látogatását s azt nekik szigorúan meg-
tiltá. Szabad legyen kérdeznünk, meddig mondhatja 
a korcsmaszerető pap szent Pállal: „In omnibus 
exhibeamus nos sicut Dci ministros?" (2. korint. 6. 
3.) „Vilescit enim plurimum ex ea turpi et indecora 
consuetudine ecclesiastici ministerii dignitas",mond-
ják a constanci et cambrai zsinatok; más szavakkal: 
ez gálád s illetlen szokás, pelengérre állitja a katho-
likus papot és katholikus papságot. 

E látszólag szigorú Ítélet azonnal megfogható 
lesz, ha egy katholikus papot, kivált manap, a korcs-
mákban vagy vendégházakban képzelünk, hozzá 
veszszük társaságát, a többi vendégeket, a beszéde-
ket, melyeket azokkal folytatni kell s melyek mások 
által őreá minden tekintet nélkül folytattatnak. Ha 
legközelebbi társalkodói, mi városokon megtörtén-

34 
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hetik, az úgynevezett müveitek osztályához tartoznak 
is, gyakorta valóban műveletlen beszélgetéseikbe 
bevonatik, azoknak többnyire ferde nézeteit, elfogult 
Ítéleteit politikai épen úgy, mint egyházi esemé-
nyekről, végig kell hallgatnia, hacsak velük állandó 
harezban élni nem akar. — És felvéve a legjobb 
esetet, hogy békés egyetértésben él velük, lassan-
kint bizonyos pajtáskodás fejlik ki közöttük, melynek 
folytán némely üdvös korlátok lehullanak s egyik-
nek se jut már eszébe, hogy a papot másnál többre 
becsülje, olyannál, kinek jó ruhácska fedi testét; s ha 
utoljára, mint rendesen szokás, kártyához ülnek vagy 
golyódobáláshoz fognak s közbe közbe, mint mon-
dani szokás, barátságosan koczczantanak, mit, mellé-
kesen legyen mondva, a negyedik lateráni oecume-
nicus zsinat felfüggesztés büntetése alatt tilt a papok-
nak, tökéletesen azon fokra sülyedtünk, mely min-
den papi illemből s másoktól igényelhető tiszteletből 
kivetkeztet. A falusi papságra nézve még e „művel-
tek" társasága is elesik, hacsak a tanitót, erdészt, stb. 
ilyekül nem veszi, hogy társaságukban az estélyek 
unalmait elűzhesse. — Erről bővebben nem is szó-
lók, hiszen képzelni se tudom, hogy valaki e falusi 
ivóhelyeket paplétére is felkereshesse. — De ha 
nemcsak azok, kik választottjai a papnak, hanem, 
mint rendesen történni szokott, mások is igénybe 
veszik a nyilvános helyek élveit, mily aljas beszé-
deket, mily Istent sértő karomlásokat, mily szem-
telen enyelgéseket s trágár tréfákat kell a közelben 
lévő papnak végig hallgatnia s szólnia nem lehet, 
mert itt nem több, mint más, ki úgy, mint ő, a sör- és 
borcsarnokok nyújtotta élvekben részesülni s egy pár 
pipa dohányt kiszívni óhajt. És a pap érzéketlen 
tudna lenni ily lealacsonyitással szemben s lehetsé-
ges, hogy az illetlen tréfákhoz még nevessen is, ne-
hogy a mulatságot zavaró erkölcsbiróként tűnjék 
fel, hanem inkább kedves kellemes társalgónak s sza-
badelvű férfiúnak látszassék, ki magát szereti, de 
másokat is hagy élni? 

In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei 
ministros, tartja természetesen a nem igen szabad-
elvű szent Pál. — De nemcsak a megillető tiszteletet 
veszélyezteti az ilyen pap, nemcsak megtagadják 
tőle a kellő méltánylást, hanem e turpis et indecora 
consuetudo a leguagyobb hátrányára szolgál papi 
teendőiben s az Úr szolgálatábani nyilvános fellépé-
sében. 

Nem akarok e helyütt egyebet említeni, csak a 
szent szónoklati hivatalt. Ilyenféle papok nem csu-
dálkozhatnak, ha szavaik kövecses talajra hullanak, 

mert ők magok okai, hogy kihágásaik által legeré-
lyesebb szavaik elvesztik minden é'üket. Mondják 
meg, miről akar egy ily pap hatással s eredmény-
nyel szólani? talán az engedelmességről? hiszen ön-
maga naponkint az egyház iránti engedetlenségben 
lélekzik; a tisztaságról? luxuries est in vino. Az er-
kölcsösségről, szerénységről? és őmaga tanuja s 
gyakorta részese a kicsapongásoknak s nem ritkán 
durva kihágásoknak. Krisztus kínszenvedéséről? 
hiszen naponta ő is megfeszíti azt. A legméltóságo-
sabb oltári szentségről? hogy tehetné azt, hiszen a 
kegyelem kenyerének tartóját, saját magát, naponta 
a korcsmában hurczolja meg. Azt hiszszük talán, 
hogy ily gondolat és elmélkedések a papiatlan élet 
felett nem ébrednek a hivek lelkéban? azt hiszszük, 
köztük ily eszmék soha nem keringnek? higyék 
meg sorsosaim, sokkal felvilágosodottabbak az embe-
rek, mintsemhogy azt, mi illetlen, észre ne vennék 
s daczára negéljenezett szabadelvűségüknek, sokkal 
gonoszabbak, mintsgm az ily viseletből kész tőkét 
ne csinálnának. Igen szomorú tapasztalásból mon-
dom, hogy a roszakaratuak az ily mulató papot 
képmutatónak tartják, a könnyelműek tetteiknek s 
nem szavaiknak hisznek, a jók és jámborok pedig só-
hajtoznak s szomorkodnak ily papok elvakulásán, ká-
bultságán. És bírj bár szent Chrysostomnak, az arany -
szájunak, nyelvével, az elnézések és felmentvények, 
melyekkel ily nyilvános helyek látogatása alkalmá-
val a beszédek, tréfák, gazpajkos Ítéletek, elfogult 
állitások s mindannak, mi valóbau egyházi, legyenek 
azok tanok, rendelvények vagy személyek, szokásos 
megtámadásai, gúnyolásai, ellenében viseltetned, 
kell, hacsak képzelt jó perczeidet megzavarni nem 
akarod, mondom, az elnézések mindig ellenkeznek a 
te nyilvánosan elmondott szavaiddal, hacsak a 
czifra beszédek s hasztalan fecsegések hőséül nem 
akarsz feltűnni s nem akarod átkos szerepét 
játszani annak, ki azt, mit szent áhitatos képpel el-
mondasz, mint egy betauult szakmát, mint olyast, 
mi után kenyered van, mint egy színész, tetteiddel 
czáfolod meg. — Ha az ily nyilvános helyek láto-
gatása átalán illetlen a papra nézve s az egyház ál-
tal tiltva van, én megvallom, meg nem foghatom, 
hogy egy katholikus pap a vasár- s ünnepnapok 
előestéjén miként engedhet e. rosz szokásnak s nem 
ritkán, mint szomorúan tapasztaltam, csakhogy nem 
a boros üvegektől megy az úr oltárához, lép a szó-
székre. Túlzó vagyok? nem; szomorú tapasztalás után 
beszélek s ez adott nekem alkalmat e tárgyalás meg-
irására; mert fájdalom fogja el lelkemet, ha látom, az 
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ujabb nemzedék is mennyire nem szereti az egyház 
mai válságos napjaiban az „ora et labora" megszív-
lelendő jelszót. — De térjünk tárgyunkhoz. E szom-
batok kiváltképen a boldogságos szent szűz tisztele-
tére szentelvék; különösen hozzá intézett, habár rövid, 
ajtatosság is sokkal illőbb előkészület volna az 
istenige hirdetéséhez, mint ha jókedvű czimboráktól 
elválva, szeszes italok gőzétől nehéz fejünket hajt-
juk le párnáinkra. Mily épülettel hallgathatják más-
nap a czimborák az ily pap beszédét, midőn abban 
már nem Krisztus helytartóját, hanem csakis kelle-
mes társalgót s jó pajtásukat lát ják? Ha a beszéd 
inyük szerint van, bólingatják fejüket ; ha nemi 
akkor czimborájuk magányos s nyilván körben mon-
dott szavait összehasonlítják s az utóbbiakat az elsők 
után javítják, igazítják ki, nem ritkán saját lelkük 
vesztére. — Még azon tiszteietet és tekintélyt sem 
adják meg szabadelvű emberüknek, mit Krisztus 
Jézus a farizeusok részére is követelt: „Omnia ergo, 
quaecunque dixerint vobis, servate et facite," Máté 
23. 3. hanem nagyot nevetnek felette s gúnytár-
gyává teszik a legszentebb igéket is ; hiszen az élet, 
melyet a szónokló víg czimbora pap visel, épen 
ellenkezőre tanitja őket. — „Sacerdos concionaturus 
Spiritum sanctum instanter oret, ut, se verbis suis 
insinuet cordaque auditorum penetret, qui solus 
claves habet et aperit, quando vult. — Borgiás szt. 
Ferencz. — De erre a prédikáló székben töltött né-
hány perez nem elég. — Instanter oret — bizonyára 
a készület napján az ünnep- és vasárnapok előesté-
jén. Ha ajtatos lélekkel nem kérjük a Szentlelket, 
az ige nem válandik hasznos maggá. Oh, de ez állhata-
tos, szükséges, imádsággal a nyilvános helyek láto-
gatása, a borozás és mulatozás, sehogy se 1'ér össze. 

Végre, hogy e visszaéléssel összekötött idő-, pénz-
vesztegetést és henyeséget miként fogja egy katho-
likus áldozár Isten és önmaga előtt igazolni ? azt én 
felfogni képtelen vagyok. Higyétek meg, a papot 
illeti kiváló értelemben manap a jelszó: „ora et la-
bora." — Ne adja Isten, hogy egy is legyen pap-
társaim között, kinél az iszákosság szokássá vált s ki 
örömét, boldogságát, a pohárkoczczintásokban találja; 
hiszen sz. Chrysostom mondja homilia 50. in Ma-
thaeum: „quanto melior asinus ebrioso est, quanto 
canis praestantior est ! Omnes certe animantes, quae 
rationis expertes sunt, cum bibunt et comedunt, ultra, 
quam satis est, etiamsi mille homines cogerent, 
nunquam biberent! pejores igitur irrationalibus vos 
estis, qui inebriamini !" „O labes. o probrum! o vere 
miserandum gregem, qui pastorem habet ebriosum! 

Quid boni praestabit helno temulentus, vino aut ce-
revisia madens ? !" 

De hogy a nyilvános helyek látogatása is meg-
engedtetik s -van idő, midőn azok látogatásának 
tilalma kivételt szenved, az magától érthető; csak 
itt is arra vigyázzunk, nehogy a törvényből s annak 
megtartásából alkossunk kivételt. T. — 

Mi vigasztalja a katholikusokat ? 

i n . 

A koresztény életbölcseség, miként mondottuk, abban 
áll, bogy bánkódjunk, szomorkodjunk, azon sok rosz felett, 
mely az egyházra napjainkban nehezedik ; de e bánatból 
hasznot húzni iparkodjunk az által, hogy Isten ujját felis-
merve megalázódunk, megnyugszunk az ő legszentebb vég-
zésein, elmondva : „Te uram mindig ugyanaz vagy és ma-
radsz örökké, mindig jó, igaz és szent, jól, igazságosan és 
szentül végezvén s bölcseséggel rendezvén mindeneket." 

De ezen keresztény életbölcseség napjainkban igen 
sok katholikusnál hiányzik vagy legalábbis igen sokan 
vétenek ellene, lelkükben megháborodván, látva, miként 
diadalmaskodik széles e világon mindenütt a gonoszság s 
nyomja el mindenütt az igazságot, de nemcsak elnyomja, 
hanem végkép kiirtani igyekszik. Ezt látva megháborodik 
igen sok katholikus, scandalum patitur s néha kétely fogja 
el lelkét a felett, váljon az egyház csakugyan jó úton ha-
lad-e, maga ellen ingerelvén, mint mondani napjainkban 
szokás, az egész müveit világot. 

I ly katholikusok vétőnek a keresztény életbölcseség 
ellen. Az egyház ügye iránti részvétük s buzgóságuk elho-
mályosította le lkük tükrét s magokat azonosítván az egy-
ház ügyével, az egyház ellen intézett minden támadásban 
saját érdeküket,, lá t ják sértve s azéït megháborodnak. Meg-
feledkeznek arról, hogy az egyház ügye Isten ügye is egy-
szersmind. Nem veszik tekintetbe, hogy ha őket érdekli 
egyházuknak sorsa, szenvedései, elnyomattatása, hasonlit-
hatlanul többet érdekli Istent, a megváltó Jézus Krisztust, 
ki ez egyházat alapitotta s vele van folyton a világ végéig. 
Nem lá t ják , hogy a gonoszság diadala csak ideiglenes lehet, 
bukása bizonyos s az egyház végdiadala kimaradhatlan. 

Nagy a gonoszság napjainkban, az igaz ; de még se 
elegendő arra, hogy a katholikusok nyugtalankodjanak, 
megbotránykozzanak egyházuk sorsa felett. S ezen nyug-
talanságát sok kathol ikusnak nem az okozza, hogy az egy-
ház szenved, hanem az, hogy e szenvedést roszul fogja fel, 
a fentebb kifejtett gondviselési elveket szem elől téveszti, 
a roszat csak az emberi oldalról tekinti és semmi viszonyba 
se iparkodik azt hozni az Istennel, ki ura, atyja, az egész 
világnak ; nem néz tovább, csak a jelen szenvedéseivel b í -
belődik, csak a mulandóságra irányozza tekintetét s az 
örök, a múlhatatlan, kikerüli figyelmét. Ebből azután ter-
mészetesen nyugtalanság származik. Vonakodik a kathol i -
kus olfogadni Isten kezéből a roszat minden következmé-
nyeivel vagyis nem tudja magát beletalálni a gondviselés 
utaiba. Nyügtalankodik, okoskodik, combinál, a helyett, 
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hogy tüskön bokron keresztül kész volna Ist9n utait kö-
vetni. 

A keresztény életbölcseség azt követeli, hogy mind-
azon roszat, mely az egyházat éri, nyugodt önmegtagadás-
sal fogadjuk, Isten beláthatlan végzéseit ne birálgassuk, 
hanem imádjuk, a gondviselés utainak teljesen alávessük 
eszünket s akara tunkat . „ O b m u t u i , q u o n i a m t u f e -
c i s t i . " Ps. 38, 10. E néma alávetés, önmegtagadás, tetszik 
Istennek. 

Üssük csak fel a történelmet s mit fogunk annak lap-
jain feljegyezve találni a negyedik s ötödik keresztény szá-
zadról ? Nemde azt, hogy a barbárok minden részről r á ü -
töttek a virágzó római birodalomra s mindent tűzzel vassal 
elpusztítottak? Idézzük vissza emlékünkbe Totila, Alarik, 
Attila, G-enserich, pusztitásait. Váljon mit gondolhattak az 
akkor élő katholikusok, látva, miként hamvasztja el a vad 
ellenség az Istennek tiszteletére csak nem rég emelt templo-
mokat, szórja szét a hiveket, öli, gyilkolja, a menekülni nem 
birókat ? íme, az egész keresztény polgárisodás romba dőlt 
a pogányság özönlő sokasága alatt. S mégis tudjuk, hogy 
ezen romokból Isten a keresztény társadalmat kiemelte, 
fényesebben létesítette, mint volt azelőtt, mert ezen testi-
leg erős nemzeteket bevezette az egyházba, a szent kereszt-
ség által őket felavatta Krisztus bajnokaivá. Mit gondolsz 
katholikus barátom, nem nagyobb jó-e ezen sok pogánynak 
megtérése, mint volt rosz azon égetés s gyilkolás, mit ezen 
pogányok elkövették ? Lám, a pogányok rárohantak a k e -
resztény társadalomra, mint a villám beüt a házba s ez által 
megtisztult a levegő, a ház újra megnépesedett. 

Már most képzeld magadnak, hogy az egyháznak 
mostani bántalmaztatása, a keresztény társadalomnak sar-
kaiból való kiforgattatása a liberalismus által, szinte oly 
diadalra vezet, mint a barbárok berohanásakor. Hisz libe-
rálisainkat barábroknak képzelni nem nagy megerőtetésbe 
kerül , gondoskodván ők magok arról, hogy nyomdokaikat 
szinte oly rombolások jelezzék, mint a barbárokét az ötödik 
században. A liberalismus most leront minden korlátot, mit 
a kereszténység az emberi társadalom fenállhatása tekin-
tetéből emelt ; lábhal tipor minden szentet, szétszórja a h i -
veket, elűzi magányaikból az Istennek szentelt férfi- s nő-
szerzeteseket, elrabolja templomainkat, azokat istálókká, 
magtárakká , alakítva szabadon engedi a bűnnek, gonosz-
ságnak, esztelenségnek, hirdetését, megnehezíti, megtiltja, 
az Isten igéjének egyedül jogos hirdetését. Mindezt teszi. 
De még többet tesz. Istent letaszitja trónjáról s helyébe az 
anyagot vagy az embert ülteti, azon embert, k i t majomtól 
vagy utoljára valami hüllőtől származtat . Mindez rosz két-
ségkívül, igen rosz, a barbárság újra felütni készül a keresz-
ténység virányain sátorát. De csak készül, mondjuk, mert 
még nincs vége a dolgoknak. Azon Isten, ki a semmiből 
képes teremteni egy világot, ki a pogányokat az egyházba 
vezette, ezen liberális kövekből (anyagból) is képes Ábra-
hám fiait elővarázsolni. 

Tehát ne nyugtalankodjál keresztény barátom, látva 
azon istentelen sok roszat, mi a keresztény társadalmat 
most sújtja. Ne botránykozzál meg az egyház sorsán, me-
lyet minél keservesebbé tenni iparkodnak most jobbára 
saját fiai. Ne aggódjál az egyház miatt s ne gondold, hogy 

jobb lett volna a vatikáni zsinatot nem tartani vagy leg-
alább a tévmentességet ki nem mondani. Ne vádold az egy-
házat azzal, hogy nem tesz meg mindent a kedélyek meg-
nyugtatására, hogy a tévmentességet nem fejtette ki job-
ban, hogy tárgyalását előtérbe tolta. Ne akar j tusakodni 
az Úrral s ne kérd tőle számon, C u r i t a f a c i s ? Alios 
vidit ecclesia ventos aliasquo procella3 s ime i t t van. Az első 
zsinat, valamint az utolsó után a hullámok még erősebben 
ostromolták az egyházat s ime mégis él. 

Tehát ne háborogj, ne akard a te belátásodat ráerő-
szakolni Istenre, hanem fogadd el kezéből mindazt, mit ő 
küld, imádd gondviselését s légy meggyőződve arról, hogy 
ha talán mi nem is fogjuk megérni az egyház teljes d iada-
lát, meg fogják érni unokáink s minél nagyobbak a mi 
szenvedéseink, annál dicsőbb lesz az egyház diadala, annál 
jobb unokáink sorsa s ők minket áldani fognak porainkban, 
hogy jól harczoltunk az Isten ügyéért. 

N o l i t e t i m e r e p u s i l l u s g r e x , q u i a co m -
p l a c u i t P a t r i v e s t r o d a r e v o b i s r e g n u m . L u k . 
12, 32. 

EG-YHÍZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. April 20. A z 1869—72-ik o r s z á g g y ű -

l é s i i d ő s z a k . Távol van tőlünk, hogy e lapok hasáb-
jain a lefolyt országgyűlés törvényhozási tevékenységéről, 
a pár toknak egymás iránt elfoglalt álláspontjáról, vi ta tko-
zási modoráról, akár Ítéletét mondani, akár azokat je l le-
mezni, akarnánk. Sok szó férne hozzá jobbra ugy, mint 
balra, egy ugy, mint más irányban, melyek o lapnak mind 
keretét, mind rendeltetését, túlszárnyalják. 

Ez nem czélunk, nem szándékunk. 
Nem lehet azonban a figyelmesen vizsgáló észnek 

tagadni, hogy voltak a lefolyt országgyűlési időszaknak, 
• fájdalom, oly momentumai is, melyek hivatásszerű köte-
lemmé tették és teszik mai nap is, hogy felőlük ugy egyen-
kint, mint összesen, tudomást szerezzünk e lapok hasábjain 
is. Igy lehet ugyanis ítéletünk biztos azon irány és állás-
pont felől, melyet a lefolyt három év alatt a törvényhozó 
testület az egyház iránt hazánkban elfoglalt. Igy lehet min-
den kételyt eloszlató, tanúságos, a következtetés, melyet j ö -
vőre nézve belőle levonhatunk. 

Szemlét óhajtunk tartani, a törvényhozó testület h á -
roméves időszakának egyházi tekintetben végbevitt tényeit 
össze aka r juk csoportosítani, mint az idő intő jeleit felmu-
tatni, hogy a kik akarnak, lássanak, magukat tájékozhas-
sák és jobbra vagy balra elhatározhassák. 

A végén kezdjük, kezdetben azonnal a zárkőrül em-
lékezünk meg és általa bizonyára sokak részére a soknál 
is többet mondunk arra, hogy felismerjék a helyzetet» 
melybe jutottunk. 

Az országgyűlést bezáró trónbeszéd után „hálaadó 
isteni tisztelet" tar tatot t régi szokás szerint ; a honatyák 
közül azonban nagyon kevesen jelentek meg uj szokás sze-
r int . Váljon azért-e, hogy ez utolsó ténynyel is bebizonyít-
sák, mily hűségesen ragaszkodnak a liberalismus minden 
catholicismust gyűlölő zászlajához? vagy azért, mert egy-
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átalában nem ta r t ják szükségesnek Istennek hálát mon-
dani ? nem akar juk eldönteni ; de annyit ez esetből mégis 
constatálhatni vélünk, hogy nem várható Isten áldása sze-
gény hazánkra akkor , ha annak par excellence képviselői 
oly keveset, hogy ne mondjuk semmit, se törődnek Istennel, 
ha szégyenlik külsőleg megvallani, hogy működésük sike-
rét csak akkor reménylik, ha az ég harmat ja száll reá. 
Vagy talán sikert nem is reménylenek, azért maradt el 
sokaknál a há la? Talán visszapillantva, átfutva, a lefolyt 
három évet, szembeötlöttek azon sebek, melyeket az egyház 
testén ütöttek és a felébredt lelkiismeret hatalmas szózata 
félelemmel töltötte el keblüket megjelenni annak szine 
előtt, k inek egyházán annyi sérelmet e j te t tek? Hihető-e 
ez ? Mily örömmel fogadnánk ily vallomást ? Mennyi ok 
volna reá ! 

Távol vagyunk ily illusiótól. Az egyház sértése ma 
érdem, az elleue elkövetett igazságtalanság biztos megju-
talmaztatás, rágalmazása hosannát hoz, üldöztetése a bű-
nösnek is szabadságot biztosít ; ki törődnék vele, ki venné 
számba a sérelmeket, melyeket ellene elkövetett ! Számba 
veszszük mi. Nem nagyitunk, csak a tényeket összegez-
zük röviden. 

Soha nagyobb sérelmet nem okozhatna bármely tö r -
vényhozótestület az egyháznak, mint ha őt rabszolgaként 
lenyűgözi és főpásztoraiban üldözi. Korunknak és korunk-
ban hazánk törvényhozótestülotének jutot t a szerencse, 
hogy e két eseményt inscenirozza. Ott sötétlik e két fekete 
pont Magyarország törvényhozótestületének naplójában, 
hálául és viszonzásul azon sok nemes vérért, mely egykor a 
haza megtarthatása érdekében a csatatéren elhullott szám-
talan főpapjaink ereiből patakként elfolyt. Életért halál, a 
kiküzdött szabadságért az egyház rabszolgasága, a j u t a -
lom. Valóban, úgylátszik, hogy részünkre vagy inkább 
ellenünk is fehér lap van fentartva és megvalljuk, hogy 
nagy szorgalommal töltik be honatyáink. Jegyezzük fel a 
többit is. 

Szervezkedni akar tunk, ügyeinket, minthogy az állam 
tőlünk el akar szakadni, magunk szándékoztuk intézni, 
pénzünket magunk ohajtattuk kezelni és azok, kiknek min-
den második szavát a szabad egyház a szabad államban, 
az állam elválasztása az egyháztól, képezi, placetumi v á -
gyaiknak megfelelőleg ellenünk támadtak és halálos Ítéletü-
ket a még hitelesen nem is ismert szervezkedési módozat 
felett kimondották. Rómával nem szabad érintkeznünk, 
itthon nem szabad ügyeinket rendeznünk, nem legalább 
úgy, mint azt egyházunk természete követelné ; kifelé meg 
van minden szabadságunk tagadva, belül minden mozogha-
tásunk tiltva, különben pedig tökéletesen szabadok v a -
gyunk. Igy van ez feljegyezve a lefolyt országgyűlési nap-
lóban, nemcsak feljegyezve, de életbe is léptetve. Ezt is a 
mult országgyűlésnek köszönhetjük. 

Felemlitsük-e azon alaptalan vádakat, melyek kath. 
iskoláink ellen többszörösen emeltettek ad majorem közös 
iskolai glóriám ? Azon igazságtalan, jogtalan, eljárást, 
hogy míg kath. egyetemünk pénzéből zsidó, lutheránus, 
ta tár és más mindenféle, részben semmiféle, vallású tanárok 
fizetései különben is nagy jövedelmük mellett szükségtele-
nül felemeltettek, addig épen azon kar tagjai, k ik magvát 

képezik a most létező egyetemnek, kik semmi mellékes 
jövedelemmel se bírnak, mint nem létezők országgyűlési-
lég mellőztettek ? De hiszen, hogyan is lehetne ott a kath . 
egyház, annak tagjai, iránt még méltányosságot is várni , 
hol maga a szentirás is gúnytárgyává tétetik ? 

Futólagos sorozatunk végéhez jutot tunk. Ugy látszik, 
hogy a jelen országgyűlés is tar tot ta a közmondást, végén 
csattan az ostor; be akar ta ezt bizonyítani nemcsak avval, 
hogy hat hétig beszélt semmiről, de avval is, hogy még egy -
hatalmas szúrást ejtsen a hazai catholicismus életerén. A 
vallásalap megvizsgálására kiküldött bizottság az ország-
gyűlés tizenegyedik órájában beadta jelentését, mintha 
csak figyelmeztetni akart volna bennünket : ime katholiku-
sok, e perczig urak voltatok, de lesz reá gondunk, hogy 
jövőre koldusok legyetek és a mivel eddig bir tatok, az sze-
génységről sopánkodó, de tényleg nálatok gazdagabb, pro-
testáns atyánkfiainak adassék, minek jeléüi és bizonyságául 
ezennel a ház asztalára teszszük jelentésünket. Igen, ez az 
egész jelentés nem jelent mást, mint a kath. vagyon con-
fiscatióját. Ez irányban tett első lépés érdeme szintén a 
jelen lefolyt országgyűlést illeti meg. 

Ha e tényeket a hálaadó isteni tisztelet jelenségével 
összehasonlítjuk, világos képe áll előttünk azon szellemnek, 
mely az országgyűlés eljárását szemben az egyházzal su-
gallta, tetteit kormányozta. Isten és egyház csak együtt 
szerethetők, együtt vethetők meg. Ragaszkodás az egyik-
hez önmagába zárja a másikat ; szakítás az egyikkel sza-
kítást jelent a másikkal. A tények e következtetésre u ta l -
nak bennünket és e tekintetben el kell ismernünk, hogy 
törvényhozásunk valóban a modern állami elmélet színvo-
nalán áll, mely az állam istenitését, annak pedig, a mi 
isteni, isteni eredetétől, jogától, czimétől, való megfosztását 
tűzte ki czélul. Hanem Deus non irridetur. -f-

RÓMA. T i s z t e l g é s a s z e n t a t y á n á l s e n n e k 
a v i l á g r a a d o t t á l d á s a . A Vat ikán termei április 
12-én nagyszerű lá tmánynak voltak színhelye. A szentatya 
közepette igen nagy számmal Franczia-, Németországból, 
Anglia-, Belgiumból, I r - , Lengyelhonból, Portugál-, Hol -
landiából, Spanyolország-, Törökország- és Amerikából 
összegyülekezett idegeneknek, k ik a szentatya gaëtai szám-
űzetéséből való visszatérése és szt. Agnes kolostorban való 
csudálatos megmentetése évfordulójának alkalmából kath . 
sziveik hódolatát muta t ták be, nevezetes beszédet intézett 
a világ katholikusaihoz, mely szavak fontosságát még a 
„liberális" lapok is elismerik, mert neki egész hasábokat 
szentelnek s azt trónbeszédnek nevezik. 

A világküldöttség szónoka S p i e g e l diesenbergi gr. 
volt, ki a franczia nyelven szerkesztett feliratot felolvasta. 
A felirat kezdete igy hangzik : 

„Mint katholikusok, k ik a jog és rend szent elveit 
tiszteletben ta r t juk , különféle országokból összegyülekez-
tünk , hogy szentségednek csudálkozásunk, tiszteletünk és 
szeretetünk érzelmeit kifejezzük. És most szentséged trónja 
előtt állunk két esemény nevezetes emléknapja alkalmából, 
mely eseményekben az isteni oltalom csudálatos módon 
nyilvánult szentséged irányában." 
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A felirat aztán érinti a szentatya jelen helyzetét és a 
múltból, melyben Isten oltalma IX . Pius iránt oly lá tha-
tóan nyilvánult, reményt merit a jövőre nézve. Végül apos-
toli áldást kér a jelenlevőkre, családjaikra s honfitársaik 
számára. 

E feliratra a szentatya körülbelöl következőleg vá-
laszolt : 

„Mint Péter apostolfejedelem utóda, mint Krisztus 
Jézus méltatlan helytartója, szeretnék ma azon adomány-
nyal birni, hogy Isten ra j tam azon csudát művelje, melyet 
szent Péteren művelt, ki egyetlenegy nyelven annyi k ü -
lönféle népek előtt érthetővé tudta magát tenni. De ha nem 
is fogjátok mindnyájan megérteni az ajkaimról jövő szava-
kat , mégis mindnyájan meg fogjátok érthetni, miután 
azokat elmondottam. 

Es minthogy a világ minden nemzeteihez tartoztok s 
a kath. népnek mintegy képviselői vagytok, a kölcsönös 
bizalom élesztésére és kölcsönös bátorításra tudtotokra 
adom, hogy a szentmiseáldozatot, molyet míg Iston élnem 
engedend, minden hónap és év vasárnapján az Urnák bemu-
tatok, a föld felületén elszórt összes kath. lolkoke'rt a ján-
lom fel. 

Es minthogy valamennyi katholikus számára áldást 
kér tek tőlem, megadom azt minden rész számára külön és 
az egyes részeket felsorolom. 

Először is áldást mondok Európa legtávolabb orszá-
gára, P o r t u g a 11 i á r a; kívánom, hogy Isten áldása száll-
jon ez országra, mert népe jó és az igazság kenyerét éhezi. 
Hogy váljon ma az megtöretik-e számára, arról szólani se 
e holy, se az idő, nem alkalmas. De amit mondhatok, az, 
hogy a portugalli királyság a legvadabb kömüvesség zsar-
noksága alatt nyög. 

Áttérek S p a n y o l o r s z á g r a és megáldom o kivá-
lóan katholikus nemzetet, mely az egyháznak oly sok szen-
tet, az önsanyargatás és bűnbánat annyi mintáit és példáit 
adá. De oly időben élünk, midőn az önsanyargatásról többé 
nem akarnak hallani, sőt az ismeretlen is. Megáldom tehát 
ezen oly sok szent által megszentelt és Istentől megáldott 
országot. De több, mint 60 éve, hogy e Spanyolország az 
emberi felforgatások terhe alatt nyög, melyek által ott a 
hamis elvek utat talál tak, mely elvek a társadalmat 
megdöntik, de, mint remélem, győzedelmeskedni nem fog-
nak, hanem ellenállásra találandnak a kath. érzület és 
gondolkodás részéről, melyek a tévelylyel és hazugsággal 
szilárdan szembeszállanak. 

Áttérek F r a n c z i a o r s z á g r a. Megáldom ezen oly 
sok magasztose'rzésü lélek által lakott országot, ezen or-
szágot, mely a társadalom szükségeinek annyiféle ajtatos 
müvek által meg tudott felelni. Ah ! ezen Francziaország, 
mely oly helyesen értelmezte paulai szent Vincze intentióit, 
ki oly sokszor sietett az igazságtalanul elnyomatott védel-
mére , majd a beteghez ment, hogy szenvedéseit enyhítse, 
majd az erkölcstelenség elveinek szegült ellene, hogy elvá-
laszsza, mi istentelenül össze vala kötve, majd a gyermekek 
vallásos neveléséről gondoskodott, hogy a bölcsőre is leesdje 
az ég áldásait. Buzgón imádkozom, hogy Francziaország 
ismét egygyé és egyetértővé logyen és bizonyos túlzó pártok 
elenyészszenek. Van ott egy párt, mely nagyon fél a pápa 

befolyásától ; de e pártnak azt mondom, hogy alázatosság 
nélkül igazságos kormányzás nem létezik. Van ott egy más 
párt, mely meg nagyon intoleráns; ezt emlékeztetem, hogy 
keresztény szeretet nélkül nem vagyunk katholikusok. 
AmanDak tehát az alázatosságot, ennek a keresztény sze-
retetet, valamennyinek pedig az egységet és egyetértést aján-
lom , hogy mindannyian hatalmas phalanxxá tömörülve 
küzdkessenek a tévely ellen, mely a lelkek közt oly nagy 
pusztítást visz véghez. 

Áldásomat adom O l a s z o r s z á g r a . Szegény Olasz-
ország ! Áldásom legyen ez országgal, melyről már oly 
hosszú idő előtt mondatott, hogy akár győzzön, akár gyö-
zettessék lo, szolgaságra van születve. Váljon tehát most, 
midőn azt hirdetik, hogy Olaszország lett a győztes, midőn 
azt egységes nemzetül tüntetik fel, mely a világcongres-
susbau részt vehetne, váljon szabad-e ezan Olaszország? 
Váljon az elnyomatások, melyekkel azt tyrannizál ják, nem 
lánczok-e? A véradó, melyet tőle követelnek, ezen a tem-
plomnak és egyháznak szentelt ifjúság, melyet a templom-
tól és ogyháztól elragadnak. Lát tuk, hogy rendkivüli szi-
gorral kényszeritették a papokat fegyverviselésre úgy, 
hogy ezeknek a misomondóruhát a katonai egyenruhával, a 
manipulust karddal , a keresztet puskával, kellett felcserél-
niük. I ly zsarnokoskodás mellett Olaszország jelenleg bizo-
nyára so győztes, se legyőzött, hanem rabszolga. 

Áttérek N é m e t o r s z á g r a . Áldásomat adom ezen 
országra, melyet antikatholikus és nagyravágyó szellem 
zsákmányul szemelt ki s imádkozom, hogy szilárd és á l l -
hatatos maradjon, mint minőül eddig nevezetesen clorusá-
ban s népe nagy részében csudáltuk. Engedelmeskedni koll 
annak, aki parancsol, de egyszersmind tiszteletteljesen az 
igazságot is ki kell mondani s daczára minden kellemetlen-
ségnek, a hazugságot meg kell czáfolni. 

Imádkozzunk Istenhoz, hogy Németország episcopa-
tusának az egyház és társadalom jogai védelmében ozu-
tán is adjon erőt. 

Imádkozzunk azon balgatagok megtéréseél t, k ik «ka-
tolikusoknak nevezik magukat csupán azért, mivel ó, már 
gyakran megczáfolt, tévelyeket hurczoltak ismét előtérbe. 

Imádkozzunk A u s t r i a - M a g y a r o r s z á g é r t , 
melynek manap imádságunkra annyira szüksége van. 

Imádkozzunk B e l g i u m é r t é s B a j o r o r s z á g -
é r t. 

Különösen áldásom legyen B e l g i u m m a l , mely 
kisterületü ország annyi hűséggel viseltetik a szentszék 
ügye iránt ; megáldom B a j o r o r s z á g o t is és remélem, 
hogy bizonyos emberek ósága az erények szilárd alapjaiban 
való if júsággá fog átalakulni. 

Megáldom A n g l i á t , L e n g y e l o r s z á g o t , A m e -
r i k á t , Ke l e t e t s kérem Istent, küldje áldását K o n -
s t a n t i n á p o l y felé is, hol ujabb schisma már régóta 
szomoritja szivünket. 

S mindezek után kérdem Istentől. Quare fremuerunt 
gentes et populi meditati sunt inania? Reméljük, miszerint 
erre az lesz a válasz, hogy a népek azért morognak, mivel 
hamisról ábrándoznak és a hittől s szeretettől elpártoltak. 

Tehát mindnyájan egyesülve a keresztény szeretet, az 
if júság nevelése, ünnepnapok megszentelésének egyletei k ö -
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rül, mindnyájan egyesülve és egyetértve küzdjük az úr csa-
táit, nem fegyverekkel, nem kardokkal , nem ágyúkkal, ha-
nem hittel és az igazságosság kar jával . 

Felemelem kezeimet és megáldom a katholikus vi lá-
got személyeitekben, megáldlak különösen benneteket, k ik 
Krisztus Jézus helytartójának jelenlétében vagytok ; meg-
áldom családaitokat, napi teendőiteket, érdekeiteket, hogy 
azokat Isten megszentelje és előmozdítsa. Megáldom honfi-
társaitokat, megáldlak benneteket most s remélem, az Ur 
benneteket halálotok óráján is mog fog áldani. Isten áldjon 
meg mindnyájatokat halálotok órájában, hogy lelkeiteket 
az ő kezeibe ajánlhassátok s azok méltókká legyenek öt 
az egész örökkévalóságon át dicsőíteni és neki hálákat 
mondani." 

BERETTYO-SZENT-MÁRTON, április 5. Mi is oszt-
juk korunk ezen kivánságát : Csak minél több világosság ! 
De ha azt akar juk , hogy minél több világosság legyen, azon 
kell lennünk, hogy minél több hit töltse be a halandók k e -
belét. Mert mi a keresztény katholikus hi te? Természet-
feletti v i l á g o s s á g . O, akkor megszűnnének azon badar 
fogalmak, nézetek, Istenről, vallásról, egyházról, szentek-
ről, szabadságról, honszeretetről, milyenekkel némely lapok 
hasábjain találkoznunk kell. I ly badarságot közöl a „Va-
sárnapi Újság" is Arbues szent Péterről s az inquisitióról, 
2—3 százezerre téve azok számát, k ik 40 éven át az inqui-
sitiónak áldozatul e3tek. Er re azonban mindenki, ki a tö r -
ténet lapjait olvasta, azt feleli, hogy azok a hon szabadságát 
védő hadseregek által pusztít tattak el. 

Váljon melyik hazafi merné a hős Hunyadit és K a -
pisztránt azért vádolni, miszerint szinte azon időtájban 
2—3 százezer törököt pusztítottak el, hogy édes hazánk 
szabadságát megmentsék ? 

Különös, hogy elleneink nem pirulnak kimondani, 
miszerint papok kezeiben lévén a középkorban a világ 
uralma, ezek azt arra használták, hogy sötétséget terjosz-
szenek, hogy a népektől kicsikart kincsekkel kapzsiságu-
kat kielégíthessék. Pedig, ki csak kissé olvasott valamit , 
tudja, hogy épen a papok ápolták s terjesztették e korban 
a tudományokat a hittel együtt , tehát a valódi világosságot ; 
tudja, hogy a keresztény bőkezűség emelte legnagyszerűbb 
emlékeinket s tette le alapjait jótékony intézeteinknek. A 
történelem ezt mondja ezen korról. Míg a mostankor lerom-
bolja emlékeinket, confiscálja jótékonyságra tett alapitvá-
nyainkat ! 

De lássuk, a papi uralom megszűnte óta mily szabad-
ság s boldogság uralkodik Spanyolországban ? Mióta az 
inquisitio megszűnt Spanyolországban, 1820-tól 1860-ig, 
irja egy újság, 14 ezer ember gyilkoltatott meg a népbőldo-
gitók által. Méltán irja azért egy spanyol lap e siralmas 
szavakat : „Most minden nép többet ér, mint mi ; mert mi 
utolsó nemzet vagyunk Európában. A szent Izodorok, F e r -
dinándok, Arbuesek, Ignáczok, hatalmas hazája hová sü -
lyedett ? Nem csuda ; hisz most a társadalom legérdemesebb 
tagjaira, mint a hyenákra, farkasokra, hajtóvadászatot t a r -
tanak s minden inquisitio nélkül küldik más világra." Igy 
egy spanyol lap. 

Sőt az inquisitio tizedrészét se tette annak a rosznak, 
mint például az uj kornak egy Rákóczyja, ki beütvén L e n -
gyelországba, 300 templomot feldúlva és kirabolva tér t 
vissza Erdélybe. 

De olvassa valaki a történelemből a protestáns duláso-
kat. Megtanulhatja belőle, hogy Angol-, Franczia- , Német- , 
Lengyel- , Magyarországban koldúsbotra ju t ta tván a kath . 
népeket, megszabaditák a földi gondoktól ! ! Hát ezen pusz-
títások hogy tetszenek ? 

Arbues szent Péter közbenjárására nom igen gyógyul-
nak a betegek, gúnyolódik a „V. Újság". Azt elhiszszük, 
mert nem minden emberrel történik csuda, hanem csak 
becsületes emberekkel, olyanokkal, k iknek észszerű, élő és 
erős hitük van és így imádságuk is ily hiten épül. I lyek 
gyógyulnak meg, mert ilyeket hallgat mog Isten, amint 
azt a szentirás számos példái is igazolják, hol Jézus így 
szól : „a te hited meggyógyított téged." Azért, ha szent 
Péter imájára nem igen gyógyulnak meg az emberek, annak 
nem szent Péter az oka, hanem a hitetlen, erkölcstelen, em-
berek oktalansága, kikben se észszerű, se élő, se erŐ3, hit 
nincs. Aki úgy szerette hitét és hazáját, mint Arbues, méltó, 
hogy a szentek közé soroztassék, hogy a vallást és ez által 
az ország szabadságát és jólétét feldúló hitetlenek serege 
ellenében legyen egy buzdító példa, miként kell a hitet és 
hazát egyaránt szolgálni és szeretni igazságban, hűségben, 
életben, halálban. I ly magasztos lelkülettel egybekötött h a -
zafiság elismerése nem szégyen a X I X . századra, de szégyen 
és gyalázat a bérelt gyilkosok gaztetteinek mintegy védel-
mezése és dicsőítése, midőn a szent egy Néróval s kegyetlen 
Ivánnal hasonlittatik egybe. De legyen ebből elég ennyi 
mutatványul. — Bizony több világosság uraim, több. 

3Iahovics János. 

UJ-SEELAND. A c s a l a t k o z h a t l a n s á g i 
d o g m á n a k k i h i r d e t é s e ; m i s s i ó i t u d ó s í t á s ; 
h i t é l e t . Mgr Viard wellingtoni püspök 1871 marcz. 19-én 
érkezett h az a az egyetemes zsinatról. Rómából eleinte Lon -
donba utazott volt, honnan 1870-iki november végén út ra 
kelvén, az emiitett napon haza érkezett. 

„Estéli hat óra volt," — irja a hazatérő püspök 
egy európai bará t jának , midőn kikötöt tünk. A wellingtoni 
katholikusok igen szivélyes fogadtatást készítettek nekünk. 
Minthogy az épülő félben lévő székesegyház még nem kész, 
a sz. Józsefről czimzett kápolnába vonultunk, hol híveimre 
a szentatya nevében az apostoli áldást adtam. A jövő va-
sárnapon ünnepélyes szent misét mondtam s pásztorlevele-
met olvastattam fel, melyben a csalatkozhatlansági hitága-
zat kihirdettetett . A mise után a Te Deumot énekeltük el, 
hálát adván az égnek ezen dogma definitiójáért. Este 
pedig fényes vecsernyét tar tot tunk, melyben magunkat 
újból sz. Józsefnek, az egyház védnökének, oltalmába a j án -
lottuk, kinek napját épen akkor ül tük." 

1850-ben, midőn Viard püspök megyéjébe érkezett, e 
tá jnak alig volt európai lakossága. Még 1857-ben csak 
37,000 fehér és 22,000 benszülött maori lakta a wellingtoni 
megye területét, köztük alig több 3500 katholikus. Ak-
kor azonban a gazdag arany telepeknek felfedezése a lakos-



2 7 2 

sági viszonyokat csakhamar megváltoztatá úgy, hogy most 
legalábbis 200,000 európai lakik az otagoi és wast-coasti 
hegységek közt s kétséget se szenved, hogy e szám rövid 
idő alatt 300,000-ra rugand. Természetes, hogy ennyi be-
vándorlók ideözönlésével a katholikusoknak száma is tete-
mesen szaporodott, kik most Uj-Seelandnak minden ré3zé-
ben-olyannyira képviselve vannak, hogy Róma legújabban 
elhatározta Dunedinben harmadik püspökséget felállítani. 

V E G Y E S E K . 
— Fessier József szent-pölteni püspök,a vatikáni zsinat 

t i tkára , április 25-én élete 50-ik évében meghalt. Nemcsak az 
osztrák-német, hanem az egész világ püspöki karára nagy 
veszteség Fessier halála főleg napjainkban. Nyugodjék béké-
ben egykori kedves tanárunk. 

— A bordeauxi érsokmegyének Francziaországban 
egyik papja, dr. Junqua, szinte jónak látta magát csalat-
kozhatlannak tartani, a vatikáni, zsinatot el nem fogadni s 
ellene szóval s Írásban izgatni. Erseke, Donnet bibornok, 
azonban nem igen akarta engedni, hogy a hivek s a papok, 
főleg a fiatalabbak, ily izgatás által hitükben megrendittesse-
nek s többrendbeli megintés után Junqua urat az egyház-
ból kiközösítette. J . úr, mint a mostani infallibilis német s 
más papok, a kiközösítésre mit so akart adni s tovább 
is ugy viselte magát, mint kath. pap. Az érsek erre feladta 
J . urat a törvényszéknél, mint olyat, ki idegen állásnak 
ruháját viseli. Van tudnillik Francziaországban törvény, 
mely t i l t j a , hogy valaki más állásnak megkülönböz-
tető viseletét hordozhassa. J . úr az egyházból ki levén kö-
zösítve. nem kath. pap többé, tehát őt a kath. papi ruha 
viselete meg nem illeti. A törvényszék J . urat megidézte s 
a fenlevő törvények alapján hathónapi fogságra ítélte. 
Persze nagy ezért a lárma a liberális világban. 

— A porosz cultusminister hivatalos levelet intézett 
az ermelandi püspökhöz, melyben őt kérdőre vonja, mi 
jognál fogva mondta ki több papjára az excommunicatiót, 
melynek kihatása van a polgári életre is, amennyiben az 
illetőnek becsületét sérti s a többi hívektől való elzárás 
által neki polgárilag is hát rányul szolgál s azért a püspök 
által csak az államhatalommal egyetértőleg mondható ki a 
kiközösítés. Az ermelandi püspök felelt a levélre, meg-
mondja, hogy neki mint püspöknek joga s kötelessége k i -
zárni az egyházból azokat, k ik az egyháznak nem engedel-
meskednek s e jogát gyakorolta ő, e kötelességének tett 
eleget, midőn a makacs papokat kizárta. Ami a hívektől 
való elzárást illeti, ezt a természeti s positiv törvények 
szabályozzák s elég érintkezést hagynak a többi polgárok-
kal. — Nevezetes emberek ezek a liberálisok. Midőn vala-
mely püspök valamely makacs papot kiközösít, az egész 
világ liberális lapjai egekig magasztalják, dicsőítik őket s 
ők mégis becsületsértésről panaszkodnak. A kormányok 
őket gyámoli t ják, hivatalaikban meghagyják, előmozdítják 
s mégis hátrányokról panaszkodnak. Ugy látszik, hogy 
minden lárma mellett mégis csak furcsán érzik magukat 
ezen liberális hősök az excommunicatio alatt. Utinam 
saperent. 

— A bajor kormány legújabb rendelete értelmében 
Moringen, hol tudvalevőleg a katholikusokra a kormány 
ókatholikus plébánost erőszakol, nem szabad a vizsgáknál 
többé a vallástanból kérdezni a gyermekeket. — Alkalma-
sint azon okból, hogy a plébános úr vallásos meggyőződése 

meg ne sértessék vagy ő ne sértse meg a gyermekekét. 
Szépséges állapot biz az. ! 

— Bismark herczeg mégis igen ügyes diplomata. Leg-
újabban minden törekvését oda irányozza, hogy mindazon 
kath. férfiakat, k ik a császár s császári család előtt eddig 
gratae personae voltak, gyanúsítsa s meghasonlásba hozza 
a kormánynyal s így a császári családot tőlük elidegenítse. 
Mühlort, Savignyt , Windthorstot, Lippe grófot, Von der 
Heydtot, Bodelschwingot, úgy tünteti minden alkalommal 
elő, mint k ik a német birodalom ellen összeesküdtek s az 
ellenséggel szövetkeztek a franczia vereség megtorlására. 
Krementz ermelandi püspököt a braunsbergi s legújabban az 
isterburgi esetekkel hozta a kormánynyal ellentétbe. A 
kölni érseknek Tangermannal csinált kellemetlenséget, a 
poseni érsekre kigondolta a Kozmián-esetet. Ezen nevezett 
urak eddig jó viszonyban voltak a császári házzal. Bismark 
most őkot úgy tünteti fel, mint lázadókat s kitúrván őket 
a bizodalomból, ő maga uralkodik. Meddig? Majd meg-
lát juk. 

— Nagy lármát csináltak a lapok azzal, hogy a po-
seni érseket, Ledochovsky grófot, a pápa lengyel prímássá 
nevezte volna ki s így mintegy Lengyelország vissza-
állítását, tehát Németország eldaraboltatását, akar ta volna 
ezáltal jelezni. Pedig csak ignotos fallunt. A poseni érsek 
mindig Lengyelország prímásának czimét viseli, miként a 
salzburgi Németország prímásának neveztetik, noha tény-
leg sem az egyik, sem a másik, nem az. Lodochovsky e 
czimet már eddig ia viselte s a vatikáni zsinaton is így volt 
feljegyezve. De akkor persze még nem volt szükség őt 
gyanúsítani. — Szegény olvasó közönség, mennyire vissza-
élnek tudatlanságoddal ! 

— A baltimörei „Volks-Ztg" jelenti, hogy Raleigben, 
Ejszak-Carol inában, Dargon L. tábornok, Anson Corunty 
sonátor még két más kitűnő protestáns férfival a katholika 
egyház kebelébe tértok. Hasonlót tett Dr. Bradley Józua 
protestáns lelkész, ki eddigi híveitől ünnepélyesen a szószé-
ken elbúcsúzott s tudtukra adta, hogy katholikussá lesz. 

—• A bajor kormány egy legujabbi ténye ismét k imu-
tat ja, mily hallatlan cynismussal bánik el a katholicismus-
sal. Dr. Hergenröther, a würzburgi kath. államgymnasiuui 
hi t tanára, öt ókatholikus családapa által bevádoltatott a 
íuinisteriumnál, mint olyan, ki a pápa tévmentességét hiszi 
s vallja s elmozdittatása kérelmeztetett. A bölcs kormány 
ezen öt ókatholikus kérelmére Hergenröthert állomásától 
elmozdította, de kegyesen megengedte, hogy a nyári iskolai 
félév végéig tanithasson. — Törökországban alig hozna va -
lamely falusi kadi ily határozatot. Vagy veszélyes Hergen-
röther működése s akkor miért nem fosztatik meg h iva ta -
lától rögtön ? vagy nem veszélyes, mert bizonyos ideig meg-
hagyat ik sakkor miért nem hagyatik meg továbbra i s? Kü-
lönben Hergenröthert öt a katholikus kérelmére megfosztja 
a kormány hivatalától: a tuntenhauseni, meringi, katholi-
kusokra pedig ráerőszakolja kiközösített plébánosaikat. 
Ilyen a liberalismus mindenütt. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból: 1424 forint 21 kr., 40 
f rank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

A földeáki hivek 9 f t . 5 k r . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halte'r és aldunasor sarkán 9 szám. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre helyben s posta, 

küldéssel* 5 f t . 

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

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, május 4-én 3 5 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások — Mi 
vigasztalja a katholikusokat ? — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
xx. 

Betegek látogatása. Kétségtelen, hogy a lelki-
pásztornak, ki hivei bizodalmát nem birja, az üdvö-
sen működhetés tere tökéletesen hiányzik s azért 
épeu oly kétségtelenül szükséges, hogy a lelkipász-
tor e bizalmat lehetőleg megszerezze magának. Nem 
azon barátságát, bizalmát, ragaszkodását, értem a 
hiveknek, melyet olcsó áron, az engedékenység árán, 
szereznek meg, hanem a gyermeki bizalmat a lelki-
atyához, mely bizalomnál mindkét félnek szemei előtt 
a lélek üdve forog. E bizalom elérésére szükséges, 
hogy a szivek kölcsönösen megnyiljanak. Erre pe-
dig, úgy hiszem, a lelkipásztorkodás egyik ágában 
se találkozik annyi alkalom, mint a beteglátogatá-
soknál. S ha nem emlitem is ama jutalmat, mely e 
kötelem hű teljesitéseért reánk várakozik, (Máté 
25— 34) a beteglátogatás már csak azért is kivána-
tos foglalkozás legyen a lelkipásztor előtt, mert ez 
által legkönnyebben és tartósabban megtalálja az 
utat a gondozására bizott hivek sziveihez. 

Tény az s erre mindenütt találunk igazoló ese-
teket, hogy a beteglátogatások által a legellensége-
sebb kedélyek is megnyerhetők s feltéve, hogy az 
első látogatás ily féle betegnél legkevésbbé se kelle-
meshatású, a folytatott barátságos látogatások sze-
lid parazsa hathatósan fog égni a legelfogultabb 
ellenség fején is és szive elvégre is azt súgja neki, 
hogy a látogatások nem a pu?zta emberiség, hanem 
igen a keresztény s papi szeretet eredményei, hogy 
ezek vezették a papot a betegágyához és a megadás 

nem sokára bekövetkezik a jó pap vigasztalására, az 
egész mennynek s magának a meghódoltnak örö-
mére, ki előtt most egy egészen uj világ nyilik meg, 
hatalán éltében először pillant be lelkipásztora őszin-
tén szerető szivébe s látja, hogy ez mit se kiván tőle, 
csak hogy lelkét megnyerje az örök életre. Valóban, 
mind nekem, mind tisztelt paptársaimnak, úgy hi-
szem, kimondhatatlan élvet szerezne, ha az ég javára 
szerzett mindazon vivmányokat ismernénk, me-
lyek azóta, hogy a katholikus papság a földön áldást-
hozólag éjjel és nappal működik, a gunyhókban 
épen lígy, mint, a palotákban, a betegek kórágyánál 
eszközöltettek. S ha ezek leírhatók volnának, oly 
könyv jőne létre, melyből, mint üde forrásból, a leg-
bágyadtabb egyhangú papi lélek is enyhet és erélyt 
merithetne. Ha majd az itélet nagy napján — 
az események, a tettek, benseje táruland fel; ha 
majd az ismeretlen, csendben eszközölt, megtérések 
s áldások napfényre jőnek, bámulni fog a világ s 
csudálattal látandja, mily sok millió pap volt a hal-
doklók kórágyánál eszköze annak, hogy az ég és 
pokol közötti harcz a boldog örökkévalóság győzel-
mére vezessen. 

Ha, felveszêm, olyanok a betegek, kik a jó iránt 
makacsoknak vagy ellenségeseknek soha se mutatták 
magukat, hanem, mint mondani szokás, éltüket ren-
desen viselték: ezekre nézve bizonyára igen ohajtott 
e látogatás és mert az egészség napjaiban nem 
egészen volt lehetséges, hogy lelkipásztoraikkal tö-
kéletes bizalommal beszélhessenek, miután bizonyos 
álszemérem gyakorta visszatartja az embereket, hogy 
felkeressék lelkipásztoraikat s leplezetlenül feltárják 
helyzetüket, bizonyára mind a betegre, mind a lelki-
pásztorra, igen előnyös leend, ha a pap látogatásai-
val nem fukarkodik. Mert a betegség megdöbbenti a 
szivet s nem ritkán történik, hogy a lelkipásztor a 
kórágynál jut oly dolgok ismeretére még a legbe-
csületesebb embereknél is, melyek talán mindenkorra 
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elzárva mrradtak volna előtte. Nemcsak én tapasz-
taltam, úgy hiszem, hogy a betegek, kikkel a szen-
vedés és fájdalom napjaiban megelőző részvéttel és 
szeretettel bántunk, rendesen, ha meggyógyulva 
egészségüket visszanyerék, viszont szeretettel ragasz-
kodnak a lelkipásztorhoz. Nem szabad felednünk, 
hogy a betegeknél tett látogatások az egészségesek-
nél, a beteg barátai-, rokonai- s hozzátartozóinál tett 
látogatások is egyszersmind. Ha a ház, hol a beteg 
van, jó katholikus, annak egészséges tagjai is nagy 
megtiszteltetésnek veszik s nagy örömükre szolgál, ha 
a lelkipásztor közöttük megjelenik. S ha pokoli aljas 
rosz szándékkal a katholikus népet nem akarnák 
megfosztani boldogító hitétől a lelkipásztor lelkiatya-
ságát és pásztori méltóságát illetőleg; és ha a ka-
tholikus papság buzgón őrködnék, hogy e méltósá-
gából ki ne vetkőztessék s csak lelki tisztviselővé 
törpüljön: akkor bizonyára nem szólitanák „plébá-
nos vir" névvel, hanem tisztelendő lelkiatyának s a 
katholikus nép most is örvendene a napnak és órá-
nak, melyben a lelkipásztor már megjelenése által is 
áldást hozna házához. Ki ezt puszta hiúságnak ne-
vezi, annak nincs fogalma a katholikus pap méltó-
ságáról. Szent Teréz a katholikus áldozár lábnyo-
mait is megcsókolta s ezt is biú alázatosságnak ma-
gyarázzák ? Hol hit nincs, hasztalan, elvetendő, gyen-
geségnek nevezik, midőn a hit gyermeteksége teljes 
virágzásban mutatkozik. Hol nincs hit, nincs vilá-
gosság s hol ez nincs, ott sötétség van. De az, hogy 
a betegek látogatása az egészségesek látogatása is 
egyszersmind, bizonyos körülmények között igen 
hasznos. A család egy kedves tagjának betegsége 
rendesen meghatja az egészséges szivét is és az ily 
helyzetben mondott ügyes szó bizonyára jó talajra 
esik. S ha a jó hatás, mit a lelkipásztor szavai elő-
idéztek, mint talán már tapasztaltuk is, ismét elenyé-
szik s a beteg jobblétével az egészségesek a pap 
ajkairól elhangzott intő, bátorító s erősitő, vigasztaló, 
szavakat, melyeket talán illemből halgattak meg, 
figyelmem kivül hagyják, ki fogja állithatni, hogy 
mindezen szavak hasztalanok valának s nem sza-
bad-e feltenni, hogy Isten szent segélyével az elfele-
dett szavak ismét felmerülnek lelkünkben s gyöke-
réül válhatnak jó gondolatoknak vagy jó cseleke-
deteknek ? Nem tehetem, hogy meg ne jegyezzem, 
miszerint ha valaki intései, tanitásai s figyelmezte-
tései mellett a magasztosabb eredmény számtani 
bizonyosságát akarja felismerni és birni : arra nézve 
jobb, ha nem is fárasztja magát. A mag elhintetik, 
az eredmény, az áldás, Istennél van. Hogy a beteg-

látogatások alkalmával az egészségeseknek nem kell 
dorgáló vagy megrovó leczkéket tartani, az magától 
értetik; hanem a jogot, hogy a körülményekhez 
képest intő, oktató, szót intézzek, vonatkozzék az a 
múltra, jelenre vagy jövőre, azt tőlem meg nem 
tagadhatja senki. Mit egy atya tett jelenlétemben, 
azt mindig megteheti a lelkipásztor is. Gyermekei 
egyike azon pillanatban halt meg, midőn az utolsó 
kenetet felvevé; meghalt undorító bstegségben, mely 
kicsapongó életének eredménye volt. A boldogtalan 
fivérei körülállták kórágyát s az atya mély fájdal-
mának érzetében nem állhatá meg, hogy fiainak a 
fivér visszariasztó életpályáját fel ne matassa. És 
miért ne volna szabad a lelkipásztornak a kön-
nyelmű leányt vagy fiút az atya vagy anya kór-
ágyánál szeretetteljes szavakkal figyelmeztetni, in-
teni? Meglehet, talán csak itt juthat a bűn által 
fogva tartott szivekhez. Sok Saulra nézve talán a 
beteg szobája vált a Damaskus felé vezető úttá és 
mert így négyszemközt, s így látszólag keresetlen 
alkalomkor lehet egy pár bizalmas barátságos szót 
mondani, meglehet, hamarább, biztosabban, fog az 
hatni, mint a szó- vagy gyóntató^zékben. Az anyá-
nak betegsége gyakorta volt már eszköze a leány 
lelki egészségének . 

Djba nem is szükséges, hogy a betegszoba hit-
küldéri állomássá váljék az egészségesekre nézve, 
százféle más dolog és körülmény van mégis, melyek 
miatt a betegeket látogató pap tanácsért és felvilá-
gosításért felkerestetik s ez által alkalmat nyer, mi-
lyet talán soha máskor, hogy készséges tanácsa és 
segélye által egy egész család bizalmát és szeretetét 
megnyerhesse; s valamint a felüdült beteg, úgy a 
család egészséges tagjai is sz eretettel fognak ragasz-
kodni a lelkipásztorhoz azon sok fáradságért és rész-
vétért, melyet az atya vagy anya vagy egy gyer-
mek kedvéért tett. 

Néha megtörténik, hinni szeretjük, a lelkipász-
tor hibáján kivül, hogy némely hivő vagy egész csa-
lád is azt hiszi, miszerint, a lelkipásztor iránta vagy 
a család iránt nem igen jó indulattal viseltetik. Ez 
fáj nekik. Mi okozza ezt? Legtöbbnyire a haszonta-
lan fecsegések s eléggénem kárhoztatható pletykák. 
S ha ilyen családtag megbetegszik s a beteget meg-
látogató lelkipásztor viseletéből az tűnik ki, hogy a 
beteget nemcsak hivatalosan látogatja meg, mert 
kénytelen tenni hivatala folytán, bizonyára már első 
látogatásával a felizgatottakat vagy elámítottakat 
megnyerte magának s ők, miután tettleg látják, hogy 



tévútra vezettettek s a lelkipásztor irányukban is 
gyengéden szerető atya, a jövőben bizonyára sokkal 
nagyobb vonzalommal s ragaszkodással viseltetnek 
hozzá, mint azelőtt. S feltéve, hogy a lelkiatya 
híveinek valamelyike vagy egész családja által mel-
lőztetik, bántalmaztatik, rágalmaztatik vagy szidal-
maztatik s az illetők, ha a lelkipásztor beteglátoga-
tását szükségelnék, alig merészlik arra őt felkérni, 
bizom Istenben, hogy az ég alatt a földszinén egyet-
len katholikus pap se találkozik, kiben ne lenne 
annyi lelki nagyság, hogy az ilyen dolgokon túl-
tegye magát; vagy hol volna akkor egy papban, ki 
az ily dolgokat nagyra veszi s feledni nem tudná, a 
megfeszített főpap, az üdvözitő Jézus, fájdalmas rész-
vétének s megbocsátásának köteles utánzása? Ha 
lélekről kell szorgoskodni, ha a lélek megmentéséről 
van szó, lehetséges-e, hogy legyen pap, ki egy per-
czig is ingadozzék s ne siessen oda, hol a lelkipásztori 
szeretetnek kell őrködnie ? Hiszen a tapasztalás 
tanitja, hogy ily esetekben betttszerint igaz : nem tud-
ják, mit cselektsznek ; de ha tudják is és szándékuk 
kiszámított s gonosz volt, a pap önzetlen szeretete 
óket is kényszeritendi, hogy a rosztól elálljanak s 
gyakorlatilag világitandja meg a parancsot, melyet 
eddig érteni nem akartak, az ellenség szeretetének 

/ 

magasztos parancsát. Es váljon a jó papra nézve nem 
kimondhatatlan élvezet az, ha Isten alkalmat szol-
gáltat neki jót tehetni ellenségeivel ? Nem vigasz-
taló* e reá nézve, boldogító vagy legalább megnyug-
tató elleneire nézve, hogy őket Isten kegyelmével 
jobb útra vezeté s ezáltal őket ismét visszavezérlé az 
elhagyott nyájhoz vagy legalább remélheti azt? 
Ezek, csak ezek, a valódi lelkipásztori örömek. 

Miként e rövid jegyzetekből világosan kitűnik, 
a beteglátogatások biztos eszközökül kiuálkoznak a 
gondviselésünkre bízottak sziveinek megnyeréséhez 
s épen azért a betegek is az oktatást, intést, vigasz-
talásokat, stb. a látogató lelkipásztortól szivesen 
s önkényt óhajtva fogadandják ; miértis igye-
kezni fog a lelkipásztor, hogy beteglátogatásait mi-
nél gyümölcsözőbbekké tehesse. Ugy látszik nekem, 
hogy a látogatásokat, ha már egészen nem hanyagol-
juk is el azokat, legalább kevésbe veszszük s elme-
gyünk a beteghez minden további készület nélkül, 
azonönámitásban él vén, hogy a betegágynál elég tárgy 
ajánlkozik a társalgásra s egyik szó a másikat hozza 
maga után. Ha a beteget nem szükség lelki üdvéért 
gyakran meglátogatni, meglehet, hogy ily látogatás 
kielégitő lesz, habár a litkább látogatásoknál is ke-
rülnünk kell a közhelyek szerinti beszédmodort, loca 

communia. De ha a beteg hosszasan szenved, akkor 
a közönséges szólás- s beszédmodorok bárkit is 
nagyon hamar cserben hagynak s a beteglátogatá-
sok hasztalan csevegéssé, időtöltéssé és szórakozássá 
aljasulnának. Azért talán nem egészen hasztalan 
lenne, ha elfogadtatnék, hogy a beteggel mintegy 
lelki gyakorlatokat tartsunk. Természetesen nem 
szükség ezt a beteggel tudatni, sőt igyekezni kell a 
lelkipásztornak, hogy szabadon s mintegy véletle-
nül ragadja meg az illető tárgyat s mintegy önkény-
telenül vezesse bizonyos gondolatkörbe vagy igazság-
nak megszivlelésébe a beteget. Igy például nem nagy 
fáradságba kerülend a beteggeli beszélgetésünkben 
előadni, hogy mennyei rendeltetésünk szerint e 
földi élet után az örök boldogság kezdődik. Más 
alkalommal arról szólhatunk, mi az embert e bol-
dogságtól visszatartja, a bűnről. Harmadszor a halá-
los bűn gonoszságáról, azután a bűn büntetéséről, 
majd az Isten Ítéletéről vagy irgalmáról szólhatunk. 
Mily gazdag anyagot szolgáltat Jézus szegény, ül-
dözött, élete, szenvedései, részletezve adatván elő. 
Világos, hogy egyik másik pont megemlítésénél vagy 
megbeszélésénél nem lehet szó tökéletes kivitelről. 
Elég lesz, ha egy gondolatot jól, alaposan, megvi-
tatva tárgyalunk. Világos továbbá az is,hogy a tár-
salgás majd hosszabb, majd rövidebb, leend s ily 
módon egyes pontok több látogatásra is gazdag 
anyagul szolgálhatnak. E szabadság mellett azon-
ban a lelkipásztor mégis csak az elfogadott elmélke-
dési modor mellett maradjon amennyire lehet, hogy 
így a beteget a czélhoz, mely felé vinni akarja, mint-
egy lépcsőnként előkészítse és vezesse. És ha ily 
elmélkedések tartását magunkban feltettük, ne hi-
gyük, hogy ezen dolog amúgy könnyen fog menni, 
hanem készüljünk hozza szorgosan. Ezen előkészü-
let rövid és könnyű leend, ha a lelkipásztor oly ba-
rátja a napi elmélkedésnek, mint a minőnek lennie 
kell. Hogy a napi elmélkedés az, mely a lelki üdvös-
séget hatalmasan előmozdítja, azt minden lelkipász-
tor könnyen beláthatja, ha lelki állapotát észleli oly 
napon, melyen napi elmélkedését elhanyagolta és 
oly napon, melyen ilyet tartott. Valóban igaza volt 
az elmélkedés egy gyakorlott mesterének, midőn e 
két állapotot két ágyúval hasonlitá össze, melyeknek 
egyike csak lőporral, a másika golyóval is ellátva 
van. Az első csak vaklármát csinál, míg a másik 
beüt és talál. Legkevésbbé szabad egy lelkipásztor-
nak csak lármát csinálni, ha a betegágynál ül, az 
örökkévalóság ezen előcsarnokánál. A gyermeknek 
megbocsáthatjuk, ha meredeknél játszik, de papnak 
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soha. Igyekeznünk s ügyelnünk kell természetesen 
arra, hogy a beteg a szentségek méltó felvételére 
előkészíttessék. De még azon esetben, ha a beteg 
a haldoklók szentségeivel már ellátva van, se fukar-
kodjunk látogatásainkkal s ne gondoljuk, hogy 
hisz a beteg már ellátva van az útra. Olyakul kell 
vennünk az embereket, mint aminők. Ha kórágyban 
fekszenek s a haldoklók szentségeiben részesültek, 
még mindig inkább hiszik felgyógyulásukat, mintsem 
azt, hogy meghalnak. Es e hitük vagy iukább re-
ményük gyónásukra azon hatással van, hogy épen 
ugy gyónnak, mint azt egészséges napjaikban vé-
gezni szokva voltak. Pedig e gyónás egészen más 
lenne, ha nem reménykednének annyira vagyis : ha 
szemeik előtt az lebegne, hogy sokkal előbb bekö-
vetkezhetik a halál, mint a jobbulás. Ezért igen 
szükséges, hogy a lelkipásztor a betegeket a szent-
ségekkeli ellátás után is gyakran meglátogassa s ha 
a halál szembetünőleg közeledik, ne palástolja előt-
tük a veszedelmet, hanem arra figyelmeztesse őket, 
ébreszsze időről időre lelkiismeretüket s ennek sok-
szor az a következménye lesz hogy a biztos halál 
előérzetében oly dolgok jönnek napfényre, melye-
ket a beteg, ha egészségét visszanyerni lett volna 
kilátása, bizonyosan elhallgatott volna. Mindennapi 
tapasztalásból tudjuk, mily kevéssé hajlandók a be-
teg háziai őt a jó, üdvös, halálra előkészíteni; hiszen 
magunk láttuk s hallottuk már, hogy rokonai s 
hozzátartozói ez vagy amaz ok miatt pörölnek, czi-
vakodnak, egymásközt s a szegény betegnek alig 
engednek annyi nyugalmat, hogy hálát adhasson a 
jó Istennek a szentségekben való részesülés kegyel-
meért. I ly körülmények között nem szabad a lelki-
pásztornak „túlildomosnak" lenni, ellenkezőleg, ne 
kimélje a dorgáló szót s kettőztesse meg látogatásait, 
hogy a szegény beteget lehetőleg csendes, nyugodt, 
halálhoz segítse. 

Végezetül hozzá teszem, hogy a lelkipásztor a 
szegény haldoklót iparkodjék a halálórára engedélye-
zett teljes búcsú elnyerésére segiteni; hiszen a fárad-
ság oly csekély, a haszon oly megmérhetlenül nagy ! 
A község temetője minden lelkipásztorban sajátságos 
gondolatokat s érzelmeket támaszthat s megnyug-
tatók s vigasztalók leendnek ezek, édes leend egy-
kor neki is ott a nyugvás, ha a haldoklók iránt 
szent és magasztos kötelmeit hiven teljesité. 

T. -

Mi vigasztalja a katholikusokat ? 

ív . 
Az eddig elmondottak alapján arra figyelmeztetjük a 

katholikusokat, hogy a roszat, mi az egyházat s a keresz-
tény társadalmat napjainkban sújtja, mindig az Isten gond-
viseléséhez viszonyítva tekintsék, meggondolva, miszerint 
József azáltal lett Egyptom kirá lyává, apjának s testvé-
reinek jótevőjévé, hogy ne mondjuk megmentőjévé, mert 
testvérei által elárultatott , eladatott. Miért ne történhetnék 
ez most is míg, hogy a keresztények által elái-ult, eladott, 
egyház épen ezen elárulás következtében legyen az emberi 
társadalom, ugyanazon keresztények, jótevőjévé, megmen-
tőjévé? Az Urnák keze még meg nem rövidült. 

Bizzunk tehát Istenben s logy ünk meggyőződve, hogy 
azon sok roszból, mit egyháza jelenben szenvedni kénytelen, 
a közel jövőben dicsőség fog reá származni s a most gúnyolt, 
szidalmazott, katholicismus dicskoszoruzottan fogja a hüte-
leneknek mondani : „No l i t e t i m o r é : n u m D e i p o s -
s u m u s r é s i s t é r e v o l u n t a t i ? V o s c o g i t a s t Í 3 
d e m e m a l u m : s e d D e u s v e r t i t i l l u d i n b o -
n u m , u t e x a 11 a r e t me , s i c u t i n p r a o s e n t i a r u m 
c e r n i t i s e t s a l v o s f a c é r é t m u l t o s p o p u l o s . 
N o l i t e t i m e r e : e g o p a s c a m v o s e t p a r v u l o s 
v e s t r os. G-en. 50, 20. 21. 

De menjünk tovább. 
Eddig mindig csak azon sok roszat tar tot tuk szem 

előtt, mi az egyházra jelenleg nehezedik s iparkodtunk azt 
elviselhetővé tenni. Van azonban ezen sok rosznak más 
oldala is, melyet most szándékozunk közelebb szemügyre 
vonni s ez a z o n s o k j ó , m i t a z e g y h á z r a s u l y ó -
s o d ó r o s z m á r c s a k e k o r i g i s e s z k ö z ö l t s j e -
l e n b e n f o l y t o n e s z k ö z ö l . 

Ha a katholikus a gonoszság diadalának lát tára meg-
szomorodik s vigasztalást keres, tekintse azon sok jót, mit 
ezen gonoszság az egyházban szült. Nem csekély ezen jónak 
száma. 

Ezen sok jó között mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, 
hogy az egyház már eddig is igen megtisztult s folyton 
tisztul azon sok salaktól, mi benne az idők folyamában 
lerakodott. A rosz, korhadt , elszáradt, ágak a szélvész á l -
tal letöretnek a törzsről, nem éktelenitik azt többé, nem 
pazarolják haszontalanul az életnedvet. A r o s z , n é v l e -
g e s , c z i m z e t e s , k é t s z i n ü , k é t k u l a c s o s , k a -
t h o l i k u s o k r é s z i n t m á r k i v á l t a k a z e g y -
h á z b ó l , r é s z i n t k i v á l ó f é l b e n v a n n a k . Es ez 
nem megvetendő nyereség az egyházra nézve, soha se k i -
csinylendő jó, mit a gonosz okozott az egyházban. Ha Isten 
nem engedi meg kegyelmesen, hogy a gonoszság látszólagos 
diadalt ülhessen az igazság felett : azok, k ik bensőjükben 
már rég meghasonlottak az egyházzal, szivükben már rég-
óta apostatáltak, megmaradtak volna az egyház kebeléb3n, 
a jámborság s hitbuzgóság palástja alatt mérges elveiket 
továbbra is terjesztették volna magában az egyházban. Ki 
volt képes őket felismerni ? De most lehullott az álarcz. 
Az ördög megrostálta a katholikusokat. A polyva, a papság, 
a szerzetesek s világiak közt találtatott haszontalan üres 
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mag, a szélvész által felkapatott, széthordatik az egész v i -
lágra, ellepi az utczákat, amiértis vele mindenütt ta lá lkoz-
hatunk ; az egészséges, a jó, mag megmaradt, megmaradt 
megtisztulva. R e f o r m a t i ó t s ü r g e t t e t e k , í m e i t t 
v a n . A gonoszság által reformálja Isten egyházát. Szél-
vészt bocsát reá, mely a hitüres tagokat elsöpri. Nem jó ez ? 
Nem nyereség, mely a roszból származik ? Avagy azt vet i -
tek ellen, hogy a katholikusok száma megfogyott s fogy 
szakadatlanul ? Igen, megfogyott a mennyiségre, nyert a 
minőségre nézve. Elszakadtak tőlünk sokan. Miért? Mert 
voltaképen soha se tartoztak hozzánk. „ E x n o b i s p r o -
d i e r u n t, s e d n o n e r a n t e x n o b i s . N a m s i 
f u i s s e n t e x n o b i s , p e r m a n s i s s e n t u t i q u e 
n o b i s c u m ; s e d u t m a n i f e s t i s i n t , q u o n i a m 
n o n s u n t o m n e s e x n o b i s . " I Joann. 2, 19. 

Váljon nem szolgálhat ez a hitbuzgó katholikusnak 
vigasztalásul ? 

Ezen nyereséghez, mit a rosz eszközölt számunkra, 
tartozik továbbá az is, hogy a h i t f e l é l e d t , jelt ád 
magáról ott is, hol azt bátran kialudtnak hitted volna. 
Nézz körül a világon. Mennyien imádkoznak buzgón az 
egyházért, a pápáért, a keresztény társadalomért. Nézd> 
mennyi áldozatkészség mutatja magát a katholikus világ-
bau. Nézd, mennyien lelkesülnek az egyház ügyéért. S mi-
nek köszönjük ezen rögtöni felébredést? A gonoszság fe l -
rázta a katholikusokat s még folyton ébreszti. A ka tho-
likusok kezdik megvetni az emberi tekintetet, kezdik egy-
házukat s annak érdekeit szeretni, érette hevülni, buzogni. 
Nem nyereség ez ? Nem szolgálhat ez vigaszul az egyház 
szorongattatásaiuak közepette ? Ne hidd, hogy az egyház 
napjainkban csak veszt és nem nyer semmit. 

Igaz, hogy sokau vannak, kik barátainkból ellensé-
geinkké lettek, kik lángolnak dühükben az egyház ellen. 
Igaz, hogy ezek száma napról napra szaporodik, mert a fia-
talság szivébe jókorán becsepegtetik az egyház elleni gyű-
löletet. De másrészt igaz az is, hogy sokan vannak, k ik a 
hallatlan gonoszság szemléletére felébrednek, visszatérnek 
az egyház karjaiba. Elhiheted, hogy napról napra szaporo-
dik azok száma, kik eddig még Nikodemus példájakint 
csak ti tokban tar tanak hozzánk, de alkalmilag, ha Isten 
szent kegyelme támogatja őket, nyiltan fellépendenek az 
egyház mellett. Csak engedjetek időt a gznoszságnak. Ez 
sokakat fog megtéríteni. V e x a t i o i n t e l l e c t u m d a -
b i t . Isai. 28, 19. A p e t r o l e u m v i l á g a s o k a k -
n a k f e l n y i t j a m a j d s z e m e i t . 

Egyik további nyereség, mely az egyház sanyargatta-
tásából származik, azon s z o r o s e g y e s ü l é s , m e l y a 
h í v e k e t e g y m á s h o z , e z e k e t p á s z t o r a i k -
h o z , a p á s z t o r o k a t v é g r e a z e g y h á z f e j é h e z , 
f ű z i . Az egyház ellenségei minden erővel oda működnek, 
hogy ezen szoros együvetartozást, szoros egyességet, mely az 
egyházat minden ellenséges hatalom előtt félelmetessé tette 
s teszi, meglazítsák, ha lehet, végkép megszakitsák. S mi 
lett az eredménye ezen erőködésnek ? Az, hogy az egyház-
tagok napról napra jobban kezdenek egymáshoz ragasz-
kodni. Az egyháztörténelem alig tud időszakot felmutatni, 
melyben a katholikusok szivben, nyelvben, lélekben, annyira 
egyek lettek volna, mint épen napjainkban. A hivek szoro-

san ragaszkodnak pásztoraikhoz; ezek egymásközt a leg-
szorosb egyességben vannak s ismét a legszorosabban ragasz-
kodnak az egyház fejéhez. Igy volt ez a vatikáni zsinat 
előtt. Ennek folyama alatt az ellenséges befolyás meg-
szakítani iparkodott ezen szoros egyesülést; de ez csak 
igen rövid időre sikerült neki. A püspökök felébredtek és 
felébredésük azonos volt az egyház fejéhezi legbensőbb 
ragaszkodásssal. 

Nem nagy nyereség ez ? S ime, ezt az egyház nyomat-
tatása eszközlötte s hovatovább mindjobban fogja eszkö-
zölni. Ez vigasztalhatja a jó katholíkust. Lehetnek s van-
nak egyes részek a katholika egyházban, melyekben a 
hivek s pásztoraik közti egyesség nem mondható valami 
kitűnőnek. I l y b e t e g e s r é s z e a z e g y h á z n a k s z e -
g é n y h a z á n k . De ez kivétel s egészen helyitermészetü. 
Reményeljük azonban, hogy ez itt is meg fog változni, 
miután a liberalizmus megtette feloszlató szolgálatát, a 
pásztorokat jól megverte. Vexatio dabit intellectum. Ha 
magunk felébredni sehogy se akarunk, majd felráznak 
minket a liberalismusban pajtásaink. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , április 25. A v a l l á s o k t a t á s r a v a l ó 

f e l ü g y e l e t s P e s t v á r o s k ö z g y ű l é s e . (Vége) 
Azt mondja S. FI. úr , „hogy bizonyos dogmák becsempé-
szését a városi közönség nem fogja tűrni" s néhány sorral 
fentebb azt állította, „hogy az egyén hitével a község nem 
törődik -" Tessék már most e két állítást összeegyeztetni. 
Azzal, hogy én mit hiszek, a város nem törődik. Igazán ? 
Lám, mily kegyesen gondoskodik a városatya rólunk ? A 
gondolatokat nem akar ja felügyelet alá vetni, mert nem — 
teheti. De annak kifejezését, mit én hiszek, megtiltja a ne-
mes város, mert — hát a szólásszabadságot S. FI. úr maga 
és pár t ja részére monopolizálni akarja.Minden magyar hon-
polgárnak a legutolsó suszterinastól kezdve jogában áll a 
szólásszabadságnál fogva nézeteinek kifejezést adni, m á -
sokat capacitálni, meggyőzni, megnyerni akarni, pusztán 
a pesti papságnak tiltja meg a város, hogy hitbeli meg-
győződéseit nyilvánitani ne merje. Hihetek, a mi nekem 
tetszik, gondolataimat leírhatom, kinyomathatom, ez mind 
szabad ; de mihelyt a város iskoláinak küszöbét átlépem, 
számra lakatot rak S. FI. úr , nehogy oly dolgot talál jak 
mondani, mi neki nem tetszik. Es ezen muszkakancsuka-
féle eljárást pusztán a katholikus vallásoktatókra kivánja 
S. FI. úr .alkalmazni. Ó tudja, miért. Pedig meg lehetünk 
róla győződve, hogy sok oly tan, mit mi hitünk szerint elő-
adunk, szinte nem nyerné meg S. FI. úrnak és sok más v á -
rosatyának tetszését. De hát ilyekről hallgat, pusztán a 
pápai tévmenteség hozta őt liberalismusával oly hallatlan 
ellentétbe. Ürügy, ürügy ! 

Erre még csak azt kérdezzük, váljon nem volna-e 
kötelessége a kormánynak oly hatóság ellen fellépni, mely 
az a lkotmány adta szólásszabadságot némely polgártól 
megvonja ? Vagy szabad-e tűrnie a kormánynak, hogy egy 
ily átalános jogtól egy városi hatóság némely polgárt meg-
foszszon ? És mit mondana S. FI . úr , ha a kath. egyházi 
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elöljáróság egyik másik katholikust büntetésfenyegetéssel 
akarna megfosztani a szólásszabadságtól ? 

Azt is mondotta S. Fl. úr, hogy „a papok befolyását 
kárhozatosnak találja a nép szellemére s a városnak őrköd-
nie kell, hogy az ifjúság kebelo a papok által meg ne mé-
telyeztessék." E r r e nem tudunk egyebet válaszolni, mint 
azt, hogy Uram bocsásd meg neki, mort nem tudja, mit be-
szél. Tőlünk, katholikus papoktól, félti a népet, félti az 
ifjúságot, a hazát. Valóban borzasztó kedélyállapotban lehe-
tett S. Fl . úr, midőn a fentebbi szavakat mondotta. Mi 
viszonzásul csak azt k ivánjuk a nemes városnak, az egész 
magyar hazának, hogy a nép azon tanok után induljon, 
azon parancsokat tartsa meg, melyeket mi hirdetünk s 
előadunk. Akkor biztosan alhatik e hazának minden polgára, 
bátran becsukhatja Pestváros börtöneit, elbocsáthatja po-
roszlóit, feloszlathatja törvényszékeit. Ezt k ivánjuk mi 
viszonzásul Pestnek és S. Fl. úrnak. 

De ideje, hogy amugyis igen hosszúra nyúlt észrevé-
teleinket befejezzük. Mi sajnáljuk azon borzasztó fogalom-
zavart, moly napjainkban a főkben uralkodik s kér jük 
Istent, világositsa fel azokat, kik hivatva vannak mások 
felett joghatóságot gyakorolni. 

S. Fl. úrnak pedig csak annyit mondunk, ne féljen 
azoktól, kik a pápai tévmontességet hiszik s vallják. Ezek-
től se neki, se senkinek a világon, egy hajszála se fog 
meggörbittetni. Féljen másoktól, olyanoktól, k ik kathol i -
kus létükre a pápának nem engedelmeskednek. 

In perennem rei memóriám álljon itt Budavárosnak 
határozata a csalatkozhatlanság dolgában és Pestvárosnak 
határozata az iskolai felügyeletre vonatkozólag. 

K i v o n a t Buda sz. kir. főváros képviselő-testüle-
tének 1871. évi szeptember hó 4-kén tartott közgyűlésének 
jegyzökönyvéből. 180 kgy.11871. Ribáry Ferencz képviselő 
inditványa az állam és egyház közti viszony — infallibili-
tási dogma — tárgyában. A képviselő-testület az indí tvá-
nyokat elfogadja és határozatilag kimondja : hogy Buda sz. 
kir . főváros közönsége, mint patrónus, a csalhatatlansági 
dogmát, mely a placetum regiumot meg nem nyerte, jogi-
lag létezőnek el nem ismeri és ez okból annak kihirdetését 
vagy kihirdettetését a kegyurasága alatt álló egyházakban 
és iskolákban jogsértésnek tar t ja és azon lelkésznek és tani-
tónak járandóságai, ki a kérdéses dogmát kihirdetné vagy 
kihirdettetné, megszüntetendők. Mely határozat végrehaj-
tás végett a t a n á c s h o z utaltat ik. K. ro. f. kiadta Bogi-
sich K. főjegyző. 

A z 1872. é v i m á r c z i u s h ó 1 3 - á n P e s t e n t a r -
t o t t v á r o s h a t ó s á g i k ö z g y ű l é s j k . k i v o n a t a . 
9221. Felvétetett a budapesti iskolatanács és tanács végzése 
a pesti községi elemi népiskolákban a k a t h o l i k u s h i tok-
tatás felügyelete tárgyában. A közgyűlés, mint a Pestváro-
sában létező összes községi elemi iskolák tulajdonosa, a 
budapesti iskolatanácsnak 1871. évi decz. 30-kán 4/255 sz. 
alatt kelt előterjesztését saját jává teszi és határozatilag 
kimondja: miszerint az iskolaszékeknek szoros kötelessé-
gük arra is felügyelni, hogy a vallástanitásban oly olvek ne 
hirdettessenek, illetve taníttassanak, melyek hirdetése vagy 
tanitása hazai törvényeink szerint t i l tvák vagy a még fen-

álló legfelsőbb királyi tetszvényt meg nem nyerték és me-
lyek a n a g y k ö z ö n s é g l e l k i i s m e r e t i m e g g y ő -
z ő d é s e i v e l is toljesen ellentétesok, feladata levén az is-
kolaszékeknek, mint közvetlen felügyeleti iskolai hatóságok-
nak, az ellencselekvőket az iskolatanácsnak és egyúttal a vá-
rosi hatóságnak szigorú intézkedés végett haladéktalanul 
bejelenteni és addig is, míg jelentéseikre határozat hozatnék,a 
mondott tanok netaláni tanítását rögtön és erélyesen meg-
tiltani. 

Egyút ta l határozatilag kimondja a közgyűlés, hogy 
ha más vallásfelekezetek a vallásoktatásra a városi népis-
kolai tantermeket szintén igénybe venni kívánnák, ez meg-
engedtetik; mely esetből kimondatik az is, hogy minden 
vallástani vizsgálat, miként azt a törvény követeli, nyilvá-
nos lesz s annak idejét mindig az iskolaszék állapitja meg. 

Mely határozatról az összes iskolaszékek elnökei és 
az összes hitfelekezetek lelkészei jk. értesíttetni rendeltet-
nek. K. m. f. kiadta Vörös jegyző. 

KÖLN. M i l y b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k a 
s z a b a d k ő m ű v e s p á h o l y o k a franczia forradalomra, 
ennek feltüntetésére elég lesz megemlítenünk, miszerint 
Mirabeau, Siéyès, Condorcet, d'Espremenil, Rauchefocauld, 
Boilli, Fouchet, Boneville, Lafayette, Camille Desmoulins, 
Robespierre, Menau, d'Aiguillion, Boissot, Perigord, Roland 
sat. mind szabadkőművesek voltak. A jacobinusok clubbja 
eredetileg szabadkőműves páholy és amaz ismeretes jelszó : 
liberté et fraternité, melylyel a tömeget annyi gaztettre 
uszították, eredetileg szintén páholyi jelszó volt. 

Starck, ki egyébiránt tagadja, hogy a szabadkőmű-
vesek a forradalomnak okozói voltak, mondja, miszerint 
igen nagy szolgálatot tettek a forradalomnak azáltal, hogy 
összeköttetéseik folytán a forradalmi elvek igen hamar ter-
j ed tek , hogy a forradalmi pártnak fejei a beavatatlan előtt 
érthetetlen szabadköművesi nyelvvel élhettek s hogy végre 
a páholyok mintegy iskolákul szolgáltak, melyekben a for -
radalmi eszme hirdettetett. — Ezt, teszi hozzá, — addig 
tet ték a testvérek, mígnem a templomokat is a fori-adalom 
iskoláivá tenniök sikerült, mely pillanatban a páholy háttér-
be szorult .— Természetesen, mert a k i rá lynak lefejeztetése 
igen könnyű dolog volt, mihelyt egyszer az oltárt felforgat-
niok sikerült , melynek aztán szükségképen utána rohant a 
trón is. 

Azt mondják, hogy Haugwitz gróf porosz minister-
elnök 1822-ben a veronai congressus alkalmával egy e m -
lékiratot terjesztett az egybegyűlt fejedelmek elé, mely-
ben őket a társulatnak veszélyes üzolmeire figyelmeztette 
és annak elnyomatását erélyesen követelte. Ez iratban saját 
magáról bevallotta, hogy még alig volt nagykorú s máris 
több magas rangfokozatot viselt s hogy neki már akkor az 
orosz, porosz és lengyel páholyok vezetését kellendett vin-
nie. A társulat arra törekszik, hogy a fejedelmeket tagjaiul 
megnyerhesse, miáltal a trónokat hatalmába ejthetni s 
majdan az egész világon uralkodkatni roméi. A franczia 
forradalom és a ki rá lynak meggyilkolása, valamint az 
amerikai háborúk is, mind a páholyokban terveztettek s 
onnan indít tat tak meg. 
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Hogy Haugwitz grófnak ezen leleplezései épen nem 
mondhatók túlzottaknak vagy koholtaknak, azt más sza-
badkőműveseknek tanúbizonyságai is mutatják. 

Az „Augsb. Alig. Ztg" 1869-iki évfolyamának 234 
számában egy „Az ellenzék és a szabadkőművesség Olasz-
országban" czimü czikk van, mely szemlátomást beavatott 
tollból folyt. Ebben ugyan szokás szerint a szabadkőmű-
vesség mint igen ártatlan dolog állíttatik elő, miközben 
azonban a levelező azon ügyetlenséget követi el, hogy azt 
mondja, miszerint az átalában előbbeni jelentőséget elvesz-
tette. Ebből tehát az következik, hogy ezelőtt átalános 
jelentősége volt s hogy különleges, specialis, jelentősége 
még ma is megvan. S épen az olasz szabadkőművességnek 
ezen specialis jelentősége az, mely ellen az .,A. A. Z." 
levelezője panaszt emel, amennyiben ez szerinte cs .k 
abban áll, hogy az általa egekig magasztalt becsületes 
k i rá lynak folytonos oppositiót csinál. Ezen s ehhez hasonló 
eléggé jól okadatolt panaszok közt azonban bizonyos jel-
lemző vallomások is tétetnok, melyeket eléggé fontosaknak 
ta r tunk , hogy egész terjedelmükben közöljük, mint a me-
lyek a szóban forgó kérdésre nagyon is különös fényt vet-
nek : „Volt idö, igy az „A. A. Ztg' !-nak embere, midőn a 
titkos társulatoknak szervezése Olaszhonban politikai szük-
ség volt, mert akkor ez ügyben csak így lehetett valamit 
tenni. Senki se tagadhatja, hegy a titkos társulatok, me-
lyek a nemzeti eszmét a népnek minden rétegében felkel-
tették, a félszigetnek egymástól politikailag elválasztott 
részeit az egyleteknek sűrű hálózatával bevonták s ekként 
egyesitették."— Ez mind egy szóig igaz, csakhogy mindaz, 
mit itt szabadkőmüvesi irály szerint politikai cselekvés-
nek, nemzeti eszmének s a felszabrditás nagy tényének 
neveznek, voltaképen honárulás, hütelenség, hitszegés, for-
radalom és országrablás volt. Eddig legalább úgy áll a 
dolog, hogy a „felszabadításnak nagy müve", egyet kivéve, 
valamennyi olasz fejedelmet illető trónjaikról leszorította 
s az utolsó, ki még fenmaradt, csak ideiglenesen van meg-
tar tva ; mint fölöslegessé vált eszköz el fog dobatni nem 
sokára ő is. S épen ez az, mi felett az „A. A. Z tg" -nak leve-
lezője panaszkodik, „hogy a szabadkőművesség legújabban 
úgyszólván a radikálisoknak zsákmányává lett s hogy a 
páholy ma semmi egyéb, mint egy nagy radikalis clubb, 
mely az egész országot ellepi. Ehhez tartozik az egész pa r -
lamenti és sajtóbeli ellenzék, mely azonban a küléletben csak 
exotericus tanait hirdeti, míg az esoterikus tanok a páholy-
ban, a testvérek közt, nyilvánulnak, de ott is csak úgy, hogy 
a tudás a rangfokozatok szerint különböző s úgy, hogy 
ezen tudáshoz a legmagasabb fokozatban ép«n nem tartozik 
az, hogy az alkotmányos kormányforma a lehető leg-
jobb . . . !" 

E mondatok, mint l á t juk , kissé nagyon is nehézkesek, 
mi minden esetre levelezőnek azon iparkodásából magya-
rázandó, hogy a kelleténél többet ne mondjon. Azt akarja 
elhallgatni, mit már 1776-ban a párisi nagy páholynak kül-
dötte a lillei katonai páholy előtt mondott : „A rendnek 
nagy t i tka az, hogy a világ az eddig hordott békókból k i -
szabadittassék, hogy a zsarnokok (értsd : királyok) legyő-
zessenek, hogy a vallási babona a világosság elől hátrál jon 
.és hogy a szolgaság helyébe a szabadság és egyenlőség lép-

jen ; — a rendnek nagy ti tka mindig egy és ugyanaz : le a 
babonával, le az ajtatoskodással, le a kereszténységgel, l ea 
papokkal, le a királyokkal !" 

Végül még igen érdekes levelezőnknek egy másik 
őszinte vallomása, az, hogy „a szabadkőművesség a ka tho-
likus és latinfaju államokban igen gyakran politikai és val-
lási czélokra szolgált." Ezt is igen jól ér t jük. A katholicis-
mus ugyanis a keresztény társadalomnak magva; először a 
katholícismust kell megbuktatni ; az, a mi még ezenkívül 
keresztény e világon, majd magától következik utána. 
Innen magyarázandó a páholyokból kiinduló azon lárma, 
melylyel a „korszellem" mindenütt az államnak az egyház-
tóli elválasztását, az iskola elkereszténytelenitését, a házas-
ságnak elpogányositását, követeli s melylyel öntudatlanul 
is csak faltörőül szolgál a keresztény világeszme ellen. 

Ezen töredékes vázlat is elég arra, hogy kellőleg 
méltányolhassuk ama gyakran hangoztatott, általunk is 
fentebb emiitett, phrázist, hogy a szabadkőművesség nem 
egyéb ár ta t lan mulatságnál, mely vallással s politikával 
nem is törődik. Hozzá járul , hogy azon kegyetlen j á ték , 
melyet a titkos társulatok legujabbban Párisban já tszot tak, 
még mindenkinek friss emlékezetében van s hogy köztudo-
mású dolog, miszerint az internationale is csak a szabad-
kőművességnek szülöttje, hozzá nemcsak hasonló, hanem 
még azonos is vele. 

Befejezésül néhány példát akarunk felhozni, melyek 
azt bizonyítják, mennyire „nem" törődnek a szabadkőmű-
vesek politikával s mekkora a köztük uralkodó fegyelem. 

Toskana egyik városában egyszer utczai rendzavarás 
fordult elő. A rendzavaróknak vezérei szabadkőmű-
vesek levén, a szolgálattevő rendőri hivatalnok elmulasz-
totta befogatásukat eszközölni. Emiat t a rendörminister 
elbocsátotta öt s elbocsáttatásához ragaszkodott annak 
daczái-a, hogy a legbefolyásosabb helyekről minden kigon-
dolható elkövettetett, hogy a kötelességmulasztott testvér 
régi helyébe visszahelyeztessék. Mekkora volt azonban a 
ministernek meglepetése, midőn egy szép reggelen az általa 
elkergetett embernek az igazságügyi ministeriumhoz való 
kineveztetését olvasta, hol az előbbinél sokkal jövedelme-
zőbb állást kapott; — a szabadkőművesek győztek. 

Még jellemzőbb a következő eset. Egyike a volt fi-
nanezministereknek egyszer azon szerencsés helyzetben 
volt, hogy egy igen előnyös kölcsönt köthetett, ha az illető 
szerződés idejekorán el nem árultatik. Hogy meggátolja a 
szükséges leírásokat, egy igen megbizhatónak jellemzett 
hivatalnokkal végezteti. Másnap az egész egy ellenzéki 
lapnak hasábjain megjelenik ! A minister kérdőre vonja a 
hivatalnokot, ez pedig lábaihoz borul s megvallja, miszerint 
ő szabadkőműves s mint ilyennek nem szabad titkot tartani 
rendbeli elöljárói előtt. 

Igy van ez mindenütt Olasz-, Franczia- , Spanyol- és 
Németországban. A szabadkőművesek czéljai, eszközei, el-
járása s fegyelme mindenütt egy és ugyanaz. Igen téved 
tehát az, ki azt hiszi, hogy ily, hasonló, sőt azonos jelenetek, 
melyekkel a politika terén a legkülönfélébb országokban 
találkozunk, nem egyebek, mint a puszta véletlennek ered-
ményei. 
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K E L E T I N D I A . (Vége.) M i s s i ó i t u d ó s í t á s a 
k e r e s z t é n y s é g á l l á s á r ó l . Eddig mindig oly 
iskolákról, illetőleg tápintézetekről, beszéltünk, melyekben 
figyermekek taníttatnak és neveltetnek. Szóljunk már most 
a leányiskolákról is, mert ezek is szép számmal vannak, 
amennyiben a leányokról sincs kisebb mértékben gondos-
kodva, mint a fiukról. 

Soroljunk tehát elő néhány leányintézetet. A lyoni 
Jézus- és Mária- társulatnak tagjai a Bombay szigetén 
fekvő Pareil nevű városkában nagy tápintézetet s magában 
Bombay városában három elemi iskolát igazgatnak, me-
lyekben összesen 250 leány többnyire angol és portugalli 
családokból oktatást nyer. 

Az állami tanfelügyelő, kit Indiában f e l k é r n i szo-
kás, szíveskedjék az iskolát meglátogatni s ki soha se tola-
kodik be oda, hova nem hivják, — azt mondta az ez isko-
lákat vezérlő apáczákról, hogy buzgalom és ügyesség dol-
gában a legkitűnőbb tanitók egész kerületében, valamint 
iskoláik is a legjobbak. Megjegyzendő, hogy ezen iskolák-
nak egyike se régibb 2—3 évnél. Poonában, egy körül-
belül 150,000 lakossal biró városban, hol ennyi pogány 
közt vagy 3000 keresztény lakik, Steins püspök Öt eszten-
dő előtt egy leánynöveldét alapitott, melyben 240 tanoncz 
közt 124 Európából származó árva is tar tat ik. 

Kurackoeben és Belgaumban Meurin püspök a szent 
keresztről nevezott lüttichi apáczák számára legújabban 
több iskolát nyitott, melyek annál több üdvös eredményt 
Ígérnek, minthogy a nevezett apáczák kiválólag s z e g é n y 
gyermekek nevelésével foglalkoznak. Nem hiszszük ugyanis, 
hogy az indiai fekete leánykáknak francziául vagy zongo-
rázni kelljen tanulniok, mi miatt az európai fehérek annyi -
szor elfeledik a főzést s varrást ; de azt igen is hiszszük, 
miszerint felette szükséges, hogy e fekete leánykák is ke -
resztény hitoktatást nyerjenek, mi viszont csak jól rende-
zett iskolák által eszközölhető. 

Bandorában is van hasonló iskola, mely létét annak 
köszöni, hogy ezelőtt három esztendővel két leány a radsch-
puták kasztjából azaz fejedelmi vérből lépvén be a neve-
zett társulatba, legott szegény halászleányok számára isko-
lát nyitottak, melyben kötés, varrás és egyéb kézimunka 
mellett a leánykákat hi t tanra, kis történelemre s egyéb 
hasznos dolgokra is taní t ják. 

Ugyanott ugyanezen apáczák egy 125 leány által 
látogatott elemi iskolát s egy 90 leányt minden szükséges-
sel ellátó árvaházat is igazgatnak. Nevezetes azon eléggé 
g y a k r a n előforduló eset, hogy bombayi keresztény embe-
rek az árvaház főnöknőjéhez fordulnak — feleségekért s 
ilyeket onnan nem ri tkán visznek is, persze nem anélkül, 
hogy a helybeli lelkész az illető leányt ne ajánlotta s a leány 
egy hónapnyi gondolkodási időt ne nyert volna. Ezen elő-
vigyázat mellett hét év óta nem fordult elő eset, hogy egy 
ilyképen kötött házasság szerencsétlen lett volna, mi leg-
alábbis azt bizonyítja, hogy a hosszadalmas ismeretség a 
szerencsés házasságnak nem épen okvetlenül szükséges 
előfeltétele. 

Lát tuk eddig a bombayi apostoli vicariatusnak isko-
láit, melyeknek legtöbbje 5—6 esztendeje fenáll s egyike 
se régibb 15 évnél. Lá t t uk azt i s , hogy a kormány 
a katholikus hitküldéreknek törekvéseit jobbadán s néha 
eléggé nagylelkűen támogatja. Mindamellett a nehézségek 
némelykor akkorák, hogy azt mondaná az ember, miszerint 
majdnem legyőzhetlenek. A nehézségek azonban se a po-
gányságban, se az Indiában jelentéktelen protestantismus-
ban, nem keresendők, hanem egészen máshol, minek ma-
gyarázata a maga idején egy további közleménynek képez-
heti anyagát . 

V E G Y E S E K . 
— Beküldettek 1) Jézus az én kívánságom, kath. 

imádságos és énekes könyv. Szorkesztette Meisermann 
Ignácz bátorkoszü plébános. Pest, Hunyadi-Mátyás-intézet 
Ára ? 2) Katholikus lelkipásztor, szerkeszti Zádory János, 
május —juniusi füzet. Esztergom. 3) A Szent-Is tván-társu-
lat által kiadott Házi könyvtár V. füzete: Jó tanácsok né-
pünk anyagi és szellemi jólétének előmozdítására ; VI. füzet: 
Messiás I — X ének Klopstock után Tá rkány i ; Szentek 
élete IV rész IV füzet, irta Zsihovics Ferencz jul. 15—26. 

— Lukácsi Kristóf szamosujvári örmény szert, ple-
nos, irja a „Reform", e napokban utazott át fővárosunkon 
Róma felé. À nevezett főtisztelendő úr, ki az irodalom és 
történetbuvárlat terén is kiváló érdemeket szerzett magá-
nak , — Erdélyben felállítandó örmény püspökség 
vagy vicariátus tárgyában vállalkozott ezen hosszú útra, 
megbizatván Erdély és Magyarország szétszórtan lakó 
örmény polgárai által, hogy tolmácsolja kivánságukat és 
óhajukat a római pápa előtt. Az örménypüspökség ügye 
országgyűlési tárgyalás alatt is volt nehánv év előtt, — de 
több akadály merült fel. Ezen akadályokat most maguk 
az örmények hárí tot ták el, amennyiben ha egy önálló püs-
pökség felállítása lehetetlennek mutatkoznék, — vicariá-
tussal is megelégesznok, csakhogy a czél, a szétszórt ör-
mény plébániáknak egy nemzeti fenhat,óság alatti egyesítése, 
eléressék ; ami pedig a leendő püspök vagy vicárius dotá-
cióját i l leti , az örmények lelkes magánadakozás ut ján 
gyűjtöt tek már annyit, hogy egyházi főnöküknek tisztessé-
ges dotációt adhatnak. Még megjegyezzük, hogy ezen moz-
galomnak legkisebb nemzetiségi színezete sincs s hogy nem 
fejez ki elszakadási vágyat a magyarországi katholicismus-
tól, amennyiben a nevezett plébános úr utja nemcsak az 
erdélyi püspök s magyarországi primás tudtával történik, 
hanem ezt a vallás- és közoktatásügyi ministernek is be-
jelentette, aki, mihelyt értesült, hogy az eddigi akadályok, 
melyek az örményekezen óhajának valósulását gátolták, — 
elhárit tattak — s hogy ezen egyházi főnökség felállítása 
nemzetiségi szempontból semmi aggodalmakat se n y ú j t -
hat , — sikert és eredményt kivánt a hazai örmények azon 
kívánságához, melyet jelenleg Lukácsi Kr. plébános ú r 
Rómában képvisel. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1433 forint 26 kr., 40 
f rank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

N. N. Sz 3 f t . — kr . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halte'r és aldunasor sarkán 9 szám. 
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 l't. 

f -
Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, május 8-án 30. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. A szentatyának az olasz vallásos t á r -
sulatokat egyesitő levele. — A szentatyának a vasárnap 
megszentelését elömozditó társulathoz intézett levele. — Mi 
vigasztalja a katholikusokat ? — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A szentatyának az olasz vallásos társu-
latokat egyesítő levele. 

PIUS PP. IX. 
A d f u t u r a m r e i m e m ó r i á m . 

Maximas sine intermissione in humilitate nostra 
reddimus grates Deo et Patri Domini Nostri Jesu 
Christi, Patri misericordiarutn et Deo totius consola-
tionis, qui in tanta tribulatione nostra tantaque ama-
ritudine allevat dolorem nostrum, suscitans in filiis 
suis spiritum pietatis et orationis, spiritum caritatis 
et fortitudinis, ut tot malis ex acerrimo potestatis 
tenebrarum in catholicam religionem bello oppor-
tuna per eos objiciantnr remedia. Deo enim acce-
ptum referimus mirabile illud ubique terrarum Stu-
dium et Christifidelium ardorem., quo hi voluntate 
unanimes praeclarissima fidei ac pietatis edunt spe-
cimina et omni ope, opera et industria, iniquitatis 
torrenti quasi murum se opponunt nihilque reliqui 
faciunt, ut fidei integritás servetur et fidelis populus 
crescat in scientia Dei et in omni opere bono fructi-
ficet uberioribusque coelestis gratiae auxiliis muni-
tus a perversis inimicorum Ecclesiae doctrinis con-
stantius abhorreat. Acceptas quoque Deo referimus 
utilissimas societates initas, quae aliae aliam in tot 
Ecclesiae necessitatibus sibi deposcentes provinciám, 
quasi acies instructae praeliantur praelia Domini et 
malitiosorum hominum conatus egregiis operibus 
retundere atque evertere student impiorumque late-
bras prodere et ipsum in eis, cui miserrimi ser-
viunt, diabolum debellare. Quae omoia laudis prae-
conio digna et calamitosis hisce temporibus oppor-
tunissima pluries per nostras Litteras summopere 

commendavimus easdemque societates spiritualibus 
privilegiis auximus et indulgentiis et ad maiora in 
dies de re catholica et sempiterna animarum salute 
in miserrima hac rerum omnium conversione atque 
errorum caligine praestanda inflammavimus. Idque 
praesertim erga eas societates praestitimus, quae in 
hac Alma Urbe nostra constitutae sunt quaeque Ro-
mani populi pietattm atque illius in hanc sedem 
apostolicam fidei studiique constantiam praeclaris-
simo testimonio confirmant. Enimvero antequam 
Alma Urbs, Sedes Beati Petri atque Universi Catho-
lici Orbis Caput, in miserrimam et itifelicem, in qua 
nunc est, conditionem sacrilegis armis nefariisque 
machinationibus redigeretur, jam contra impiorum 
hominum insidias et molitiones cum sodalitas ad pe-
stiferam malorum librorum et ephemeridum lectio-
nem amovendam, tum romana cohors catholicae Ju-
ventutis, quae S. Petri circulus nominatur, consti-
tutae fuerant. Capta autem urbe, nobis ipsis sub 
hostilem dominationem redactis, impietatis malitiae-
que colluvie exundante, Romanorum civium pietas 
latius elucere coepit. Nam non modo memorati coe-
tus novis veluti aucti viribus, sed aliae longe amph-
ores sive catholicis rebus provehendis, sive bonis 
operibus promovendis, institutae sunt societates, nec 
minori cum laude initae et pia Catholicarum muli-
erum unio et societas a praeliis pro sancta Sede 
Apostolica pugnatis et sodalitas continuis supplica-
tionibus et coetus cultorum bonarum artium atque 
operariorum de mutua charitate et societas promoi 
vendae bonorum librorum diffusioni et sodalitas a 
pio ancillarum patrocinio, quae omnes in bonum re-
catholicae summo studio sanctaque aemulatione 
allaborant uberesque plane fructusjam contulerunt. 
Verum temperare nobis non possumus, quin piis 
hujusmodi societatibus amplissimis gratulemur ver-
bis, quod hae consilio a societate ad quaecumque 
bona opera promovenda proposito ultro libenterque 

36 
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annuentes foedus iniveriat, quo unitate spiritus in 
vinculo pacis charitatisque servata societates ipsae 
suo singulae instituto integre inhaerentes ad fidem 
defendendam, Ecclesiae jura asserenda ejusque liber-
tatem vindicandam collatis consiliis et viribus con-
spirent. Hoc scilicet vinculo arctius inter se colliga-
tae, ut primi credentes, quorum erat cor unum et 
anijna una, contra adversariorum impetus terribiles 
velut acles ordinata dimicare pergant. Porro ob 
magnam, quam ex virium unione fidelibus et Eccle-
siae universae nobis in tanta rerum perturbatione 
pollicemur, utilitatem in Dom;no confi limus fore, ut 
ceterae societates omnes ubique, praesertim vero per 
Italiam institutae, quarum praecipuum est aerumno-
sis hisce temporibus qua supplicationibus ad Ueum 
assiduis, qua recta et C h r i s t i a n a adolescentium insti-
tutione, qua scriptis ahisve bjnis cujusque generis 
operibus perversae saeculi iniquitati pro virili parte 
occurrere et obsistere concordibus animis uiitisque 
viribus incedere satagant Romanisque societatibus 
ad bonum certanduoa certamen et ipsae unico foe-
dere jungantur. Hkce denique litterls vehementer 
pias societates liujusmodi tum quae foedus iniere, 
tum quae iis erunt accessurae, tum fideles omnes, 
bortamur et obsecramus, ut i n h a n c Sanctae Sedis 
petram, unicam salutis Pharum, intueantur ejusque 
infallibili obsequantur magisterio Sacrorumque An-
tistitibus, gratiam et communionem ejusdem Sedis 
Apostolicae liabentibus, reverentiam et obedientiam 
exhibeant utque non sua, sed quae Jesu Christi sunt, 
omnino quierentes id unum summ) studio et alacri-
tate contendant, ut fides nostra, quae vicit mundum, 
integre atque inviolabihter servetur utque depulsis 
errorum tenebris eversaque flagitiosorum hominum 
in Christi religionem praeliantium audacia catholica 
Ecclesia triumphet. Nos pro certo et explorato habe-
mus hujusmodi societates caritatis et pietatis vinculo 
studiosiss:mo inter se devinctas id cumulate prae-
stituras esse atque in certain erigimur spem, ut Deus 
respiciens ad filiorum suorurn vota, lacrymas, jeju-
nia, eleemosynas et preces, iram in misericordiam 
propitiatusconvertat et impii confiteri cogantur fide-
les Deum protectorem habere et ob idipsum inviola-
biles esse. 

Datum Romae apu 1 S. Petrum subannuloPisca-
toris die XXIII . Februarii 1872. 

Pontificatus nostri anno vigesimosexto. 
Card. Paracciani Clarelli. 

A szentatyának a vasárnap megszentelését előmozdító 
társulathoz intézett levele. 

PIUS PAPA IX. 
A d p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m 

Ex qua luctuosissima die arcano Divinae Pro-
videntiae consilio factum est, ut ab inferis exeitata 
profligatissimorum homiuum colluvies per vim in 
hoc catholicae fidei centrum irrumperet Nobisque a 
legitimo Principatu Nostro dejectis omnia civilis 
potestatis jura in se trälleret, ad caetera scelera, 
quae videt lugetque Christianus Orbis, hoc etiam 
accessit omnium teterrimum, ut illud Dei praece-
ptum, toties insacrislitterisinculcatum, sanctificandi 
Sabbati diem et festis a quoeumque mercenario opere 
cessandi incredibi'i prorsus impietate atque audacia 
neque minori cum animarum detrimento quam fide-
lium scandalo vel in hac Alma Urbe Nostra publice 
conculcetur. Quod si in humilitate cordis Nostri 
nunquam destitimus datorum bonorum omnium 
Deum orare, ut tantam pestem ab hac lectissima sui 
gregis parte depelleret, in eo simul curas cogitiones-
que Nostras collocavimus, ut quae Christianae cha-
ritatis opera ad fideles ab hujus sceleris contagione 
liberandos intendant, ea, quantum est situm in Nobis, 
fovoremus coelestiumque munerum, quorum thesau-
roâ Nobis commisit altissimus, dispensatione ditare-
mus. Ex hoc sane numero est utriusque sexus Chri-
stifidelium sodalitas, quae „Pia opera contro la pro-
fanazione dei giorni festi vi col traffico e col lavoro" 
vulgo nuncupata cum Primaria Societate Almae hu-
jus Urbis rebus Catholicis provehenlis communione 
sociatur. Itaque, cum dilectus filius Adolphus Pian-
ciani C jmes liuic piae sodalitati praepositus humiles 
Nobis preces porrexerit, ut ipsam nonnullis spiritua-
libus gratiis locupletare benignitate dignaremur 
Nostra, Nos, quo sodalitas adeo salubris ac frugifera 
majora in dies, juvante Deo, accipiat incrementa 
propositisque ad aeternam salutem potiundam prae-
sidiis sodales acrius dent operam, ut ipsorum con-
silio, hortatu atque auctoritate, „Filii Israel custo-
diant sabbata Domini", precibus dilecti filii, quem 
memoravimus, obsecundandum censuimus. Quae 
cum ita sint, suprascriptae sodalitati ex animo bene-
dicentes deque Omnipotentis Dei misericordia ac 
Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctori-
tate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus 
Christifidelibus, qui sodalitati isti nomen dederint 
suum, si vere poenitentes et confessi ac S. Commu-
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nione refecti diebus festis S. Josepbi Immaculatae 
Dei genitricis sponsi totiusque Catholicae Ecclesiae 
atque ipsius sodalitatis coelestis Patroni et S. Phi-
lippi Nerii, quamlibet Ecclesiam seu Oratorium pu-
blicum, in quo eorundem Sanctorum aut Imagines 
aut Lipsana publicae sint venerationi proposita, a 
primis vesperis usque ad occasum solis dierum hu-
jusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro 
Christianorum Principum Concordia, haeresum ex-
tirpatione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad 
Deum preces effuderint, quo die praefatorum id ege-
rint, plenariam omnium peccatorum suorum Indul-
gentiam et remissionem misericorditer in Domino 
concedimus. Quodsi quacumque Immaculatae Ma-
riae Virginis festivitate ac die Dominica Parochia-
lem cujusque Ecclesiam corde saltem contriti visi-
taverint atque, ut supra, oraverint, septem annos 
totid mque quadragenas de injunctis eis seu alias 
quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae 
consueta relaxamus. Quae singulae atque universae 
Indulgentiae, peccatorum remissiones ac poeniten-
tiarum relaxationes, ut etiam animabus Christifide-
lium, quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce 
migraverint, per modum suffragii applicari possint, 
impertimus. In contrarium facientibus non obstan-
tibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris 
temporibus valituris. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub an-
nulo Piscatoris die 22 Martii 1872. Pontificatus 
Nostri Anno Vigesimosexto. 

Locus f sigilli 
Pro Dno Card. Paracciani Clarelli 

F. Profili Substitutus. 

Mi vigasztalja a katholikusokat? 
(Folytatás.) 

Emiitet tük, hogy azon nyereségeknek, melyek az 
egyház mostani zaklattatásából reá származnak, egyike a 
hiveknek egymásközt s pásztoraikkal való szoros egyesü-
lése. Ezen egyesülés napról napra szorosabbá válik s u j 
erőt fog kölcsönözni a katholikusoknak arra, hogy a meg-
próbáltatást elviselhessék s belőle hasznot húzhassanak. 
Ezen egyesülésnek további előnye az lesz, hogy viribus 
unitis könnyebben fognak a bajokkal megküzdeni, joga ik-
nak érvényt fognak tudni szerezni s talán nincs messze az 
idő, melyben a jogtalanul reájuk rakott igát törvényes uton 
magukról le fogják rázni s azon zsarnokságot, melyet a 
liberalismus lelkiismeretükön gyakorol, megszüntetni. 

Még egy haszon, mi az egyház nyomattatásából a 
katholikusokra háramlik, a pápához, az egyház fejéhez, az 
egység központjához, való ragaszkodás. S ezen ragaszko-

dás napjainkban oly fokra hágott, minőt a történelem eddig 
felmutatni nem képes. Igaz, hogy a most uralkodó pápának, 
kilenczedik Piusnak, személyisége is olyan, hogy önkényt 
hódolatra, ragaszkodásra, ragadja nemcsak a katholikuso-
kat , hanem még a másvallásuakat is. De hát hiszen az is, 
hogy Is ten e megpróbáltatás napjaiban ily főt adott egy-
házának, Istennek különös kegyelme. S azért a ka tho l iku-
sokra nézve már csak az is megbecsülhetlen vigaszul szol-
gálhat, ha a ba joknak közepette pápánkra függeszthetjük 
tekintetünket. 

Mily nagy az egyház fejéhez való ragaszkodás hi t -
hideg korunkban, könnyen beláthatja mindenki, ki az ese-
mények előtt készakarva nem hunyja be szemeit. Hány 
millióra rúg azon szeretetadomány, mit a hivek már 12 év 
óta folyton a szentatya lábaihoz raknak péterfillér czim 
alatt ! Hány ezer katholikus ajánlotta fel vérét a szentatya 
ügyének védelmére. Már pedig azt, kiéi t a hivek vérüket s 
pénzüket készek minden pillanatban feláldozni, miként ezt 
fényesen bebizonyították, csakugyan szeretniök is kell. I t t 
vannak azon megszámlálhatlan fel iratok, melyek az ismert 
világ minden részéből naponkint küldetnek a szentatyához 
s melyekben a szegények a gazdagokkal, a tudósok a tudat-
lanokkal, az előkelők a közép- s alsórendüekkel együtt 
tántorithatlan hüségükről, szeretetükről, ragaszkodásukról, 
a legékesenszólóbb nyelven biztosítják az egyház fejét. S 
váljon miről tanúskodnak a nyilvános imák, ünnepélyes 
istentiszteletek, ajtatos körmenetek és zarándokiások, me-
lyekkel a hivek Isten malasztját, segélyét, támogatását , 
vetélkedve sietnek a szentatyára leesdeni, ha nem azon ha-
tár ta lan ragaszkodásról, melylyel a hivek korunkban a 
pápán csüggnek? Hát a gyakori népgyüléseket, összejöve-
teleket, melyeken s melyekből a katholikusok határozottan 
s erélyesen tiltakoznak a pápán elkövetett sérelmek ellen, 
hallgatással mellőzzük ? Avagy ne vegyük észre azon min-
denféle tüntetéseket, fenségi s országgyűlési feliratokat, 
melyek Európában s Amerikában a szentatya érdekéhen 
történnek ? 

Ime, a ki szemeit készakarva behunyva nem tart ja , 
lá that ja a szeretetnek s ragaszkodásnak ezen kézzelfogható 
jeleit s meggyőződhetik, hogy a pápaság, melyet a pokol 
minden erejével napjainkban ostromol, drága kincs a 
katholikusoknak szemében, melynek megmentéseért s 
fentartásaért emberileg a hivek minden áldozatra k é -
szek. A pápához, az egyház elenyés'zhetlen sziklájához, 
való ezen ragaszkodása a katholikusoknak legbiztosabb 
záloga az egyház diadalának, de egyszersmind leghatalma-
sabb eszköz ezen diadal ki vívására. 

S váljon ezen határ ta lan ragaszkodásnak s a hozzá 
kötött diadalnak szemlélete ne volna vigasztaló a kathol i -
kusokra nézve ? 

Ha megszomoritanak tehát téged katholikus barátom 
azon bajok és sanyaruságok, melyek napjainkban a katho-
lika egyházat nyomják és elbúsulod magadat ezen sok rosz 
felett : tekintsd az éremnek másik oldalát, mérlegeld azon 
sok hasznot, mit az egyház ezen sok roszból már eddig is 
húzott, folyton húz és nem fogsz csüggedni. Meg fog ben-
ned érlelődni azon meggyőződés, hogy a rosznak diadala 
nem oly fényes, mint látszik és sokkal mulandóbb, mint 
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gondolnád. Ellenkezőleg, egyházadnak állapota nem oly 
kétségbeejtő, mint aminőnek az ellenség előtüntetni tö rek-
szik és jövő diadala biztos. 

Ez vigasztaljon. Ebből merits erőt s kitartást a küz -
delemre. 

V. 
Ha a katholikus a keresztény életbölcseség szemüve-

gén keresztül nézi a mostani világeseményeket; ha hozzá 
veszi azon üdvös eredményeket : melyek az egyházra súlyó-
sodó roszból már eddig származtak, lehetetlen, hogy lélek-
ben fel ne emelkedjék, meg ne vigasztalódjék s biztos re -
ményt ne merítsen az egyház végdiadalára nézve. 

De ime, az emberi gyarlóság itt is üzi velünk j á téká t . 
Meggyőződünk az egyház végdiadala felől, de iparkodunk 
egyszersmind ezen diadalban részt venni, saját szemeinkkel 
akarunk meggyőződni arról, miként sújt ja porba az egy-
ház pokolbeli ellenségét, a most teljesen felszabadultnak 
látszó sátánt. S minthogy napjainkban még semmi jel se 
mutat ezen végdiadalra, sőt, ellenkezőleg, ezen diadal nap-
ról napra jobban elodáztatva lenni látszik, sokan a ka tho-
likusok közül nyugtalankodnak, izgatottságukban szám-
lálni kezdik a napokat, melyekben az egyház győzni fog kez-
deni. S minél tovább elmaradnak ezen napok s évekké 
nőnek, annál nyugtalanabbak ezen jó lelkek és sokszor kéte-
lyeket ápolnak sziveikben jobb meggyőződésük ellenére. 

Ezeket bajosan fogjuk tudni megvigasztalni, mert a 
jövendőmondás adományával nem ajándékozott meg minket 
a jó Isten. Mi nem birunk mással, mint józan itélőtehetség-
gel s azért forró hálát rebegünk a jó Istennek. Mi részünkről 
teljesen megelégszünk azon élő erős hittel, hogy Isten őr-
ködik felettünk, hogy ő a mi legjobb atyánk s mindenható, 
ki nem akar egyebet, mint gyermekeinek javát , boldogsá-
gát s azt megadni, eszközölni, is tudja. Ezen erős hittel fel-
fegyverkezve szemléljük a jelennek mostoha eseményeit, 
összevetjük azon eseményekkel, melyeket az egyház a múlt-
ban átélt s túlélt s megnyugszunk, megvigasztalódunk. Ezen 
összevetésből azt tanuljuk, hogy „ n i l s u b s o l e n o v u m " 
s azt következtetjük, hogy a mostani események oly 
eredraénynyel fognak lefolyni , minőt a mult esemé-
nyek hátrahagytak. „ Q u i d e s t , q u o d f u i t ? 
I p s u m , q u o d f u t u r u m e s t . Q u i d e s t , 
q u o d f a c t u m e s t ? I p s u m , q u o d f a c i e n d u m e s t . 
N i h i l s u b s o l e n o v u m , n e c v a l e t q u i s q u a m 
d i c e r o : e c c e h o c ' r e c e n s e s t ; j a m e n i m p r a e -
c e s s i t i n s a e c u l i s , q u a e f u e r u n t a n t e n o s . 
Ecclesiastes 1, 9. 10. Ez nekünk elég, mert legbiztosabb 
kilátást nyúj t a diadalra. 

Az ugyan meglehet, hogy a gondviselésbe helyezett 
élő erős hitünk s a mult eseményeiből való következteté-
sünk mellett a végdiadal körülményeire nézve csalódhatunk; 
do a lényegre, magára a bekövetkezendő diadalra, vonatko-
zólag következtetésünk nem csal. S azért, nehogy még a 
körülményekben is csalódjunk, a végdiadalra vonatkozólag 
két kérdést soha se teszünk se Istennek, se magunknak, se 
másnak. S e két kérdés e két határozó szócska : m i k o r s 
m i k é n t ? E két szócskát az egyház diadalára vonatko-
zólag mindenkor szántszándékosan mellőzzük s azért nyu-
galmunk teljes. 

Azt kérdezed tőlem barátom : fog-e a pápa, az egy-
ház, végre diadalt aratni az őt elnyomni sőt megsemmisíteni 
akaró ellenség felett ? Azt felelem, hogy igen, fog diadal-
maskodni ; ezt hiszem, de nemcsak hiszem, hanem majdnem 
látom. Azt kérdezed: miként fog diadalmaskodni? Nem 
tudom. Mikor? Azt se tudom. E két kérdéssel nem bíbelő-
döm, ámbár reménylem, hogy nem sokára. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, april 25. K a t h o l i k u s p á r t . A napi 

kérdések legfontosabbikát jelenleg a kath. párt alakítása 
vagy nem alakítása képezi hazánkban. Csak néhány héttel, 
egy pár hónappal, ezelőtt lépett e kérdés határozottan elő-
térbe és ma, mint a tóba vetett kavics mindig nagyobb és 
nagyobb gyűrűket képez a viztükrön, úgy e kérdés fej te-
getése is nagyobb és nagyobb dimensiót ölt, mintegy vá la-
szul szolgálván azon negélyzott kicsinylésre, melylyel az 
ellentábor e mozgalmat lenézni látszik. 

Egy perczig se csudálkozunk a felett, hogy míg kath. 
lapjaink a párt megalapításának szükségességét helyes é r -
zékkel fogták fel, addig szabadelvű lapjaink, a kérdés elől 
ki nem térhetve, ha szavukat felemelik, gúnyhoz, megve-
téshez és sophismához folyamodnak, az egyházra szükség-
telennek, a hazára károsnak, lenni á l l í t ják. 

Hiába, e kérdés, ha kath. érdekbon megoldatik, a libe-
ralismusra nézve a nom létet jelenti, legalábbis azon é r te -
lemben, hogy az eddig kizárólagosan elfoglalt uralmi tért , 
ha nem egészen átengednie, legalább megosztania, kell. Lót és 
n .m lét körül forog e kérdés és minthogy ez az egyházzal 
szemben történik, a liberalisinus szokott mód szerint e pont-
nál is előveszi rendelkezésére álló legnemosebb (?) fegyve-
reit. Nem irigyeljük, nem viszonozzuk, tollúnkat más 
irányban és modorban vezetjük. 

Volt idő, midőn a kereszténység mindent átható, min-
dent egységesítő, szelleme egy czélra irányozta a festő 
ecsetjét a tudomány buvártollával, az államfő hatalmát a 
legfőbb szellemi hatalom földi képviselőjével, az egyszerű 
c s a l á d f ő szavát a szószék szózatával. Midőn mindenben szo-
ros összhang uralkodott, egy párt létezett egy iránynyal : 
működni e földön, de mindent a természetfelettire vonat-
koztatni vagy jobban mondva, a természetfeletti czél eléré-
sére törekedni. Ez a kereszténység érdeme. Hova bovonult, 
hol az elvetett mag kikelt és gyökeret vert, ott megszen-
telt mindent, lassankint széthullottak a választó falak, a 
társadalom tagjai mind szorosabban fűződtek egy egészszé 
össze, a pogány tévely szakadozottságát az igazság egysége 
váltotta fel és képezte a társadalom biztos i ránytűjét . 

Ma ez megváltozott. Nem mondjuk, hogy az emberi-
ség, hanem csak az emberiség azon osztálya, mely mintegy 
száz évvel ezelőtt a forradalom korszakában és ennek böl-
csőjénél a dajkaszerepet játszotta. Ezen osztály megúnni 
látszik a kereszténység szülte nagy egységet, gyűlöli azon 
szollemet, mely, bár magasabb czélból, tömörít ; vissza-
óhajt ja a pogány szakadozottságot, szakít, tép, rombol, 
mindent, hol a társadalmat a leggyöngédebb szálak fűzik 
az egyházhoz, hogy külsőleg is szemlélhesse önmagával 
meghasonlott lelkének képét ; retteg a természetfelettinek 
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még gondolatától is és hol ezen irányt képviselve talál ja, 
legyen az bár művészet vagy tudomány, az alkotó lélek 
szárnyait lemetszi, a magasba törő gondolatot az anyagi-
ság mocsárjába füröszti, a festő ecsetjét megfosztja a f en-
sőbb ihlettől, mely nélkül művészet nem létezik, a tudo-
mány barát ját elvezeti minden tudomány fénypontjától, az 
igazságtól, a szószéket a jogtalanság szolgálatába szegőd-
teti, szóval, az emberiség ezen osztálya bont, szakít, szét-
választja az elemeket egymástól ; mit a kereszténység meg-
szentelt és fensőbb irányzatban vezetett, azt tőle elvonja, 
vele ellentétes irányt jelöl ki számára ; azon téren mozog, 
melyen mozgott az emberiség a kereszténység megjelenése 
és szellemének átalakító működése előtt ; azon téren mozog, 
melyet minden legkisebb kétkedés nélkül pogánynak ne-
vezhetünk, csakhogy a bün sokkal nagyobb, mert keresz-
téuy emberek követik el. 

Hasztalanul szépítgetnék a dolgot ; hiába akarnák 
szemünk elől elzárni e képet. A fenjelzett szétválási i rány 
mindig nagyobb és nagyobb tért foglal el, mindig és min-
den téren határozottabb alakot ölt magára. Ha nyilatkozik 
a tudomány és művészet terén, nem kevésbbé nyilatkozik 
állami, politikai, téren is. Az úgynevezett szabadelvű irány 
képviselői, megtagadva az állam támogatását törvények, 
intézmények és az egyháznak nyújtot t segédkezés által a 
polgárok természetfeletti czélját elérhetni, ezenfelül még tör-
vényeik által, hol közvetve, hol közvetlenül, határozottan el-
lenséges állást foglalnak el eczéllal szemben,sőt megbénítják, 
ha teljesen tehetetlenné nem teszik, az egyháznak működését 
is, hogy hivatásához képest nem birván a teljes szabadság-
gal elveit nyiltan hirdetni, nem képes hivei természetfölötti 
érdekében sem azon hatást előidézni, melyet, különben elő-
idézhetne. 

Nem megvetendő jelenség ez azon irány felismerésére, 
melyet szabadelvű szóvivőink „a szabad egyház a szabad 
állam"-ban féle szólam létesítése végett szemük előtt t a r -
tanak. Elválás ez az egyháztól és vele a kereszténységtől. 
Ha nincsen is még e czél teljesen elérve, a terv tökéletesen 
végrehajtva, de megvan az összhang a működésben mind-
azon elemek között, melyek az állam mindenhatóságának 
kivívását, a keresztény elveknek habár lassú, de, mint 
hiszik, annál biztosabb, kiölését tűzték ki éltük feladatául ; 
lépésről lépésre feltalálható és megjelelhető a nyom, melyen 
előtörnek, hogy végül felkiálthassanak : be van fejezve, az 
állami életnek nincsen egy ága, nincsen egyetlen működő 
organuma, mely irányadóul a keresztény elveket fogadná 
el. Ez óhaj részben már teljesült és hogy egészen teljesül-
jön, ezt visszhangozzák lapjaink, ezt a törvényhozó termek 
külföldön úgy, mint hazánkban. 

(Folyt, köv.) 

POITIERS. P ü s p ö k ü n k l e g ú j a b b s z e n t b e -
s z é d e még folyvást a közfigyelem tárgyát képezi. A 
beszéd, mely sz. Hilarius napján az itteni székesegyházban 
tartatott , nem egy tekintetben nagyhorderejű s a „Semaine 
religieuse de Poitiers" alig túlzott, midőn azt mondta, hogy 
a fenkeltjellemü főpapnak emez erélyes intelme a szivekig 
s a velőkig hatott s a hallgatókat elejétől végig majdnem 
lázas feszültségben tartotta. Természetes, hogy mi a hosz-

szabb beszédnek csak egyes töredékeit közölhetjük ; de azt 
hiszszük, ezek is elegendők lesznek, hogy a remek szónok-
latot kellőleg s érdeme szerint ismerhessük, 

„íme, — mondá a püspök egy helyütt , — „a végnek 
kezdetén állunk. Mindazon csapások, melyeket a társada-
lom és a nemzetek az egyházra mértek, utóvégre magát a 
társadalmat sújtották, különösen Francziaország az, melyet 
régi szerencséje époly mértékben elhagyott, minőben ő maga 
elhagyta Rómát. A visszatorlási törvény, — lex talionis, — 
talán mióta az uj szövetság fenáll, se érvényesíttetett oly 
érzékeny modorban s oly kimerítően, mint a jelen esetben. 

De a veszedelemnek még korán sincsen vége s az 
utolsó szó még korán se mondatott ki. Azon napon, melyen 
a pápaság az őt jogosan megillető helyből kiszorittatik, oly 
borzasztó rázkodtatásoknak lesznek önök szemtanúi, minő-
ket a világ Golgotha óta nem látott. 

Az evangéliumban olvassuk, hogy midőn a szent áldo-
zat utolsó leheletét kiadta, oly mélyenható mozgás rendité 
meg a földgömbnek belsejét^ hogy a sziklák megrepedeztek. 
Ennek igy kellett történnie, mondja védszantünk, az egy-
háznak ama nagy tanítója, kinek emlékünnepét ma üljük ; 
ennek igy kellett történnie, mondja az őt jellemző magas-
röptű irályban, hogy a föld megrendüljön s hogy alapjai 
inogjanak, mert bármily nagy legyen is, bármily terjedel-
mes, keble még se volt képes e nagy hallottat befogadni. 
Movetur terra : capax enim huius mortui non erat. Képzel-
jék kedves hallgatóim vagy jobban mondva, emlékezzenek 
meg róla, ki volt ezen nagy halott! Nemde az, ki minden 
létező dolgot teremtett , ki által minden, a mi van, él é3 
mozog? Váljon nem jogosan mondhatta-e sz. Hilarius, hogy 
ily halottnak számára e kicsiny földgömb nem képes meg-
felelő sírt szerezni? — Movetur t e r ra : capax enim hujus 
mortui non erat. 

De, kedves hallgatóim, Péter itt e földön helytartója, 
képviselője, folytatott személye, Krisztusnak; számára újó-
lag ütne a halál órája az ö képviselőjének személyében, 
ha a kereszténységnek látható feje csakugyan a polgári 
halálnak áldozatul esnék ; akkor, meg lehetnek győződve 
róla, földgömbünk ujolag oly lázas mozgalmaknak, oly 
összeütközéseknek s oly rázkodtatásoknak leend szín-
helyévé, minőkhez hasonlókat hiába keresnének ; mert 
bármily nagy leend is a mi bolygónk, nincs raj ta hely 
egy akkora halottnak számára. — Movetur t e r r a : capax 
enim huius mortui non erat. Városról városra, országról 
országra, bujdosva, a római pápa mindig túl fogja lépni 
azon határt , melyet bizonyos oldalról világhatalma elé 
szabni iparkodnak. Európának, egyátalán a keresztény 
világnak, azon társadalmi szervezetében, melyet mint az 
Isten kezének közvetlen müvét tisztelünk, a pápaságnak 
azon magasztos feladat jutott , hogy mindjnt összekötő köz-
pontul szolgáljon. De, mint tudjuk, a dolgoknak s lények-
nek egyik alaptörvénye az, hogy nem állhatnak fen soká s 
nem lehetnek nyugodtak soha, ha természjtes rendelteté-
süknek vele születettt köréből erőszakosan kiragadtatva, 
czéljaik elérésében akadályoztatnak. Azért remegni fog a 
föld, felháborodva egész legbensejéig s nem fog nyugtot 
és békét találni mindaddig, míg a hosszadalmas rázkodta-
tásoknak közepette egy a többinél szerencsésb lökés régi 
pályájába vissza nem zökkenti , véget vetvén ekként mind-



2 8 6 

azon rendetlenségnek, azon határozatlan tétovának, sőt, 
mondjuk, azon minden irány- s féknélküli zűrzavarnak, 
melyet a kereszténység fejének pillanatnyi eltűnése ugyan-
csak a keresztény világnak politikai helyzetében előidézett. 
— Movetur t e r ra : capax enim huius mortui non erat. 

A most feldúlt viszonyoknak ezen ujboli rendbesze-
dése csak az időnek kérdése. Mit egy szerencsétlen lökés 
kizökkentett eredeti helyéből, azt egy szerencsésebb ismét 
visszahelyezendi. Harmadnapra azon földrengés után, mely 
Krisztus halálának pillanatában a sziklákat megrepeszté, 
ujolagos rengés volt, erősebb amannál, — et ecce terrae 
motus factus est magnus ; — akkor volt az, midőn a Meg-
váltónak sirja megnyilt, midőn drága tartalmát visszaszol-
gáltatá, midőn láthatlan erő által emelve a lepecsételt sír-
kövek szétváltak s mindenfelé szétrepültek ; mert a föld 
gyomra visszaszolgáltató ama hatalmas halottat, melynek 
felfogadására kicsiny és csekély. Quid quaeritis viventem 
cum mortuis ? Miért keresitek a hallottak közt azt, k i él ? 
Ime, az a Jézus, kit harmadnapon a sírba tettek, most 
Galileába ment ; menjetek oda ti is s találni fogjátok őt, 
ragyogva dicsőségtől ! Ugy, mondom én is önöknek, 
kedves hallgatóim : Jöjjenek Rómába néhány év múlva s 
azt fogják látni, hogy a vatikáni szent zsinat másodízben 
» pápakirály körében egybegyűlt". 

BUKAREST. H i t é l e t , t e m p l o m é p í t é s . Buka-
restnek 250,000 lakója van, ezek közt vagy 20,000 katho-
likus. A többi túlnyomólag schismatikus, néhány lutherá-
nus és zsidó és sok hitetlen. A városban nem kevesebb, mint 
360 schismatikus templom van, négy lutheránus imaház és 
egy szép synagoga. Legroszabbul itt is a katholikusok 
állanak, kiknek csak egy kis templomuk és két kápolná-
juk van, az egyik a püspöki lakházban, a másik a lorettói 
apáczák zárdájában. 

I ly körülmények közt természetes, hogy az uj püs-
pök, mgre Paoli, ha lehetne, templomot szeretne nyája szá-
mára épiteni. De valamint ő maga, úgy ez is sokkal szegé-
nyebb, semhogy a maguk erejéből e tekintetben bármit is 
tehetnének. Amiértis egy e czélból megindított gyűjtés nem 
sok eredményt volt képes felmutatni. A püspöknek épezért 
a külföldi hitrokonokra kelle tekintetét vetnie s több bizal-
mas kérésre máris igen nagyra becsült s hálásan fogadott 
ajándékok érkeztek. A püspöknek Angliában, hol soká 
mint hitküldér működött, számos barátai vannak, kiknek 
segélyezésétől sokat vár, míg egyúttal a jó ügynek minden 
barátjához fordul azon bizalmas szeretetteljes kéréssel, is-
tápolják öt a megkezdett munkában s a bukaresti tes tvé-
reknek mielőbb azon vigaszt szerezzék, hogy méltó t em-
plomuk legyen ; mit kegyeletes adakozások által saját 
magunk nem kis érdeme mellett egykönnyen elérhetünk. 

PERSIA. A k e r e s z t é n y s é g n e k j e l e n l e g i 
á l l a p o t a . Persiának állítólag tíz millió lakósa van, á m -
bár bizonyost e tekintetben senki se mondhat, mert e tájon 
a statistika ismeretlen dolog. Ez állitólagos tíz millió közt 
körülbelöl 50,000 keresztény van, é r t jük a benszülötteket ; 

mert külföldi, európai, keresztény szinte van mintegy 
300 az országban. Ezek közt a katholikusok aránylag a 
legnagyobb számmal vannak, kik közül legtöbben Tehe-
ránban, a birodalom fővárosában, laknak. Ezeken kivül 
rendesen még 5—6000 örmény vagy goorgiai tartózkodik 
az országban, k ik azonban orosz alattvalók s a persa h a -
tárokon belül csak ideiglenesen telepednek le kereskedelmi 
tekintetekből, rövidebb hosszabb időre, leginkább Taur i s 
tá ján , mely Persiának kereskedelmi főhelye. 

A benszülött keresztények részint örmények, részint 
chaldeusok. Az örmények mintegy 20,000-en lehetnek, kik 
szétszórva laknak az egész országban, legsűrűbben azonban 
mégis az Azerbeidjan nevű tartományban, melynek főhelye 
Tauris s mely az egész persa birodalomnak legszebb, leg-
gazdagabb s leglakottabb része. Mellette e tekintetben még 
a salmasi tartomány is említésre méltó, mint a melyben 
igen sok népes falu van, melyek többnyire örményeknek 
szolgálnak lakhelyekül. Taurisban 300 Örmény család lakik, 
Teheranban azonban csak mintegy 120; de ezek aztán az 
egész kereszténységet is képezik Persia fővárosában, mely-
nek mintegy 170,000 lakósa van, ha ugyan túlságosan nem 
csalódik valami összeszámitásféle, mely tavai történt. Az 
örmények központi főhelye Djoulfa, melyben 400 örmény 
család lakik, mi, tekintve, hogy hajdanta ott több mint 
12,000 Örmény volt, valóban igen csekély szám. Sokan 
laknak még Hamadanban, a régi Ekbatanában s annak vi -
dékén, valamint azon szép völgyekben, melyek a hamadani, 
ispahani és baktiarisi hegységek közt elnyúlnak. E szép 
vidékeknek örmény lakói hajdanta nagy hajlamot mutat-
tak a katholicismus iránt, de, fájdalom, nem volt akkor 
senki, ki vágyunknak eleget tett volna. 

A persa örmény ek élelmesebbek, fürgébbek s ügye-
sebbek, mint a chaldeusok. Mindenféle mesterséggel foglal-
koznak s főleg sok kereskedő van köztük ; nem ri tkán meg-
lehetősen gazdagok. A fa lvakban több család a khani foko-
zatra tett szert és sokan közülük a kormány szolgálatában 
kitűnő helyeket foglalnak el. Magától érthető, hogy mind-
ezeknél fogva az örményeknek anyagi helyzete előnyösebb 
s kedvezőbb a chaldeusokénál. Vannak iskoláik és tanköny-
veik s olvasnak újságokat is, melyeket Konstantinápolyból, 
Velenczéböl vagy Bécsből kapnak. Szeretik a franczia nyel-
vet, amiért az utazó nem ri tkán találkozik olyanokkal, 
k ik azt, ha mindjárt roszul is, beszélik. 

Vallási tekintetben az örmények sokkal jobban álla-
nak a nestorianus chaldeusoknál ; papságuk legalább 
emezekénél jobb, mi azonban még koránse azt jelenti, hogy 
magában véve is ér valamit. A felső clerus nem r i tkán 
eléggé botrányos életet él, az alsó tudatlan, neveletlen s 
inkább megvetést, mint bármi más érzületet gerjeszt, — 
főleg a falvakban.Erkölcsi tekintetben a vidéki nép eléggé 
becsületes és jó ; de annál roszabb aztán a városi úgy, hogy 
épen nem túlszigorú bírónak kell lenni az embernek, ha 
azt mondja, miszerint az örmények semmivel se jobbak a 
törököknél. 

Ezen húszezer örmény közt körülbelül kétszáz katho-
likus van, kik legtöbben Djoulfában laknak. Ez hajdanta 
igen virágzó hitküldéri hely volt, mely 1852-ben első meg-
alapítójának, Derdessian atyának, halála által nagy veszte-
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séget szenvedett. Midőn Derdessian atya 1829-ben Djoul-
fába jött , egész nyájá t egy öreg asszony képezte, k i az 
egész nagy üldözést átszenvedte a nélkül, bogy lábát sza-
kadár templomba tette volna ; a szegény katholikus pap 
láttára örült, mint hajdanta Simeon s néhány nap múlva 
meghalt, miután Derdessian kezeiből a régen nélkülözött 
szentségeket felvette. Egy másik igen súlyos csapás a mis-
siót azáltal érte, h o g j Stelan atya, Derdessian utódja, igen 
derék, tudós, buzgó, pap, saját szakadárvallásu rokonai 
által orozva meggyilkoltatott. Azóta a hitküldérség t rape-
zundi s erzerumi papok által lá t tat ik el, kik a volt dömés 
kolostorban laknak. E kolostor helyreállíttatott, sőt még 
meg is nagyobbittatott , a templom jó karban van, elég nagy 
cs elég csinos. Ugyané papok még a jezsuiták volt kolosto-

t rát is birják. Ezeknek temploma 1843 ban még állott, ma 
azonban nyoma se látszik, hanem az egész egy nagy kertet 
képez, mely a kolostornak egyik jövedelmi forrása ; külön-
ben az egész vidék üres és lakatlan ; hol hajdanta a ka rme-
litáknak temploma állott, ott most szántóföld van s a hol 
a sz. keresztről nevezett hitküldéri a tyáknak zárdája volt, 
ott most szőlőt látunk, míg a kapucinusok templomának 
helyét ma már senki se tudja, annak daczára, hogy műkö-
désük hajdanta nem épen volt eredménytelen. 

De, kérdezhetné valaki, mi kilátása van az egyház-
nak ezen szakadár persa örmények közt ? Azok, kik 
Azerbeidjan tartományban laknak, nem igen nagy kedvet 
mutatnak katholikussá lenni, mert mindnyájan túlságos 
hivei Oroszországnak. Ennek daczára azonban néhány sal-
masi falunak előkelőbbjei minden kitelhetőt elkövbttek,hogy 
örménynemzetiségü hitküldéreket kapjanak, sőt eskü alatt 
is megigérték, hogy az egyház kebelébe visszatérni fognak. 
Hanem mire a hitküldérek megérkeztek, örmény barátaink 
minden kedvüket elvesztették a katholicismushoz s azóta 
se nyerték vissza, annyira, hogy a missionariusok nyolcz 
hosszú esztendő alatt semmire se mentek velük. Hasonló-
kép történt a dolog másutt is s az egész rejtélyes dolog-
nak kulcsa az, hogy az örmények c s a k k a t h o l i k u s 
i s k o l á k a t a k a r t a k , melyekben gyermekeik olvasni, 
írni, számolni s egy kis franczia nyelvet tanul janak; — a 
többivel aztán nem törődnek. 

Nagyobb remény lehetne a djoulfai örményekre nézve. 
Ott egy, talán Ispahanban székelő s onnan működő, h i t -
küldéri statio aligha kedvező eredményt nem vívna ki, 
annál inkább, minthogy e tartományok majdnem egészen 
függetlenek, minélfogva attól se kell igen tartani, hogy a 
kormány valami akadályokat tegyen. 

A hamadani örményeket legújabban angolprotestans 
missionáriusok, jobban mondva bibliaszatócsok,kezdik boly-
gatni, k ik Teheránból jöttek s hogy többen legyenek, né-
hány methodista predidikátort is hoztak magukkal Our-
miahból. Mint rendesen s mindenütt , ugy itt is, nagy eredmé-
nyekkel dicsekedtek ez urak, min az, ki a körülményeket 
ismerni, egyszerűen csak nevethet, mert tudja, hogy ezen 
angol bibliaosztogatók „eredményei" abban álla :ak, misze-

, rint könyvecskéiket rá tol ják az emberekre s itt ott egyet 
jól megfizetnek, hogy anglikánus vagy másfelekezetü pro-
testáns kereszténynek vallja magát addig, míg a honorarium 
tart , mivel az őtet „megtérítő" hitküldév épenséggel nem tö-

rődik, hiszen megkapta a minden megtérített fő után neki 
járó összeget s ez a fő ! A protestantismusnak nincs is jövője 
e vidéken ; a nép oly ellenszenvvel viseltetik iránta, hogy 
gyakran még pénzért se kapni egy-egy „megtéríthető lelket"; 
— pedig a pénznek e vidéken is igen kellemes pengése van. 

A katholikus hitküldérek eleinte főfigyelmüket az 
örményekre fordították, míg az üldözés következtében a 
chaldeusok közé szorultak, miben az isteni gondviselésnek 
különös működését lá t juk s tiszteljük, mert a missiónak e 
nép közt sokkal szebb jövője van, mint az örmények közt. 
A chaldeusok számszerint többen lehetnek mint az örmé-
nyek, körülbelül 30,000-en, kik azonban nincsenek ugy 
elszórva az egész birodalomban, hanem jobbadán egy helyen 
laknak, a többször emiitett Azerbeidjan nevü tar tomány-
nak délnyugati részében, a salmasi, ourmiahi, solduzi, 
uchui, margniaveri, targniaveri, beradorti és somari völgy-
ben, melyek együtt véve Persiának egyik határát képezik, 
melyen túl a Taurus hegység választja el a birodalmat Me-
sopotamiától. E hegységben s annak völgyeiben laknak a 
nestorianusok. 

Azt mondtuk, hogy a chaldeusok kevésbbé ügyesek 
s életrevalók, mint az örmények. Kereskedelmük igen k is -
szerű s alig említésre méltó t á rgyakka l foglalkozik. Leg-
többen vannak köztük az asztalosok, kőművesek s festők, 
k ik többnyire vászon- s pamutfestéssel foglalkoznak ; do a 
népnek legnagyobb része földművesekből áll. Ezek moba-
medvallásu uraiknak földeit müvelik, k ik nekik rendesen 
annyit fizetnek bér fejében, a mennyi épen elég arra, hogy 
az éhhalált kikerüljék, amiértis e szjgények folytonosan 
csak adósságcsinálásból élnek, mi pedig megint azért felette 
bajos s nyomasztó helyzet, mert 20 vagy 30 száztóli alatt e 
vidéken lehetetlen pénzt kapni s azért e szegény nép csak 
ugy segithot magán, hogy tömegesen kivándorol és az tán 
a közeli orosz tartományokban kiskereskedés vagy nap-
számosmunka által annyit szerez, mennyi kamatainak 
fedezésére elég, minek beszerzése után ismét kis időre h a -
zatér, míg t. i. a szükség ismét külföldre nem kergeti. 

A chaldeusok közt nincs nemesség. Egyetlenegy 
család van, mely a kbani fokozatra vergődött s ennek is 
első megalapítója lengyel menekült volt. E család a katho-
likus chaldeusoknak főtámaszát képezi , jelenlegi feje 
Bourzou-Khan ezredes igen tisztelt egyéniség Ourmiali 
városban s mi több, igen derék becsületes ember, ki szent 
vallásunknak folytonosan a legnagyobb szolgálatokat teszi. 

Erkölcsi szempontból a persa chaldous becsületes jó 
nép. Abrahamnak nyelvét beszélik még ma is vagy leg-
alább igen csekély változtatással, valamint bibliai őseik-
nek nem egy szokása még folyvást divik köztük. Szellemi 
tekintetben, tagadhatlan, hogy e népnek igen sok természe-
tes esze van, habár kissé rest a tanulásra ; épen nem r i t ka -
ság azonban irni s olvasni tudó embert találni nemcsak a 
férfiak, hanem még a nők közt is. 

Mondjunk már néhány szót az iskolákról is. Vannak 
a chaldeusok közt protestáns iskolák is, de ezek semmi 
egyébbel se foglalkoznak, mint hogy a gyermekek fejeit a 
katholika vallás ellen irányzott gúnynyal, gyalázattal s 
ellenvetéssel megtömik. Sőt még azon igen kezdetleges 
földrajzi s történeim' tudomány is, mely ez iskolákban 
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taní t tat ik, csak azért tanít tatik, hogy hasonló irányzatos 
modorban adathassék elő. Földtani rajzaikon a katholikus 
országok mind vörösre vannak festve, annak jeléül, hogy 
ottan folytonosan protestáns vér foly, molyet persze mind a 
katholikusok ontanak ki. Igy magyarázzák ezt a protestáns 
tanitók. Az ily protestáns iskolának növendéke a katholi-
kus népeket kivétel nélkül rendkívül butáknak, részeges-
kedőknek s gyilkosoknak tudja, míg ellenkezőleg a pro-
testáns, szépen fehérre mázolt, országokban az örök béke, 
a legtisztább tudomány, a tiszta testvéri szeretet s a többi 
tüzetesen protestáns erény lakozik, — t. i. a chaldeus isko-
lás gyermekek nézető szerint. 

Mindemellett a protestáns iskolák eddig egyetlenegy 
kiválóbb embert se voltak képesek felmutatni,kit ők neveltek 
volna akár az országnak, akár saját egyházuknak; míg a k a -
tholikus iskolákból nem egy olyan került ki, ki most a kor-
mánykörökben kiváló helyet foglalván el, hazáját szolgálja s 
egyszersmind a kath. iskoláknak díszére válik. Ilyen Nezer-
Aga a párisi követségnek ügyvivője, ilyen Mirza-Davoud 
de Korzova a szentpétervári követségnek első dragomanja , 
nem is említve azoknak hosszú sorát, kik mint az egyház-
nak felszentelt szolgái egész életüket testvéreikörök üdvös-
ségének gondozására fordít ják. 

Áttérünk már most a vallási viszonyok ismertetésére. 
E tekintetben a persa chaldeusok három részre oszlanak, 
ugy mint nestorianusokra, protestánsokra s katholikusokra ; 
— ezúttal C3ak a két elsőről szólunk. A nestorianusok alat t 
azon keresztényeket é r t jük , kik se nem protestánsok, de 
még nestorianusok is csak névleg , mert legtöbben Jézus 
istenségét csak ugy hiszik incarnatio t i tká t csak ugy 
magyarázzák, mint mi, az miáltal körülbelül megszűntek 
nestorianusok lenni, ha eltekintünk számos és szigorú böj t -
jeiktől, melyekhez még mindig nagy buzgalommal ragasz-
kodnak, ámbár a protestantismus e téren is meglehetősen 
„felvilágositólag" hatott, mely vallásrendszernek azon k ü -
lönös tulajdonsága van, hogy még azoknak vallási meggyő-
ződésére is bénitólag hat, k ik különben gyűlölik. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Jekelfalusy Vincze püspök ő mlga a hgprimás 

seerencsés felgyógyulása alkalmából a következő rendele-
tet adta ki megyéjében: „Benedicite Deum coeli et coram 
omnibus viventibus confitemini e i , quia fecit vobiscum 
misericordiam suam." Tob. 12 6. His scripturae verbis pro-
pero ad Vos, Venerabiles Frat res et Filii Dilectissimi, in 
sequelam laeti nuncii e publicis pagellis sub hodierno acce-
pti. Innotuit videlicet mihi exoptatissimam Celsissimi ac 
Reverendissimi Domini Principis Primatis Regni et Archi -
Episcopi StrigoniensÍ3, Desideratissimi Metropolitae nostri, 
vitam paucos ante dies mortis discrimini expositam de 
medicorum suorum sententia in eo nunc jam sitam esse statu, 
ut pericula, quibus Sua Celsitudo praeceps ferebatur, Deo 
juvante, omnino remota esse sperare liceat. Quare praesen-
tibus ordino : ut pro hac immensa benignitate, qua Deus 

Omnipotens hoc recte tempore nos solari dignata est, in 
quavis Dioecesis meae Ecclesia, ubi secus divina asservari 
soient, solenne quo ocyus T e D e u m celebretur et pro ma-
gno Reconvalescente, pro zelosissimo Regni nostri Primate, 
p u b l i c a e cum fidelibus p r e c e s fiant et asserventur. 
Caeterum Gratia Dei sit vobiscum ! — Ego autem episcopa-
lem mittens Vobis Benedictionem sum R o m a e die 29-a 
Martii 1872. Vester addictu3 in Christo Pater V i n c e n -
t i u s Eppus. 

— Értesítés : Dr.Kerschbaumer katholikus neveléstana 
előre nem látható akadályok miatt csak e hónap végével je le-
nend meg, a midőn a t. megrendelőknek azonnal szét fog 
küldetni. Ezen a kath. német lapirodalom által dicsérettel 
halmozott munkát birni óhajtók kéretnek e hónap végéig 
megrendeléseiket Klökner Péter könyvkereskedő úrnak Szé-
kesfehérvárra beküldeni, mert a munka megjelenése után 
tetemesen drágább leend. 

— A „Csanád" ezidei 9 -d ik számában ezeket olvas-
s u k : „T. olvasóinkhoz! A „Csanád" jelen számmal megszű-
nik. Az anyagi és szellemi pártolás hiánya valamint egy 
részről physicai lehetetlenséggé tette lapunk további kiadá-
sát : úgy másrészt arról győzött meg, hogy lapunk nem 
gyökerezvén a közszükség érzetében, fölöslegessé és szük-
ségtelenné vál t . Nincs tehát egyéb teendőnk, mint megszün-
tetni oly vállalatot, melyet szükségtelenül s erőszakkal 
feltolni s létezésre vagy inkább tengödésre kényszeríteni 
nem akarunk s nem tudunk." — Fájdalommal s keserűség-
gel töltött el minket a „Csanád" szerkesztőségének ezen 
nyilatkozata. És hogy ne fájna, midőn a harcz hevében 
egyik baj társunk kidől '? Hogy ne töltene el keserűséggel, 
midőn lá t juk, hogy hazánkban mindenféle politikai s csörgő 
sipkát viselő lap részben a kath. papság által is fentartat ik, 
katholikus lapjaink pedig tengődnek vagy meghalnak, mint 
a „Csanád" ? Nem volt fölösleges és szükségtelen a „Csa-
nád", de fölösleges és véghetlenül káros azon indolentia, 
melyet a majdnem nyolczezernyi kath. pap hazánkban tanú-
sít a kath. sajtó iránt. Megmondottuk multévi „Zárszónk-
ban", hogy nálunk kath. sajtó tulajdonképen nincs is, mert 
minden lapunk csak tengődik elleneink nagy örömére s 
hasznára. A lelkes pártolás és támogatás felülről s alulról 
hiányzik. És ezt keservesen meg fogjuk bánni. A közvéle-
ményt a sajtó teremti. Az ellenséges sajtó teremti ellenünk 
katholikusok ellen a rosz közvéleményt s a kath. papság 
nem iparkodik a kath. sajtó pártolása s terjesztése által jó 
közvéleményt teremteni. El fog jőni az idö, midőn a mái-
szegény kath. papság nagy áldozattal fogja hazánkban a 
kath. sajtót újra teremteni kozdeni, mert míg gazdag volt, 
nom pártolta saját ját . A „Csanád" t. szerkesztője s mun-
katársai fogadják tőlünk, „qui in eadem sumus damnatione", 
őszinte elismerésünket. Csekély dij ez fáradozásaikért, de 
„aurum et argentum non est mihi". Csak a r ra kér jük, a 
tollat ne tegyék le. Anyánk, az egyház, joggal követeli ezt 
tőlünk. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubi láris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1436 forint 26 kr. , 40 
f rank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 lcétftos, 
3 osztrák % ftos. 28 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

A pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája 2 cs. k. arany. 

Felelős szerkesztő CSELKA N ANDOK, 

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

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

szám alatt ) 

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

Pesten, május 11-én 3 ? . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. A Szentháromság és az emberi ész. — 
Ipolyi-Stummer Arnold beszterczebányai püspök ö mlgá-
nak székfoglaló pásztorlevele. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

A Szentháromság és az emberi ész. 
„La raison ne peut le mystère de la Trinité 

confondre dans son obscurité ; la science peut 
s'éclairer á sa lumière." P. Felix, Conf. de N.-D, 
de Paris, 1863. f. 167. 1. 

Az úr Isten, ez absoluttökélyű lény, emberi 
szemmel utolérhetlen világosságban lakik és min-
dent a legszebb világosságba helyez. Ez örök fáklya 
túlvilági fényének elménkbe ható, elménket átható, 
sugarainál bátran szállhatunk le a tudományok 
aknáiba, el nem tévedünk ; e fény nélkül, bárhova 
tekintünk, mindenütt az é^z és sziv bűneinek sötét, 
ijesztő, phantomjaival találkozunk, melyek annál 
rémesebb dimensiókat öltenek fel, minél inkább tá-
vozunk a szellemi világosság örök forrásától. Isten-
nel mindent, Isten nélkül mit sem érthetünk meg, 
mert Isten a tudományok ura1), a bölcseség soha le 
nem áldozó napja ; ahol e végtelenül szép nap nem 
világit, ott éj, bús, rideg éj, a tévelynek és bűnnek 
ijesztő, só't kétségbeejtő', éjszakája van . . . Oh, ragyogj 
reám, ragyogj reánk mindnyájunkra, te örökfényű 
lény ; világosítsd meg, alázatosan kérünk, elméinket, 
öleld magadhoz a mi sziveinket, hogy elménk és 
szivünk hozzád, örök igazság, örök szeretet, ismét 
visszatérjen ! Hol te nem vagy, ott a „szabadság" 
hazug czége alatt hamisság, önzés, szeretetlenség, sza-
badon garázdálkodik; hol te vagy, hol az elméken 
és sziveken te uralkodol, ott igazság, jog, szeretet, ül 
lábaid zsámolyánál megannyi trónokon. Veled a 
lángészből sz. Ágoston, sz. Tamás, Bossuet, Descar-
tes, Newton, Kepler, válik; nélküled csak perfid Vol-
tairek, piszkos, jellemtelen, Rousseauk, szülemlenek. 

>) Kir. I . k. 2, 3. 

Igen, én elfogadom az Isten létezését: „léte vi-
lágit, mint a fénylő nap" ; de, — viszonzod nekem, 
— oly áthatlan, mély, titok rejlik a háromszemélyű 
egy Istenben, melytől a mindent megérteni törekvő 
ész önkénytelenül is visszariad. 

Igaz; a Szentháromság a titkok titka; oly fény-
tenger az, melynek mélyébe lelki szemünk soha be 
nem hathat, egészen analog modorban a testi szem-
mel, mely a fénylő napba a megvakulás veszélye 
nélkül nem tekinthet; oly végtelen fényár az, mely-
nek sugaraival és visszfényével mindenütt találko-
zunk, de bensejébe, természetébe, véges lények levén, 
le nem szállhatunk. Azonban az ész tőle még se riad 
vissza, hanem megalázódva leborul saját titokszerű 
létkezdetének e titkos forrása, e legelső örök alphája, 
előtt, jól tudva azt, hogy a csepp nem fogadhatja 
magába a tengerek vizét, a szikra nem tartalmaz-
hatja a napnak fényét, a véges nem ölelheti át a 
végtelent, a forrás — ha szabad e hasonlattal élnem 
— csak akkor tudja meg, mi a tenger?midőn a ten-
ger megmérhetlen vizeibe ismét visszaömlik, midőn 
létének kezdetéhez ismét visszatérve — meghal. Nem 
riad vissza tőle az ész, mert ha behatóan gondolko-
dik, minden lépten nyomon egységet és háromságot 
talál s ebben a háromszemélyű egy Istennek vissz-
fényére ismer. 

A mű a művész gyermeke sa gyermek az apá-
nak képe. A művész gondolatát kivánja testbe öltöz-
tetni, vászonra lehelni, kőbe vésni, szavakba önteni 
és művével csakis akkor van megelégedve, ha az 
gondolatát teljes hűséggel adja vissza, ha felismeri 
benne azon eszmét, melyet előbb saját lelkében ké-
pezett vagyis, ha műve lelkének, gondolkodó lelké-
nek, igaz hű képmása, ha hasonlit az apához a gyer-
mek. Innen a régi bölcsnek azon találó mondata : 
„Loquere, ut te noscam", a beszéd levén a lélek 
visszfénye, érzékeink alá eső képe; innen van azon 
kisebb nagyobb hasonlatosság, mely egy művész-

37 



2 9 0 

nek képei, szobrai, között az első pillanatra is fel-
ismerhető, mert mindegyiknek lelke műveiben, mint-
egy tükörben, láttatja magát. Nézd meg Fra Gio-
vanni da Fiesole áhitatra gerjesztő, kimondbatlanul 
kedves, szendekifejezésű, képeit s igazat fogsz csak-
nem mindegyiknél adni Michel Angelo azon szavai-
nak, melyeket a fiesolei sz. Domonkos-templomban 
levő Annuncíátiójáról mondott: „Ez alakokat ember 
csak úgy festhette, ha azokat előbb az égben szem-
lélte;" az „Angelico"-nak angyaltisztaságu lelke 
képein, művein, csudálatosan kinyomva van. Nézd 
meg Michel Angelo gigantikusarányu képeit, szob-
rait, épitményeit; bátor, merész, titanszerű, lelke 
mindegyikben tükrözi magát. És miért ? Azért, mert 
a mű a művész gyermeke s a gyermek az apának 
képe. Miután pedig ezen még romjaiban is oly szép 
világ a végtelenül geniális művésznek, az lír Isten-
nek, műve: kell, hogy ő is tükröződjék benne, kell, 
hogy e műben is magára a végtelenül szép, határ-
talanul jó és csudálatosan hatalmas alkotóra s egy-
szersmind a háromszemélytí egy Istenre ismer-
hessünk. 

Nézz körül, kérlek és mond meg, nincs-e iga-
zam?! . . . 

Tekintsd a szebbnél szebb, bájosbnál bájosabb, 
virágok bámulatosan szép szénvegyületét, csudás, 
utánozhatlan, finomságát, mesés sokaságát, gyönyör-
ködtető különféleségét és illatát; nézd meg nagyitó 
üvegen a pillangók remekebbnél remekebb szárnyai-
nak bámulatosan gyengéd és symmetrikus cserép-
szerkezetét és gyönyörű színeinek üdeségét; tedd 
beható szemléleted tárgyává a madarkák oly szá-
mos fajának kedvesebbnél kedvesebb tollazatát, 
bájos dallamát, meglepő fürgeségét; nézd a meg-
hatóan szép csillagos eget, mely mint ragyogó gyé-
mántpalást van hosszú évezredek óta változatlanul 
kiterjesztve a föld felett: és önkénytelenül is fogsz 
felsóhajtani, hogy végtelenül szépnek, jónak, ked-
vesnek, kell annak lennie, ki a pártütő embert ért 
átok alatt nyögő világnak romjai között is annyi s 
oly bámulatos szépséget tár örök szépség, a szépnek 
eszménye, után sóvárgó szemeink elé. — Tekintsd 
behatóan az úr Istennek csudálatosan bölcs és sze-
retetteljes háztartását, melyben nemcsak az 1200 
millió, sokszor oly rettenetes mérvben hálátlan, em-
bernek mindennapi kenyeréről, hanem a milliárdnyi 
és milliárdnyi különféle állatok táplálásáról is oly 
atyailag gondoskodik ; nézd őtet főleg a megváltás 
és megszentelés munkájában, az isteni szeretetnek 
ezen — ha szabad magamat úgy kifejeznem — non 

plus ultrájában, hol határtalan igazsága és kegyelme 
oly sújtó és felemelő, oly félelmetes és vigasztaló, 
módon állíttatik elénk és elmélkedésed közben, ha 
ész és szív van benned, bizonyára leborulni fogsz a 
lények lényének e határt nem ismerő kegyessége, 
szeretete, előtt és gyermeki hálától áradozva fogod 
emlegetni „jóságának végtelen nagy kincsét." — 
Nézd továbbá, midőn „az égi háború kitör . . . . tel-
jes haragjában, teljes fenségében; meg-megrendül a 
föld, mint egy madárfészek, hogy véges lakója csu-
dálkozzék s féljen. Mint egy óriás eb, amely tüzet 
érez, a vihar vonitva fut át a világon; reá kigyúl-
nak a czikázó villámok s az egész mindenség fényes 
tűzben lángol. Sötét lesz egy perczig, hogy annál 
vakítóbb legyen a szikrázó villám lobbanása; csen-
des lesz egy perczig, hogy annál rémitőbb legyen a 
mennydörgés harsány csattanása. Zúg a szélvész, 
zúg a rengeteg mélysége, nyugtalan futosnak fel-
riadt vadai ; a sas, mint egy hátravert vitorlás sajka, 
nem bir a szél ellen fészkéhez szállani. Mintha az 
elemek végső harcza volna, mintha minden helyet s 
alakot cserélne "2) Emeld fel szemedet az em-
bert parányiságára oly fen ;égesen figyelmeztető, 
mert minden emberi mértéket és gondolatot is meg-
haladólag messzefekvő, töméntelennagyságú, álló, 
csillagokhoz, melyek évezredek óta tekintnek le, el 
nem alvó fényes szemek gyanánt, az éjbe borult föld-
re; képzeld, amennyire csak tudod, azon mindenható 
erőt mely titokszerűen alkotta, fentartja és kormá-
nyozza e megmérhetlen messzeségben szétszórt né-
hány száz milliónyi roppant világtesteket, melyek 
nagyobbrészt csak azért látszanak oly minden kép-
zeletet megszégyenítő dimensiókban állítva lenni a 
tudós szemei elé, hogy ez tudományának büszke 
érzetében ne jöjjön kísértetbe felfogni akarni a világ-
alkotó világfeletti erőt, mikor magában a világban is 
formaliter elvész képzete, kifárad, megzavarodik, 
elvész, gondolata és egyrészről semmiségednek, más-
részről pedig a hatalmas Isten minden gondolatot 
túlszárnyaló fenségének, megalázó hatása alatt porba 
omolva fogsz felkiáltani: „Magnus Dominus et magna 
virtus Eius!" 

Azonban bocsánatot kérek e hosszú eltérésért. 
Én a világban a háromszemélyü egy Isten képét 
vagy legalább visszfényét keresem . . . Feltalá-
lom-e ? . . . 

Nézzük először is a tért. Mi a tér? — Jól em-
lékszem reá, hogy tanulókoromban e fontos kérdés 

2) Tompa M. II. 52, 53. 
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tudományosszinezetű megvitatása sok fejtörésembe 
került, de tudvágyamat soha sem elégítette ki ; sőt 
ügy állok most is őszülő fejemmel ez oly titokszeríí 
kérdés előtt, mint álltam előtte, ugyancsak törve 
rajta szegény fejemet, az iskola csendes falai között. 
Mi tehát mégis a tér? Üssük fel a philosophusok 
müveit, hiszen köziilök többek előtt nem létezik 
titok; ők minket bizonynyal felvilágosítanak . . . 
Fatális dolog. Nincs közönségesebb valami, mint a 
tér és a tudós philosophus urak mégis disputálnak 
a tér természete felett. Némelyek azt vitatják, hogy 
a tér igen-igen finom lényeg; mások pedig azon 
nézetben vannak, hogy az bizonyos üresség, bizo-
nyos egyszerű lehetőség, a testek befogadására. Lé-
nyeg és üresség, ugyancsak hatalmas ellentétek ! 
Tudod hát, kedves olvasó, hogy mi a tér? Én sze-
rény őszinteséggel bevallom, nem tudom; csak azt 
tudom, hogy az meghalad minden képzeletet, hogy 
eltéved, mintegy megsemmisül, elmerül, benne az 
emberi gondolat, — hogy tehát nem tekinthetjük 
át, nem foghatjuk meg. Egyébiránt, ha a philosophia 
nem is mondhatja meg világosan, az emberi észt tel-
jesen kielégitőleg, hogy mi a tér : az tagadhatlanul 
bizonyos, hogy tér létezik, hogy e roppant térben az 
egész világ mozog, mozgunk mi is ; valamint az is 
elvitázhatlanul igaz. hogy e tér csakis három viszony-
ban tűnik fel előttünk, t. i. a hosszúság, szélesség és 
magasság (vagy a mélység, ez egyre megy,) viszo-
nyában. Viszonyok ezek, mert egyik a másiktól függ, 
egyik a másik által határoztatik meg; de e viszo-
nyok egymástól teljesen különbözők, mert a ma-
gasság nem szélesség, s i. t. és mégis egymástól 
csakis gondolatban választhatók el, sőt magukban 
véve egymással nemcsak megegyeznek, hanem ösz-
szesen véve csak egyet alkotnak, t. i. a tért, e meg-
foghatlan lényeget vagy ürt, mely körülfoly min-
ket mindenfelöl, melyben élünk, mozgunk és vagyunk 
és mely a legnagyobb tudós minden erőmegfeszitése 
mellett is a homályos, a titkos, végtelenségben vesz 
el. Honnan már e meglepő háromság a titkos tér oly 
egyszerű egységében? Isten teremté a tért: benne 
tehát lényi egységénekés viszonyából eredő személyi 
háromságának visszfényét látjuk. 

Vagy, ha a tér talán nagyon metaphysikai 
(pedig dehogy az, inkább igen physikai, aphysikus-
nak minden lépten nyomon szüksége levén reá) va-
laminek tűnnék fel előtted, nézd hát a testeket, me-
lyek mozognak a térben. Mondd meg, kérlek, nekem, 
mi a test ? Nem azt kérem, hogy a testet chemice 
elemezd, alkatrészeire oszd vagy plane — mint a 

tudósok nagy hűhóval mondani szokták — atomi-
záld, hanem határozd meg a testnek lényegét vagyis 
azt, ami a testet testté teszi; határozd meg azt az 
egyes testekben, ami a szükséges elemeket csudála-
tot gerjesztő mathematikai pontossággal kiszámított 
mennyiségben vonzza, összeköti, amalgamizalja ugy, 
hogy csak bizonyos és nem más test leszen belő-
lük. „Der Verfechter des Materialismus meint was 
Rechtes gesagt zuhaben, wenn er fragt, was ist denn 
Geist? als ob er wüsste, was Körper ist!" mondja 
Feuchtersieben.3) Und du und ich, wir wissen es 
auch nicht!" Pedig az anyag oly közönséges valami, 
oly mindennapi és genesise,benső természete, mégis 
oly beláthatlan, oly titokszerű. Bizony nagyonis 
igaza van egyik mélybelátású, éles eritik ai tehet-
ségű, tudósunknak, P. Felixnek, midőn mondja: 
„C'est la suprême loi de la science: ce qui répand 
le plus de clartés au dehors, demeure le plus ob-
scur au dedans ; ce, qui fait nâitre la connaissance, 
nous demeure inconnu."4) Az anyag, a test, mely 
pedig a mai kor haladásának és e haladásba helyezett 
s oly nyomatékosan hirdetett felvilágosodottságának 
legeclatansabb közegét képezi, mivoltára nézve a 
leghomályosabb. De az mégis a legvilágosabb, hogy 
a testben is csak három és pedig okvetlenül szüksé-
ges viszony létezik, t. i. a hosszaság szélesség és 
magasság. Nem szabad látnom itt is a háromszemé-
ly ü egy Istennek árnyát? . . . 

Vagy vedd az időt. Mi az idő? Miután a notre-
damei szószék fenemiitett genialis bölcsész-szónoka, 
ki hosszas betegeskedése alatt egészen a tudomány-
nak élt, azt mondja róla : „Ce temps si mystérieux 
et si obscur lui-même, ce temps, qui ne commence 
qu'avec la creature et ne subsiste que par elle et en 
elle, comment peut-il être conçu?"5) Hát én szegény 
falusi ember mire menjek vele? Hogyan határozzam 
meg az időt, mely engemet határoz mindenütt ? Ha 
róla, mint jelenről, gondolkodom, már múlttá lett; 
elröpül felettem titokszerűen, nem hallom szárnyá-
nak csattogását, nem idézhetem vissza, nem tartóz-
tathatom fel; elmúlik csendesen, nyomtalanul és 
csakis az emlékezetben él. Hogyan? nyomtalanul? 
— Az igaz, rajta folytonos halálának mi nyoma 
sincs ; ő most is egészen az, ami akkor volt, midőn 
bölcsőm felett számlálta szárnycsattogásait már az 
örökkévalóságban létező jó anyám és ami akkor 
leszen, midőn az én sírom és milliók sírja felett 

3) Hettinger, Apol. d. Chr. I , 175. ed. 4. 1871. 
4) Conf. 1863. f. 34. 1. 
5) I. m. 69. 1. 
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titokszerüen elvonulni fog. Ha költő' volnék, azt 
mondanám, hogy az idő oly titkos, rejtélyes, lény, 
melynek a bölcső sírjává, a sír bölcsőjévé, leszen, 
mely öregszik és mégis mindig ifjú marad, mely az 
egyik pillanatban meghal és a másikban életre kel, 
hogy újra meghaljon, mely tőlünk rohanva fut és 
ugyanakkor rohanva közéig, mely önmagát fel-
emésztve él. Bocsáss meg, kérlek, kedves, jó, olvasó, 
hogy így visszaélek türelmeddel s a tudományos 
tárgyalások komoly, tisztes, alakjai közé a költő 
Pliantasie-Stückjeiből is aggatok néha egyet-egyet. 
Látod, ezt mind csak szorultságból teszem; az idő 
benső természetének meghatározásával sehogy se 
tudván boldogulni, nolle-velle költővé leszek. Egyéb-
iránt, visszatérve komoly tárgyunk fonalához, ünne-
pélyesen kell kijelentenem, hogy ez a titokszerü idő 
is csak hármas viszonyban lebeghet előttünk, t. i. 
mint mult, jelen és jövő. A múltnak sírja nem ugyanaz 
az élő jelennek szempillanatával vagy a születendő 
jövőnek bölcsőjével és mégis a mult idő, lényegét 
tekintve, egészen az, ami a jelen s a jelen egészen 
az, ami a mult vagy a jövő, ugy, hogy e három csu-
pán csak egyet képez, t. i. azon titokszerü időt, 
mely minden pillanatban az időt teremtő, az idő és 
tér felett álló, tehát örök és végtelen, Urnák, a három-
személyü egy Istennek, visszfényét tünteti sze-
meink elé. 

(Folyt, köv.) 

Ipolyi-Stummer Arnold beszterczebányai püspök ő mlgá-
nak székfoglaló pásztorlevele. 

Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula.1) 
Prout linquens Patris dexteram, venit, ut salvum faceret 
genus humánum : sic et constituit, ut opus salutis t radi tum 
apostolis, depositum in ecclesia, ad consummationem usque 
saeculi perduret. 

Quemadmodum enim de se ait : Data est mihi omnis 
potestas in coelo et in ter ra : sic et apostolis suis solemnibus 
hanc tradidit verbis potestatem : Sicut misit me Pater et 
ego mitto vos. Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remise-
ritis peccata, remittuntur eis et quorum retinueritis, retenta 
sunt. — Euntes in mundum universum praedicate Evange-
lium omni creaturae. Docentes eos servare omnia, quaecum-
que mandavi vobis. Et ego vobiscum sum omnibus diebus 
usque ad consummationem saeculi.2) 

Ceu quondam Elias magnus ille veteris legis vates, 
ignito scandens super aethera curru, Eliseo discipulo cum 
pallio spiritum et munus prophetae reliquit : sic et ipse D o -
minus Jesus, cuius ille figura nonnisi et typus erat, ascen-

') Hebr. XIII. 8, 
2) Matth. XXVIII. 18, 20. Joann. XX. 21, 22. Marci XV. 15, 18. 

dens super omnes coelos, apostolis suis Spiritum suum San-
ctum misit paraclitum et suam reliquit potestatem, quum 
eos in universum dimisit mundum in opus ministerii, in 
aedificationem corporis Christi ad consummationem sancto-
rum, donee occurramus omnes in unitatem fidei et agnitio-
nis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis 
plenitudinis Christi, ut non simus fluctuantes et circumfe-
ramur omni vento doctrinae.3) 

Et ecce, sicut Dominus hac missione nos in universum 
misit mundum : ita mittimur et proficiscimur a prima ilia 
die, qua Spiritus Sanctus in apostolos descendit, usque adhuc. 
I ta proficiscimur et peragramus orbem ab altero fine ad 
alterum. Mittimur incessanter et quotidie, sine omni in ter -
ruptione. Saepe et coacti et contra voluntatem, saepius et 
indigni, ducimur quasi a spiritu ; nec secus possumus, nec 
aliter nobis agere fas. 

Et reapse sic proficiscimur iam in de ab oetodeeim et 
quod excedit saeculis. Et proficiscemur adhuc ad finem usque 
mundi et ad vitam usque venturi saeculi, donee fiat unus 
pastor et unum ovile ! — Sicut sol fide suam peragrat orbi-
tam : ita peragramus et nos orbes et populos. Sicut sidus 
noctis illuminât tenebras : ita illuminarunt illi tenebras gen-
tium et nationum. E t quemadmodum incedimus : ita pari 
passu nobiscum procedunt salus, veritas et vita, illuminatio 
intellectus, doctrina sana, virtutes et moros boni, scientiae 
et artes, cultura et diseiplinae liberales. 

Et hac ipsa continua et non intorrupta successione et 
missione vocatus venio iam et ego hodie ad vos. Nil fare 
tale quid unquam opinatus, imo vero et renuens, ductus 
venio quasi a Spiritu, per impositionem manuum aeeipiens 
Spiritum Sanctum in munus grande apostolatus, ut sim 
apud vos quasi unus factus vobis ox illis, qui testes erant 
resurrectionis Domini, custodes depositi fidei, dispensatores 
doctrinae et gratiae ac ministri mysteriorum eius. 

At , quamvis bene conscius sim excelsi et sublimis in 
me collati munii apostolatus, successions et haereditatis 
Dominicae, magis tarnen et conscius indignitatis meae, nil 
minus, quam dignum me tanto et tali reputans muneri, nil 
minus, quam parem me censeo tanto ferendo oneri. 

Quamvis vero et aliis ad tale sublime evectis subsel-
lium iam commune plane occurrat indignitatem persenti-
scendo confiteri : mihi autem imprimis fatendum est non 
solum immerito et indigno, imo vero et invito accidisse, 
quod dignitas haec, quam declinare mea non defuit opera, 
otigerit. Cura et grande apostolatus formidaverim fragil i 
suseipere humero munus, tum et ex asse noverim, quanto-
pere sit res periculi plena, quam aggredior, quam difficile 
demum, multis vestrum si non exoso, peregrino tarnen et 
incognito, rem tantam fiduciam et omnem amorem fratrum 
poscentem adire atque amplecti. 

Colluctatus sum ergo et ego ut Jacob cum Doo meo. 
At Dominus vicit in pugna et prostravit voluntatem meam ; 
victus tandem, ut suevi, voluntati eius conquievi. Imo in 
lucta ipsa confortatus quasi et corroboratus fieri iam volo 
et ipse fortis Israel ! Paratus pugnare ultro praelia Domini 
et agere inter vos causam Dei mei, confisus potenti virtuta 

3) Ephes. IV. 1 0 - 1 4 . 
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eius. Nec dimittam eum, donec benedixerit mihi. Ut qui dé-
dit velle, det iam et perficere et qui erat honoris auctor, 
sit et operis adiutor. Ut omnia possim iam in eo, qui me 
confortât.1) 

Sic nutu vices mortalium regentis providentiae Dei, 
qui adtingit a fine usque ad finom fortiter et disponit omnia 
sua viter2), — fac tum esse credo, quod e medio ereptus la-
borum, regenda nempe, aedificanda et exercenda, virtute et 
scientia selecti cleri nostri iuuioris totius regni, quod et 
acceptissimum mihi munus erat et facultatibus optimo sane 
meis cogruebant, — his, ut dico, ereptus agendis, nullis plane 
meis suffragantibus meritis, unice largiter affluentis divinae 
clementiae arcano, ad culmen hoc sacerdotii evectus, regi-
mini huius sanctae ecclesiae Noosoliensis admotus sum, 
facta iam nominatione Augustissimi et Clementissimi Regis 
nostri Apostoliéi, qua summi et supremi ecclesiarum in 
regno nostro patroni — et sanctione Beatissimi ac Piissimi 
ipsius Jesu Christi in terris vicarii, visibilis ecclesiae uni-
versalis capitis, Romani Pontificis, cui uni imprimis tene-
rnus in Petro a Domino dictum super alios esse: Pasce agnos 
ineos, pasce oves meas.3) 

Divino ergo hoc evenit consilio, quod filium quondam 
quasi huius dioecesis, quam avito ruri et paterna domo etsi 
brevi literarum tyrocinii temporis exordio adcola inhabita-
veram, — nunc eadem ut patrem me suscipit ecclesiaeque 
huius olim quasi matris et ipse filius, nunc velut sponsus, 
f ra ter vaster et pater post longam temporis moram velut 
ad cognatos et notos redeo cum tenerrimo amore erga vos. 

Nomine ergo illius, qui et minimum domus Isai facit 
unctum Domini, qui Matthaeum a telonio, Petrum a piscium 
retibus, vocavit, iam et ego laxabo rete inter vos. Et ubi 
nunc immeritum pastoris animarum palestram ingredi cogit 
divina miseratio, mihi quoque prae grandi opere formidanti 
dictum existimo a Domino illud, quod legislatori veteris 
foederis Moysi prae nimio honore trementi et cunctanti, 
quum legatione eius apud populum electum fungeretur, 
dixit : Perge et ego ero in ore tuo doceboque te, quid 
loquaris.4) 

Vos mihi dilecti fratres et filii, hie populus electus 
meus, gens sancta, populus acquisitionis, ad quem missus, 
hoc divino confortatus eloquio venio et iam aggredior mu-
nus pastoris animarum vestrarum. 

Nec aliud, crédité mihi, in exordio iam muneris prae 
neulis est, quam gloria Dei, incrementum fidei et ecclesiae 
suae sanctae, salus omnimoda fidelium. Tum vero inprimis 
Charitas, amor et dilectio f ra t rum et filiorum. Nil nisi ve-
strum omnium opto et volo bonum, paratus respondere om-
nibus, nulla, quae imminent, recusara fatigia, nil amodo 
aliud, nisi vestrum omnium sempiternam spirare salutem. 

Mearum autem imprimis partium esse reor depositum 
fidei intemeratum custodire. Regnum Dei in terris, eccle-
siam Christi, dilatare, eius recta tueri, honorem et decorem 
inprimis manutenere, ante fores et Ostia domus Dei excu-
bias agere et vigilare, sanctuarium custodire. Nullis in hoc 

») Philippens. II, 13. IV, 13. 
*) Sap. VIII. 1. 
«) Joann. XXI. 16—17. 
*) Exod. IV. 12. 

opere molestiis et calamitatibus cedere, non odiis, non ca-
lumniis, non persecutione, non insectationibus deterreri, 
imo paratum esse et morte periclitari et vitam, si opus, 
ponere. 

At, mearum non minus partium erit vos omnes, clerum 
et populum fidelem, imo plane et omnes alios quoscunque 
concives meos, visceribus charitatis ex imo cordis affectu 
amplecti, vobis veritatem, una pacem et amorem, item quid-
quid est boni ac salutaris, afferre et annunciare, operari et 
promovere. Omnes quaerere et, in quantum valeo, fovere. 
Nec vero solum bonos, sed et malos, prout et Dominus J e -
sus quaerit, quod perierat, ovem errantem et filium prodi-
gum aeque ac latronem et publicanum, peccatores, sarna-
ritanos et paganos, sadducaeos et ethnicos, si nefors conver-
tantur et vivant. Spiritualibus et corporalibus, ubi possum 
et licebit, lubens occurram necessitatibus. Quidquid demum 
possum, quidquid valeo, paratus impendam et superimpen-
dar ipse pro animabus vestris, licet plus vos diligens, minus 
diligar.1) 

Sed nec deero instando, obsecrando, imo si opus et 
arguendo, increpando, in omni patientia, doctrina et man-
suetudine. E t si necesse, cum sancto quoque rigore regendo 
manutenebo disciplinam imprimis nostram ecclesiasticam, 
quae teste iam S. Cypriano utique est retinaculum fidei, 
custos spei, dux itineris salutaris, fomes ac nutrimentum 
bonae indolis, magistra virtutis. Faci t in Christo manóra 
semper et iugiter in Deo vivere et ad promissa coelestia et 
ad divina pervenire proemia. Hanc et sectari salutare est et 
aversari ac negligere lethale 2). Et monet alibi : Saluti ec-
clesiasticae consuli non potest, nisi disciplinae ipsius semper 
custodita ratio, quasi salutare aliquod gubernaculum in 
tempestate, servetur3). 

Videtis his, dilecti fratres, bene me conscium esse su-
blimis mei muneris et quod incumbit regiminis pastoralis. 
Det Deus Omnipotens, ut et explendo par sim. Non enim 
dominari volo in clero, sed statui esse forma gregis ex ani-
mo, 4) ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus effi-
ciar.5) — Omnia illa, quae Apostolus gentium Timotheo et 
Tito praecipit, etiam mihi, qua episcopo animarum vestra-
rum, dicta esse existimo : quo modo oporteat me esse sobrium, 
mansvetum, modestum, pudicum, liberalem ; haec omnia 
iam fieri volo et cum auxilio Dei vobis esse studebo. Cona-
bor continuo gratiam Dei, quam accepi per impositionem 
manuum, in me resuscitare6). Volo collaborare vobiscum in 
Evangelio, in quo positus sum ego praedicator et Apostolus 
vester. Nec spiritu timoris, sed virtutis et dilectionis, regam 
vos, cum modestia reprehendendo ac corripiendo et eos, qui 
resistunt veritati, ut si nefors resipiscant et faciant poeni-
tentiam ad agnoscendam veritatem. 

Ceterum sufficientiam meam a Deo exspecto,7) qui 
fidelis est in repromissionibus suis et dat unicuique secun-

1) II . Corinth. XII . 15. 
8) Oper. par. II. Lib. de habitu vir g. et disciplina n. I. 
3) Op. p. I I . epist. 31. 
4) I. Petri V. 3. 
5) I . Corinth. IX. 27. 
«) I I . Timoth. 1. 6. 
i) II . Corinth. III. 5. 
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dum gratiam suam. Fiduciam habeo itaque etiam ego per 
Christum ad Deum, qui postulantibus sapientiam dat affluen-
ter.1) Ipse meam quoque, spero, sustinebit infirmitatem, ut 
consummem cursum et ministerium verbi, quod accepi a 
Domino Jesu, testificari Evangelium gratiae!2) 

Ut vero iam omnis spes mea in Deo reposita est : ita 
una confido, Dilectissimi Fratres et Filii, solio meo praesu-
leo hic adstantes et dissiti, quibuscum hodio coeleste illud 
foedus patrem, fratres et filios inter coram Deo Immortali 
pangimus et arctissimo necessitudinis vinculo religamur, 
me in vobis, mecum in sortem hanc Domini vocatis, insigne 
fulcrum laborum habiturum, a quibus iam et tanta amoris 
et pietatis in me édita suscepi documenta, quae vel in hac 
frequentia ex oculis omnium et vultu perspecta habeo. 

.Tales laborum socii eritis mihi iam imprimis et abs 
dubio vos, V e n e r a b i l e s f r a t r e s , C a p i t u l i e c c l e -
s i a e m e a e C a t h e d r a l i s C a n o n i c i ! Vos senatus et 
columna huius sanctae ecclesiae, prout primas eius tenetis 
sedes, ita et prima semper dabitis virtutum specimina et 
exempla, pro quibus et haec iam retulistis honoris stipen-
dia meque primi prudenti, gravi, longa item experientia 
probato sapienti et maturo consilio vestro in arduis succo-
labitis dioeceseos negotiis onusque humeris meis impositum, 
f ra terna alleviabitis ope. 

(Vége köv.) 

E&THÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , april 25. K a t h o l i k u s p á r t . (Vége.) 

A szakitás processusa a kereszténységgel minden téren 
megkezdődött, halad kérlelhetlenül czélja felé és mit látunk ? 
a hatás minden téren viszont ellenhatást szült. A hitetlen 
tudomány mellett ott lá t juk a hivő tudós vallás ihlette kor -
szakot alkotó müvét, a vallástalan irodalom mellett fe l tá -
madni szemléljük az erkölcsi szépet és nemest terjesztő iro-
dalmat , az anyagelvűség , érzékiség , rabszolgaságába 
sülyedt festészet mellett ott találjuk az eszményit megva-
lósítani törekvő fensőbbihletü festésziskolát, az úgyneve-
zett községi tanodák mellett a keresztényjellegü iskolát. 
Ezek, ha nem vívtak is még ki győzelmet a nagyrészt ura l -
kodó hitetlen irány felett, de részben gátat vetettek a fekély 
terjedésének, mindenesetre pedig a jövő regeneratióra szük-
ségelt ker. elem magvát képezik. E téren a mozgalom már 
megvan, a tömörülés, sorakozás, tényekben történik. 

Ez is katholikus vagy, ha úgy tetszik, keresztény 
párt , mert fentartani, ápolni, terjeszteni, törekszik minden 
elfoglalt téren a kath. vagyis ker. elveket. A mely téren 
megtámadtattunk, védelmünket ott szervezzük, a létező 
ellenséges párttal szemben kath. pártot alakítunk, minden-
hol és mindenben azért, hogy a megtámadott vagy szám-
űzött kath. eszméket és elveket érvényesítsük. Kényszeri-
tettek bennünket, tőlünk elváltak, sőt megtámadtak, elvá-

') Jac. 1. 5. 
s) Act. Ap. 20, 24. 

lásukat fáj lal tuk, megtámadásaikat szótlanul nem tű rhe t -
tük, kath . irányt képviselő párt tá alakultunk, mert nem 
tehettük, hogy az emberiség áldozatul essék ama frivol, 
érzéki, i ránynak, mely minden téren érvényesíteni tö rek-
szik magát. Lelkiismereti kötelesség volt felmutatni, hogy 
van más irány is, mely az érzékiségen felülemelkedik, a gon-
dolat és érzelem országát az őket nemesítő központhoz fűzi, 
körötte forogni tanitja, a léleknek emelkedettséget kölcsö-
nöz, szülőanyja ama magasztos átváltozásnak, mely nem 
egy embert, de az összes emberiséget, dajkáló kar ján nevelte 
és bensőjében mind létét, mind végczélját, illető nézeteire 
nézve gyökeresen átalakitotta, fensőbb czéljára irányzott 
tetteinek pedig rugójául szolgált . 

Nem egy ember képes mindezt létesíteni, valamint 
nem egy ember képviseli az ellenkező i rányt se. A dechri-
stianisálás müvét párt vette kezébe, a regeneratio müvének 
keresztülvitelére, különböző téren, de egyirányban m ű -
ködve, szintén párt tá kelle tömörülni. Ott pogány nézetek, 
itt szükségképen keresztény, katholikus, elvek az i rány-
adók, mert csak így lehet idővel ismét a különböző ténye-
zőket ker. téren egyesíteni, a különböző művészeti és tudo-
mányos ágakat egy talajra átültetve oda irányozni, hogy 
végczéljában minden ég felé törjön, az embert oda emel-
kedni segitse. 

I ly kath. i rányú párt szükségességét nevezett téreken 
beláttuk és bár ellenfeleink önnek ellenkezőjét v i ta t ták , 
mégis létesítettük, mi és nem ök lévén illetékes birái annak, 
mi szükséges a kath. elvek érvényesítésére. A kezdet nehéz-
ségeit megtörtük. Váljon állami, politikai, téren kevésbbé 
lá t juk-e szükségességét ily i rány képviseltetésének ? Vagy 
épen másokra fogjuk bizni az időpont meghatározását, 
melyben e szükségesség előtérbe fog lépni ? Azoktól fogunk-e 
buzditást várni saját vallásos érdekünk, keresztény elveink, 
védelmére, kiknek főfeladatuk kiküszöbölni a törvényho-
zási teremből, a kormányzás minden ágából, a keresztény 
elveket ? 

A kath. külföld máskép ítélt, gondolt és tett. E téren 
is tömörült, kath. pártot alakított, hogy gátat vessen az 
állam keresztényellenes irányának, hogy a polgárok fen-
sőbb érdekének védelmére az államban a ker. hit nyújtot ta 
természetfeletti elveket érvényesítse és mindent megaka-
dályozzon, mi a törvényhozás által akár közvetve, aká r 
közvetlenül, őket gátolná ker. elvek szerint élni, életük 
minden tényét aszerint rendezni, ismét visszavezetni az 
államot, honnan eltávozott, keresztény alapra fektetni min -
den működését. Ez határozottan kifejezett czélja a kath. 
pár tnak, ez szükséges, ez elmulaszthatlan, kötelessége min-
den, nem mondjuk katholikus, de minden becsületes, ember-
nek, kinek szivében ker. érzület él, ki fensőbb czélra a lko-
tottnak hiszi magát a majomnál. 

Talán hazánk kivételt képez ? Nem halad a keresz-
tényellenes irány lejtőjén ? Nem viseltetik ellenszenvvel a 
ker. elvek i ránt? Rendeleteiben, törvényeiben, intézke-
déseiben, nem foglalt el ellenséges állást az egyházzal, mint 
a ker. elvek egyedüli képviselőjével, szemben? Talán fel 
vagyunk mentve attól, hogy külföldi kath. testvéreink le l -
ket emelő példáját kövessük ? Egyet ér thetünk-e ellenfe-
leinkkel, hogy a szükség pillanata még nem érkezett meg? 
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Mit válaszoljunk e ké rdések re? Emlékezetbe idéz-
zük-e mindazt, mi mindnyá junk szeme előtt lefolyt ? Elő-
hozzuk-e törvényhozásunk okmányait ? Hivatkozzunk-e 
azon organumokra, melyek naponkint kezeink között forog-
nak és az uralkodó ugy, mint nem uralkodó, párt i r ányá t 
képvise l ik? Hol ta lá lunk ezekben megegyezést a ker. 
elvekkel, sőt, többet mondunk, hol nem ta lá lunk határozot-
tan ellenséges á l l á s t ? 

Valóban, túl szeren eséseknek mondhatnók magunkat , 
ha az átalános elszakadás kőzött a kereszténységtől ha-
zánk érintetlenül maradt volna, lia a jogfolytonosság 
elvéhez híven ma is a régi alapon ál lanánk, ha nem 
lenne épen semmi javí tani valónk se, mit a ker . e lvekkel 
összhangba kellene hoznunk. Ettől azonban távol, nagyon 
távol , vagyunk. Nálunk ugy, mint külföldön, visszahelye-
zésre van szükség állami téren is és pedig a ker. elvek 
visszahelyezésére. Ez a czél. Eszközeinket e czélra fel kell 
használnunk. Nélküle nem létezik szabadulás. Mikép v á r -
ha tnék máskép, hogy azok, k ik az államot ker. i r á n y á -
ból kivezet ték, azt oda ismét visszavezessék? Ez ellen 
tiltakozik, hogy többet no mondjunk, a tapasztalat. A parla-
mentekben vivatik az é le thalál -harez a ker. elvek felett az 
ál lamban. Szabad-e védtelenül hagynunk ? A kereszténység 
vezette be az egykor pogány államot azon i rányba, hol 
t iszta és tágas lá tkör t nyert feladatáról. Keresztény elem-
nek kell ismét visszavezetni téves útjáról , képesiteni kö te l -
mének teljesítésére. 

Ez lesz nemes feladata az alakulandó kath . pár tnak 
hazánkban is, melynek szükségességét csak az tagadhat ja , 
k i t agadja a fensőbb létreudet, k i tagadja , hogy minden, 
ami létezik, csak magasabb rendeltetésünk eszközeül léte-
zik, ki végül tagadja , hogy az állam akadá lyoka t gördít 
szabad működésünk elé épen azon az uton, melyen maga-
sabb czélunk elérése után tö rünk . 

Befejezzük sorainkat. 
A napirenden lévő kathol ikus pár t a lakulásának szük-

ségességét vagy nem szükségességét következő rövid k é r -
désben tehet jük fel és fe j the t jük meg: A k a r u n k - e ker. 
e l v e k szerint kormányozta tn i vagy se? Még rövidebben: 
Kell-e a ker . elv vagy se ? A válasz e kérdésekre önmagá -
tól foly. Az adott viszonyok, magasabb czélunk, nem hagy-
nak e felől kétségben. A levonást a kérdésekre adott felelet 
önmagában foglalja. Ker. elvek nélkül nincsen keresztény 
kormányza t . Hogy ez lehessen, ker. k a t h . pár t ra van szük-
ség. Egységesíteni, mindent ismét ker . i rányba kell vissza-
vezetni, hogy minden közreműködjék az ember, a t á r sada -
lom, nemesítésére. Ker. szellemnek kell átlengeni ismét a 
társadalom minden izét ; küldetését , hivatását , csak igy éri 
el. T u d j u k , érezzük, ezt mindnyá jan vagy legalább sokan. 
Fogunk-e valamit tenni ? 

Vigilius. 

N É M E T A L F Ö L D . P ü s p ö k e i n k n e k a s z e n t -
a t y á h o z i n t é z e t t f e l i r a t a . „ Szentséges atya ! A 
legkegyoletteljesebb ragaszkodás és a legőszintébb hűség 
érzelmei azok, mik a németalföldi érseket s püspöktársait 
a r r a b i r j ák , hogy ezen alázatos fel irat tal szentséged t r ó n j á -

hoz közeledjenek. Nem azért jönnek, hogy vigasztal ják 
szentségedet, ki Krisztus szent nevéért hősies elszántsággal 
a legnehezebb megpróbáltatást rondithetlen bátorsággal 
végig szenvedi, hanem azért jönnek, hogy trónod zsá-
molyánál maguk is vigasztalást nyer jenek ; mert az apának 
szenvedésénél szomoritóbb dolog nem létezik a jó, a szerető, 
gyermekekre nézve. 

Azon mély szomorúságnak közepette, mely szivünket 
eltölté, midőn kénytelenek voltunk látni, mennyi kegye t -
len csapás éri a kathol ika anyaszentegyházat legméltóbb 
fejének személyében s legarczát lanabb vakmerőséggel, sőt 
véres erőszakkal, végrehajtott monnyi bánta lmazásoknak 
van naponkint kitéve, mindezek közt legalább egy v iga-
szunk maradt , az t. i., hogy a mi drága hazánk mindeddig 
nem szűnt meg a jelenleg bár kifosztot t , de azért mégis 
törvényes, fejedelem iránt azon tiszteletet tanusitani, melyet 
annak személye s magasztos hivatala megérdemel, sőt 
követel. 

Ezen vigasz is elragadtatot t tőlünk azáltal , hogy tör-
vényhozótestületünk elvetendőnek ta lá l ta a ko rmánynak 
azon méltányos javasla tá t , mely szerint Németalföld ezontúl 
is külön diplomatiai képviselővel birjon a szentszéknél. 
Ezen sajnálandó határozat ellenében mindent megtevén, mi 
ha ta lmunkban állott, legutol jára jogos panaszainkat a trón 
elé v i t tük. 

Szentséges a tya ! Mit okként mint németalföldi pol-
gárok mélyen f á j l a lunk , azt, mint szentségednek hü fiai, 
megkettőztetett mér tékben sa jná l juk . É r t j ü k és érezzük, 
mennyi t szenved az, k i a jognak és az igazságnak legna-
gyobb, legbuzgóbb, védője, bajnoka, sőt vér tanúja ; — 
mennyit szenvedhet, mondjuk, midőn lá t ja , hogy épen a j o g 
és az igazság elvei azok, melyek mindinkább kivesznek a 
népek, ál lamférfiak, sziveiből. Legyen szentséged meggyő-
ződve, hogy eme kettős fá jdalom érzékenyen sú j t ja a lu l -
irott leghívebb fiaidat, k iknek ennyi szomorúság közt csak 
azon egy vigasztalásuk maradt , melyet egyedül a minden-
hatóban való erős s megingathat lan remény n y ú j t h a t , ki 
h i tünk szerint minden pil lanatban képes visszahelyezni 
jogainak élvezetébe az elnyomottat s gazdagitani a k i fosz -
tot tat . 

Bármi tör ténjék azonban szentatyánk, a németalföldi 
kathol ikusok, az anyaszentegyháznak leghívebb fiai, min-
dig kiváló dicsőségnek t a r t and ják , hogy a szentszékhez 
erősen ragaszkodnak s hogy ama kötelékek, melyek őket a 
római egyházhoz fűz ik , nemcsak erősek, hanem feloldhat-
lanok. A németalföldi ka thol ikusok mindig szoros s leg-
szentebb kötelességüknek t a r t and ják nyi l tan megvallani, 
miszerint ők Péter u tódjáuak rendithctlen hivei. E szán-
déktól, e meggyőződéstől, semmiféle ellenséges ko rmány-
tól származó rendelet se fogja őket e l tántor í thatni . 

Midőn ekként sziveinket szentséged előtt k i t á rnék , 
egyúttal legalázatosabban ar ra k é r j ü k szentségedet, hogy 
nuntiusát, souverain ha ta lmának és elévülhetlen joga inak 
e képviselőjét, továbbra is országunkban meghagyni ke-
gyeskednék. Mit azonban csak annyiban ké rnünk , a m e n y -
nyiben ez által szentséged legbölcsebb szándékainak i l let-
lenül s illetéktelenül elébe nem vágunk . 
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Szentatyánk ! Szoros egyesülésben hü katholikus h i -
veinkkel egy pillanatig se sziinendünk meg ajtatosan és 
szivünk mélyéből imádkozni az egek irgalmas urához, hogy 
mielőbb vessen véget azon kegyetlen üldözéseknek, melyek-
nek szentséged évek óta ártatlan áldozata s hogy mielőbb 
engedje felvirradni anyaszentegyházára azon diadalnak 
örömnapját, melyet bizton várunk ! 

Szentségednek legengedelmesebb és leghivebb fiai : 
S c h a e p m a n A . I. utrechti érsek, Z w i j s e u I. bois-le-
duci érsek-püspök, W i l m e r G. P. harlemi, v a n Gr e n k 
I . bredai és P a r e d i s I. A. ruremondi püspök. 

V E G Y E S E K . 
— Személyzeti. 0 felsége Schuster Constantin kalocsai 

székesegyházi kanonoknak a bold. Szűzről czimzett unta-
völgyi szépkúti apátságot s ugyanazon káptalan kanonok-
jának , Hopf Jánosnak, a sz. Mihály főangyalról nevezett 
nyulszigeti czimzetes prépostságot adományozta. 

— Bonnaz Sándor csanádi püspök ő nmlga a királyi 
körútnak emlékére két nevoldo alapitására kétszázezor 
forintnyi alapítványt tett. — Kér jük a jó Istent, adja visz-
sza a határtalan jótékonyságu főpapnak mielőbb teljesen 
egészségét. 

lások alkalmával az sült ki, hogy tulajdonképen a pápai 
csendőrök voltak a támadók, mert néhánynak közülök a 
felöltöny gomblyukában pápai szinü szalag volt l á t -
ható. Ez pedig ingerli a népet. Tehát a bűnösök nem a 
fegyveres csőcselék, hanem a négy fegyvertelen pápai 
csendőr. Minek viselnek pápai jelvényt. — Ugyebár szép 
illustratiója ez a garanzia-törvénynek, melyet még Andrássy 
is dicsért? 

— A liberálisok, ókatholikusok és szabadkőművesek 
petitiókat intéznek a berlini országgyűléshez a jezsuiták 
ellen. A buzgó katholikusok megértették az idő jelét s h a -
sonlólag petitiókat intéznek ugyanazon országgyűléshez a 
jezsuiták mellett. A „Germania" tudósítása szerint a sza-
badkőművesek april 28-áig 30 jezsuitaellenes petitiót t ud -
tak benyújtani, míg a katholikusok kérelmei ngyanaz nap 
304 számot értek el. — Ez tesz éberen őrködni. Sión őrei 
vigyázzatok, hangzott nálunk is néhány év előtt s nem ár t 
e szózatot ismételni. 

— A párisi érsek a vatikáni határozatokat az érseki 
megyében ünnepélyesen kihirdette. Nagy ezért a lárma 
liberális körökben, Mindenütt a brachium saecularét h ív ják 
fel az érsek ellen s a hires organicus articulusokra h iva t -
koznak. Ez persze liberális fogalom szerint vallásszabadság, 
ha egy Michaud s Junqua nyíltan izgatnak az egyház tana 
ellen ; de a vallásszabadság ^megsértése, ha a párisi érsek az 
egyház tanát hirdeti. — És mégis képes némely pap liba— 
raliskodni ! 

— A szentatya azon alkalommal, midőn a vi lágkül-
döttség előtt az egész világra áldást adott, Francziaország-
ról szólván, megrótta azokat, kik a pápa befolyásától igen 
félnek, valamint azokat, k ik az egyház és pápa iránt tanúsí-
tott buzgalmukban a keresztény felebaráti szeretetről megfe-
ledkeznek.Ez utóbbiak alatt mindenki az „Universt" értet te. 
Veuillot pedig megértve a szentatya szózatát, kijelentette, 
hogy engedelmeskedni tud s fog a szentatyának s mérsé-
kelni fogja tudni hevét. Erre a szentatya egy sajátkezű 
levéllel megvigasztalta, mit a párisi nuntius személyesen 
vitt el neki. — ^Obedientiam volo et non sacrificium, mondja 
a Szentlélek. És az engedelmesség szép erénye minden ka-
tholikusnak, főlog kath. papnak szükséges. 

— A müncheni egyetemi tanács a theologiai kai-
előterjesztésére elrendelte, hogy az eddig felfüggesztett 
isteni tisztelet az egyetem templomában április 28-ától 
kezdve megtartassák, míg a kormány az ügyet véglegesen 
nem rendezi. Lesz tehát minden vasárnap 11 órakor szent 
beszéd és szent mise, 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1436 forint 26 kr., 40 
f rank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétf tos , 
3 osztrák % ftos. 30 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

Hazslinszky József vinnai esperes-plebános 7 ft . — k r . 

— A porosz püspöki kar a mult hónapban tartott 
értekezletet Fuldában az egyház s állam közti súrlódások 
ügyében. Az osztrák püspöki kar pedig e hónapban tanács-
kozott Bécsben hasonló czélból. A tanácskozások ti tkosak 
levén, a közönség tudomására mi se jöhet belőlük. De azt 
csak helyeselni tudjuk, ha a püspöki kar a mostani mostoha 
időkben gyakrabban összejő, tanácskozik, a követendő 
eljárást együttesen megalapítják s azután egymást előfor-
duló esetekben a harczbau támogatják. 

— Rómában a mult napokban halt meg egy orvos, 
dr. Gavazzi. Míg élt, a szabadgondolkodók társulatának 
tagja volt s mint ilyen minden vallásellenes tüntetésben 
részt vett. Halálosan megbetegedvén, szülei őt saját házukba 
vitették, hogy távol tar tsák előbbi pajtásaitól. I t t kibékült 
az egyházzal, meggyónt, megáldozott s keresztény módon 
meghalt. Halála után a szabadgondolkodók holt testét ha-
talmukba akar ták keríteni, hogy ők temethessék el minden 
egyházi tisztesség nélkül. A szülők azonban határozottan 
visszautasították a tolakodókat. Mi történt azonban ? Midőn 
a hulla egyházi szertartások mellett a temetőbe kisértet-
nék, a Scossa Cavalli téren rárohannak a szabadgondolko-
dók a gyász kíséretre, azt szétkergetik, a holt testet hatal-
mukba keritve zeneszó mellett több utczán végig hurczolják 
s azután iszonyú átkok közt a szülőkre, egyházra, papságra, 
eltemetik. — S ily csőcselék iránt képes magyar ember 
még rokonszenvet érezni ? 

— A felszabadított Rómában a múlt hónapban a cső-
cselék, mely közt nemzetőrök is voltak, megtámadott több 
pápai csendőrt, k ik fegyver nélkül sétálni mentek. A meg-
támadottak védték magukat, mint tudták s e védelem köz-
ben egy meghalt, egy nohéz sebet, a többi könnyűt kapott. 
Az olasz kormány dy eclatans botrányra néhány czinkost 
befogatott, kiket azután törvényszék elé állított. A t á rgya -
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
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TARTALOM. A Szentháromság és az emberi ész. — 
Ipolyi-Stummer Arnold beszterczebányai püspök ö mlgá-
nak székfoglaló pásztorlevele. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A Szentháromság és az emberi ész. 
(Folytatás.) 

Vegyük továbbá észlelésünk tárgyául az életet 
s az élet egyik főnyilvánulását, a termékenységet. 

„Minden szerves lényben, — P. Felix szavai ') 
— foglaljon el bármily parányi helyet a természet-
ben, a tevékenységnek és életnek bizonyos fokára aka-
dunk és ezen élettevékenység legelső' sajátságaihoz 
tartozik a termékenység. Az Istenben is tehát életet 
és termékenységet a legnagyobb hatályban kell fel-
tételeznünk vagyis a teremtmények egész életét és 
termékenységét miriden határ és tökéletlenség nél-
kül. Melyek a természet tevékenységének és termé-
kenységének fokai? A növény kényszerűleg műkö-
dik és szaporodik ; az állat működése és szaporodása 
ösztönszerűleg történik ; de e tenyészet mind ennél, 
mind amannál, csupán külsőleges, elválasztva marad-
ván az állat és a növény azon lény életétől, melyet 
létrehoztak. Azonban, uraim, a végére értünk-e? 
áthaladtunk-e azon titokteljes lépcsőnek minden 
fokán, hol tevékenység uralg és hol termékenység 
nyilvánul? Nem. íme, itt vannak önök, kikben oly 
tevékenység és termékenység jelentkezik, mely önö-
ket az Isten legbensőbb tevékenységéhez és termé-
kenységéhez lehető legközelebb hozza. Szóltam én 
már önök lelkének termékenységéről2), mely a lélek 
remek műveinek megszülemlése által nyilvánítja 
külsőleg is magát. De, jól jegyezzék meg, mi-
előtt e termékenység napfényre jő, önök a lélek által 

J) i. m. 184 és köv. 11. " 
2) L. „le mystère de là création" czimü gyönyörű con-

ferentiáját , u. o. 

s a lélekben benső termékenységet fejtenek ki. Önök 
lelke szabadon teremtett gondolatait testbe öltözteti ; 
de minden külső nyilvánulás előtt a lélek bensőleg 
önmagának képét teremti meg, ő saját módja szerint 
szülemii meg saját kinyomatát, képét, igéjét, de nem 
bir oly erővel, hogy e képből önmagával egyenlő 
személyt alkothasson. Ez a legmagasztosabb termé-
kenvség, mely a teremtett lényekben nyilvánul". 

„És most, ha önök engemet e téren követni szí-
vesek lesznek, nem fogom fejtegetni ezen alapon az 
észnek bizonyítékait, hanem csak megérinteni fogom 
annak ujjmutatását, ha váljon ezen ész nem inditja-e 
önöket azon feltevésre, hogy az Istenben is és pedig 
fenségesebb termékenységnek kell lennie annál, mely 
a véges lények hierarchiájában mindenütt nyilvá-
nul ? Ha annyi lény van azon erővel felruházva, 
hogy saját külalakjukhoz hasonló lényeket létrehoz-
zanak : miért ne birna a végtelen azon hatalom-
mal, hogy önmagával egyenlő és önmagában ma-
radó hasonmást szüljön? — És ha a természet leg-
magasztosabb állaga, a lélek, azon hatalommal bir, 
miszerint gondolatával önmaga képét szülemii meg, 
mely tőle valóban különbözik; ha akaratából az 
egyiknek (lélek) a másik (gondolat) iránti szeretete 
ered ; ha e gondolat és akarat a lélekben, honnan 
származnak, egyesítve önmaguk között mégis valódi 
különbséget és egymáshozi viszonyt mutatnak fel: 
váljon e különbség és viszony, midőn a végtelenről, 
a végtelen tökélyről, van a szó, miért nem emelked-
nék oly magasra, amennyire csak gondolatban azt 
emelni lehet, t. i. a személyiség magaslatára?" . . 

„íme, az egész természetben mindenütt, a leg-
parányibb lénytől kezdve a legmagasabbig, termé-
kenységi erővel találkozunk ! íme, a lélek, míg 
kivülről remekműveit, önmagában saját képét szü-
li mii meg! íme, minden teremtmény törekszik kibon-
takozni egyeditliségéből és önmagából saját hason-
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mását hozni elő ! íme, itt áll előttünk az anya, ezen 
mosolygó és kedves képe az isteni jóságnak és termé-
kenységnek, anyaságának örömétől átszellemülten, 
páratlan kedvességgel tartva az ég és föld elé szere-
tetének gyümölcsét! A természet alsóbb rétegeiben 
szemünkbe tűnik a virág, mely meghajlik, hogy 
gyümölcsöt hozzon és a szél szárnyaira bocsátja 
magvát, hogy általa keltett saját hasonmásában 
mintegy uj életre ébredjen fel távolibb vidéken! 
Sőt, ime, még e csaknem végtelen parányiságok vilá-
gában ezen észrevehetlen lény is, melyet lehelletem-
mel beszivok, még ez is láthatlan életének titkos 
mélyéből szüli hasonmását, bensejének ezen gyü-
mölcsét ! És miután azt láttuk, hogy a tevékenység 
és termékenység mindenütt azon mértékben ma-
gasztosul, amint a lények fokozatán magasabbra 
szállunk: váljon kényszeríthetue-e minket az ész az 
Istenben csupán végtelen magányt és határtalan 
meddőséget tételezni fel ? ! Oh, ezen feltevéstől eszem, 
saját eszem, visszariad s azt kiáltja nekem : Nem, az 
istenség nem lakik végtelen magányban, meddőn, 
terméketlenül, hanem miként az emberben, úgy az 
Istenben is az egység bensejéből háromság sugárzik 
ki. Tesz-e az valamit, hogy az Isten keblébeni e 
termékenységnek titka eszemmel be nem látható, 
mikor azt a teremtményben se vagyok képes fel-
fogni? . . . Önök nem tudják, hogy a rózsa miként 
hozza létre a másikat, hogy a virágból hogyan szár-
mazik a hozzá hasonló másik virág és önök esze 
váljon mégis megbotránykozbatnék afelett, hogy nem 
tudja, miként szüli az Atya Fiát és miként származik 
az Atyától és Fiútól a Szentlélek? É s u g y a n mi-
é r t a k a r n á k a z t t u d n i ? Oh, a mi enge-
metillet, én megvallom, hogy eszem ha képes e tekin-
tetben nekem valamit kijelenteni, úgy főleg e két 
pontot nyilvánitja ki: az első, hogy az Istennek ter-
mékenynek kell lennie ; a második, hogy az észnek 
ez isteni termékenység titkát nem kell belátnia." 

Szabad legyen még röviden megérintenem, 
hogy a mysteriósus hármas szám előttünk áll az 
égnek csillagaiban, melyeket a tudósok állókra, boly-
gókra és üstökösökre osztályoznak ; az egy nagy ter-
mészet három országában, melyek, bár egymástól 
különválva, a legszorosabb viszonyban állanak és 
egy organikus egészet képeznek; a testeknek szilár-
dakra, higakra és terjedékenyekre való felosztásában ; 
a súlytalanokban, melyek a világosságot, melegsé-
get és villanydelejesgéget foglalják magukban; az 
állat és növény 3 főalkatrészében ; a családban, 
melyet 3 tag képez, u. m. az apa, kitől a család 

ered, a gyermek, ki létét az apától veszi és az anya, 
ki az apa és fiú között élő kapocs, összeforrasztó sze-
retet gyanánt, áll és bizonyos tekintetben az apától és 
gyermektől s z á r m a z i k (nem születik), e kettő 
tevén őt anyává és i. t. 

Azonban az Isten lélek a), képét tehát nem 
annyira az anyagi, mint inkább a szellemi világban 
kell keresnünk és miután ő az emberi lelket saját 
képére alkotta 3), e lélekben nem ugyan adaequát, 
de analog képe mindenesetre kell hogy kinyomva 
legyen. 

Tehát „arrière la nature, voyons Dieu dans 
l'esprit!" mondom Lacordairerel, kinek lángesze 
aquinói sz. Tamás és Bossuat nyomán beszéljen he-
lyettem. 

„A lélek élete anyagtalan, következőleg ismeri 
azon életet, melyből az érzékek kirekesztvék és me-
lyet az úr Isten él. Mit tesz már a lélek, midőn mint-
egy saját bensejébe elzárkózva, minden külsőnek 
hallgatást parancsolva, saját életét éli? Csupán két 
dolgot cselekszik ő, két kifogyhatlan dolgot, melyek 
mindig meg újra visszatérnek, melyek soha se fá-
radnak el és melyek egymásutánja képezi egész 
munkásságát s egész örömét: ő gondolkodik és sze-
ret . . . De váljon a gondolat egy-e a lélekkel vagy 
pedig attól különböző? A gondolat nem maga a 
lélek, mert a gondolat jő és távozik, a lélek pedig 
mindig megmarad. Tegaapi eszméimet u.a elfele-
dem, visszaidézem s meg újra elejtem; néha pedig 
azok akaratom ellenére is megszállnak engemet. 
Gondolatom éá lelkem egymástól különböznek. El-
mém magányában önmagammal beszélek, kérdése-
ket intézek magamhoz és válaszolok rájuk; egész 
benső életem folytonos titokszeru baszélgetés. — 
Nézzük már most a lelkek lelkének életét". 

„Az Isten lélek, első ténykedése tehát a gon-
dolkodás. Ámde gondolati nem lehet sokféle, miként 
a mienk, mely folyton szülemlik, hogy meghűljön és 
meghal, hogy újra szülessék. Ami gondolatunk sok-
féle, mert mi véges lények levén, a megismerhető 
tárgyakat csak egymásután vagyunk képesek gon-
dolkodásunk tárgyaivá tenni; egyszersmind múlé-
kony is az, mert eszméink egymást nyomban követ-
vén, egyik a másikat nyomja el. De az Istenben, 
kinek tevékenysége végtelen, a lélek egyszerre ön-
magával egészen egyenlő gondolatot szül, mely őtet 
egész teljében fejezi kî és melynek nincs egy utána 

») Schwetz, Th. Dgm. 339. 
") Sz. Ján. , 4, 24. 
») Gen. 1, 27. 



következő más gondolatra szüksége, mert az első az 
ismeret tárgyainak egész mélységét vagyis a vég-
telennek mélységét teljesen merítette ki. Ez egyetlen 
és határtalan gondolat, ezen az Isten lelkének első 
és utolsó szülötte, áll az Isten előtt, önnönmagának 
teljes hasonmása vagy a szent irás nyelvén szólva, 
az ő képmása, az ő dicsőségének fénye és valójának 
képe gyanánt az egész örökkévalóságon át. Az az 
8 szava, az ő benső igéje, miként a mi gondolatunk is 
ami benső szavunk, ami igénk; de a miénktől külön-
bözőleg az tökéletes ige, mely az Istennek egy szó-
val mindent kimond, mely ismétlődés nélkül hang-
zik az egész örökkévalóságon át és melyet sz. János 
az égben hallott volt, így kezdvén magasztos evan-
géliumát: „„Kezdetbeu vala az ige és az ige Isten-
nél vala és Isten vala az ige.""2). 

„Az emberben a gondolat különbözik a lélektől 
tökéletlen különbséggel és egy a lélekkel tökéletlen 
egységben, mert — véges; az Istenben a gondolat 
különbözik a szellemtől tökélyes különbséggel, mert 
e gondolat végtelen; vagyis, az emberben a gondolat 
nem válik személylyé, míg az Istenben azzá lesz . . . 
Az Isten gondolkodik és e gondolatban mint egy 
képmásban látja önmagát, de olyan képmásban, mely 
hozzá annyira közel áll, miszerint l é n y e g b e n , 
v a l ó s á g b a n , v e l e c s a k e g y ; ő atya, 
mert saját hasonlatosságára hozott létre oly viszony-
lagos állagot, mely igazán és személyileg tőle kü-
lönbözik; . . . ő szemlélve saját gondolatát, tekintve 
saját képét, hallva saját igéjét, legelső és legvalódibb 
atyaságának elragadtatásában mondhatja Dávid 
által hallott ezen szavakat: „Fiam vagy te, én ma 
szültelek téged."3) Ma ! e napon, melynek se múltja, 
se jelene, se jövője nincs ; e napon, mely maga az 
örökkévalóság vagyis a változás nélküli létnek fel-
oszthatlan állandósága. Ma, mert az Isten ma gon-
dolkodik, ő ma szüli fiát, ő ma látja őt, ő ma hallja 
őt, ó' ma teszi azon emberi szavakkal ki nem fejez-
hető cselekvényt, melynek se kezdete, se vége nincs." 

(Foly. köv.) 

Ipolyi-Stummer Arnold beszterczebányai püspök ö mlgá-
nak székfoglaló pásztorlevele. 

(Vége.) 
Tuum vero imprimis, R e v e r e n d i s s i m e P r a e -

p o s i t e M a j o r , non solum expeto consilium et iuvamen, 
sed et publicas Tibi habeo hie hodie grates, quod a longa 
annorum serie, inde a moesto obitu optimi Praesulis, vidua-

( ') Kor. II. 4, 4. Zsid. 1, 3. 
2) 1, 1. 
3) Zsolt. 2, 7. 

tr.m hanc ecclesiam vicaria gubernasti opera , in gravi etiam 
et veneranda tua senecta erecta iugum hoc valide portans 
cervice rerumque gerendarum dexteritate antiqua tua erga 
hanc sedem auxisti mérita. Suscipo ab omnibus nobis hodie 
promeritum hoc fraterni grati animi publicum testimonium. 
Dominus rétribuât Tibi et ipse sit merces Tua magna 
nimis. 

Sed ad vos iam maxime hodie me converto dilecti 
filii, P a s t o r e s a n i m a r u m , cooperatores et coadiutores 
mei in vinea Domini Sabaoth ! Vos pupilla oculi mei, vos 
forte brachium meum et omms manus mea , qui portatis 
pondus diei et aestus pro nobis et in sudore vultus colitis 
agrum Domini. Vos cogitatio mea quotidiana et omnis solli-
citudo cordis mei. Quis vestrum affligitur et ego nonpatior? 
quis infirmatur et ego non infirmor?!1) Nemo, crédité, sive 
labores, sive fatigia, sive sollicitudines, sive angustias, sive 
egestatem quidem vestram magis et apprime novit, imo 
et sentit, quam ego, qui hanc sortem, etsi sublimem, sedsaepe 
maxime egenam, longa annorum serie non ita pridem adhuc 
ipse tuli et expertus sum, dignus habitus et haec pro nomine 
Jesu, quemadmodum bene multi vestrum, pati. 

At simul perbene novi omnem ministerii nostri cardi-
nem in vobis, pastores animarum, verti ! Quid dico ? Nostri 
solum ministerii ? ! Non ! dicam potius tranquillitatis et 
pacis omnigenae, communis boni et salutis publicae, tempo-
ralis prout aeviternae ! Sed haec una docent, quam altum, 
quam sublime, quam arduum, sit vestrum ministerium, quo-
modo semper cum timoré et tremore vobis in hoc operandum 
ministerio, unde omnis fere salus nostra dependet. 

Non equidem modo ego docebo vos huius vestri mune-
ris officia. Perbene novistis i l ia , nec tempus ea suppetit 
enarrandi , quod utique saepe saepius occurret, quum mihi 
munus meum obeunti et voce et Uteris pastoralibus iam unum, 
iam aliud, caput officii vestri pastoralis inculcandi singularis 
se offeret occasio. 

At , si nunc vel per summos ipsos apices attingam, 
quanta et qualia nobis statim enarranda et monenda obve-
niunt ! — 

Vestrum es t imprimis pascere portionom gregis Christi 
vobis commissam. Pascere verbo et doctrina nostra sancta, 
sublimi, pura, impolluta. State propterea inconcussi in fide, 
inhaerentes firmiter unitati ecclesiae capitique eius, qua 
summo pastori, episcopis i t em, qua supremis pastori-
bus fidelium suorum, - coniunctissimi. Ad hanc unitatis 
petram, columnam fidei et veritatis firmamentum, velut 
lapidem Lydium, exigite semper doctrinam vestram et 
praedicate earn fortiter et im pavide, sed et suaviter, impigre 
et solerter. Nulli in hoc parcatis labori, ut non solum cre-
scat et augeatur in dies fidelium numerus, sed et divina 
illuminetur luce, ut non solum externa ducatur religione, 
sed spiritu et virtute illius stet fortis in fide. Multos enim 
habemu3 hodie nomine Christianos et Catholicos, paucos 
vero et nomine et opere veros Christi asseclas. 

Vestrum porro est pascere gregem Dei non verbo solum, 
sed etiam opere. Estote propterea zelo pleni ministri Christi 
et fideles dispensatores mysteriorum Dei, non solum sacra 

") I I . Corinth. XI. 28—9. 
38* 



3 0 0 

dicentes, sed et dantes, imo vero et exemplo vitae vestrae 
sancta facientes. 

Illuminate mundum non solum luce coelestis veritatis, 
sed etiam virtutis, ut sic luceat lux vestra, ut videant opera 
vestra bona et glorificent Patrem vestrum.') Continua docete 
vita vos esse discipulos et ministros illius Christi, qui se 
obtulit hostiam Deo pro salute nostra a) et cuius summum 
praeceptum est, ut diligamus invicem, sicut ille dilexit nos,3) 
scientes plenitudinem legis esse dilectionem.4) 

Vita certe si cuius, veri pastoris nil aliud est, si non 
est arida, inanis et vacua, quam oblatio continua, quam 
Charitas perpetua, quam continuum servitium amoris, conti-
nuum sacrificium charitatis. 

Ut hominum mentem doctrina imbuere et illuminare 
debet scientia : ita et una cordi charitatem conabitur instil— 
lare. Quam maxime exemplo docebit et aget proprio, succur-
rendo fidelium omnigenis indigentiis ! Benefaciendo et pacem 
fovendo cum omnibus oranemque ab eorum oculis abstor-
gendo lacrimam. En vocationem, en missionem nostram 
apostolo et pastore dignam ! Haec pars haereditatis nostrae. 
Ut quemadmodum Dominus et Magister noster benefaciendo 
pertransivit, ita et nos servi et ministri eius benefaciendo 
pertranseamus hanc vitam, ut demum una cum populo fideli 
nobis concredito adipiscamur aeternam. Hac etenim una r e , 
hominibus salutem dando, proxime accedimus ad Deum ! 

Ideo debet iam sacerdos pastor omnia fieri omnibus, 
omnia nosse, omnia scire, imo possidere, ut apostolus ait et 
tarnen esse, ac si nihil foret, nil haberet, nil sciret et nil pos-
sideret, omni cum simplicitate summám iungendo sapien-
tiam sicque illam prudentiam praeseferre pastoralem, quae 
summa dos, vis et virtus est animarum curatoris. 

Debet supportare omnes, quaerere occasionem omnem 
laboris, optare fatigia, currerepost ovem errantem, quaerere 
peccatorem, amplexu excipere filium prodigum, gratulari 
vehementer super uno peccatore poenitentiam agente, ac si 
universum lucratus fuisset mundum. Servire etiam miuirao, 
consolari tristem, frangere panem egenis, etsi ipse illo 
careat, etsi mondicando eum primo quaerat ; mederi inf ir-
mis, visitare captivos, catechisare incessauter et instruere 
parvulos et rudos pauperes spiritu. Etsi se sacrificaverit 
totum, etsi distr ibuent omnia, quae habet, etsi obtulerit 
corpus et animam suam ita ut ardeat, etsi omnibus benefa-
ciendo illi pro bonis nil, nisi mala retribuerint et maledixe-
rint ei, ipse gaudens, quod sit dignus habitus pro nomine 
Iesu pati, dicet : Servi inutiles sumus, quod debuimus et 
potuimus facere, fecimus, sit nomen Domini benedictum in 
saecula ! 

Ecce fratres ideam vestram, ideam boni et veri pasto-
ris, ideam muneris vestri angelici ! Habetis me iam non 
solum ideae huius sublimis bene conscium, sed et spectato-
rem in vobis, qui ut episcopus vester quasi ex specula sub-
limi, in qua positus sum, attendam hoc hominum et ange-
lorum gratum spectaculum, sacerdotem munus suum agen-
tem et implentem. Habebitis eum, qui novit aestimare et 

i) Matth, v . 16. 
*) Ephes. V. 2. 
3) Joan. XV. 12. 
*) Rom. XIII. 10. 

conabitur appretiare labores et conanima haec vestra, qui 
et libenter retribuam, in quantum licuerit et Dominus deda-
rit, omnem guttam aquae, quam hoc ducti spiritu evangelii 
consolationis et dilectionis praebuistis minimo cuique coa-
fratrum, proximorum et imprimis fidelium vastrorum. 

Sed et habebitis me et illum, qui odi profanum vulgua 
mercenariorum 6t qui conabor charitatem, zelum et saniora 
instillare principia illis, credere velim nonnisi paucis et ex 
inuata nobis fragili humana conditione duntaxat futuris, 
qui seposito hoc spiritu evangelico dominari forsitan velint 
in clero herumque nonnisi agere inter fideles ; qui loco cha-
ritatis , pacis et amoris, contentiones et rixas foveant, 
discordias inter fratres popularesque seminent et factiones 
agant ; qui non suorum salutem quaerant, sed propriae solum 
ambitioui studeant, ut ne vel nomiuem hac solemni nobis 
occasione tales, qui vita sua scandalum darent et quibus 
munus ministerii nostri nonnisi charactere indelebili et ex 
opere operato inhaereret et qui habitum licet pastoris in -
duti spiritum iam longe exuissent. Quales interim nec nossa 
volo nunc, nec modo esse scio. Nova enim facio omnia et 
praeteritorum, si quae forent, nunc meminisse non iuvat. 

Summe mihi tarnen et illad singulare hac praesertim 
in rerum tempestate adhuc inculcandum venit, quod Domini 
exemplum et effatum nobis tam suaviter ob oculos et men-
tem sistit, quum discipulos suos monet illis solemnibus et a 
nobis multum repetitis, sed raro factis probatis, verbis : 
S i n i t e p a r v u l o s a d m e v e n i r e ! 

Vos nostis monito hoc nil aliud nobis venire, quam 
pubis, quam iuventutis, nostrae educationem et instructio-
nein, religiosam imprimis atque moralem et literariam. Haec 
institutio nostrae quondam constituit fundamentum, una 
vero et vim et incrementum, prosperitatis. His rebus aucta 
ecclesia nostra effloruit ; fatiscente vero hoc studio iam la-
befactata est principiaque valida religionis et societatis ab 
hinc nutare ruinamque minari coepere. Hic nobis, quasi in 
radice, res amplectenda venit tanto magis, quod desidia 
nostra maximas piagas, imo stragem iam immimentem, 
ecclesiae parat. — Nolite sinere, nolite pati, ut nobis obii-
ciatur negligentia, qua rem sanctissimam ad discrimen per-
ducturi essemus, — nos, sacerdotes, — qui quondam omni-
gona mundum scientia et arte imbuendo illustravimus !-
Mementote effati Domini filios huius saeculi prudentiores 
esse filiis lucis et nos vigilare et operari opportere donec 
dies s i t , ne forte postea vanum sit zizania et lolium e x t i r -
pare velle ibi, ubi bonum semen non vel negligenter saltem 
seminaverimus. 

Haec vero iam et vobis dicta sunto omnibus, qui s t u -
diis et educationi publicae operám navatis ; ilia vero, quae 
de pastorali sonant munere et vobis imprimis, q u i a d c l e r i 
m e i i u n i o r i s i n f o r m a t i o n e i n e t e d u c a t i o n e m , 
f u t u r o r u m e r g o p a s t o r u m g r e g i s D o m i n i c i , 
i n c u m b i t i s. Apprime nostis, credo, qualem et quantum 
thesaurum vobis concreditumhabeatis. Huius vestrae operae 
me non solum testem continuum, sed etiam sollicitum et 
anhelum habebitis promotorem et fautorem expertem, qui 
et ipse nuper in hac desudando opera plura menta concepi 
de clero nostro iuniore educando , cum adprime perspectum 
habeam hinc omne fere tantum arridere nobis fu tu rum 
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solamen, arridere laetitiam. Vel si secus, afflictionem sequi 
et tr ist i t iam, prout nempe in nostris hisce infantibus, quos 
cum dolore gignimus, cordati et boni vel, quod Deus ave r -
tat, mali et inanes nobis obtingant socii, operarii, f ra t res et 
filii. 

Quae simul et vobis maxime dicta esse iudicate, q u i 
r e l i q u i s o p e r á m d a t i s s c h o l i s n o s t r i s , s a c e r -
d o t e s e t r e l i g i ö s i, maiori ex parte scliolis nonnisi i n -
tenti, — imo et laici, magistri ludi literarii scolarum nostra-
rum per urbes et pagos constituti, quibus cum sobole omnis 
spes nostra, ecclesiae et patriae, parentum et penatum, con-
credita est. Tractate earn non tantum assidue et scite, sed 
etiam pie et sancte, semper prae oculis habentes et illud 
antiquum classicum dictum : res sacra puer ! Non ignoro, 
quantis colluctetur malis hoc praesertim aevo status vester, 
quam acerbum sit cum abnegatione molestaque paupertate 
et egestate operari et penuriam pati. Lübens conabor occur-
rere, ubi potero et votis vestris respondere. Interim sit vobis 
solatio summa cordati hominis merces, recte facti conscien-
tia et spes firma in illum, qui fidelis est in promissionibus 
suis et qui non patietur vos tentari super id, quod potestis. 
Sed et impiété vocationem vestram, instillate ante omnia 
timorem et amorem Dei, initium omnis sapientiae, cui f u n -
damento et optima et validissime cognitiones necessariae, 
tum item omnes scientiae et artes ingenuae, superaedificari 
jsoterunt. 

Nec vos praeterire velim soboles mea et filioli mei 
perchari, c l o r u s m e u s i u n i o r , qui ad grande sacerdotii 
munus destinamini. Congratulor vobis, qui altam hanc a 
Deo vocationem accepistis et eandem moribus, vita et assi-
duis exbibetis studiis. Cohortorque alios, quod si ad hoc usque 
tempus vocati non estis, dato omnem operám, ut non solum 
vocemini, sed etiam eligamini ! Mea nil deerit ex parte, ut 
de vocatione vestra certior reddar, neque cito cuique manus 
imponam. Ut vero cognovero animum vestrum, ita conabor 
uniuscuiusque facultati et dotibus respondere cum sincera 
et maxima illa cura, quam filiis patrem impendere oportet. 

Hanc ego f ra t res ideam officiorum meorum et vestro-
rum mihi longa formavi experientia ; at non ideam solum ̂  
sed et veram mihi statui et novi faciem, omnia fere et sin-
gula recensita haec munia vestra ipsemet obeundo omnium -
que horum laborum particeps effectus a Domino. Etenim a 
pueritia fere diutissime exercitabar in seminariis, hac vera 
trutina vocationis nostrae. Diutius adhuc versatus in vita, 
quod nobis utique summum, pastorali, sedecim et ultra 
annos cooperatoris et parochi munere functus, modesto ruri 
in dissita parte confiniorum patriae nostrae egenos inter 
agricolas ac non minus in urbibus et metropoli, serviendo 
et annunciando verbum Dei omni fere, quae inter nos viget^ 
lingua et labio patriae. Docui parvulos et rudes, catechisando 
in templo et scholis et sedi in cathedris doctorum, subli-
miora scientiarum tractando nocturna manu atque diurna ; 
disserendo versabar in academiis et univorsitatibus scientia-
rum studiaque regendo selectae iuventutis nostrae ecclesia-
sticae ; dioecesana administrando item negotia ac capitularia. 
Peragratus sum iterato orbem, cultas occidentis prout orien-
tis barbaras nationes ; visitavi limina apostolorum et areo-
pagum Athenarum . . . — Et nunc iam nescio, Deus seit, 

quo arcano eius consilio deveni ad vos, quibus haec omnia 
non dico, ut me laudem, sed, exemplo potius permotus gen-
tium apostoli, ut in antecessum fiduciam vestram omnium 
erga me excitem et mihi conciliem, exhibando vobis me 
omne fere genus vitae nostrae sacerdotalis non solum exacte 
nosse, sed etiam transcurrisse, optime ergo et perspectas 
habere vestras necessitates, nosse labores et, quod maximum, 
me vobis omnibus pro modulo virium et suffragari et opitu-
lari et succurrere velle. 

Unum tamen mihi superest, cujus vos primo hoc s t a -
tim momento, tamquam conditionis omnis incrementi labo-
rum nostrorum, monere volo. Quemadmodum ego non veni 
ad vos, inter quos non solum hac hora nactus sum fratres et 
filios, zelo Dei et amore fidelium plenos, sed vero plures 
mihi pridem tam fama boni nominis notos, quam et vetera-
nae notitiae et amicitiae vinculo iunctos et charos habeo, — 
non ergo veni ad vos, quasi solum potestatem babens, non 
veni solum regere et gubernare, iura episcopi exercera et 
dominari : sed veni, ut frater tenero vos desiderans fraterni 
atque paterni amoris affectu amplecti; veni, ut dixi, qui 
vestris occurram necessitatibus, vos iuvem, foveam, soler; — 
veni, ut uno dicam verbo Domini, non ministrari, sed m i -
n i s t r a r e ! — Ita , dilectissimi fratres, palmare hoc mini-
sterium est, quod et ego non erga me, sed erga ecclesiam ot 
fideles a vobis repetám. 

Semper etenim, dilecti Fratres, cum varia gessi vobis 
hie recensita munera, illud mihi ob oculos versabatur effa-
tum singulare Domini et id fere mihi videbatur, acsi magis 
Vellemu3 ministrari a fidelibus nostris, quam nos ministrare 
illis videturque, quasi hoc fonte manarent omnia ilia, quae 
super nos evenerunt mala, strages ilia animarum, quam no-
bis inimicus facit homo. 

Vos enim nostis f ratres illud responsum Domini, quod 
Salome mater filiorum Zebedaei tulit Jesum rogans, ut filios 
participes efficeret non quasi laborum, sed potius domina-
tionis et gloriae, ut sedeant unus a dextris, alter a sinistris 
Salvatoris. Et quomodonam illos affatur Divinus Salvator? 
nescitis, inquit, quid petatis ; potestis bibere calicem, quem 
ego bibiturus sum ? Illum aquidem bibetis ; potestatem et 
gloriam autem in antecessum non est illius, ait, dare nobis. 
Sed et perbene scitis, inter apostolos et ministros Christi 
quicunque voluerit maior fieri aut primus, debere primum 
minimum et servum et ultimum fieri: Sicut filium hominis, 
qui non venit, ut iam repetám totam hanc sublimem eius 
doctrinam, ministrari, sed ministrare et dare animam suam 
pro fratr ibus suis1). 

En omnem vocationem totamque dignitatem nostram, 
quae semper ob oculos versetur oportet ! 

Ingressi hanc palestram vitae sacerdotalis, non iam 
dominatum, non affluentem habemus vitam, non liberam, 
curis vacuam et molestiis absolutam, — siqua tamen talis 
dici potest. Haec omnia talia sunt, quae si Dominus volue-
rit, adjici poterunt quidem dum et quando etiam nobis. 

Sed illis, qui haec hodierno apud nos quaerere aut i n -
venire autumant tempore, dicamus aperte illos non solum 

1) Matth. XX. 20—28. 
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nimiopere falli , sed nequidem habere, quid apud nos 
quaerant. 

Fuit quondam, re vera, tam firma conditio nostra, ut 
et dominatum et otium, imo et negligentiam multorum, ferre 
potuerit. Iam non potest ! 

Etsi enim aliquando status noster multos spe bonae 
alliciebat fortunae et curis solutae vitae : iam mox nil minus, 
quam bona et curis vacua apud nos quaerenda erit vita. 

Illa enim nobis imminent iterum tempóra, quae iam 
toties experti sumus, de quibus Salvatoris habemus effatum: 
si me odit mundua et vos odio habebit ; si me persecuti sunt 
et vos persequentur. ') Incipitque iam illud apostoli inter 
nos iterum audiri : omnium quasi peripsema facti sumus.2) 

Nec tarnen de his ultro loqui, minus vero conqueri, 
oportet, quomodo nos iam despiciat mundus, quomodo insur-
gant in nos non solum mali, perversi atque perniciosi, 
veritati utique semper inimici, sed, si ita dici fas est, etiam 
melioris notae, debiliori tarnen sensu religionis affecti, homi-
nes, qui se plane alieno a nobis animo obsequium Deo et 
veritati praestare autumant. Quomodonam levis animi et 
nugaces in nos petulciant, quam multi iam indifferentes e 
sic dictis cultioribus se a nobis avortant et vacua solum 
nobis vellent relinquere templa, satis superque haec dietim 
experimini. 

Ideo lubens finem ponam his quaerelis cum verbis 
scripturae: gaudere equidem nos oportere, si digni habiti 
sumus pro nomine Jesu contumeliam pati 3). 

Nec tamen vos in ipso aditu pastoralis mei regiminis 
latere iam volo, quam incassum et vanum existimem nil 
aliud agere, nisi de his conqueri, haec malis nonnisi et per-
versis adscribere hominibus causamque non alíam dare, 
quam quod mundus semper in maligno positus sit vel quod 
dies nonnisi nostri mali sint. 

Attendite videamus, an non potius in nobis sit quae-
renda causa, an non in nobis fors lateat ansa ; quae inventa 
demum vitanda vitaque nostra in melius sit mutanda. 

Perbene enim nostis vitam et officium nostrum homi-
nibus existimabile reddere animosque fratrum, fidelium et 
vulgi nobis conciliare nulla re nos magis posse, quam si pie-
tate in Deum, virtute et amore proximi refertam et labo-
riosam ducamus vitam, mansuetam, affabilem et mitem 
prae nobis feramus indolem, solidam in scientiis et artibus 
monstremus eruditionem, in consiliis prudentiam, in actioni-
bus publicis moderationem exhibeamus, cultam Deo et 
hominibus placentem foveamus conversationem. Et in his 
omnibus, quod summum, nil aliud, nisi Dei amorem, com-
mune bonum, proximi charitatem ot utilitatem operemur. 

His fulcitus virtutibus, hac decorus vita et studiis, 
sacerdos stabit erecta cervice inconcussus et in summa 
vitae egestate et mortis periculo firma tenons manu, etiam 
inter procellas vitae, velorum et remigii gubernacula. Fo r -
tis mente et laboré habebit et dabit pabulum mentis et cor-
poris. Erit omnibus acceptus, quaesitus et expectatus in 
gentibus. 

') Joan. XV. 18, 20. 
2) I. Corinth. IV. 13, 
' ) Act. apóst. V. 41. 

Sed hac ipsa re iam et luculentissime se exhibet voca-
tio et destinatio nostra sacerdotalis, prout illam et externe 
história saeculorum monstrat. 

His enim mediis convertimus aliquando doctrina 
nostra gentes, pacem et amorem instillavimus cordibus ho-
minum, docuimus literas, aperuimus scholas, adinvenimu3 
artes, scrutabamur scientias, conservavimus eruditionem, 
exercuimus ingénia, cicuravimus barbaras gentes, excolui-
mu3 alias, illuminavimus nationes et regna, implantavimus 
solitudines, coluimus agros, condidimus urbes, perpolivimus 
mores, ereximus hospitia egenis et aegris, aluimus et educa-
vimus infinita millia sobolis in nostris claustris et mona-
steriis, capitulis et episcopiis, pavimus homines verbo vitae 
et intellectus, tenuimus demum et gubernavimus regna, 
duximus, si necesse, plane etiam exercitus, pugnavimus pro 
aris et focis, defendimus patriam, stabilivimus imperia, 
verbo, primas in omnibus habuimus partes. 

Et nonnisi ubi, socordia-ne vel affluentia factum, nescio, 
remisimus vitae virtutem et abnegationem, ubi nos supe-
rari passi sumus eruditione et arte, ingenio et solertia, ab 
his, quibus nos ipsi prima omnium inseruimus literarum et 
artium elementa et lineamenta et ad latum harum illos iam 
perduximus horizontom, nos ipsi vero remanere coepimus, 
— ab hoc tempore vapulat iam et contemnitur doctrina et 
cum hac reputatio et fama nostra, imo alget et friget imme-
rito ipsa non amplius reputata etiam virtus nostra ! 

Nec credo aliter, — si non immerita virtute, gratia et 
miraculo Dei, — nos nisi illa pietate et virtute antiqua in 
Deum, exemplo bonae et amoris erga proximum plenae 
vitae, sciontia, item eruditione ac conversatione super alios 
quasi mortales eminente et elucente posse recuperare illum, 
qui nos decet, primigenium locum. 

Hac solum re nos hominibus uti continuo proficuos et 
utiles, ita et ad maxima plane problemata humanitatis, 
nunc sine duce, sine lege, iam ambiguë errantis, inter opini-
onum fluctus et millena commenta solvenda, sacra nostra 
ipsa religione et doctrina aptos imo et necessarios iterum 
reddemus. 

Hoc enim modo, hac virtute, pietate et amore proximi, 
consilio, doctrina et ministerio cleri exsurrexit quondam 
illius honor et vis, potestas et influxus in mentes et corda 
hominum, in animos populari um et fidelium; his succollata,, 
firmata, quoque est et propagata per longam saeculorum 
seriem. Et hoc, ni fallor, modo restitui poterit, si nos Deo 
fidos, illius v i r tu te firmatos, amore et charitate proximi 
plenos, exhibuerimus.. 

Omnis enim, ut Celebris habet sententia politices, po-
testas iis nonnisi modis sustentari potest, quo fonte enata, 
derivata, est. 

Nec nobis restât aliud, quam quod Salvator Nieodemo 
dixit : renasci fide, spiritu, virtute, charitate, disciplina, 
vitae exemplo, eruditione, mansuetudine et suavitate, verbo : 
gratia coram Deo et hominibus. 

Haec est vocatio, haec palaestra, haec et palma nostra ! 
Sed iam finem dicendi facio. Non quasi copia et argu-

mentum exhausta essent. Haec enim nobis tam innumera, 
continua et gravia sunt, ut nec longa annorum series me 
tacentem ad vos unquam invenire poterit. At cui vel diser-
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tisaimo foret ea ingenii vis atque ubertas, ut omnia, quae 
iusta et congrua videantur, hac solemni occasione débité 
exhaurire possit ? Nec in ma ea est potestas sermonis, ut 
haec vel per apices breviter recensere queam. Vereor enim, 
ne dum initium dicendi facillime invenero, finem facéra 
non valeam. 

Quamobrem omnia iam alia praeterennda mihi fore 
existimo, praeter iteratam hanc cohortationem in munere 
vestro sacro, ad quod vos vehementer incitare volo, prae-
terque contestationem amoris illius paterni et fraterni, quem 
in imis visceribus cordis mei perseutisco et adfero, quum 
ad vos venio omnesque amplecti volo. 

Tandem, quod reliquum est, tendo supplices et supiuas 
ad coelum cum voce manus deprecorque Daum Optimum 
Maximum, largitorem bonorum omnium, intercessoresque 
nostros Beatam Virginem Deiparam et omnes aanctos patro-
nos, imprimis regni et dioecesis nostrae divos et coelites, ut 
det nobis Dominus pacem et ubertatem in diebus nostris, 
det pacem ecclesiae, salvum faciat et incolumem reddat 
Beatissimum Patrem nostrum Pontificem Pium Nonum, libé-
rât eum e manibus inimicorum suorum. Salvum fac Domine 
et Regem Nostrum Apostolicum Franciscum Josephum I. ; 
salvum una et populum et patriam nostram, ut habaamus 
pacem inter nos et videamus dies bonos. Benedic denique 
haereditati Tuae, quam pretioso Tuo sanguine redomisti. 
Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ALSÓ-SZÖLNÖK aprilisban. A v é d e r ő r ő l s z ó l ó 

1868 - d i k é v i t ö r v é n y c z i k k (XL.) é s a t a n u l ó 
i f j ú s á g , m e l y a p a p i p á l y á r a s z e r e t n e l é p n i . 
Lehetetlennek tartom, hogy létezzék szent egyháza érde-
keit szivén hordozó pap, ki az egyház sarjadéka vagy, mint 
dr . Palásthy mondá, az egyház csecsemője, a növendék-
papság, nevelése iránt közömbös tudna lenni. Ez okból lel-
kem hatványozott örömével olvastam a tavali I I . félévi 
„Religio" 46-d ik és következő számaiban a Visszhang a 
„Reflexiókra egyházi nevelésünkről" czimü czikksorozatot 
s annak minden tételét helyeslem és az egyházi nevelésnek 
azon eszmény szerinti módosítását Isten után a nagyméltó-
ságú püspöki kartól kérvényezni szükségesnek tartom 
nemcsak azon czélból, ami pedig fődolog, hogy a magyar 
kath . egyház jelen tespedő állapota s a hivek nagy részé-
nek bitközömbössége megszűnjék, de azért is, hogy a pap-
ság'majdan absque virga ferrea a kívánatos egységben és 
engedelmességben megtartható legyen. Azonban jelen soraim 
czélja kimutatni , mennyire sérelmes a véderőröl szóló 
1868-ik évi XL. törvényczikk azon tanuló i f j akra nézve, 
k ik a papi pályára éreznek magukban hivatást, azonban a 
gymnasialis 7-ik vagy 8 - ik osztályban katonaállitásra kell 
menniök, mielőtt valamely k i s - vagy nagypapnöveldébe 
felvétettek volna. 

A X L . A. cz. 25. § - a ugyanis így szól : „Minden tö r -
vényesen bevett egyház és vallásfelekezet papjelöltjei és 
növendékei, ha a hadseregbe (hadi tengerészetbe) vagy a 
honvédség közé besoroztattak, hittudományi tanulmányaik 

folytathatása végett szabadságra bocsáttatnak. -— Pappá 
szenteltetésük, illetőleg lelkészszé vagy segédlelkészszé lett 
alkalmaztatásuk, úgy kineveztetésük, után az illetők a had-
sereg lelkészeti lajstromába igtat tatnak és háború esetében 
védkötelezettségükhöz képest vagy a hadseregnél (hadi ten-
gerészet) vagy a honvédségnél, mint szintén tábori vagy 
állandó kórházaknál is mint lelkészek alkalmazhatók." 

Az életben e §. így érvényesül : a mi kis- és nagypap-
növeldei növendékeink kötelesek magukat a vizsgálat elé 
állitani, de szabadságoltatnak, t. i. mint papnövendékek. 
De amely püspöki megyében csak a sikerrel elvégzett 8- ik 
gymnásiumi osztályból vétetnek fel a papnöveldébe a papi 
pályára jelentkező i f jak , mint nálunk a szombathelyi me-
gyében, ott a X L . t. cz. sérelmes a) az egyházra. Csekély 
ugyanis azon i f j aknak száma, kik már legalább a 8 -d ik 
osztályban nem érték el életük 20-ikévét, melyben katona-
állitásra szólittatnak. Igaz, hogy a törvény értelme szerint 
ezen besorozott tanulók is szabadságot nyernek tanulmá-
nyaik folytathatására, de ők, ha a gymnasiumból papnö-
veldébe mennének is át , a rendes katonasághoz tartozókul 
tekintetnek, kik háború idején mint katonák fegyverrel 
kezükben fognak behivatni, mert nem alkalmazhatják m a -
gukra a X L . t.cz. 25§-át. Azért a laibachi püspök, hol még 
szigorúbban kezelik a véderőről szóló törvényt, fel sa 
szenteli őket, míg katonakötelezettségüknek eleget nem 
tesznek. Ilyen besorozott tanulók véleményem szerint sunt 
irreguläres e defectu libertatis et lenitatis. Mivel nálunk és 
a mienkhez hasonló püspöki megyékben a tanulók több-
nyire idősebbek levén 20 évnél, mint besorozott ka tonák 
nem jelentkezhetnek a papi pályára felvétel végett : évről 
évre észrevehetőbb lesz a paphiány ; ez pedig hogy káros 
hatással szokott lenni az egyházra, nem tartom szükséges-
nek bebizonyítani ; mégis hivatkozom az egyház kiir tására 
szövetkezett (nemde szabadkőműves ?) theologusok és bölcs-
észek haditervének ezen tételére : „Amennyire lehet, fiatal 
embereknek nehezítsétek meg a papi pályára való ju tás t . 
Minél kisebb az áldozárok száma, a diadal annál bizto-
sabb." (L. 1872. Religio 17. sz.) 

Sérelmes az 1868-iki X L . t. cz. b) azon papi pályára 
vágyakozó i f júra , ki az elvégzett 8- ik osztály előtt bevál-
lott katonának. Ha bárminő állásra — annak kellő betölt-
hetése végett — isteni hivatást tar tunk szükségesnek: 
mennyivel inkább kell ezt a legmagasztosabb papi állásra 
nézve vallanunk! És ime! az idézett törvény csupán azon 
if jat sújtja, ki a papi pályára érez magában hivatást, e lü t -
vén őt eme hivatása elérésétől vagy neki azt hosszú időre 
lehetlenné tevén. Ugyanis bárminő pályát választ valaki, 
akár jogit, orvosit, akár ingyenélővé lesz : a törvény k e d -
vezésének igénybevétele mellett egyévi önkénytes katonai 
szolgálat után egészen szabadon szentelheti magát h iva tá -
sos pályájára vagy akár hivalkodásra is ; csupán a papi pá-
lyára lépni szándékozó nem, ha a papnöveldén kivül éri őt 
utol a 20 éves kor. Nemcsak az egyház, hanem az állam jól 
felfogott érdekéből inkább olőmozditandó mint akadályo-
zandó volna minden dicséretre méltó törekvése azon i f júnak , 
ki a papi pályát oly korszakban választja, midőn majdnem 
minden más állás több anyagi előnyökkel kecsegteti, midőn 
egyes-egyedül az ő választotta állás van üldözésnek kitéve. 
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Nemcsak sérelmes, hanem nagyon egyoldalú is a véderői 
törvény, mivel ugyanazon 8 - i k osztálynak egyik tanulóját, 
k i néhány hónappal idősebb korban végzi gymnasiumi 
tanulmányait , elüti a szerencsétől pappá lehetni, míg a mási-
ká t , ki kissé fiatalabb, gyengetestalkatú, ugyanazon sze-
rencsében részelteti. 

Sérelmes az 1868-iki X L . t. cz. c) a szülőkre. Manap 
szolgáit az egyház leginkább a szegényebbsorsu osztály-
ból egésziti ki. Már most ki veheti rosz néven a szülőknek, 
k ik méltónak ta r t ják véres verejtékükből iskolázni gyer -
meküket , ha azt papi pályára szánják, melyre kisded korá-
tól fogva elkésziték ? Azonban mily keserű azon csalódá-
suk, hogy sok költséggel iskolázott, jól tanuló, fiuk az isko-
lázás nélkül otthon maradottal egyaránt katonának beso-
roztatik ! Más pályára sikerrel léphetne, de pappá nem 
lehet, míg katonakötelezettségének eleget nem tesz. Váljon 
nem sérelem ez a szülőkre nézve ? 

Mi következik az eddig felhozottakból ? Az, hogy a 
véderői törvény elvben a kath. egyház rövidítését foglalja 
magában, mert a honatyák szokásos nivellirozásukban a 
kath. egyházat nem tekintik istenieredetü intézménynek, 
melyet a létezhetési jog szükségkép megillet. Gyakorlatban 
egyelőre a véderői törvény sérelmének éle el volna véve, ha 
minden püspöki megyének volna kis seminariuma. — 
Minden esetre a kath. conservativ-politikai pártnak egyik 
teendője lenne e véderői törvény sérelmeit törvényhozási-
lag megorvosolni. Zsemlics 1. 

STRASSBURG. A f r a n c z i a c o n c o r d a t u m 
régóta volt oly sűrű tárgyalásoknak és eszmecseréknek tár-
gya, mint legújabban, midőn arról volt szó, váljon rende-
letei Elszasz- Lotharingiára, ezen tar tományoknak Porosz-
országhozi csatoltatása után is, alkalmazandók-e vagy se? 

Az első lap, mely az ez ügybeni nem mindig eléggé 
higgadtan folytatott eszmecserét megkezdte, a „Nordd. 
Alig. Ztg." volt, Bismarknak félhivatalos közlönye. Ez 
újság kevéssel újév után azon hirrel lepte meg olvasóit, 
hogy Antonelli bibornok egy levelet intézett a strassburgi 
püspökhez, melyben a franczia concordatumot, amennyiben 
Elsass-Lotharingiára is vonatkozott, eltörültnek mondja. A 
levélnek szövege az emiitett lap szerint a következő : Mélt. 
s ft . püspök úr ! Méltóságodnak a szentatyához intézett m. 
é. nov. 28-ról kelt. levelére válaszolván, aziránt van sze-
rencsém mdat tudósítani, miszerint nem látszik czélszerű-
nek a papi javadalmak betöltése körül felmerült nehézsé-
gek eltávolítása tekintetében azon elvekhoz ragaszkodni, 
melyeknek mlgod fentebb emiitett levelében kifejezést adott, 
annál kevésbbé, minthogy az 1801-iki concordatum ha tá -
lyát önöknél teljesen elvesztettnek tekintendő, mióta Elsass 
a német császárságnak egyik részét képezi. 

Biztositván egyúttal méltóságodat arról, miszerint a 
a szentszék nem fogja elmulasztani az alkalmat a kellő 
időben a porosz kormánynyal való megfelelő egyezkedésről 
gondoskodni, megragadom az alkalmat s a t . Antonelli. 
Rómában 1872 január 3-án. 

Erre a német lapok unisono nagy örömkiáltást hallat-
t ak , azt állitváu, miszerint a római curiának a franczia 
concordatumróli lemondása a porosz kormány szemében 
igen nagybecsű mozzanat, amennyiben a császári kormány-
nak immár szabad kezet hagy az egyház és az állam közti 
ügyeket Elsass-Lotharingiában saját tetszése szerint ren-
dezni és elintézni ; sőt a Nordd. A. Z." szokott cynismusával 
hozzátette, hogy Bismark herczeg még akkor se cselekedett 
volna így, ha Antonelli bibornok a franczia concordatumot 
Elsass-Lotharingiára vonatkozólag nem mondja fel. 

A párisi „Univers" erre február közepén a következő 
római közleményt hozta : 

„Róma, február 12-én ; azon több lap által hozott hir, 
mintha Antonelli bibornok az 1801-iki concordatumot, 
amennyiben az Elsass-Lotharingiára vonatkozik, el törül t-
nek nyilvánította volna ki, ez alakban nem felel meg a v a -
lóságnak. Ha azonban igaz, hogy a berlini cabinet, mint a 
„Nordd. Alig. Ztg." híreszteli, azon van, hogy az újonnan 
adnektált tartományokban az állam s az egyház közti 
viszonyokat egymaga rendezze, akkor ez csak az erőszak-
nak egy ujabb ténye lenne, melyre nézve a felelősség egye-
dül az emiitett cabinetet sújtaná". 

Ez a kérdésnek jelenlegi állása, melynek tökéletesb 
megérthetése tekintetéből talán nem lesz fölösleges a gyakran 
emlegetett concordatumnak ama pontját idézni, melyen 
Antonelli bibornoknak ez ügybeni eljárása sarkallik. E 
pont az 1801-iki julius 15-én V I I Pius pápa és az akkori 
franczia kormány közt kötött egyezménynek 17. szakasza, 
mely következőleg hangzik : 

„A szerződő felek akként egyeztek meg, hogy azon 
esetre, ha a jelenlegi első consulnak egyik hivatali utódja 
netán akatholikus lonne, a püspökök kinevezésére s egyéb 
itt emiitett jogokra s kiváltságokra nézve uj egyezkedésnek 
lesz helye." 

Ez azon záradék, melyre hivatkozva Antonelli 
bibornok a strassburgi püspökhez intézett levelében azt 
mondja, miszerint a franczia concordatum a strassburgi 
megyére nézve többé nem érvényes s ennélfogva a német 
császárnak nincsen semmi joga a maga személyében érvé-
nyesíteni azon kiváltságokat, melyekkel V I I Pius pápa 
Bonapartét, akkori első consult, felruházta. 

Midőn pedig a bibornok azt mondja, hogy a szentszék 
a kellő időben nem mulasztandja el a porosz kormánynyal 
megfelelő egyezkedésre lépni, ez épen nem azt teszi, hogy 
a római egyház egy eretnek hatalom előtt meghunyászko-
dik, mint inkább ellenkezőleg azt, hogy az egyház ilyen 
irányában, bármily győzelmes legyen is, ezidöszerint mégis 
fen tudja tartani függetlenségét, nyiltan tagadván meg tőle 
oly jogot, melynek gyakorolhatására semmi igényt se tar t -
hat s melynek gyakorlása által egyszerű, talán már meg-
szokott, erőszakot követne el. 

Egyébiránt ki tudja, váljon nem az idő maga men-
tendi-e fel a szentszéket attól, hogy Elsass-Lotharingiára 
nézve Poroszországgal egyezkedjek ? 

V E G Y E S E K . 
— A szentatya született 1792. május 13-kán, tehát 

80-dik évét már betöltötte Adjunk hálát a jó Istennek 
azon kegyelemért, hogy egyházának ily főt, ennek hosszú 
életét s teljes jó egészséget adott ; de kér jük egyszersmind 
őt buzgó imában, hogy a szentatya életét tovább is meg-
tartsa s engedje kegyesen, hogy IX. Pius az egyház diada-
lának is szemtanúja lehessen. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1443 forint 26 kr., 4 0 
f rank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétf tos , 
3 osztrák % ftos. 30 cs. k. arany, 22 db. egyesületi t a l -
lér és 3 régi tallér. 

Viola János merenyei plébános 
Zalamegyében 1 cs. k. arany. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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RELIGIO. 
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ncoepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

318-án SO. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. A Szentháromság és az emberi ész. — 
Mi vigasztalja a katholikusokat ? — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

A Szentháromság és az emberi ész. 
(Folytatás.) 

„De váljon ez képezi-e az Istennek teljes éle-
tét? . . . Nem, uraim; mert ime, bennünk is a gon-
dolat megszülemlése nem azon véghatár, melynél 
életünk megállapodik. Miután bennünk a gondolat 
mfgszülemlett, egy második ténykedést von maga 
után, a szeretetet. A gondolat oly kép, mely tárgyát 
önnönmagunkbahozza be; a szeretet pedig oly indu-
lat, mely bennünket ezen tárgy felé von, hogy azt 
velünk és minket azzal egyesítsen . . . A szeretet 
mind a lélektől,mind a gondolattól, különbözik; kü-
lönbözik a lélektől, melyben születik és meghal, kü-
lönbözik a gondolattól már meghatározása által is, 
mert benső indulat, míg a gondolat csak egyszerű 
kép. Es a szeretet mindamellett úgy az egyikből, mint 
a másikból, ered és mind a kettővel csupán egyet 
képez. A lélekből származik, mert a szeretet a lélek 
cselekvénye; ele egyszersmind a gondolatból is ered, 
mert enélkül a lélek nem láthatná szeretetének tár-
gyát ; és egygyé olvadva marad a gondolattal s a 
lélekkel azon szellemi élet titkos mélységében, hol 
mind a hármat mindig elválaszthatlanul és mindig 
egymástól különbözőleg találjuk fel." 

„így van az az úr Istenben is. Azon örök tekin-
tetből, melyben az Atya Fiát és a Fiú viszont Atyját 
látja, egy harmadik viszony származik, mely úgy 
az egyiktől, mint a másiktól, ered, mind a kettőtől 
különbözik s a végtelennek hatása alatt személylyé 
emelkedik. Ez a Szentlélek vagyis szent indulat, az 
isteni szeretetnek határ- és szennynélküli indulata. 
Valamint a Fiú magában foglalja az Isten minden 
ismerelét : úgy a Szentlélek az Isten minden szerete-

tét meríti ki s ő az isteni termékenység és élet köré-
nek határát képezi." 

„A Szentháromság titkát nem bizonyítottam be, 
fejezi be Lacordaire ') szép értekezését, hanem azt 
azon magaslatban tüntettem fel, melyen a ke v é l y-
s é g e t i t k o t c s a k ú g y v e t h e t i me g, h a e g y -
s z e r s m i n d ö n m a g á t i s m e g g y a l á z z a " . 

Fájdalom, e magaslatról, a józan tudomány, a 
legészszerűbb philosophia, e magaslatáról, a titkok e 
titkát lerántani törekszik a protestantismus modem 
theologiája. Igen, fájdalmasan hat minden igaz ke-
resztény kebelre azon igen-igen szomoritó tapaszta-
lás, hogy a prot. tudósok matadorjainak privatus 
spiritusa a Szentháromság titkát is már a lomko-
sárba dobja s a positiv kereszténységből mindazt, 
amit az ember parányi esze felfogni nem képes, las-
sankint mind kiküszöböli úgy, hogy utoljára ön-
maga is megdöbbenve fogja látni, miszerint büszke, 
minden, de csakis positiv, titoknak hadat üzenő úgy-
nevezett felvilágosodottsága nihilismussá vált s így 
a katholicismus ellenében felállitott negativ princí-
piuma, negátiója, véghatárához ért. Megvallom, én 
dr. Ballaginak, a magyar protestantismus e zászló-
vivőjének, positiv tudománya iránt sokkal nagyobb 
tisztelettel viseltettem, hogyse sajgó érzet nélkül 
olvashattam volna „Tud. Szemlé"-jében azon czik-
keket (sajnálom, hogy befejezésüket nem kaphattam 
meg), melyeket Simén Domokos irt és melyekben ő 
titáni tollharczot kezd az égben trónoló Szenthárom-
ság ellen . . . . 

Ha már valaki a tudomány érveivel lép a küzd-
térre, előadja ő s z i n t é n kételyeit, nehézségeit: az 
ilyen fellépést csak becsülni tudom még legkifejezet-
tebb antagonistámban is, azon elvből indulva ki, 
g y ő z z ö n az i g a z s á g ! De ha valaki egész az 
ímelygésig menő badarsággal kezd nem vitatkozni 

') Oeuvres, t. I I I , 465 és köv. 11. 
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az igazság felderítése végett, hanem piszkolódni az 
igazság rovására, piszkolódni akár tudatlanságból, 
akár gonoszságból: az ilyen ocsmány rágalom annál 
inkább érdemli meg a teljes megvetést, minél inkább 
bújik a tudomány, a haladás, a felvilágosodottság, 
csillogó álarcza alá. Higye el S. D. úr, magyar szi-
vem egész őszinteségével mondom önnek, mondom 
az úr Isten és a világ előtt : ha a katholikusok oly 
gallimathiast hinnének, amilyen önnek „a Szenthá-
romság és annak története" czimü czikkeinek első 
soraiból kandikál ki, én, — igen, én, lennék az első, 
ki a meggyalázott ész és emberiség nevében ellenük 
protestálnék, — ki lelkem egész erejével küzdenék, 
magasan lobogtatva a protestantismus zászlóját a 
legsötétebb butaság e nyomorult poltronjai ellen. 
Ha én a katholicismust csak ön czikkeiből ismerném, 
úgy a 200 millió katholikusnak józan esze felett 
kétségbe esnem és afelett bámulnom kellene, hogy 
a kath. ostobaságok a prot. táborban még beható 
czáfolatra is méltattatnak. Ugyan vallja meg férfiú-
hoz illő nyiltsággal S- D. úr, váljon jelzett czikkei-
nek bevezetése az igazság feldei'itésének czéljából, a 
„felvilágosodottság" érdekében, iratott-e meg? . . . 
Ha ön azt hiszi, hogy a katholikusok csakugyan 
azt hirdetik és hiszik, amit ön prot. véreink nem 
felvilágosítására, nem, hanem a katholikusok elleni 
fanatizálására, a türelmes papirra dobott, úgy önnek 
hasonlíthatlanul nagyobb hite van, mint az összes 
kath. anyaszentegyháznak. Egyébiránt mutassa meg, 
alásan kérem önt, hogy a kath. egyház csakugyan 
oly vérlázító dőreségeket tanit, amilyeneket ön állit, 
hogy t. i. „1854. decz. 8-dikán a római egyház a 
maga háromsági dogmájához egy negyedik istent 
csatolt, midőn szűz Mária szeplőtelen fogantatását 
dogmává emelte; 1870-ben pedig egy ötödik istent 
csatolt hozzá, midőn egyik papját, a róm. pápát, 
csalhatatlannak, tehát isteni tulajdonokkal biróuak, 
nyilvánitotta . . . ,"2); bizonyitsa be érvekkel ezen 
ily idétlen apotheosiseket és én magyar becsületes-
séggel váltom be adott szavamat. De míg ezt becsü-
letes emberhez illőleg és okosan nem mutatja meg, 
addig ön rút gúnyolódása, ön szándékos torzitása, 
ön ,calumniare audacter'-féle eljárása, ellen prote-
stálok nyiltan és ünnepélyesen, sajnálkozásomat 
fejezve ki még mint magyar is afelett, hogy 
elég csalárdul magyar magyarra, „honfi honfira, 
vádaskodik". — Jól van, uram, adja ön elő 
higgadt modorban kételyeit s tárja ki felmerülő ne-

2) Prot. tud. szemlo, 1871. apr. 30. 

hézségeit, hozza fel esze, tudománya, sugallta ellen-
vetéseit; de, kérem, az igazság és szeretet netnea 
érdekében kérem, ne piszkolódjék, ne csináljon ha-
mis vonások, rút torzitások, nemtelen mázolások, 
által a katholicismusnak még méltányos ellenségei 
által is és pedig teljes joggal megbámult szép alak-
jából üres ostoba majompofát. 

Igen, uram, ön czikksorozatának „bevezetése" 
valódi majompofa. Az úr Jézus által alapított kath. 
egyház ugyanis azt tanitja és azt hiszi, hogy Jézus Kr., 
kit a kath. egyház mindig Istennek hitt és a hitet-
lenség áramlata ellenében felemelt homlokkal és — 
ha kell — vérének kiontásával is usque ad consum-
mationem saeculi hinni és vallani fog, emberi ter-
mészetet akarván a bűnbe esett világ üdvözítése 
végett magára ölteni, szűz Anyját ö n e r e j é b ő l ne-
m e s á g k é n t o l t o t t a be az emberiség elvadult 
fájába s őt azon v a d s á g t ó l , melyet Ádám- és Évá-
tól örökölve eredeti bűnnek nevezünk, azon s zep -
lő tői , melyben mindnyájan születünk, fogantatá-
sának első perczétől fogva t i s z t á n m e g ő r i z t e 
úgy, hogy azúr Jézusnak — az Isleü Fiának — szűz 
Anyja soha egy pillanatig sem állt a bűn következ-
tében az ördög hatalma alatt, hanem egészen szép, 
tiszta, szeplőtelen, volt, hasonlag Évához, midőn ez 
Istentől teremtetett. Vagy nem illette-e meg az Isten-
nek testünkbe öltözni akaró Fiát ily édesanya ? . . . 
És nem illett-e a Fiúhoz, midőn hatalmában állt, 
magának ily angyaltisztaságú anyát választani ? . . . 
Illett volna-e őt bűnnel, mely az Isten előtt oly utá-
latos, csak egy pillanatra is bemocskolva hagyni ? . . . 
E szennyfolt magára Kr. Jézusra is, kit mi Istennek 
hiszünk és vallunk rendületlenül, homályt vetett 
volna. — Az úr Jézus által alapitott kath. egyház 
azt tanitja továbbá s azt hiszi, hogy az igazság és 
erény ezen országának főpásztora a hitigazság és 
erkölcs dolgainak ünnepélyes meghatározásában, 
Krisztus Urunknak és az igazság Lelkének az egy-
házzali örök megmaradása 3), tehát természetfeletti 
isteni segítség folytán nem tévedhet, nem csalat-
kozhatik, az egyházat, melynek az igazság oszlopá-
pának és erősségének 4) kell lennie, Isten megígért 
assistentiája mellett tévedésbe nem hozhatja, Kr. 
Jézusnak juhait és bárányait a tévely, hazugság, 
mérges legelőjére nem vezetheti. Vagy azt akarná 
S. D, úr, hogy senki se legyen széles e világon, 
kinek az igazság és erény vitás kérdéseiben hozott 

3) Mát. 28, 1 8 - 2 0 . Ján. 14, 16. 17. 
4) Tim. I lev. 3, 14. 
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döntvényén Istenbe, Isten assistentiájába, helyzett 
gyermeki bizalommal és alázatossággal megnyug-
hassunk ? . . . Azt akarná ön, bogy Jézus Kr. positiv 
igazsága az emberi elme gyakran igen-igen hóbor-
tos kutatásainak s az emberi szív még tán hóborto-
sabb szeszélyeinek kitéve legyen szüntelenül s a 
szegény tudós fáradjon éjjel nappal az igazságnak 
— az élet e sarkcsillagának — kutatásában s eköz-
ben a sötét sírba bukjék vigasztalanul, reménytele-
nül ; míg „a tudatlanabb rész", mely előítéletei miatt 
nem tud és arczának veritékével keresvén kenyerét, 
physikailag se képes, szabadon vizsgálódni, a tudós 
urak phüosophikus szánakozása vagy aphilosophi-
kus gúnyja mellett a pokoli ámitások bogácsain 
tengesse életét ? . . . Ön praescribálni akarna az Isten 
megtestesült bölcseségének, hogy az általa tanitott 
igazságokat az emberi elme oly gyakori és szomorú 
tévedéseinek szennyétől vagy épen ne vagy ha igen, 
csak ön belátása szerint őrizze meg? 

Midőn e két függő kérdésben az egyház magi-
steriuma Kr. Jézus s a Szentlélek vezetése alatt 
végérvényüleg nyilatkozván döntő határozatot ho-
zott és mind a kettőt dogmává emelte, ezáltal csakis 
azon szent, határtalanul vigasztaló és törhetlen hité-
nek adott ismételten fényes, a mostani kába hitetlen-
ség közepette magasztosan ragyogó, kifejezést, hogy 
a kath. egyház alapitója, Kr. Jézus, az egyház első 
főpásztorának, sz. Péternek, „nem test és vér, hanem 
a mennyei Atya jelentéséből" ') tett vallomása sze-
rint „az élő Istennek Fia", 2) kinek hatalmában állt 
és kihez illet is szííz Anyját az eredeti bűn szeplőjé-
től megóvni, kinek hatalmában áll és kihez illik is 
az igazság s erény megőrzésére alkotott országának 
főpásztorát erendbeli ünnepélyes döntvényeiben az 
emberi elméhez oly könnyen hozzáférő tévedéstől, 
csalástól, megőrizni. E döntvények által tehát a 
katholika egyház nemcsak hogy nem „lépett ki a 
szoros háromságot hivők sorából", miként azt S. D. 
úr bizony — bocsássa meg ! — okos emberhez épen 
nem illőleg dobja oda, hanem inkább e két dogmája 
által is kétszerte ünnepélyesebben hirdeti és vallja 
az imádandó Szentháromság tanát. 

Ugyanezen S.D. úr szerint „a háromság hihet-
len, mert ellenmondás; lerontja ugyanis a három-
egységgel a számtan igaznak bizonyult elemeit és 
minden ismeretünket az egységről, háromságról 
és személyről, sőt istenből (persze csak kis i-vel, a 

») Mát. 16, 17. 
*) U. o. 16. v. 

forradalom idejebeli bizonyos plébános módjára, ki 
megharagudván püspökére, káplánjának a püspökhez 
intézett ily kezdetű levelet dictált : „püspök úr ! de 
kis betűvel irja ám ! " . . . . a mostani orthographok 
is — ugy látszik — haragusznak valamiért az úr 
Istenre), állatot (!) csinál, akit Jézus léleknek tanitott 
s az emberi lélek szellemnek ismer."3) Igaz-e, hogy 
a Szentháromságban ellenmondás van? Csak ott 
lehet ellenmondás, hol ugyanazon tárgyhoz u g y a n -
a z o n v i s z o n y a l a t t két egymást kizáró fogalom 
csatoltatik ; péld. az Isten lényegében 1 és 3 logi-
cai ellenmondás; de ha azt mondom: az Isten lénye-
gére nézve egy és személyére liárom, ez nemcsak 
„meglehetős tiszta felelet", mint azt maga S. D. úr 
is elismeri, hanem a legcorrectebb állítás, melyen a 
legpedansabb logicus is hiába keres csomót épen 
ugy, mintha azt mondom magamról, hogy én sze-
mélyre nézve egynek, lényeges alkatrészeimet (test 
és lélek) illetőleg azonban kettőnek tudom az egy 
személyben magamat. Váljon lehet-e ez ellen alapos 
kifogasa? . . . 

Igen ám, ellenveti ön, de „nem vagyunk tisz-
tában a l é n y e g , s z e m é l y , e g y s é g és h á r o m -
s á g fogalmaival." Az egység és háromság fogalma 
önmagában véve, sőt az Istenre is alkalmazva, oly 
tiszta világos fogalom, hogy én S. D. úr e tekintet-
beni ellenvetését egyszerű falusi eszemmel sehogy se 
tudom megérteni. Az Isten lényege egy, személye 
három ; lehet-e ennél logicailag tüzetesebb és vilá-
gosabb beszéd ? . . . A ,lényeg és személy' kifejezé-
seknél azonban én is megállapodom és felveszem a 
gondolkodó ész egész higgadtságával forrón szere-
tett egyházam lábai elé oly kihivólag dobott keztyüt, 
legyek bár az egyház fiainak legigénytelenebbike ; 
felveszem azt egész nyugodtsággal ; hisz nem magam 
parányi készletével lépek a küzdtérre, hanem elis-
merttekintélyű tudósok által kezembe szolgáltatott 
kifogástalan fegyverekkel. 

Mi tehát a lényeg, mi a személy és mily vi-
szony van e kettő között? „Kisértsük meg az Istenre 
vonatkozókat — mondja Hettinger ritkaszép apoló-
giájában 4) — az emberi dolgok analógiájából ért-
hetőkké tenni. Világos az, hogy valamely dolognak 
(legbensőbb) természete, lényege, (a régiek állata, — 
nem ,animal', mint azt S. D. iír elég sajátságosan 
érteni látszik, 5) hanem állag, substantia) az egyedi-

3) U. o. III f. 11. sz. 
4) II. K. I. r. 90 1. 
5) U. o. 170. 1. 
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séggel nem azonos; mert a természet, a lényeg, 
valami átalános, többekkel közös, meghatározatlan 
és meghatározottá, körülvonalozottá, sajátlagossá, 
csupán az egyedben lesz. így az embernek termé-
szete, lényege, minden emberrel közös ; ha csupán 
ezt veszem szemügyre és minden egyediségtől elte-
kintek, úgy két ember között nincs külömbség ; ők 
ugyanis emberek épen azért, mert ugyanazon egy 
emberi természettel, egy lényeggel, birnak. Azonban 
e közös természet mindkettőben k ü l ö n b ö z ő m ó -
d o n létezik, bennük különös, sajátlagos, meghatá-
rozást, körülvonalozást, ölt magára fel, miáltal az 
egyik a másiktól megkülönböztetik s épen azon 
bizonyos személylyé, egyeddé, lesz. A természet, a 
lényeg, bennük átalános, közös ; a személyiség pedig 
sajátlagos, mással nem közölhető, el nem idegenit-
hető. A s z e m é l y i s é g alatt csak a s z e l l e m i ter-
mészetnek, a szellemi állagnak, elidegenithetlen léte-
zési módja : míg az egyediség, az egyed, alatt legin-
kább az anyagi lények létmódja értetik. A termé-
szet, a lényeg, az életben ezen egyedi alak nélkül 
soha se fordul elő, úgy, hogy a személyiség jogo-
san a (szellemi) természet zár kövének (das letzte 
Complement) mondható ; de innen semmi esetre 
se vonható azon következtetés, hogy mi a termé-
szet és személyiség, a lényeg és egyediség, között 
külömbséget nem tehetünk és nem is kell tennünk. 
Míg tehát az ember természete csupán a külön em-
beri személyekben (egyedekben) lép életbe, lesz va-
lódivá s így az emberi természet a személyek soka-
sodásával szintén megsokasodik: addig az Isten ter-
mészete, lényege, hármas létezési módban, három 
személyben, létezik anélkül, hogy a személyek há-
romsága a lényeg, a természet, az állag, egységét 
feloldaná. Mindegyik személy Isten s épen azért a 
lényeggel egy, habár e lényegnek nem egyedüli és 
teljes létezési módja; e létezési mód hármas, három 
személyt képez, miután az Atya, Fiu és Szentlélek 
ugyanazon egy és megoszolhatlan lényeget, de kü-
lönböző módon, birják, az Atya önmagától, a Fiu 
az Atyától, a Szentlélek pedig az Atyától és Fiútól. 
A személy fogalma tehát az Istenben szükségképen 
azon létezési módot vagy azon v i s z o n y t fejezi ki, 
mely az Isten egy lényegében a h á r o m között 
létezik. A lényeg ezen egységében s a személyek 
ezen igazi, valódi, nem csupán eszményi, külömbsé-
gében van a titok. Hogy ez reánk nézve titok és 
mindenkor az is maradni fog, annak az oka abban 
rejlik, hogy mi az Istent s a reá vonatkozókat csu-
pán véges, teremtett, viszonyoktól elvont fogalmak-

ban gondolhatjuk. Miértis a lényeg és személy 
fogalmai, miként azokat a véges szelleméletben 
ismerjük, a végtelen, az isteni, életre, az Isten lénye-
gének és 3 személyének viszonyára, való vonatkozá-
sukban nem teljesen egyenlő, hanem csak analog 
értelemben veendők." 

(Folyt, köv.) 

Mi vigasztalja a katholikusokat? 
VI. 

Azt mondottuk, hogy a gondviselésbe helyezett erős 
hitünk s a mult eseményeiből való következtetésünk az 
egyház végdiadalára vonatkozólag nem csal. Q u i d e s t , 
q u o d f u i t ? I p s u m , q u o d f u t u r u m e s t , mondja a 
Szentlélek. Nem fog azonban ártani a mult eseményeiből 
való ezen következtetéssel kissé bővebbbon foglalkozni. 

Ha tapasztalom, hogy az események hosszú lánczolata 
mindig, minden időben, ugyanazon eredményeket szülte : a 
logika szabálya szerint következtethetem, hogy ugyanoly 
események a jövőben is ugyanazon eredményekkel fognak 
végződni. Ennek alapján ha tudni akarom, quod futurum 
est, után kell néznem, quod factum est. 

Ha már most ennek alapján a történet lapjain végig 
futok s az eseményeket, melyek a kath. egyházra vonat-
koznak, figyelmem tárgyává teszem: három oly dolgot 
fogok találni, melyek mindig előfordulva mindig ugyanazon 
eredményeket idézték elő, amiértÍ3 bizton felvehetem, hogy 
az események ily lefolyása azon tervnek keretébe illik, 
melyet Isten a kath, egyházról öröktől fogva készített. 

De lássuk ezen dolgokat. 
Először. A történelem azt tanítja, hogy a katholika 

egyház mindig győzedelmeskedett az ellene támasztott 
üldözések felett. Minél hevesebb volt az üldözés, annál biz-
tosabb és dicsőbb volt a győzedelem. Ebből azt következ-
tetjük, hogy ami eddig mindig megtörtént, az ezentúl is 
fog történni vagyis, hogy az egyház az ellene most támasz-
tott üldözések felett is fog diadalmaskodni és miuél elkese-
redettebben törnek ellene a liberálisok, szövetkezve a 
hitetlenekkel, annál biztosabban és dicsőbben fog felettük 
diadalt aratni. 

Másodszor. Mindazok, kik az egyházat vagy a pápát 
üldözték, sanyargatták, voltak legyen egyesek vagy álla-
mok, ogy vagy más uton, hamarább, később, szerencsétlenül 
jártak, sőt minél kérlelhetlenebb ellenségei voltak ezen 
isteni intézményeknek, annál nagyobb volt bukásuk. 
Ebből ismét azt következtetjük, hogy az egyháznak, a 
pápának, mostani sanyargatói ugyanazon sorsban fognak ré-
szesülni,melyben eldődeik ; következtetjük,hogy kilenczedik 
Piusnak ellenei csak ugy fognak megbukni, mint megbuk-
tak VI és VII Piusnak sanyargatói. Sőt bukásuk annál 
fényesebb lesz, minél elkeseredettebb ellenei mo3t a pá-
pának. 

Harmadszor. A történelemből azt tanuljuk, hogy 
nagy Constantin óta mindazok, kik trónjukat Rómában 
szent Péter széke mellettt ennek hátrányára akarták fel-
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ütni vagy felütötték, innen bizonyos titkos erő altal mind-
annyiszor elűzettek, trónjaik felfordultak. Ebből végre 
ismét azt következtetjük, hogy azon urak, kik Rómát hires 
erkölcsi eszközeikkel, tudniillik Bixio s Cadorna bombái-
val, bevették, ott magukat háziasan berendezni kezdik, a 
pápának lakában kényelmesen lakmároznak, ugyanazon 
titkos erő által előbb utóbb, de minden bizonynyal, el fog-
nak űzetni. 

A történelemnek fonalán igy okoskodva, megtaláljuk 
azt, quod faciendum est. És ha már most ezen következte-
téseink élő erős hitnek vannak kiséretében, nincs és nem is 
képzelhető mostoha esemény, mely minket a gondviselésbe 
helyezett erős bizodalomban megingathatna. Ha megzavar 
a gonoszság diadala, rögtön kérdezem, quid est, quod fa-
ctum est ? A felelet ez lesz : quod faciendum est. Quid est 
quod fuit ? Id, quod futurum est. És nyugalmam teljes, 
mert az egyház diadalát nemcsak reménylem, de ugy szól-
ván látom. 

VII. 
Vannak azonban sokan a katholikusok között, kiknek 

ezen egyszerű erős hit s a logikai következtetésre alapitott 
biztos remény nem igen megy fejükbe. Ok azt gondolják, 
hogy a világ eseményeibe való egyenes, csudálatos, beavat-
kozását Istennek a priori az ember fel nem veheti. Ok a 
természetes úton akarnak maradni s a helyett, hogy vissza-
mennének a dolgok forrására, inkább az események köze-
lebbi okaira szeretnek támaszkodni s ezek mellőzéséből 
várják az egyház diadalát. Nem zárják ki ezek Istennek 
rendkivüli, csudálatos, közbelépését az egyház eseményeibe, 
söt megengedik annak lehetőségét, csak valószínűségét 
tagadják. S azért, mert a természetes eszközök s módok 
nem igen látszanak arra mutatni, hogy az egyház legköze-
lebb diadalmaskodjék, megzavarodnak, nyugtalankodnak. 

Ezek összezavarják a gondviselésnek rendes műkö-
dését, melyet a világ iránt tanusit, ugyanazon gondviselés-
nek másik rendes működésével, melynek tárgya a kath. 
egyház. Pedig e két dolog igen különbözik egymástól. A 
gondviselésnek működése a világ, a természet, gondozásá-
ban minden tekintetben természetes, rendes, minő maga a 
világ, a természet, a gondozandó tárgy. A gondviselésnek 
működése az egyháznak gondozásában természetfeletti, 
rendkivüli, noha nem mindig csudálatos, valamint az egy-
ház, azon czél, mely miatt az egyház alapíttatott, szinte 
természetfeletti. S igy a gondviselésnek kétféle rendes mű-
ködését kell folyton szemünk előtt tartanunk. Egyet a világ, 
egyet az egyház gondozásában. Es a gondviselés mind e 
két tárgy iránti gondozásában a tárgynak megfelelő tör-
vények, utak, módok, szerint érvényesiti befolyását, ámbár 
bizonyos az is, hogy a természetes a természetfelettinek, a 
világ az egyháznak, tartozik szolgálni azon magasabb 
szempontoknál fogva, melyek mindegyiknek természetéből 
s czéljából folynak. 

Eszerint nem szükséges, hogy az egyház diadalát csu-
dálatos módon történendőnek várjuk; de másrészt az se 
helyes, ha valaki az egyház sorsát természetes eszközök s 
módok által akarja gondozottnak hinni s tartani s azért 
kizár az egyház sorsából minden a világ folyásában rend-
kívülinek látszó eseményt. 

Az, aki az egyházat pusztán természetes, mondhatni 
emberi, szemüvegen át nézi s azon természetfelettiséget 
melynek létét, czélját, eddigi fenállását, köszöni, figyelmen 
kivül hagyja, az események egymásutánjában megzava-
rodik, fel nem ismeri magát, kicsinyhitű lesz. 

A mondottak folytán az egyházat ugy kell tekinteni, 
mint oly intézményt, mely természetfeletti, melyet tehát, 
Isten természetfeletti törvényei szerint reánk nézve rend-
kivüli módon szokott czéljához vezetni. Ily rendkívüliek 
azon események, melyeket a történelemből fentebb kie-
meltünk. Isten beavatkozik az egyház sorsába akkor s ugy, 
mint neki tetszik, néha csudálatos módon. De ez az egyház 
gondozásában Istennek rendes gondviselése. S azért nem 
vakmerőség, nem botorság, hanem okosság, keresztény 
erény, feltenni s biztosan várni, hogy Isten az egyházat 
a mostani bajokból is ki fogja vezetni az egyház gondozá-
sában nála öröktől fogva megalapított és megszokott rend 
szerint. Fogja-e e rendet közbevetett csudákkal vagy azok 
nélkül fentartani, az az ő megmérhetlen bölcseségéhez, 
melyet imádni vagyok köteles, tartozik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 15. S o m s i c h P ál o r s z á g g y ü-

1 é a i z á r b e s z é d e . Nem képzelhetünk embert, kiben, 
olvasva Somsich P. zárbeszédét, azon gondolat nem ébredt 
volna : mi okozhatta, hogy az alsóház elnöke oly sokszoro-
san hangsúlyozva lelkére kötötte a nemzet képviselőinek a 
tiszta erkölcsöket? Mindenesetre meglepő jelenség, hogy az 
elnöki szék részben erkölcsi tanszékké változott át. Gon-
dolat gondolatot űz bennünk még ma is, ha elménkbe visz-
szaidézzük a jeles beszédet. Mert nem vagyunk képesek 
feltételezni, hogy országgyűlési elnöki zárbeszédbe minden 
ok, minden előzmény, nélkül, csak azért, hogy mondassék 
valami, beszövetnék vagy beszövetett volna valaha erköl-
csi oktatás. 

De ne fürkészszük azokat. A kiknek a figyelmezte-
tés szólott, bizonyára megértették és hogy kövessék is, a 
nemzet érdekében óhajt juk. 

Nem mulaszthatjuk azonban el, hogy midőn e figyel-
meztetés felett érzett örömünket kifejezzük, a különben 
minden tekintetben jeles beszéd egyik pontját kellőleg fel 
ne világosítsuk. 

„Valóban be kell látnunk — úgy mond S. P. egy 
pontban — és elszomorodva kell bevallanunk, hogy az em-
beriség még mindig csak tapogatódzik és hogy nincsen 
iránytű, mely az óhajtott czélhoz vezető utat biztosan meg-
mutatná". 

Mi is leplezetlen fájdalommal valljuk be az emberi 
nem ingadozását és tapagatódzását ; de ennek okát távolról 
sem abban találjuk, mintha nem lenne iránytű, mely az em-
beriséget óhajtott czéljához vezethetné, hanem igenis felta-
láljuk az okot abban, mert a létező iránytűt az emberiség 
nem akarja elismerni, irányát követni. Itt rejlik a bajnak, 
minden ingadozásnak, alapoka. A kereszténység alapelvei, 
csaknem kétévezrede már, hogy biztos iránytűként szolgál-
nak az emberiségnek ; egyesek úgy, mint nemzetek, bol-
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dogságuk alapkövét találhatják fel bennük, csak reá áll-
janak. Megszűnik ott minden ingadozás, minden tapogatód-
zás, hol nemzetek minden mellékérdeket és utógondolatot 
félretéve, őszintén elfogadják a ker. elveket és azokat vég-
következményeikben érvényesíteni elhatározták magukat. 

Mióta ingadoznak a trónok ? mióta hullámzanak a 
nemzetek életében a fogalmak a jog, igazság, felett ? mióta 
uralkodik a bizonytalanság a nemzetek életében lét és nem 
lét felett ? mióta tapogatódznak valamely eszköz után, hogy 
e szánandó labyrinthból kimeneküljenek ? A feleletet nem 
kell messze keresnünk. Megkezdték a kereszténység ellen 
a küzdelmet, vele szemben forradalmi térre állottak, a for-
radalmi elveket a társadalom alapjává tették, a ker. elve-
ket pedig csaknem minden térről leszorították és így mi 
természetesebb, mint hogy a forradalmi elvek által megza-
vart eszméknek közepette az emberiség magát tájékozni 
nem képes, sötétségben bolyong és tapogatódzik azon idő 
óta, melytől kezdve száműzte köréből eddigi egyedül biz-
tos iránytűjét, a kereszténységet. 

Mindenesetre szánandó helyzet, hogy e tapogatódzást 
ma, a kereszténység 19-ik századának alkonyodó éveiben, 
be kell vallanunk. Valóban csudálatos dolog, hogy a keresz-
tény aera számainak növekedtével nemcsak fogyni nem lát-
juk az ingadozást és habozást, hanem ellenkezőleg tapasz-
talnunk kell, hogy annyi század után, midőn már a keresz-
ténység minden kételyt a követendő irány felől eloszlatha-
tott volna, ha elfogadtatik, az emberiség tapogatódzik épen 
úgy, mint midőn az évek súlya alatt görnyedő agg máso-
dik gyermekké válik. 

Nem az iránytű hiánya, hanem az emberi akarat ellen-
szegülése ezen iránytű által kijelölt útnak követésében hozta 
létre ama természetellenes állapotot, hogy az emberiség egy 
része a nagy világosság mellett is sötétségben él és, a mi fáj-
dalmasabb, hogy e sötétségbon épen azok élnek, kiknek tudo-
mányuknál, műveltségüknél és állásuknál fogva biztos 
úton kellene vezérelni a népeket ; azok tapogatódznak, kik 
hacsak egy kis őszinte jóakarattal felnyitnák szemeiket, 
azonnal megtalálnák a tévesen nem létezőnek hitt iránytűt. 

A mily benső határozott meggyőződéssel kimutatta 
S. P. a ker. tiszta erkölcsösség szükségét, ha a nemzet még 
tovább is élni akar : oly biztos kézzel mutathatott volna az 
iránytűre is, mely nélkül nincs szabadulás nemzetek részére 
azon chaosból, melyet a liberalismus teremtett részükre. 
Mennyire emelte volna ily ujmutatás a beszéd összhangját 
is, holott most e téves nyilatkozat a különben feltalálható 
összhangot is megzavarja ! 

Ha S. P. a helyett, hogy tagadta az iránytű létezését, 
azt mondotta volna : „fájdalommal kell bevallanom t. kép-
viselőház, hogy szomorúság fogta el keblemet mindannyi-
szor, valahányszor tapogatódzni szemlélem az emberiséget 
épen úgy, mintha semmi iránytűvel se birna, mely őt az 
óhajtott czélhoz vezethetné, holott semmi sem áll hozzá kö-
zelebb, mint ezen iránytű. Ott vannak, t. képviselőház, a 
kereszténység magasztos elvei ; fogadja el azokat a képviselő-
ház is működése alapjául, fogadják el egyesek és vigyék át 
az életbe és minden tapogatódzás meg fog szűnni. Annyi-
val is inkább bátorkodom pedig ezt a t. képviselők figyel-
mébe ajánlani, mert ezen elvek nélkül a fentebb emiitettem 

ker. erkölcsöknek semmi értelmük sincsen, mert e kettő 
szorosan összefügg ; fa az egyik, gyümölcs a másik" stb. 
Ismételjük, ha S. P. úr így nyilatkozott volna, méltóbb 
befejezést az országgyűlés nem nyerhetett volna. 

Ez legnagyobb hiba máskülönben talán becsülésre 
méltó államférfiainknál, hogy az igazságot teljesen felfedni 
nem birnak elég bátorsággal ; pedig az igazságból hacsak 
egy szemernyi hiányzik is, már nem igazság és félnyilat-
kozataikkal az ingadozást, tapogatódzást, permanenssé te-
szik, teszik pedig épen akkor, midőn megszüntetni akar-
nák. Hasztalan itt minden szépitgetés, simaság vagy taga-
dás. A baj megvan, elismerik ; ha menekülni akarnak tőle, 
alkalmazni kell az eszközöket. Veritas liberabit vos, de csakis 
a veritas. + 

RÓMA. A k a t h o l i k u s é r d e k e k e l ő m o z d í -
t á s á r a a l a k u l t t á r s u l a t bizonyára megérdemli, 
hogy róla, szerkezetéről és működéséről lapunk hasábjain is 
egyszer jelentést tegyünk, mely jelentésből kiderülend az, 
hogy Róma még mindig a katholikus világnak központja 
s hogy a rómaiak amaz ősrégi, tisztán katholikus, hitet s 
ama meleg benső vallásos meggyőződést, mely miatt már 
sz. Pál is mogdicsérte őket, a mai napig szeplőtelenül s tel-
jes épségben megtartani, sőt az utóbbi idők véres sanyar-
gatásai és nehéz megpróbáltatásai közt még fokozni is 
tudták. 

A katholikus czélok szemmeltartása s előmozditása 
végett alakuló testvérületeknek vagy társulatoknak eszméje 
nem újdonság a kath. egyházban ; találkozunk ilyenekkel 
már a legrégibb időkben is ; csakhogy a külső alak, a cse-
lekvési s fellépési modor, az eszközök s ezeknek alkalma-
zása, időről időre a kor vagy a hely természetéhez képest 
változtak s így a társulatok maguk is helylyel közzel vál-
takozó külalakot mutattak. 

Társulatunk is azon helyes gondolatnak köszöni ere-
detét, hogy a megváltozott viszonyok más, eddig szokatlan, 
rendszabályokat, a megváltozott küzdési modor uj csata-
rendet, uj taktikát, megfelelőbb fegyvereket, kivánnak. A 
népnek minden rétegét átjáró azon erkölcsi hanyatlás, mely 
az olaszoknak Rómába való betörését oly szomorúan jelzi, 
megérteté azokkal, kiknek a szegény keresztény nép anyagi 
s szellemi üdve lelkén fekszik, megérteté, mondjuk, velük, 
hogy a régi, részint tisztán ajtatossági, részint jótékony 
czélokat is követő, testvér ül eteknek s társulatoknak se 
szerkezete, se működési modora, se hatálya, nem elégséges 
többé arra, hogy a gonoszság mind dühösebben emelkedő 
árjának ellenében kielégitő erős gátat emeljen. Ezen tapasz-
talat az, mi egy jámbor világi férfit, kinek neve jelenleg 
még titok, azon gondolatra vitt, miszerint jó volna egy uj, 
az eddigieknek czéljait és eszközeit mintegy magában 
egyesítő, társulatot alapítani, mely „A katholikus érdekek-
nek előmozdítását gondozó első római társulat "-nak elne-
vezése alatt kettős czélt tűzne ki magának : egyikeül azt, 
hogy a hit és erkölcs ellen bárhonnan származó minden 
támadást illő- s megfelelőképen visszatoroljon s másodszor 
azt, hogy az ekként az emberiségnek legszentebb érdekei-
ért, a hit- s a tiszta elkölcsért, vivandó, szemlátomást ma-
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holnap igen elkeseredetté válandó, küzdelemre a világi 
hivekot is egyesitse, kiknek együttes fellépése, természete-
sen mindig a keresztény törvény korlátain belül s egyházi 
vezetés mellett, pótolja azt, mit a katholikus clerus a 
jelenlegi egyházüldözö rendszer alatt befolyásból és sza-
badmozgási tehetségből vesztett. 

Ezen nemes, magasztos, gondolat, a mint megérde-
melte, alig pendittetett meg néhány megbízható ügyfélnek 
baráti körében, legott a legszélesebbmérvü rokonszenvvel, 
részvéttel, is találkozott úgy, hogy a tagok száma még mi-
előtt az illetők tervükkel a nyilvánosság elé léptek volna, 
már kéz alatt is szép arányokat öltött. Csakhamar aztán 
közhírré is tétetvén a megalapítandó társulatnak tervezete, 
falragaszok által összehívott két alakító közgyűlés oly-
annyira megérlelte az egész dolgot, hogy a bibornokholynök 
1871-iki január 15-kén a társulatot megalapitottnak nyil-
váníthatta, egyúttal „Pia Unione" czimmel is megtisz-
telvén azt. 

Mindez természetesen nem történhetett anélkül, hogy 
az éber sajtónak figyelmét magára ne vonja. Első volt a 
lapok közt az „Unitá Cattolica", mely tavali február 3-ki 
számában az uj társulatot ismertette, mely példát a többi 
időszaki közlöny is csakhamar követte. Persze hogy ekként 
keletkezett ismertetések és Ítéletek nem mindig, jobban 
mondva igen ritkán, voltak megegyezők. Voltak dicsérők, 
de voltak felesszámmal gáncsolok s gúnyolódók is. De egy 
sem oly nevezetes, mint a „Libertá"-nak nyilatkozata, mely 
társulatunkat tavali 239-dik számában utánzásra méltó 
például állította oda — a hivatalos Italia barátainak. A 
zsidó lap azóta, látva a társulatnak szerencsés eredmé-
nyeit, róla való nézetét tetemesen megváltoztatta ; de se 
baj ; — Krisztus hóhérainak utódjai ismét egyszer akaratuk 
ellenére bizonyságot kénytelenittettek tenni az igazság 
mellett. 

A társulatnak üdvös felvirágzását hathatósan előse-
gité azon kegyes figyelem és részvét is, melylyel az legfen-
söbb helyen találkozott. A szentszék különös pártfogása 
alá vévén az egyletet, egy 1871-iki január 17-éről kelt 
brévébon helybenhagyá s többféle bucsúongedélyekkel 
ruházá fel azt, míg ugyanezévi marczius 1-én, hasonlólag 
apostoli breve által, elsőrangú vagy főtestvérületté emel-
tetett, mely kitüntetéssel azon jog is jár, hogy a bárhol 
keletkezendő fiókegyletekkel összeköttetésbe léphet s azok-
nak vezetésébe a társulati szabályzatok értelmében mint 
anyatársulat bizonyos modorban befolyhat. 

Az ily szerencsés előjelek mellett létesült társulat előtt 
csakhamar tág cselekvési tér nyilt meg, melyet az tehetsé-
géhez képest fel is használt. Legelső teendőjének tartotta 
hálát adni Istennek, hogy létre jönni engedte s hálát mon-
dani a pápának, hogy felvirágzását oly kegyesen és oly 
hathatósan elősegítette. Mindkét kötelességének csakhamar 
s kimerítően tett az egylet eleget. Január 26-án s a követ-
kező napokon ünnpélyes háromnapos ajtatosságot tartott 
az al Gesu nevű templomban szent beszédekkel s befejezésül 
ünnepélyes Te Deummal. Február 18-án pedig az elnök és 
a bizottsági tagok tisztelkedtek a szentatyánál, hogy meg-
köszönvén a többször emiitett apostoli jótéteményeket, 
egyúttal az egyletnek feltétlen ragaszkodásáról biztosítsák 

öt. Ugyanezévi junius s augusztus hónapban következtek a 
25-éves pápaságnak emléknapjai, melyek alatt a társulatnak 
elég alkalma volt a szentszékhezi ragaszkodását fényesen 
az egész világ előtt megmutatni. Junius 16-án a helyi har-
mincz bizottság s a segélyezési osztály, összesen 1,200 
ember, fogadtatott a consistoriumok termében. E naptól 
kezdve egészen 21-ikéig folytonos szentségimádás tartatott 
Rómának különféle templomaiban, 21-én pedig ama hires 
Te Deumot tartatta sz. Péter templomában, mely a liberá-
lisoknak annyi keserűséget, a jó keresztényeknek pedig 
azon Örvendetes meggyőződést szerezte, hogy a vallás 
még mindig a legelső nagyhatalom a világon. 

Időközben IX. Pius mint pápa sz. Péter éveit érte el, 
nem sokára meg is haladván azokat. A mit a társulat akkor 
tőn, az valamennyi ténykedése közül talán a legfontosabb, 
következőleg említésre legméltóbb is. Ugyanis kezdemé-
nyezése folytán létesült ama nevezetes okmány, melyet 
a maga idején joggal igazi római plebiscitumnak nevez-
tek, értjük ama 27,000 nevet felmutató feliratot, melyben 
épannyi született római, egytől egyig tisztességes, becsüle-
tes s független egyén, a társadalomnak minden rétegéből, 
nyiltan kijelenté, hogy ők a pápának mint törvényes ural-
kodójuknak rendithetlen hivei s hogy azok akarnak ma-
radni halálukig, hogy ennélfogva nézeteit mindenben 
és mindenre nézve osztják s minden nyilatkozatához, vala-
mint minden tiltakozásához, feltétlenül ragaszkodnak. Ezen 
okmánynak nagy fontosságát s tagadhatatlanul nagy hord-
erejét leginkább azon frenetikus düh jellemzé, melylyel azt 
a világnak minden szabadkőműves lapja fogadta. A társu-
lat pedig annak létesítése által halhatatlan érdemeket szer-
zett magának, amennyiben a dolog valódi állását feltüntette 
s az európai diplomatiának részint gyávaságát, részint 
pedig tehetetlenségét, örök időkre megbélyegezte. 

Ugyanezen alkalommal a társulat augusztus 23-án 
nagyszerű Te Deumot mondatott laterani sz. János templomá-
ban, ugyanazon főegyházban, melyben a katholikus világ 
valamennyinek anyját és tanítóját ismeri és tiszteli. Ezen 
Te Deum a benne résztvevőknek tengernyi sokasága által 
önkénytelenül is fényes tüntetéssé vált a szónak legneme-
sebb értelmében, amiértis hasonló zsivajt keltett az egész 
úgynevezett szabadelvű világban, mint a fentebb említett 
hódoló felirat. 

Miután a társulat ily módon s pedig tagadhatatlanul 
eléggé fényesen megfelelt volna azon kötelességeknek, me-
lyeket alapszabályai értelmében a szorongattatott szentszék 
iránt vállalt, nem teheté, hogy hasonlólag eleget ne tegyen 
azoknak, melyeket ugyanazon alapszabályokban foglalt 
amaz Ígérete, miszerint „minden erejéből azon lesz, hogy a 
hit- és a keresztény erkölcstan ellen bárhonnan intézendő 
merényletet vagy megelőzni vagy tehetségéhez képest jóvá 
tenni fog, reá és tagjaira szab. Ennélfogva sz. Péter és 
Pál apostolfejedelmeknek ünnepét a bibornokhelynök 
engedelmével fényes szentmise és átalános áldozás által 
ülte meg a szent keresztről nevezett, továbbá a Krisztus 
Urunk szent sebhelyeinek szentelt és a szeplőtelenül fogan-
tatott boldogságos szent Szűz tiszteletére emelt, templomok-
ban, mint a mely ünnepeket és hittitkokat a társulat alap-
szabályainak egyik czikkelycnél fogva különösen tisztelni 
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köteles. Ezenkívül november 6-án ünnepélyes halotti misét 
mondatott elhunyt tagjaiért s végre, miután Kómában azon 
dicséretes szokás dívik, miszerint a hívek a szentséget, 
midőn beteghez vitetik, tömegesen kisérik és a szentségimá-
dásnak negyvenórai ajtatosságában is rendesen részt vesznek, 
— semmit se mulasztott el, miszerint hasonló alkalmakkor 
akár egyes tagjai által minél számosabban, akár testületi-
leg, képviseltesse magát. 

Tudjuk, miszerint Róma ama szerencsétlen September 
20-a óta a legnagyobb istentelenségnek martalékává és szín-
helyévé vált, világos jeléül annak, hogy a sötétség feje-
delme erősen el van határozva a keresztény vallás-
nak központját, annyi szent emléknek dicső hazáját, az 
ezer meg ezer hitbajnok vére által áztatott földet, addig, 
míg e földön járkáló szolgái erre alkalmat nyújtanak neki, 
elrontani, tönkre tenni és a régi Bábelnek vagy Ninivének 
állapotába sülyeszteni. 

Ezen szolgáihoz tartoznak amaz úgynevezett szaba-
don gondolkodók is, kik a piemonti uralommal Rómába 
bevonultak s kik ittlétük egyik szomorú jelét adandók 
többi közt elhatározták, miszerint nagypénteken rendesen 
minél lármásabb összejöveteleket, mulatságokat és ebé-
deket tartandanak. Ezen határozat egy sereg hason-
szőrű lap által jobb dologhoz méltó buzgalommal közhirré 
tétetvén, természetes, hogy minden csak féligmeddig val-
lásos és becsületes emberben a legnagyobb visszatetszést, sőt 
megbotránykozást, keltette. A társulat csakhamar belátta, 
miszerint Istennek ezen ördögi vakmerőséggel végrehajtott 
kihívása nem maradhatott a lehető legnagyobb elégtétel 
nélkül, amiértis tagjainak tanácsolta, hogy ugyané na-
pon a szent sebhelyekről nevezett templomot látogatva, 
necsak a legszigorúbb böjtöt tartsák, hanem minél számo-
sabban azon különféle ajtatosságokban is vegyenek részt, 
melyek ugyanakkor egyéb templomokban is tartatták s 
melyek közé a megváltó halálküzdelmét megülő háromórai 
vallási gyakorlat is tartozott. Ez alkalommal az egyházi 
hatóság általt elrendelt imákon kivül mindenütt szentbeszéd 
is mondatott, melyekben az illető szónokok hallgatóikat azon 
súlyos istenkáromlásra figyelmeztetők, melyet a szentváros-
ban épen most elkövetnek, egyúttal arra is intvén őket, 
hogy eme szerencsétlen bűnösökért imádkozván, kérjék az 
egek urát, miszerint emezeknek sziveit bűnbánatra inditsa, 
hogy magukba szálljanak és megtérjenek. Végre ugyan-
akkor a „Pia opera di riparazione perpetua delleoffese fatte 
al Nostro Signore Jesu Christo" czimü társulat is alakult, 
mely, mint már czime is mondja, föladatul különösen az 
ilyen és hasonló szentségtörésekérti vezeklést tűzte ki 
magának. 

A társulatnak azonban nemcsak az a czélja, hogy a 
már elkövetett gonoszságokat, amennyire lehet, ellensú-
lyozza , hanem önkényt vállalt feladatához az is tartozik, 
hogy a történendőket erejéhez képest megelőzze és lehet-
lenítse. E gondolat létesité a társulatnak mindamaz eljárá-
sait, melyek által a káromkodást és az ünnepeknek meg-

szentségtelenitését megakadályozni vagy legalább kevesbí-
teni törekszik. E két baj, tudniillik a káromkodás és az 
ünnepeknek minden kigondolható módoni megszentségte-
lenitése, a mint a piemontiaknak Rómába való bevonulásá-
val egyidőben keletkezett, úgy ezeknek uralma alatt a 
legszélesebb mérvekben terjed olyannyira, hogy a ki a 
szentvárost előbb ismerte, most már csak vérző szivvel 
gondolhat vissza azon időkre, midőn Róma még keresztény 
volt, holott most pogánynak lenni látszik. 

Ezen bajok ellen hathatósan és alaposan kell fellépni, 
mely czélból Rómában már régebben külön társulat léte-
zett, mely a káromkodás és az ünnepeknek a kereskedés 
általi megszentségtelenitése ellen működött. E társulat leg-
újabban a mi társulatunkba olvadott s mindketten most 
egyesült erővel e téren is folytatják küzdelmüket a mind-
egyre elharapódzó istentelenség ellen, hogy ezáltal kien-
gesztelvén az úrnak méltó haragját, a kegyelemnek s a 
majdani szabadulásnak idejét siettessék. — Reméljük, hogy 
az ekként Öregbedett társulatnak etéreni működését is 
bőséges siker koronázandja. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Roskoványi Ágoston nyitrai püspök ő mlga április 

28-án székhelyéről távozva megyéjében a bérmálás szent-
ségében részesité szeretett hiveit s bérmautja, kivéve a pün-
kösdi ünnepek alatt néhány napot, melyeket Nyitrán töl-
tend, egész junius 21-ig fog terjedni. Deus comitetur in iti-
nere. 

— M e g h í v á s a pesti oltáregylet hazai szegény 
templomok felszerelésére szánt egyházi készleteinek meg-
tekintésére, melyek a piaristák gymnasiumi épületének első 
emeletén május 16-tól kezdve 20-ig azaz pünkösdhétfőig 
bezárólag reggeli 8 órától esti 7 óráig közszemlére kité-
tetnek. 

— Sennyei Pál báró a bodroghközben fellépett or-
szággyűlési képviselőjeleltnek. El is mondotta programm-
beszédét, melyben tiltakozott az ellen, hogy ő ultramontán. 
— Szép dolog az a tiltakozás, de lehetett s kellett volna 
megmondani, minő értelemben vette a báró úr az ultra-
montán szót. Mert ha úgy veszszük, amint katholikusnak 
venni kell, hogy ultramontán mindaz, ki a pápával tart, 
utique a hit s erkölcs dolgaiban : akkor minden katholikus 
ultramontán s a ki nem ultramontán, az nem is katholikus, 
ámbár névleg annak tartat ik is. 

— A szentatya május 6-án titkos consistoriumot tar-
tott, melyben szent József ünnepére vonatkozó pápai breve 
olvastatott fel, azután a következő főpapok praeconisáltat-
tak : Guadalupi Domonkos salernói, Guideiii József Mária 
gróf modénai, De Risio Sándor san-severinói, Converti Ta-
más reggioi, érsekekké; Pauer János olympii i. p., Magag-
nini Rambaldus jesii, Laspro Valerius lecciói, Mongeruva 
xav. Ferencz géráci, Salvatore Vincze gravinai, Tomassi 
Ker. János Elek massai, Cappellari Péter porto-gruarói, 
Schopper György rozsnyói, De Gaffori xav. Ferencz ajac-
ciói, Robert János Lajos constantini, De Lannoy Victor 
saint-denysi, Iwszkiewicz György anthedoni i. p., Forlani 
Kázmér comanai i. p., püspökökké. — Consistorium után 
az uj püspökök tisztelegtek a szentatyánál, kik után több 
külföldi kitűnőséget fogadott kihallgatáson. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A Szentháromság és az emberi ész. — 
Primás ö hgségének a házassági hirdetések ismétlésére vo-
natkozó rendelete. — Egy fájó nemzeti kérdés a csángó 
magyarok ügyében — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A Szentháromság és az emberi ész. 
(Folytatás.) 

S. D. úr épen abban téved, hogy a véges viszo-
nyok mérvesszejét a végtelenre egészen adaequát 
módon alkalmazza és minthogy a Szentháromság 
alter-egóját itt a földi viszonyok között sehol se 
találja fel, — okos ember levén — az Istenben se 
hiszi. Nem, uram, ennyire soha se ment az anthro-
pomorphizálás a kath. anyaszentegyházban ! — Ez 
egyháznak az úr Jézus által kötelességévé tétetett 
hirdetni az evangéliumot, tanítani minden nemzetet ; 
ez egyház az evangéliumban, melyet Isten szavá-
nak, Isten a teremtményekhez irt levelének, hitt és 
vallott mindenkoron s azon éber tiszta öntudatban, 
melyet benne az apostolok prédikálása keltett, tisz-
tán és világosan látta az egy Istent; de szintoly 
tisztán és világosan látta azt is, hogy ez egy Isten-
ben Atya, Fiú és Szentlélek különböztetik meg és 
szent hivatásához képest e titokteljes tant úgy, mi-
ként átvette, őszintén, alázatosan, az igazság oszlopa 
és erőssége levén, hirdette is. Azonban az emberi 
fürkésző szellem, mely természetszerűleg vonakodik 
elfogadni azt, amit felfogni nem képes, hallván „egy 
Istent és benne mégis Atyát, Fiút és Szentlelket" 
hirdettetni, felkiáltott : miképen lehet ez ? E felkiál-
tás felrázta az első keresztényeket, kik közül többen 
önhatalmilag kisérlették meg e látszólagos ellenmon-
dás megoldását s az Atyát, Fiút és Szentlelket csak 
három különböző névnek, 3 különböző nyilvánu-
lási módnak vagy a Fiút és Szentlelket csupán az 
Isten két külön erejének vagy két isteni tulajdon-
nak állították. Ezek az antitrinitáriusok, kik között 
a II. században főleg Sabellius tünt ki s innen e 

nézet sabellianismusnak neveztetett. Mások pedig 
Krisztus urunkat csupa embernek állítván, a Szent-
háromság gordiusi csomóját egyszerűen kettévágták. 
Ilyenek voltak a két Theodotus, Artemon, Arius; 
ezekhez járultak a későbbi sociniánusok, rationa-
listák, deisták és naturalisták, kik közül többen ma-
gukat unitáriusoknak is nevezik. — A t i t k o k a t 
s o h a f e l nem á l l i t ó , h a n e m azokat, ha ki 
nem kerülheti, m e g f e j t e n i t ö r e k v ő , ész által 
okozott ezen zajban az apostolok törvényes utódai-
nak nem volt szabad néma tanúknak lenniök vagy 
elvonulniok; szent hivatásukhoz híven k e l l e t t 
szavukat felemelniök épen úgy, mint azt felemelték 
hivatásukat teljesen átértő és átérző szent elődjeik, 
az apostolok, midőn arról volt a szó, váljon a pogá-
nyokból megtért keresztények felmentendők-e a 
mózesi törvénytől, tehát midőn Mózes törvényének 
az u j szövetségbeni érvényéről kérdés emeltetett. ') 
— Igenis, e nagy mérvet öltött vitában kellett a 
püspököknek, az apostolutódoknak, szavukat fel-
emelniök, mert Jézus az apostoloknak és, miután 
egyházát örök időkre alapította meg, ezek törvényes 
utódainak is kötelességévé tette, saját és az igazság 
Lelkének csalhatatlan aegise alatt, hirdetni az evan-
géliumot, tanítani minden nemzetet. Teljes jogával 
élt tehát a kath. egyház, midőn a sabelliánusok azon 
kérdésére : mi tehát az Atya, Fiú és Szentlélek ? azt 
felelte, hogy 3 különböző személy egy megoszolhat-
lan lényegben vagyis természetben. 

De miért választotta a kath. egyház épen a 
személy nevezetet? S. D. úr szerint a hires bölcsész 
Locke a személyt így határozza meg: „Személynek 
nevezünk egy oly (gondolkodó, értelmes, — e két 
szó nagyon fölösleges, azért zártam be, épen nem 
akarván ezáltal praejudicálni a hires Locke bölcse-
ségének) lényt, kinek esze van, reflectálni tud s 

') Ap. csel. 15. f. 
40 

i 
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magáról és a dolgokról fogalmat tud alkotni magá-
nak." Közönséges nyelven pedig, folytatja S. D. úr, 
emberi személynek nevezünk egy oly (értelmes) lényt, 
akiben az emberi természet minden tulajdonai meg-
vannak." Az egyház tehát e vitában azért nevezte 
el az Atyát, Fiút és a Szentlelket személyeknek, mert a 
szent irás mind a hármat oly i s t e n i l é n y e k n e k 
tünteti fel, kik — analogice szólva — észszel birnak, 
reflectálnak s önmagukról és a küldolgokról fogalma-
kat alkotnak maguknak vagyis, a szent Írásban 
mind a harman oly isteni személyek gyanánt állit-
tatnak elénk, kik az isteni természet minden tulaj-
donával birnak. — Az Atya személy, isteni személy, 
mert benne az isteni természet minden tulajdona 
megvan; ezt bizonynyal hiszi, hahogy személyes 
Istenben hisz, S. D. is. — A Fiú is személy, isteni 
személy, mert az isteni természet minden tulajdona 
benne is feltalálható. „Valamint az Atya munkál-
kodik, ő is munkálkodik; amit cselekszik az Atya, 
azt a Fiú is hasonlóképen cselekszi; valamint az 
Atya halottakat támaszt és elevenít, úgy a Fiú is, 
akiket akar, megelevenit; az Atya minden Ítéletet a 
Fiúnak adott át, hogy mindnyájan tiszteljék a Fmt, 
amint tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, az 
nem tiszteli az Atyát, ki őt küldötte. Mikép az Atyá-
nak élete vagyon önmagában, azonkép adta a Fiú-
nak is, hogy élete legyen önmagában." *) „A Fiú 
ismeri az 8 juhait és nekik örökéletet ad; ő min-
denkinél hatalmasabb, ő és az Atya egy." 2) „Az 
Atya benne van ésőaz Atyában." 3) „Ami az Atyáé, 
az az övé is." *) „Senki se ismeri a Fiút, hanem az 
Atya, az Atyát se ismeri senki, hanem a Fiú és ki-
nek a Fiú ki akarja jelenteni." 5) Magát az Isten 
egyszülött Fiának 6) és élete korlátlan urának nyi-
latkoztatja ki. 7) ígéri, hogy a hivek hozzá inté-
zendő kérését meghallgatni 8), a benne hivőknek az 
örök életet adni s őket az utolsó napon feltámasz-
tani fogja 8). Azonban isteni méltóságát a legünne-
pélyesebben nyilvánítja, midőn a székéről felemel-
kedett papi fejedelem azon főbenjáró kérdésére : 
„Kényszerítlek téged az élő Istenre, hogy mondd 

') Ján. ev. 5, 17—28. 
•) U. o. 10, 27—30. 
3) U. o. 14, 10. 
*) U. o. 16, 15. 
») Mát. 11, 27. 
6) Ján. 3, 16 — 18. 
7) U. o. 10, 17. 18. 
9) U. o. 14, 13, 14. 
9) U. o. 6, 40. 

meg nekünk, ha te vagy-e Krisztus, az Isten F ia? a 

életének legválságosabb pillanataiban oly egyszerűn 
és magasztosan, mint Isten szólni szokott, feleié : 
„Te mondád, ') — én vagyok." 2) Ez igen-igen rö-
vid vázlat után eltekintek az apostolok és a szent-
atyák idevonatkozó tanúságaitól; mert az úr Jézus 
istenségérőli behatóbb értekezést s az ellenvélemény 
helytelen voltának, sőt istenkáromlásának, kifejté-
sét e becses lapokban okvetlenül szükségesnek tar-
tom már csak azért is, nehogy mintegy elbújni 
látszassunk azon kihivások elől, melyek elleneink 
táborából jőnek és hogy az úgynevezett felvilágoso-
dottság, a modern tudomány, felkentjeinek Ítélőszéke 
előtt mi is megkérdeztetvén, váljon Kr. Jézus való-
ban az Isten Fia-e? az ész teljes meggyőződésével,a 
sziv legédesebb nyugalmával és a meg nem taga-
dott magyar jellem tiszta, semmit se túlzó, semmit se 
csavaró, őszinteségével felelhessük a legvigasztalóbb 
igent. — Végre, a Szentlélek is személy, isteni 
személy, mert az isteni természet tulajdonai benne 
is feltalálhatók. Ő az igazság Lelkének hivatik, ki 
az Atyától származik, 3) ki a tanítványokat megta-
nítja minden igazságra és a jövendőket hirdeti, 4) 
ki által újra születnünk kell, hogy a mennyországba 
jöjjünk, 5) ki ihleti az Isten szent embereit, 6) ki 
némelyiknek a bölcseség, másnak a tudomány, be-
szédét adja, másnak a hit, másnak a csudatevés, 
másnak a jövendölés, ajándékait, osztogatván kinek-
kinek, a mint akarja 7). 

De továbbá, — mindig az analog értelmet tartva 
szem előtt, —a szentírásban oly gyakran előforduló 
Atya és Fiú kifejezések nem foglalják-e már önma-
gukban a személy fogalmát? E kifejezések miuden-
esetre anthropomorphizálók, mert senki se fog oko-
san gondolhatni az úr Istenben, e szellemi lényben, 
a lelkek e Lelkében, emberi nemzést vagy ehez ha-
sonlót; ez anthropomorphizmust tehát a kath. egy-
ház a felmerülő szükséghez képest t o v á b b s z ő t t e , 
tovább fejlesztette és miután az emberi atya és fiú 
emberi személyek, az Istenben is az Atyát, Fiút és 
per consequentiam a Szentlelket is isteni személyek-
nek nevezte, hozzátévén mindig, miszerint az Isten 
lényege, természete, csak egy és megoszolhatlan a 

«) Mát. 26, 62—64. 
а) Márk. 14, 62. ' 
3) Ján. ev. 15, 26. 
4) U. o. 16, 13. 
5) U. o. 3, 5. 
б) Pét. II . lev. 1, 21. 
7) Kor. II. lev. 12, 8 - 1 1 . 
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így e 3 személy nem egyszersmind — miként az 
emberben — 3 természetet, 3 lényeget, hanem csak 
feloszthatlan egyet, egy élő Istent képez. E hozzá-
tevés által ennélfogva a kath. egyház mindenkor 
fennen hirdeti, hogy habár az Istenben isteni kinyi 
latkoztatás alapján három személyt hisz és kell is 
hinnie, e kifejezést nem adaequát, hanem csak ana-
log, értelemben veszi és azt nekünk is csak úgy 
lehet és úgy is kell vennünk. Hiába, nraim, hiába 
törjük a fejünket; helyezkedjünk bár az emberi tu-
domány bármily széditőleg magas álláspontjára, 
mégis mindig igaz marad az, amit u. a. „Pr. tud. 
Szemle" 11. számának „vallás és természetnézlet" 
czimü, bár nagyon is keresztényellenes szellemben 
irt, czikkében olvastam : „Mi az ismeretlent mindig 
az ismeretes világból kölcsönzött alakokban állítjuk 
magunk elébe. S ha már leljes szükségét érezzük 
annak, hogy a nagy ismeretlenről, mely után szi 
vünk kérdezősködik s melyről egy kimondhatlan 
érzés tanúbizonyságot tesz bennünk, magunknak 
egy concret, egy többé kevésbbé szemlélhető, képet 
alkossunk, világos, hogy az értelem és képzelődésaz 
ö r ö k képének vonásait csakis az ismeretes világból 
kölcsönözheti." 

En ugyan a Szentháromságot kétségbe^vonhr.-
tom, sőt tagadhatom is, mert hiszen voltak philoso-
phusok, (legalább így neveztették magukat) kik az 
Isten létét is kétségbe vonták, sőt tagadták, termé-
szetesen a tudomány nevében; de ha egy Istenben 
s az ő kinyilatkoztatásában hivéti az Atyát, a Fiút 
s a Szentlelket úgy, miként a szent Írásban elém 
állíttatik, elfogadom: akkor kell, hogy azt is elis-
merjem, miszerint az egyház e h á r o m r a meglepő, 
minden okos ellenvetésen felülálló, bölcseséggel al-
kalmazta a s z e m é l y 1 ) kifejezést, hozzátéve min-
denkor, hogy e 3 személy, az emberi személyektől 
eltérőleg, csak egy lényeggel bir, csak egy Isten. — 
Titok ez, az annyi természeti titok elótt bámulva 
álló eszünk által beláthatlan titok s „ép ebben rejlik 
igazságának bizonyitéka, mondja Hettinger 2), hogy 
t. i. az Istentől és nem az ember gondolatából szár-
mazik; a z e m b e r u g y a n i s nem t a l á l j a 

*) Cum quaeritur, quid très, mondja sz. Ágoston (de 
Trinitate V. 9.) magna prorsus inopia humánum laborat elo-
quium. Cum conaretur humana inopia loquendo proferre ad 
hominum sensus, . . . timuit très dicere essentias, ne intelli-
geretur in illa summa aaqualitate ulla diversitas. Rursus, 
non esse tria quaedam non poterat dicere . . . Quaesivit, quid 
tria diceret et dixit . . personas. 

*) i. m. II. k. I. r. 83 1. 

a z t k i , a m i t n e m f o g h a t f e l és értelme 
vonakodik elfogadni azt, amit belátni nem képes; 
oly vallásrendszer tehát, melyet emberek gondolnak 
ki, s o h a s e f o g t i t k o k k a l b i r n i ; 
ahol pedig titok fordul elő, az a vallás isteni erede-
tének zálogául tekintendő. Ha ugyanis Isten magát 
kinyilatkoztatja, önmagához méltólag, a végtelen 
értelemhez illőleg, kell nyilatkoznia ; és ha ő hozzánk 
saját benső isteni életéről szól, lelkünk elé az igaz-
ságok oly beláthatlan látkörének kell tárulnia, mely-
nek ugyan nem lehet az emberi ész ellen, de igenis 
k e l l a z e m b e r i é s z f e l e t t á l l n i a 
és melynek lehető megismeréséhez a teremtett világ 
csak analógiákat, de semmi egyenlőt se nyújt. Mi is 
lenne az Isten kinyilatkoztatása, ha semmi mást se 
nyilvánitna nekünk, mint amit az ember lelke is 
már kigondolt vagy legalább kigondolhatott volna?" 
Az észt és a történetet csapja az tehát arczul, ki a 
kath. egyházra azt fogja reá, hogy ő titkokat gon-
dolt ki vagy valami Bost nevű lelkész szerint 3) 
„esztelenségeket követett és azokat titkoknak ne-
vezte el." Ez „esztelenségeket" tehát a kath. egyház, 
jól jegyezzük meg ! — saját érdekében gondolta ki, 
azt remélvén, hogy azokkal nagyobb hitelre talál, 
mint az észt felül nem haladó, az Isten kinyilatkoz-
tatására nem szorult, észigazságokkal; ez „esztelen-
ségekkel" ment meghódítani a világot és valóban 
meg is hóditotta azt; ez „esztelenségeket", főleg a 
legnagyobbat, a Szentháromság titkát, — horribile 
dictu ! — hitte és tanította leggeniálisabb férfiainak, 
sőt protestánsoknak is, egész serege, — Irén, Ter-
tullián, Origenes, Vazul, Ágoston, Jeromos, Nagy-
Grergely, Anzelm, Nagy-Albert, aquinói Tamás, 
Descartes, Bossuet, Leibnitz, 4) Kepler, Fénelon, 
Newton 5), Enler, Lacordaire, kiknek gyönyörű esze 

3) Prot. T. Sz. 138 1. 
4) Loihnitzet S. D. gyanúsítja, de igazságtalanul ; ö 

u. i. Hessen-Rheinfels Ernő hgrófnak irja 1684-ben, hogy 
bölcsészeti kételyei a kereszténység titkaira, jelesül a Szent-
háromságra, nem terjednek ki. Wetzer-Welte K.-Lex., Leib-
nitz, 426. 

5) Azt se hiszem, (bocsánat magyar őszinteségemért ! 
de aki egy helyen túloz, csal, rágalmaz, annak más holyen 
se tudok hitelt adni), hogy, mint S. D. úr állítja, Galilei és 
Newton szerint az Isten testté létele és az orthodoxia néze-
tei (melyek?) teljesen ellenkeznek a természet törvényei-
vel. Fájdalom ! nem áll rendelkezésemre nagyobb biblio-
théka, nem tekinthetek be Galilei és Newton munkáiba; de 
azt tudom, hogy még a hirhedt,Encyclopédie' is (y verduni 
kiadás, 30 k. 319. 1.) ezt irja Newtonról: „II était ferme-
ment persuadé de la révélation. Une preuve de sa bonne foi, 

40* 
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a mienket (értem t. i. a magamét, Bost lelkészét és, 
hogy a Kleeblatt teljes legyen, S. D. úrétj messze 
felülmúlja, kiknek bámulatos tudománya mellett a 
mienk igen-igen szerény alakot ölt, kiknek közelé-
ben mi mind a hárman valóságos pygmaeusok va-
gyunk és kiknek hitét, kiknek tudományát, mégis 
S. D. úr szörnyű tudományos arczczal a tudatlan 
tömeg hittárgya gyanánt decretálja. Az „esztelen-
ség" énbennem van meg és pedig nem is homeopa-
thikus adagban, ha azt tehetem fel, hogy az úr Jé-
zus — ez örök bölcseség — alkotta kath. egyház 
és ped'g saját érdekében esztelenségeket kohol, 
ezeket tanitja folyton csaknem kétezer éven át és 
ritka lángelméit középkori sötétségének rémes ko-
boldjai által annyira hatalmába ejti, hogy ezek is 
alázatos trinitáriusok vagyis, a mai felvilágosultság 
terminus technicusát használva, Finsterlinge, ma-
gyarul — legalább Bost és comp, szerint — eszte-
lenek lesznek. S. D. úr azon gyanusitását pedig, 
hogy „akik a Szentháromságot vallják, azok is in-
kább csak azt hiszik, hogy nekik ezt hinniök kellene1', 
keresztény magyar szivem egész indignátiójával 
visszautasitom, azt jegyezve meg, hogy az ilyen 
gyanusitások által az ember csakis önnönma-
gát bélyegzi meg. Van a kath. egyház papi és 
világi tagjainak is józan esze és becsületes szive ; e 
két szép tulajdont nem monopolizálja a protestan-
tismus; ész és sziv tekintetéből a trinitáriusok kö-
zül számtalanan állják ki a versenyt S. D. úrral , 
sőt geniálisabb férfiakkal is; tiszta, kristálytiszta, a 
viz, melyet mi magunk számára meritünk és melyet 
a népnek nyujtunk ; a nép maga is személyesen kö-
zeledhetik az élet vizéhez, olvashatja, olvassa is, a 
bibliát, — magam is adtam néhány év előtt hiveim-
nek egyet, — csak azt kivánja és pedig nagyon is 
bölcsen az egyház, hogy a hivek jegyzetekkel ellá-
tott bibliát olvassanak, mert — már csak szép az 
őszinteség ! — énmagam is, habár hirtelenében nem 
is tudnám elszámlálni, hogy hány iskolába jártam 
és habár — tanáraim megelégedéséből Ítélve — az 
úr Isten jó észszel áldott meg, legyen neki ezer hála 
érte! a szent irásnémely, tán sok, igen sok, helyének 
értelmezésénél ugyancsak fenakadnék és legfelebb 
hebegni tudnék. Hát még a szegény nép mit tenne 
vele magyarázó jegyzetek nélkül? . . . Ne gyanú-
sítsák, uraim, a kath. egyházat; van annak szép 
esze, van mély belátása; tanitasában pedig oly éles 

c' est, qu' il a commenté 1' apocalypse." L. Wetzer-Welte 
K.-Lex. Newton, 824. 1. 

logica fekszik, melylyel semmiféle más vallásfeleke-
zet a procul se mérkőzhetik. Ez egyház az isteni 
kinyilatkoztatás positiv és az észnek, a józan észnek, 
alapján állva tanította, magyarázta, az Isten egysé-
gének és háromságának titkát és hogy tanitását le-
hetőleg érthetővé tegye, tehát hogy tanitásának 
czélját érje, a titkot leginkább megközelitő emberi 
fogalmakba, emberi szavakba, öltöztette. Hol tiltotta 
ezt meg az úr Jézus? Nem parancsolta-e meg egy-
házának, hogy t a n i t s o n minden nemzetet? Nem 
kötelessége-e a tanitónak magát é r t h e t ő v é t e n n i ? 
Vádolható e csalásról, ha elismert igazságok rövid 
kifejezésére praegnans szólamokat használ ? . . . Hogy 
engem a gyermek megérthessen, felfogásához kell 
alkalmazkodnom ; innen van, hogy az úr Isten is, 
kihez képest mi mind mind csak dadogó gyermekek 
vagyunk, hozzánk alkalmazkodik, felfogásunkhoz 
leereszkedik, velüuk, általunk, megérthető emberi 
nyelven beszél; nekem is tehát viszont a gyermek 
ő s z i n t e s é g é n e k és a l á z a t o s s á g á n a k szár-
nyain kell az úr Istenhez közelítenem és kinyilat-
koztatását őszintén, alázatosan, elfogadnom úgy, mint 
azt egyháza által taníttatni parancsolta. 

(Vége köv.) 

Primás ő herczegségének a házassági hirdetések ismétlé-
sére vonatkozó rendelete. 

Vigor bannorum nuptialium sive proclamationum, si 
illas matrimonialis copulatio non sequatur, post aliquod 
tempus sic exstinguitur ac cessât, ut si post effluxum bujus 
temporis iidem desponsi matrimonialiter copulari cupiant, 
denuo promulgandi sint, quasi nunquam denunciati fuissent. 
Cujus quidem provisionis sive dispositionis ratio in propatulo 
est. Evenire nempe facile potest, ut desponsi occasione pri-
marum proclamationum ab omni impedimento matrimonial! 
immunes, tractu temporis, quod ab illis proclamationibus 
effluxit, impedimento cuipiam innodentur, quod nonnisi per 
proclamationes detegi queat. Quaesitum a me fuit, quantum 
et quale sit illud temporis spatium, quod si effluxerit, quin 
promulgati desponsi nuptias celebraverint, proclamationes 
sive banna iterari debeant? Relatum mihi una est diversam 
eatenus in Archi-Dioecesi observari praxim non sine gravi 
incommodo nonnullorum parochorum, eorum vero in specie, 
qui ad breviorem temporis tractum proclamationum vigorem 
restringunt. Petebatur denique a me, ut indicarem normám, 
quae in hoc ecclesiasticae disciplinae capite ab omnibus te-
nenda ac observanda sit. 

Ante a. 1858. nulla circa hoc objectum diversitas in 
hac Archi-Dioecesi observabatur; noverant omnes, quia in 
Rituali Archi-Dioacesano legerant, sequentem dispositionem: 
„Si v e r o i n f r a d u o s m e n s e s p o s t f a c t a s d e n u n -
c i a t i o n e s m a t r i m o n i u m n o n c o n t r a h a t u r » 
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d e n u n c i a t i o n e s r e p e t a n t u r , n i s i a l i t e r E p i -
a c o p o v i d e a t u r." Vigorem itaque ac valorem proclama-
tionum sive denunciationum matrimonialium ultra duos 
menses extendere nulli Curatorum licuit, sed si extenden-
dus fuit, id nonnisi venia ordinariatus, ad quem scopo hoc 
remonstrabatur, factum est. Hanc praxim indubie alteravit 
lex civilis matrimonialis a. 1850. praescripta, cuius dispo-
sitioni conformiter Instructio pro judiciis Ecclesiasticis 
quoad causas Matrimoniales eodem anno 1850. édita §-o 64. 
sic statuit: „Iterandae sunt proclamationes, quando intra 
sex post eas peractas menses matrimonium non contrahatur 
vel et minori elapso tempore renovationem Episcopus im-
peret." 

Siquidem autem lex civilis matrimonialis post 20. 
Octobris 1860. in Hungaria eviluerit, praedicta vero Instru-
ctio vim legis nunquam habuerit, suapte sequitur disposi-
tionem legis civilis et praedictae Instructionis normae instar 
deservire non posse, sed normae instar ab omnibus et sin-
gulis DD. Curatis observandam esse praecitatam Rituális 
Archi-Dioecesani praescriptionem, Rituális, quo caput, 
Mater et Magistra omnium in Orbe Ecclesiarum, Romana 
nimirum, utitur praescriptioni prorsus conformem, eo suapte 
intellecto, quod si in particularibus quibusdam casibus gravia 
argumenta suadeant, ut proclamationes seu banna nuptialia 
non iterentur, DD. Curatis integrum sit, impetrato Ordi-
nariatus annutu, a repetitione promulgationum praescindere. 

Strigonii, die 24-a Április, 1872. 
Joannes m. p. Archi- Episcopus. 

Egy fájó nemzeti kérdés a csángó magyarok ügyében. 

Sokáig, igen sokáig, gondolkodtam, hogy mikor szól-
hassak a bukovinai és moldvai csángó magyarok iskolai 
ügyeiről ; de, megvallom, eddig alkalmas pillanatot nem 
találtam, mert azon politikai életükről adott vázlatok után 
tapasztalt megfoghatlan közönyösség, mely a nemzet s 
különösen kormánya részéről nyilvánult oly ügyben, mely 
ma fontosabb és elodázhat lanabb, mint valaha, — mondom, 
a megfoghatlan közöny, mely önvéreit veszni hagyja, — 
már csaknem elvette bizalmamat és kedvemet a fárad-
ságtól, melyet azok érdekében ezer örömmel tennék, ha 
abból részükre csak egy kis jót is remélhetnék. Ma a 
dolog egészen megfordítva van keleti testvéreinket illető-
leg, mint a múltban ; akkor vándorbotot vett a magyar 
s bejárta Kelet legnagyobb részét, mert fájt, hogy testvér 
nélkül látja magát az európai nemzetek sorában s meg 
akarta magát nyugtatni, hogy nem árva, — vannak, kik 
bújában és örömében egyaránt osztoznak. Ma nem ő 
megy keresni, — a testvér ad életjelt magáról, ez keresi 
fel az anyahoni testvért, kérve, hogy emlékezzék meg róla 
jó dolgában. 

Az eddigi tapasztalatok azt látszanak bizonyítani, 
h o g y a z a n y a nem a k a r j a m e g é r t e n i ( á r v a -
s á g r a ) m o s t o h a s á g r a k á r h o z t a t o t t g y e r m e -
k é t . Felfordult világ biz ez. 

De haladunk és a haladás ma a világpolgárság szen-
velgése alatt minden kebeldolgot elodáz. 

De térjünk tárgyunkhoz. 
A bukovinai és moldvai csángók iskolai ügyéről, 

állapotáról, akarok szólni. Szavam ma is az, ami volt, t. i., 
a csángók mind egyházi, mind iskolai, ügyeikben árvák, 
elhagyottak, úgyannyira, hogy ők e tekintetben ritkítják 
párjukat a földön. 

Papjaik nagyrészt olaszok, kik a nép nyelvét ennél-
fogva nem értik és mégis jó lelkiismerettel húzzák a bene-
ficiumot; magyarajku csak 5 van 38—40 parochián. 

Az olaszok mindent megtesznek, mi zsebeiket illeti 
s mindent mulasztanak, mi a nép nemzetiségét, vallását, 
illeti. A román kormány bennük tehát mindazt birja, amit 
akar , mind megannyi eszközt a beolvasztás sietteté-
sére, — ami, fájdalom ! lassan, de biztosan, halad sötét 
czélja felé. 

A magyarajku lelkészek minden tevékenysége egye-
dül a templom szük falai közé van szorítva. Az elemi isko-
lákban se müveihetik magukat a szegény csángók, kivéve 
egy-két helyen, hol a Szent-László-társulat fizeti a magyar 
tanitót és látja el az iskolát a szükségesekkel ; a tanítók 
majdnem mind a kormány emissariusai, kik nem taní-
tanak*), hanem inkább helyet foglalnak, hogy ne legyen 
helye magyar tanítónak önvéreit képezni. 

Lehetne a román kormány egy kis tekintettel a 
magyarok irányában ; hisz nálunk a román testvérek 
egyenlő jogokat élveznek velünk, birnak sajátnyelvű tan-
intézetekkel s mindennel, mi őket nemzetiségük megőrzé-
sére és ápolására képesekké teszi. 

A román kormánynak mindenosetre joga van kívánni, 
hogy az ország nyelvét tudják; de arra nincs, hogy az első 
elemeket a gyermek no tanulja anyanyelvén. 

Ma bármely kormánynak se kellene valamely ha-
talma alatt levő idegennemzetiségű nép beolvasztására 
törekednie, hanem igenis arra, hogy művelődjenek és saját 
nemzetiségük megtartásával barátjai és jó polgárai legye-
nek az országnak, melyet születésükkel hazájuknak rendelt 
végzetük. 

„Ha mi a nemzetiségeket megnyerni akarjuk,— mondja 
Deák Ferencz, — ennek nem az az utja, hogy őket minden 
áron megfoszszuk nemzetiségüktől, hanem az, hogy velük 
viszonyainkat megkedveltessük. Mert kiirtani akarni őket 
istentelen barbárság volna még akkor is, ha nem volnának 
oly számosan. Ellenségeinkké tenni őket nem fekszik érde-
künkben; tehát arra kell törekednünk, hogy együtt és egy-
más mellett minél jobb egyetértésben éljünk." Jó volna, ha 
a román kormány tekintetbe venné hazánk bölcsének e 
nézetét ! Igen, az volna jó, ha a kormány hagyná, hogy 
műveljék magukat a csángók... Azonban e tekinteteta román 
kormány, mint magasabb czéljaival ellenkezőt, félre teszi 
s ő halad kezdett utján, ismerve és tudva a magyar fenkelt 
szellemét, ki mindenkiben tiszteli az erényt, mely által 
ősei nyelvét, szokásait, megőrizni törekszik, — de sejtve 
egyszersmind azt is, hogy nem sokat törődik, ha váljon 
vérei nemzetisége veszélyeztetik-e vagy se? . . . . 

*) Mert én azt nem nevezem valódi tanításnak, ahol a gyermek 
nem érti tanítóját ós viszont. De azért tanítanak ők és addig beszélnek, 
mig a szegény csángó gyerek mégtanul kotyogni s aztán a czél elérése 
nem nehéz. 
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Nincs 200,000 magyarnak egyetlen egy tanintézete, 
hol legalább tanítókat képeznének, kik aztán a nemzetiség 
fentartói lennének s megakadályoznák a szembeszökő pusz-
tulást ! Nincs. De mit beszélek felsőbb tanintézetről ott, hol 
még r e n d e s m a g y a r e l e m i i s k o l á k s i n c s e n e k 
a k o r m á n y j ó v o l t á b ó l ? P u s z t u l u n k l a s s a n -
k é n t , p u s z t u l u n k . . . N i n c s , k i m e n t ő s z á l a t 
d o b j o n . . . M á r Jerney 40,000-et siratott meg 25 év 
előtt. Hát azóta hányan merülhettek el — a magyar közö-
nyössége miatt — az elnemzetlenités fertőjében, kiket csak 
a nemzet geniusa könyez !... Utolsó (1870) otthon létem al-
kalmával megfordultam bizonyos román mezővárosban hol 
több oláh val találkoztam, kik magokat magyaroknak vallot-
ták s midőn kérdém, hogy feledhették el anyanyelvüket, nem 
szólottak, de annál többet beszélt a szemeikben csillogó köny. 
Ez is egyik eredménye a magyar iskola hiányának. 

Mi meghagyjuk mindenkinek a magáét ; mindenütt 
nagylelküoknek mutatjuk magunkat ; de a magunkéval, fáj-
dalom, nem sokat törődünk, pedig jön idő, — mit Isten ne 
adjon, — midőn vétkes önhitegetésünket keserűen megbán-
hatjuk ; de késő lesz már . . . . 

De beszéljünk valamit azokról is, kik legközelebb 
vannak hozzánk és ép azért legelhagyottabbak. Igen, a 
bukovinai magyarokról, kik 1777 óta az osztrák kormány 
alatt vannak, de kik százévi ottlétük hosszú ideje alatt 
egész 1848-ig feledve voltak; miután pedig meggyőződött a 
rnendent egy kalap alá hajtó kormány, hogy ezekkel nem 
lehet nemzeti szivóságuk miatt boldogulni, magukra hagyta. 
Igy találta őket 1867, midőn ők is számításba jöttek. 

Iskoláik és templomaik nagyobbrészt nyomorult álla-
potban vannak; ezt már az is bizonyítja, hogy évek ótakö-
nyöradományokra szorultak ; a józseffalvi templom egyedül 
azokból épült egész a befödésig. Iskolájáról nem szólok, mert 
annak nincs párja tán a föld kerekségén. Télen tanulnak 
valamit és tavasz nyiltával megszűnik a rendes tanitás, 
mert a tanitónak, ha élni akar, szántania és vetnie kell. 
Fizetése évenkint 95 frt. 40 kr. azaz kilenczvenöt forint 
40 krajczár. Tény. 

Fogadj-Istenen semmi sincs, se templom, se iskola. A 
gyermekek ugy nőnek fel, mint a fa az erdőben. Igy volt 
ez régóta és igy van ez ma is. Sokan furcsának ta-
lálják állításaimat, de így van. Tényekkel is tudnék 
szolgálni . . . . 

Az osztrák kormány kapott jó leczkét 66-ban s ipar-
kodik is a népnevelést előmozdítani minden irányban. A 
magyarok mégis ott vannak, a hol voltak, iskoláikat illető-
leg. Az 1870-iki franczia-porosz háború is leczkéül szolgált 
a kormánynak, de maguk a francziák is bevallák, hogy őket 
a porosz iskolatanitók verték meg. Tudja tehát vagy tud-
hatná a kormány, hogy ma a szellemi fenség győz és nem a 
szurony és mégis a régi taktikát követi sok helyen. 

Van tanfelügyelő a magyar iskolák számára is és javít, 
a hol lehet és szeretnők hinni, hogy a kormányt eddigi 
mulasztásaiért megkeresi s nem fogja eltűrni, hogy egy 
magyar község, minő Fogadj-Isten, melynek fele másnemze-
tiségű, még továbbra is nélkülözze a nevelés áldásait ! 

A kormánynak nem kellene csak törvényt alkotni, de 
érvényesíteni is mindenütt, hol a szükség kívánja . . . 

Ilyesmik tapasztalhatók lépten nyomon az osztrák 
birodalom egyik féh'eeső tartományában, Bukovinában és 
a magyarok közelében. A magyar kormány nem tartja érde-
mesnek megtudni, hogy és mint vannak azon testvéreink, 
kik legközelebb állanak hozzánk, de kik mégis elhagyottak 
iskolai tekiutetben; pedig ha oly alkalom nyilt volna ön-
művelődésükre, minő nem nyilt, akkor bizonyára ők volná-
nak a németekkel, csekély számuk daczára is, a hangadók. 

Hiába . . . A magyar önmagát feledi könnyelműen 
testvéreiben ! Nem régiben (alamizsnáért) segélyért folya-
modtak a bukovinai magyarok nemzetiségük megmentésére 
építendő templomra és iskolára. Kik gyűjtenek? Egypár 
vidéki lap, Egri Népújság, Jász-Kunság, Nagyvárad, Bihar. 
A központi sajtó terén a Szabad Egyház és a jónevü Hír-
mondó népújság; a nagyobb lapok nem hivj-ák fel a figyel-
met vagy ha igen, akkor is csak egyszerűen mogemlitik.... 
És kik adakoznak ? Szegény papok, tanitók és a szegény 
nép ! . . . 

Ilyen a lelkesedés a nemzeti ügy mellett, ilyen a szűk-
markúság árva testvéreinkkel szemben ! 

Pedig most tehetne a magyar és tennie kellene is; 
hisz a természet is utalja, hogy midőn a szláv elemek ezred-
éves kapcsokat kezdenek széttörni, egyesüljön a hü nemze-
tiségekkel és biztositsa, mentse meg, önvéreit legelőbb. S 
mivel tehetné inkább, ha nem azzal, hogy filléreivel járulna 
azok templomi s iskolai czéljaira minél többször ? 

A magyar kormány részéről eddig semmi se történt 
a keleti testvérek állapotának enyhítése érdekében ; de 
hiszszük, hogy hazafias törekvése erre is kiterjed. E részben 
gróf Andrássy külügyéi- úrtól legtöbbet remélünk. Vajha 
örülni tudnánk reményünk teljesülésének! 

Itt az idő, ébredj Árpád fia ! 
László István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RÓMA. A k a t h o l i k u s é r d e k e k e l ő m o z d it á-

s á r a a l a k u l t t á r s u l a t . (Vége) Ezek után, röviden egy-
befoglalva az eddigieket, a társulatnak működését hármas 
szempontból tekinthetjük, úgymint a belrendezés, a kül-
terjedés és a többi hasonczélu vagy irányú társulatokhozi 
viszonyának szempontjából. 

A társulatnak belrendezése nehéz és tövises munka 
volt. Jelenleg azonban az ügyek már mind a legjobb rend-
ben folynak és a t e v é k e n y és p á r t o l ó tagoknak szá-
ma több ezerre rúg, kik közt számos bibornok, herczeg, 
patrícius, püspök, de még sokkal több polgár és kézmü-

» ves is, van. 
A társulatnak az örök városban való működését har-

mincz helyi bizottság, minden plébániában egy, közve-
títi. Az ezeken kivül még létező négy osztály, úgymint a 
s e g é l y e k , az i s k o l á k , a m ű v é s z e t és i p a -
r o s o k és a f i a t a l s á g osztálya, melyek, mint mái-
nevük is mutatja, azzal foglalkoznak, hogy az elszegé-
nyedett vagy egyébként koresetképtelen volt pápai kato-
náknak, művészeknek vagy iparosoknak felsegélyzéséről 
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vagy a gyermekeknek és felserdültebb fiatalságnak tanít-( 
tatásáról s minden rosztóli megóvásáról gondoskodjanak. 
Legujabban arról van szó, hogy női osztályokat is szervez-
zenek. 

Az alapszabályok szerint a társulat köteles közös 
találkozási helylyel és irodalmi közlönynyel birni. Az első 
Borromeo bibornoknak palotájában van, minthogy ő emja 
eléggé kegyes volt a társulatnak e czélra saját családi bir-
tokát képező palotájának egy részét rendelkezésére bocsá-
tani. A másikat illetőleg tudják a rómaiak s tudja az egész 
katholikus világ, mily serényen, mennyi buzgalommal, de 
menynyi kitűnő eredménynyel is, tölti be helyét s futja meg 
pályáját a — „Voce della Veritá." Legujabban meg egy 
kápolna berendezésének eszméje pendittetett meg. 

A mi a társulatnak külterjedését illeti, mondhatjuk, 
hogy a sokféle rágalom s megtámadtatás, melylyel az 
mindjárt keletkezésekor a liberálisok részéről találkozott, 
épen csak arra szolgált, hogy sorait egyre sűrűbbekké 
tegye, amennyiben épen ez számos jó katholikust Európának 
majdnem minden országából arra birt, hogy társulati 
tagokul Írassák be magukat. Igy vannak eleddigis 
már fiókegyletek Velletri, Grottaferrata,' Frascati, Monte-
Compatri, Siena , Viterbo , Cagliari , Velencze , Ter-
racina, Palermo, Lyon és Páris városokban, számos párt-
fogó tag pedig Francziaországon kivül még Portugalliaban, 
Spanyol-, Német- és Angolországban, kiknek mindegyike 
egyik vagy másik fiókegyletnél beirva van. 

Az ekként terjedelmesen leirt „a katholikus érdekek 
előmozditását czélzóelső római társulat," természetes, hogy 
legott keletkezésekor a többi hasonirányu testvérületekkel 
összeköttetésbe lépni iparkodott. Ez deputatiók utján történt, 
melyeket részint a külföldi egyletek Rómába, részint az 
egyesitett olasz egyletek külföldre küldtek találkozás , 
ismerkedés és az összeköttetések megindítása végett. Ekként 
keletkeztek a grumoni, velenczei és einsiedelni congressus-
szerű katholikus gyűlések. 

Servire Domino Christo, — ez a társulatnak jelszava és 
czélja ; — mennyii-e felelt meg eddig e kettőnek, azt ítélje 
meg a szíves olvasó maga; mi részünkről azt reméljük, hogy 
Isten segítségével megfelolend mindkettőnek mindenkor ! 

PERSIA. A k e r e s z t é n y s é g n e k j e l e n l e g i 
á l l a p o t a . (Vége.)*) A régi szertartásból vajmi kevés ma-
radt fen a nestorianusoknál. Igen kevés pap mondja már a 
régi szokás szerint az officiumot s misézni is csak nagy rit-
kán szoktak. Egyébiránt jobb volna, ha nem is miséznének, 
mert alig képzelhető szomorúbb látvány, mint ha egy nesto-
rianus pap misézik. Kehelyül valami roszul kiólmozott réz-
edényt, néha cserépedényt, használnak ; ruháik merő rongy 
és piszok; templomaik se külömbek akár a külalakot, akár 
a belső csint, tekintjük. A kivételek e tekintetben igen rit-
kák. Továbbá a nestorianusok nem is consecrálnak, mert 
misemondó könyveikben nincsenek ott a consecráló szavak, 
sőt ők azt mondják, hogy ha ott volnának is, még se kel-
lene azokat használni, mert a közönséges ember nem mond-
hatja hazugság nélkül : ez az én testem, ez az én vérem ! — 

L. Religio 36. sz. 

Hlyen a nestorianusok hittudománya, teszi hozzá tudósítónk, 
ki személyesen jelen volt, midőn a jelenlegi patriarcha, Mar-
Guriel, e tételt fejtegette s a maga módja szerint bebizonyí-
totta. Ez azonban korán se akadályozza őket abban, hogy 
a legszentségesebb oltári szentségről azt ne vallják, misze-
rint az Krisztusnak valóságos teste és vére s ha valaki azt 
kérdezi tőlük, miként lehet ez, midőn ők a consecráló for-
mulát elvetik, azt felelik, hogy ez az összes liturgiának 
közreműködése és hatása által történik, mint ezt ugyan-
csak a patriarcha a fenemlített alkalommal mondta. Az úr 
vacsoráját mind a két szín alatt szolgáltatják ki, hanem 
kivételnek is engednek helyt, amennyiben azoknak, kik 
nem szivelik a bort, például nőknek vagy gyermekeknek, 
egy szín alatt is adják. 

Nincs nyomorultabb látmány, mint valami nagy egy-
házi ünnepély a nestorianusoknál, főleg olyan, melyen a 
„hivek" az úr vacsoráját veszik. Ez leginkább a bucsúna-
pokon történik, melyek épozért a leglátogatottabbak is. Ily 
napon az egész tömeg a templem előtt — tánczol furulya s 
dobszó mellett, míg odaben a sötétté tett templomnál is még 
piszkosabb szentélyben a pap misézik néhány öreg ember 
s vén asszony előtt, kiknek már nincsen kedvük tánczolni. 
Egyszerre, midőn a misének már vége van, kiáll egy a 
segédkezők közül a templom ajtaja elé s teletorokkal kiáltja: 
„Jertek, kijött már a Kouz-Bana azaz vége van már a mi-
sének. Kezdődik az áldozás! Akkor az egész tömeg egymás 
hátán berohan a templomba ; ütik, verik, rúgják, láb alá 
tapossák, egymást, mindegyik első akarván lenni az oltár-
nál. — Befejeztetvén az áldozás, a hálaadás ott történik, 
ahol a készülés, — kün a templom előtt ; — a pap pedig a 
megmaradt bort a templom falára önti, a hátralevő kenyér-
darabokat egyszerűen valami szögletbe dobja s vége van 
mindennek Nem ritkán történik, hogy a többi nép-
pel együtt holmi fiatal muzulmánok is berohannak a tem-
plomba, kiket nem hogy elodáznának az oltártól, hanem a 
pap ezáltal még különösen megtisztelve érzi magát, ha a 
keresztény szentségből a pogányoknak is juttathat. 

Látni ebből, hogy a persiai nestorianus papság min-
den tekintetben igen silány lábon áll. Jelenleg még csak 
egy püspöke van, a fenemiitett Mar-Guriel, ki Ardichai 
nevű faluban székel s bizonyára a legutolsó s leghaszonta-
lanabb ember volna egész nyájában, ha nem birna egy 
testvéröcscsel, ki még roszabb nálánál. Ezon fesletter-
kölcsű fiatal ember, ki jelenleg szerpap, minden bizonynyal 
utódja is lesz, miért már most is a Hatar-Kursi, székőr, 
czimét viseli. Hogy az alrendü papok se jobbak, az termé-
szetes ; egytől egyig simoniakusok, részegeskedők, vesze-
kedők. Mindnyájan házasok s annyiszor házasodnak, ahány-
szor előbbeni feleségük meghal. Tudósítónk egy papot 
ismert, ki harmadizben testvérgyermekét vette nőül, ki mái-
mással eljegyezve volt. A tisztelendő maga áldotta meg 
házassági frigyét s mivel belátta, hogy egyszerre nem áll-
hat az oltár lépcsőinél mint arájának vőlegénye s mint pap, 
azért bölcseségében azon praktikus ötletre jutott, hogy len 
kalapja által képviselteié magát, míg saját maga fen az 
oltárnál nagy komolysággal nestorianus szertartás szerint 
a végtelen hosszú házasságáldási imákat elmondta. Minő a 
nestorianus papoknak műveltségi állapota, arra nézve az 
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eddigiek után talán nem is kell több szót vesztegetni. Elég 
ahoz, hogy a tudósok közülük azok, kik a szokásos imá-
kat folyóan le tudják olvasni, ha nem is értik, mit olvas-
nak ; de a túlnyomó többség se az egyiket, se a másikat, 
nem tudja. Képzelhetni ebből, mennyi bajt okoznak épen e 
nestorianusok a katholikus hittéritőknek ; de látni azt is, 
mily végtelenül szükséges, hogy végre ezek számára is 
keljen a hitnek éltető napja. 

A p r o t e s t á n s o k . Nehéz volna megmondani, hány 
nestoriano-protestans van jelenleg Persiában. Sőt a szerint, 
mit most itt látunk, kételkedhetnék az ember, váljon léte-
zett-e valaha itt igazi protestáns. Mert tény, hogy a legré-
gibbek, legbuzgóbbak, közölük most egyszerre missiona-
riusaik ellen fellázadni kezdenek s pedig meglehetős nagy 
lármával ; mert azt mondják, hogy ők soha se akartak a 
methodista felekezetbe lépni, hanem a „nagy" protestantis-
musba, holott missionariusaik mind methodisták. Ok tehát 
rászedetvén, most ismét nestorianusokká akarnak lenni, mi 
azonban nem akadályozza őket abban, hogy tömeges peti-
tiókat ne küldjenek Londonba, melyekben anglikán missio-
nariusokat kérnek, mert azt hiszik, hogy az anglikanismus 
és nestorianismus mindegy. 

De ha voltak is talán néhányan igazi methodisták 
a persa nestoriano-chaldeusok közt, kérdezzük, miben ál-
lott ezeknek „megtérése" ? Mi volt ennyi eröködésnek, 
ennyi költségnek, mondhatni ennyi pénzpazarlásnak, valódi 
eredménye? Ezen protestáns missio évek hosszú során át 
külsőleg legvirágzóbb állapotban volt ; a mi kigondolhatót 
emberi segélyeszköz előteremteni tudott, az mind rendel-
kezésére állott, számos és gyakorlott személyzet, száz meg 
száz benszülött segéd, nyomda, mindennemű tartalmú s 
alakú könyv, jól rendezett hálózata az iskoláknak, melyek 
az ourmiahi térségen túl messze behatottak a hegyek közé ; 
pénz, a mennyi kellett s pártfogolás határ nélkül . . . . s mi 
hasznát vették mindez eszközöknek, mindezen pénznek s 
főleg mindeme protectiónak ? E kérdésre a kath. missiona-
riusok s ezeknek hivei, de még a nestorianusok s a muzul-
mánok is, nagyon tudnának felelni. Hanem hát sok volna s 
untató az üldözéseknek, az erőszakoskodásoknak, a bebör-
tönözéseknek, a botozásoknak s legjobb esetben, a pénzbeli 
birságoknak hosszú sorát végig elmondani. S mire mindez ? 
mit eredményeztek ezen dicső eszközökkel 35 hosszú év 
alatt? Azt, hogy néhány tuczat embert istentelenné tettek 
s a kath. egyház dühös, mert vak, ellenségeivé, de protes-
tánssá egyet se. 

Ez hü képe a persiai nestorianismusnak s protestan-
tismusnak. 

* rófot, a nevezett társulat tanácsosát s az ünnepek meg-
szentelését előmozdító társulat elnökét ugyanazon rend 
középkeresztjével diszitette fel. 

— Az olasz parlament az oktatásügyi minister elő-
terjesztésére az összes olasz egyetemeken levő theologiai 
karokat feloszlatta. Váljon a liberális olasz parlament eljá-
rása nem lesz-e ragadós más országokra nézve is, melyek-
ben a liberalismus főezerepét játsza ? Vederemo. 

— Belgiumban ismét megkezdődtek a búcsújárások 
a szentatya érdekében. Május 6-án Notre-Dame-Kerselaerbe, 
a boldogságos szűz kegyhelyére, negyven plébániából za-
rándokoltak a hivek lelkipásztoraik vezetése mellett. Az 
Összes ajtatoskodók száma meghaladta a negyvenezeret. 

— A franczia kormány Harcourt grófot londoni 
nagykövetté nevezvén, helyébe Bourgoigne bárót küldte a 
szentatya oldala mellé, Ausztria-Magyarország pedig Kü-
beck bárót. Poroszország Hohenlohe bibornokra akarta 
Németország képviseltetését bizni, de a szentatya e tervbe 
bele nem egyezett. — Azt gondoljuk, hogy a ravasz Bis-
mark bizonyos alattomos czélok elérése tekintetéből csele-
kedett így, mert azt előre is tudhatta, miszerint a pápa nem 
fogja megengedni, hogy egy pap, pápai alattvaló, legyen 
egy külföldi protestáns birodalom képviselője, jöhetvén igen 
gyakran oly helyzetbe, hogy vagy a papnak vagy a képvi-
selőnek kellene lelkiismerete ellen cselekedni. 

— A szentatya azon nyilvános kihallgatásokat, me-
lyeket minden vasárnap adott, az orvosok tanácsára a nyári 
idényre beszüntette. Most csak magány kihallgatásokon 
fogja fogadni azokat, kik hozzá járulni óhajtanak. 

— A bécsi Szent-Mihály-egylet felhívást intézett 
Ausztria katholikusaihoz, hogy a nyár folytán a bold. Szűz 
kegyhelyeihez zarándokoljanak, kérve Istent, hogy az egy-
ház megpróbáltatását megrövidítse. Az egylet egyszersmind 
a ft. püspökökhez is fordult ez ügyben, kik a szándékot 
pártfogolják s többen már kegyhelyeket is kitűztek, a 
papságot s híveket a zarándoklásokra fel is hívták. így tett 
Rauscher, a boldogult Fessier, Schvarzenberg, Zwerger stb. 
Ez utóbbi Mária-Zellbe maga vezet körmenetet, valamint 
Schvarzenberg St. Margarethenbe. — Csak mi magyarok 
nem veszünk semmi részt ezen vallásos mozgalomban. 

— A franczia hitterjesztő egyesület — Oeuvre de la 
propagation de la foi — félszázados jubileumát ünnepelte. 
Kiemeljük, hogy hitterjesztési czélokra 1871-ben bejött 
5.020,897 frank, míg 1870-ben 4.198,867 frank fordíttatott 
ily czélokra. Valóban bámulatos eredmény, ha Francziaor-
szágnak roppant szerencsétlenségeit veszszük figyelembe. 
A jó Isten azonban nem hagyta az egyletet megszégyenülni. 
Támadtak egyes jótevők, kik határtalan áldozatkészséggel 
pótolták azt, mit a tagok nem voltak képesok teljesiteni. 
Deo gratias. 

Szeretetadományok «szorongatott szentatya, 
a jabilaris pápa, számára. 

V E G Y E S E K . 
— A szentatya Campagnano herczegét, Chigi Mári-

ust, a kath. érdekeket gondozó első római társulat elnökét, 
szent Gergely rendjének nagy keresztjével, Pianciani Adolf 

Összeg a 38-ik számból: 1443 forint 26 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 31 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 3 régi tallér. 

10 Ave Mária 1 ft. — kr. 
Beszédes Mária — ft. 20 kr. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

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

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre helyben s posta, 

küldéssel 5 ft. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 

compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Eel. 27 mart. 1871. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztôneï (terézvá-
rosi plébánián) s Kflrsi 
Sándor nyomdai irodája 
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Pesten, május 25-én 41. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. A Szentháromság és az emberi ész. — 
Mi vigasztalja a katholikusokat ? — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

A Szentháromság és az emberi ész. 
(Vége.) 

Igen, de hogy fogadhatják el mégis okos em-
berek a gyermek őszinteségével és alázatosságával a 
Szentháromságot, mikor „mások (Strausz) határozot-
tan kijelentik, — ellenveti S. D. úr, — hogy aki a 
Quicunque-symbolumra megesküszik, az megtagadta 
az emberi gondolkodás törvényeit" ; sőt mikor maga 
S. D. úr is e symbolumban „szégyenletes idétlensé-
geket, absurditásokat", lát? Igy az athanáziusi hit-
forma szerint „mindenható az Atya, mindenható a Fiú, 
mindenható a Szentlélek is; de nem 3 mindenhatók, 
hanem egy mindenható. Isten az Atya, Isten a Fiú 
Isten a Szentlélek is; de nem 3 istenek, hanem csak 
egy Isten." Itt három Isten, három mindenható, em-
líttetik és mégis csak egy Isten, egy mindenható, állit-
tatik ; hogyan férhet meg e „szégyenletes idétlen-
ség, ez absurditás", az emberi gondolkodás törvényei-
vel ? Hogy lehet három egy és egy viszont három ? 
Nem ellenmondás-e ez ? . . . Mi az Atyát, a Fiút és a 
Szentlelket, külön nevezve, Istennek és mindenha-
tónak hiszszük és valljuk azért, mert az Atyának, 
Fiúnak és Szentléleknek egy és ugyanazon lényege, 
természete, van és mert e három isteni személy 
egyikét se lehet a lényegtől elválasztani, levén az 
bennük egy és megoszolhatlan; de ha g o n d o l a t -
b a n mégis az isteni személyeket az egy isteni lé-
nyegtől elvonva tekintjük; úgy az Atyában li csak 
az atyaság, a Fiúban csakis az Atyától való titok-
teljes születés, a Szentlélekben pedig csupán az 
Atyától és Fiútól való örök származás, viszonya ma-
rad fen, egyéb semmi. Egy tehát az Isten, mert egy 
az Isten lényege; egy a végtelen észszel és minden-

ható akarattal felruházott isteni természet; de benne 
három személyt vagy, miután e személyek közötti 
minden különbség csakis az egymáshozi viszonyon, 
létezési módozaton, alapszik, három viszonyt, három 
létezési módot, különböztetünk meg. Hol itt a szé-
gyenletes idétlenség, hol az absurditás ? . . . Az em-
beri lényeg, az emberi benső természet, bennünk is 
mindnyájunkban csak egy és ugyanaz ; de a szemé-
lyekben ép azéit, mert véges, korlátolt, megosztva, 
megsokasítva, van ; az Istenben is, kire az emberben 
létező tökélyeket vég és határ nélkül viszszük át, 
megvan az egy lényeg, vannak személyek is, úgy 
azonban, hogy végtelentökélyű határtalan lényege 
épen azért, mert végtelen, meg nem sokasítható, fel 
nem osztható, hanem a három személyben egy és 
ugyanaz. 

Háromszemélyü egy Istenben való 18 százados (a 
személyek fogalma ugyanis benvan a szent Írás-
ban, ha nincs is meg a burok, a név) hitünk daczára 
nagyon félt bennünket S. D. úr ; de ugyan mitől ? 
Nem kevesebbtől, mint a pogányság polytheismu-
sától; mert szerinte a szentháromsági tan valamint 
„a pogányok hitregéiből ered, úgy polytheismusra 
is vezet." Valóban az bámulatos és komoly megfon-
tolásra méltó, hogy „minden népnél három istenség 
létezik", mint irja Wolf és per longum et latum tag-
lalja S. D. is. Igen, uram, e hármas szám a népek 
istenségrőli fogalmaiban nem lenézendő, nem meg-
vetendő; valami áthagyományozott igazság szolgál 
mindenesetre alapjául '), melyet az emberi ész csak-
nem ösztönszerűleg tartott fen, de saját képzeleté-
nek sallangjaival annyira eltorzított, hogy belőle 
származtatni akarni a kereszténység észszerű Szent-
háromságát igen-igen merész, minden alapot nélkü-
löző, állitás. Ott van a kereszténység Szentháromsága 

') „In quo natura omnium consentit, id veram esse 
necesse est", iria Cicero. 
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nyilván az isteni kinyilatkoztatás könyvében ; nem 
kellett tehát az egyháznak fordulnia a pogányság 
hitregéihez és hogy azokhoz valóban nem is fordult, 
mutatja azon már első pillanatra felötlő különbség, 
mely a kereszténység Szentháromsága és a pogány 
hitregék között létezik. Legközelebb áll hozzánk 
India Parabráhmája vagy Trimuntija, mely a ter-
mészelfolyarn három főmomentumának, t. i. a lét-
rejövés-, létezés- és elenyészésnek istenitéséből és, 
miután az elenyészés ismét csak más létrejövésnek 
tényezője lesz, e három tehát egy és folytonos kör-
ben mozog, ez istenitett momentumoknak egysége-
sítéséből eredt; Brahma a létrejövésnek, a teremtés-
nek, — Yisnu a fentartásnak — és Siva a r o m b o -
l á s n a k , az e n y é s z e t n e k (van-e a keresztény 
Szentháromságban romboló elem, mely éles agya-
rakkal fegyverzett szájából lángot okád, melynek 
nyaka körül emberi koponyák irtózatos ékszert ké-
peznek sat. sat.? . . . L. Cantu világt. II. k. 506. 1.) 
princípiuma; Visnu- és Sivának testben való megje-
lenése, incarnatiója, (csakhogy ez igen-igen prózai 
incarnatio, miután péld. Visnu 1. hal, 2. teknősbéka, 
3. vadkan, 4. oroszlán-ember sat. alakjaiban teste-
sült meg!) szinte e mythus tárgyát képezi. De ki 
mer innen okosan arra vonni következtetést, hogy a 
kereszténység Szentháromsága és incarnatiója is 
az indusoktól vétetett, tehát mythus ? ! Minden nép-
nél, legyen az még oly vad, egy felsőbb lénynek, 
Istennek, fogalmával találkozunk, de elanyagiasitva, 
elferdítve, eltorzitva, a népek sajátlagos gondolat-
menete által, tehát mythologizálva; váljon szabad-e 
innen arra következtetnem, hogy a kereszténység 
Istene is mythus? . . . Jól jegyzi meg erre Mat-
tes: ') „Az indus háromság az, mely a teremtmény-
ben mindenütt kinyomva van és a kereszténység 
istentudatának igazságáról tanúskodik, amennyiben 
azon feltevésből indulhatunk ki, hogy az Isten ma-
gát műveiben úgy, amint van, nyilatkoztatja ki. 
Aki a láma-indiai incarnatio tanában nem ismeri fel 
egyikét azon számtalan ujjmutatásoknak, melyek 
Krisztus Urunkra való vonatkozással mind a po-
gányságban, mind a zsidóknál, feltalálhatók és a ker. 
kinyilatkoztatás igazsága mellett tanúskodnak, ha-
nem inkább ürügyül használni akarja a ker. kinyi-
latkoztatásnak mythusszá aljasitására, az ilyennel 
époly kevéssé lehet vitatkozni, mint azzal, ki árnyé-
kot látván, ebből testnek létezésére nem következ-
tetne, sőt épen ez árnyék létezéséből annak akarná 

') Wetzer-Welte K.-Lex. „Lamaismus " czikkben. 

positiv bizonyítékát kivonni, hogy tes!', sehol se léte-
zik. Ott az incarnatio tanában azon tudat van kife-
jezve: Az Istennek emberré kell lennie; ettől függ 
az ő üdvössége. E tudat onnan ered, hogy az ember, 
tekintve mostani állapotát, nem az, a minek leunie 
kellene és önmagától nem is lehet azzá, aminek len-
nie kell. Ha ebben igazság rejlik, úgy abból épen 
nem következik, hogy a ker. megváltál tana hamis; 
mert az igazság, melylyel én birok, nem lesz az által 
hazugsággá, ha azt velem együtt, akár részben, akár 
egészben, egy másik is bírja." Elismert tény az 
egyébiránt, hogy Krisztus Urunk eljövetelének ide-
jekor egész Ázsiában hasonló eszmék kaptak lábra; 
derengés volt ez a napnak feljötte előtt. — A buid-
haismus, mely még kiválólag említést érdemel, atheis-
musból eredt és a theistikus eszméket csak később, 
csak Krisztus után, vette magába fel; háromsága 
pedig tagadhatlanul később korú, mint a keresz-
ténység '). — A többi hitrege felsorolása is teljesen 
fölösleges, értvén t. i. azon szempontot, melyből S. D. 
indul ki. — Meggondolatlan vád az is, hogy a Szent-
háromság tana polytheismusra vezet. A Szenthá-
romságban hivő igaz keresztények credójának alapja, 
legelső hitigazsága, mindig így hangzott: „Hiszek 
e g y Istenben!" A ker. jó anya, midőn szivének 
gyermekét a hit alapigazságaira oktatja, az e g y 
Istennél kezdi A keresztény felekezeti iskolában az 
első kérdés, mely a kis tanoncz elméjébe minden 
tudománynak első alapjául letétetik, ez: Hány az 
Isten? s ő biztos hangon adja válaszul: egy . Egyéb-
iránt tekintse S. D. úr a polytheismus és ennek iker-
testvére, a pantheismus 2), történetét és, ha őszinteség 
van önben, be fogja vallaui, hogy épen a positiv 
kereszténységtől, hova per excellentiam tartozik a 
Szentháromság, elszakadt deisták, naturalisták, uni-
táriusok, lesznek pantheistákká. A kath. egyház min-
denkor az egy személyes Istenbeni hitnek és tudo-
mánynak őre, megmentője, volt. Egyedül az egyház 
az ő háromszemélyü egy Istenével képes a legfelsőbb 
lény felfogásában jelentkező azon ellentétet megol-
dani, mely a philosophia és religio történetében for-
dul elő, t. i. a monarchianismus merev, élettelen, 
egységének és a pantheismus emanatiójának ellen-
tétét. Abban az Isten nem egyedül és nem élettelenül 
állíttatik elénk az örökkévalóságban és a világ is 
életének és szeretettevékenységének nem szükség-

') U. o. Buddhismus. 
2) A concrétgondolkodású köznép polythaisuiusa a 

tudós egységesítő fejében pantheismus lesz és viszont. 
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képeni eredménye; ő már a világteremtés előtt ön-
magában birja örök szeretetének örök és hozzá töké-
letesen méltó tárgyát. Hogy pedig csakugyan csu-
pán e titok által egyenlít,tetnek ki azon roppant 
ellentétek, melyek az elvont monarchiani'smus és a 
polytheistikus és pantheistikus rendszerek között 
fenállanak, már csak abból is kitüuik, hogy épen a 
monotheismus azon alakjai, melyek a Szenthárom-
ság tanával szemben a legmerevebb és legkonokabb 
állást foglalták el, t. i. a judaismus és mohameda-
nismus, a pantheismus kinövéseiben l e g t ö b b s z ö r 
szenvedtek '). 

Sok fáradságot vesz magának S. D. úr még 
annak beb;zonyitáaára, hogy az ó testamentumban a 
Szentbáromság nem fordul elő. E fáradsága nagyon 
fölösleges volt, miután a tudósok mind ezt kivétel 
nélkül beismerik és ennek észszerű okául azt hozzák 
fel, hogy a polytheismusba sülyedt nemzetek közt 
élő s a polytheismusra nagyonis hajlandó zsidó 
nemzetet a Szentháromság titkának kinyilatkozta-
tása könnyen polytheistikus hiedelmekre vezethette 
volna. Hangsúlyozva van ott kiválólag az egy Isten-
rőli tan ; de mindamellett is feltalálható a Szenthá-
romság tanának nem egy nyoma. V. ö. Gen. 1, 2. 
„Isten le l ke" ; 1, 26. „Alkossunk embert !" Az Isten 
e szavakban mintegy tanácskozólag jelenik meg, 
úgy, hogy e kifejezés nem csupán plurális majesta-
ticusnak vehető. „Ime Ádáin olyan lett, mint eg y i k 
k ö z ü l ü n k . " 2) „Az úr mondá nekem (a Messiás-
nak) : F i a m v a g y te, én ma s z ü l t e l e k té-
ged." 3) „Mondá az ú r a z é n u r a m n a k : ülj az 
én jobbomra." 4) „0 (az Isten) teremtette azt (a böl-
cseséget) a S z e n t l é l e k által." 5) „Váljon én, ki 
másokat szülőkké teszek, m a g a m nem s z ü l ő k-e ? 
úgy mond az úr; én, ki egyebeknek nemzést adok, 
m a g t a 1 a n le s z e k-e ? úgymond a te urad Iste-
ned." 6) „Kiöntöm az én L e l k e m e t minden testre 
és prófétálnak majd fiaitok és leányaitok." 7) És i. t. 
Az ó testamentum ezen és más helyei derengő világot 
kezdtek terjeszteni a háromszemélyű egy Isten titka 
fölé; innen van, hogy a zsidók a jövendő Messiást 
Isten Fiának lenni hitték; innen van, hogy a Thal-
mudban és más régi rabbinusok irataiban is az egy 

>) Hettinger, i. m. 80, 81. 1. 
2) Gen. 3, 22. 
3) Zsolt. 2, 7. 
4) Zsolt. 109. 1. messiási zsoltár. 
*) Jéz. S. f. 1, 9. 
6) Iz. 66, 9. 

Joel, 2, 28. 

isteni természetben 3 személyről tétetik emlités '). 
Miután azonban feljött a hit és erény egén az igaz-
ság napja, Kr. Jézus és nyiltan szólt Atyjáról, saját 
istenségérőlés a Szentlélek isteni tulajdonairól: földi 
pályájának végén, mennyt i Atyjához való vissza-
térte előtt, a legünnepélyesebb szavakban hagyta 
meg apostolainak az evangélium örök hirdetését 
mondván : „Minden hatalom nekem adatott menny-
ben és a földön. Elmenvén tehát tanítsatok minden 
nemzeteket, megkeresztelvén őket az A t y á n a k 
és F i ú n a k és S z e n t l é l e k n e k nevében.4 ' ' 2) 
E végrendeletszerű s ép azért legünnepélyesebb sza 
vakban nyiltan mondja ki isteni üdvözítőnk, hogy 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek csak e g y 
neve, 3) egy lényege, egy természete, van, kiknek 
ennélfogva a megkeresztelt egyenlő módon lekötve 
van. E g y n e v e t említ csak az úr Jézus. És váljon 
mi az Atyának neve? Az Atyának neve Isten; tehát 
a Fiúnak és a Szentléleknek neve is kell hogy az 
legyen, hacsak a józan gondolkodás törvényeit meg 
nem tagadom. Az Atya kétségkivül személy, szemé-
lyes Isten; miután pedig a Fiú és a Szentlélek az 
Atyával egy sorba, egy categoriába, állíttatik, kell, 
hogy a Fiú és a Szentlélek is az legyen, hacsak azt 
nem állitom, hogy az lír Jézus a józan gondolkodás 
törvényét tagadta meg. Mi tehát e jézusi tanitás 
alapján hittünk mindig és hinni is fogunk „egy 
I s t e n b e n : m i n d e n h a t ó A t y á b a n , menny-
nek és földnek teremtőjében . . . Es a J é z u s K r i s z-
t u s b a n , az ő e g y s z ü l ö t t F i á b a n , mi Urunk-
ban, ki fogantaték Szentlélektől, születék szűz Má-
riától . . . És a S z e u t l é l e k b e n . " 

Legeredetibb S. D. azon megjegyzése, hogy a 
„Szentháromság csupán dogmai forma. Nincs abban 
sem erő, sem élet, se melegség, amely az ember 
keblét hevithesse, ugyanazért nem is lehet a hit tár-
gya. Ez az oka, hogy a trinitariusok e tant csupán 
betű szerint vallják, de nem lelkileg. Akik ezt vall-
ják, azok is inkább csak azt hiszik, hogy nekik ezt 
hinniök kellene . . . A háromság hivése nem a szív, 
az élet s a szeretet dolga, hanem a száraz okosko-
dásé, a metaphysikáé, a scolasticismusé . . . A 

') Schwetz, Theol. dogm. I., 336. 
2) Mát. 28, 18. 19. 
3) A név alatt a keletiek felfogása és a szentirás szó-

lásmódja szerint nem csupán külső és esetleges meghatáro-
zás, hanem a lényeg kijelentése, értendő. V. o. Deut. 12, 5. 
11. 14, 23. Kir. III. k. 8, 29. Zsolt. 5, 12. Mal. 1, 6. Ide 
vonatkozik a névadás és névváltoztatás jelentősége is. L. 
Gen. 17, 5. 32, 28. Mát. 16, 18. Hettinger i. m. 96. 1. 
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háromság, mint philosophiai speculatio, fontos lehet 
(tehát mégis ?) ; de mihelyt a vallás tárgyának te-
kintó'dik, veszedelmes lesz/' Ugyanezen S. D. azt 
irta czikksorozatának legeslegelején, hogy „a Szent-
háromság az összes orthodox egyházak leg é l e t -
b e v á g ó b b hitczikkeinek egyike"; itt pedig azt 
erő-, élet- és melegségnélküli philosophiai specula-
tiónak nevezi. Hol mondott már most. S. D. iir iga-
zat? De csakugyan igaza van neki; az ő tu-
dományos bonczkése alatt ugyanis a Szenthárom-
ságból minden erő, élet és melegség eltűnt s lett a 
keresztények végtelenül bölcs, kegyes, szeretettel-
jfs, de egyszersmind igazságos, Istenéből a rationa-
lismusnak hideg, az igazsággal épen semmit se 
törődő, teljességgel megközelithetlen, metapliysikai 
lénye, ki a legtelivérebb epicureussal nemes versenyre 
szállva csupán arról gondoskodik.hogy az embereknek 
enni-, innivalója elég legyen; de hogy őt, a végtelen 
igazságot, jóságot, szépséget, az emberek megismer-
jék, megismerve szeressék és szeretvén örökké bol-
dogok legyenek, ez előtte teljesen közönyös, ez előtte 
s m mi s így a rationalisták Istene az indifferensek 
fejévé, a legkorlátlanabb hitközöny kútforrásává, 
törpül. Igen, uram, a Szentháromság a keresztény-
ségnek mindig oly jellemző és életbevágó hitczikke 
volt, hogy nélküle a kereszténység valóságos don-
quixottiádává, a megváltás imelygős komédiává és 
a Megváltónak fenséges személye nem egyszerű kö-
zönséges emberré, — nem. — hanem a legfanati-
kusabb képmutatóvá, a leggyalázatosabb csalóvá, 
válik. És mégis ezen Jézus az emberek milliárdjai, 
a világ legszentebb, legnemesebb, leggenialisabb, 
férfiai előtt a hit, a hódolat, a feláldozó szeretet, az 
imádás, tárgyát képezé és képezi ma is ; benne helyezi 
egész reményét a hontalan árva, benne találja fel 
minden vigaszát az egyetlen gyermeke koporsójánál 
kesergő anya, hozzá emeli fel utoljára is már-már 
töredező szemeit a távozó apa, tőle várja vigasz-
teljes feltámadását a haldokló hivő, vele szenvedi 
betegségét, vele hordozza keresztjét, vele megy fel 
saját kalváriahegyére, vele száll le nyugodtan a 
sírnak éjébe, tudván, hogy valamint Krisztus Urunk 
feltámadott, ő is az örökkévalóság hajnalán feltá-
madni fog. A Szentháromságbani gyermeki hit és 
bizalom kiséri az embert a bölcsőtől a sírig ; ez 
mondja neki, hogy van egy jó Atyánk a mennyben, 
ki ugy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adná, ki minket, szegény bűnösöket, szent Fia szen-
vedésének és halálának végtelen érdemei miatt fogad 
ismét kegyelmébe vissza, kinek Szentlelke, az igaz-

ság lelke, kormányozza az Ur Jézus által alapitott 
anyaszentegyházat ugy, hogy mi ennek tanitásán 
mindenkor teljes>n megnyugodhatunk; az úr Isten 
érdekli magát saját műve iránt; a mi igaz, szent, 
kegyes, Istenünk — legyen ezer hála neki ! — nem 
epicureus! „0 a mi igazságunk, a mi utunk az örök-
kévalóságba, a mi életünk !" 

A Szentháromság tana, igenis, a kereszténység 
legmagasztosabb, legéletbevágóbb, érdekeivel, a posi-
tiv kereszténység fenállásával, sőt életével, van a leg-
szorosabb összeköttetésben s ezen nagymérvű érde-
kek rövidlátó félreismerése vagy szívtelen eltiprása 
önhöz, S. D. úr, azon őszinte magyar szívből fakadó 
kérést intézteti velem, hogy e legszentebb érdekek-
kel, a katholikusok és protestánsok millióinak legma-
gasztosabb érdekeivel, ne játszék ön a legméltatla-
nabb, észt és szivet egyaránt lealázó, módon. Ha ön 
positiv hitében hajótörést szenvedett, ugy efelett 
csak testvéri szeretettel sajnálkozhatom, mert a hit, 
az élő hit, nekem és velem millióknak e földön, e 
nagy temetőben, mindenem; de afelett még jobban 
sajnálkozom, hogy ön azt, amit még a hivő sem 
adhat meg embertársának, t. i. a hitnek mennyei 
aján lokát, éretlen gúny, szándékos elferdités, tár-
gyává teszi czikkeiben, sőt azt a keresztények — 
mind katholikusok, mind hithű protestánsok — szi-
véből kitépni törekszik és az élő, szeretetteljes, Isten-
beni hit helyett mit ad nekik? mit? . . . . egy halott-
szerű, az igazság és életszentség iránt indifferens, 
istennek (ennek nevét már csakugyan magam is 
kis betűvel irom) élet- és melegségnélküli gondo-
latát. 

Egyébiránt S. D. úr jelzett czikkei Krisztus 
Urunk istenségének merev tagadásából folynak és 
ha valóban igaz azon ijesztő állítása, miszerint „a 
protestánsok között mai nap a Szentháromság taná-
hoz csak a tudatlanabb rész ragaszkodik, mely elő-
ítéletei miatt szabadon vizsgálódni nem tud": úgy, 
fájdalom ! bekövetkezettnek kell tartanom azon szo-
morú időt, midőn a protestantismus a kereszténysé-
get az izlammal egy niveaura helyezi, levén „egy 
Istene és — kiirjam-e a káromkodást ? — Jézus az 
ő mohamedszerü profétája", — semmi több; elér-
kezettnek kell tartanom azon időt, midőn a ,Religio\ 
a katholikus magyar érdekek ezen lelkes szószólója, 
a nmélt. magyar püspöki karhoz azon alázatos fiúi 
kéréssel forduljon : méltóztassék az iránytadó prot. 
nyilatkozatoknak tekintetbe vételével bölcsen intéz-
kedni aziránt, nehogy a helvét hitvallásúak közül, 
kiknek papjai S. D. „tudatlanabb részéhez", tehát a 
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Szentháromságot hivőkhez, nem számithatók, a kath. 
egyházba visszatérő véreink érvényes keresztség 
nélkül maradjanak. 

Protestáns testvérek ! kérlek az úr Jézus nevé-
ben titeket, nyilatkozzatok ; emeljétek fel szavaitokat, 
melyek Jézus istensége s az imádandó Szenthárom-
ság mellett tanúskodjanak ; ne hagyjátok magatokon 
száradni azon piszkos foltot, hogy köztetek csupán a 
tudatlanabb rész ragaszkodik a Szentháromsághoz; 
mutassátok meg, hogy S. D. káromkodásában nek-
tek nincs osztályrészetek, hogy ti az lir Jézusé, nem 
az Isten nevét bitorlóé, nem, hanem az Isten egy-
szülött Fiáé, vagytok. Itt az ideje, hogy hitetek felől 
nyilt, bátor, vallomást tegyetek; S. D. szavai felhí-
nak erre titeket, — nyilatkozatok: igaz-e az, mit ő 
reátok fog? . . . . Tegyetek vallomást az úr Jézus-
ról a modern hitetlenség lelketlen támadásai közt, 
hogy egykor az úr Jézus titeket is megvalljon velem 
szegénynyel együtt az ő mennyei Atyja előtt! — 
Isten veletek ! . . . 

Mi vigasztalja a katholikusokat ? 
(Vége.) 
VIII. 

Az egyháztörténelemből kiemeltünk károm dolgot, 
melyek az egyházra vonatkozólag mindig bekövetkeztek s 
ezen dolgok abban állanak, hogy az egyház mindig győze-
delmeskedett ellenein, hogy az egyház bántalmazói mindig 
szerencsétlenül jártak s bogy Róma elfoglalói onnan bizo-
nyos titkos erő által mindig kiűzettek. 

Ezen dolgok magukban tekintve rendkivüli esemé-
nyek, de rendesekké váltak Istennek az egyházróli gond-
viselésében. Ezen rendes gondviselési intézkedések azonban 
nem zárják azt ki, hogy Isten csudálatos módon is be ne 
avatkozzék az egyház sorsának intézésébe. Es ha azon kü-
lönös körülményeket voszszük figyelembe, melyekben az 
egyház jelenleg van, nem leszünk igen vakmerők, ha remé-
nyeljük, hogy Isten egyházának fentartása érdekében most 
rendkivülileg is, mondhatjuk csudálatosan, fog közbelépni. 

Ezen rendkivüli körülmények egyike az, hogy az 
e g y h á z n a p j a i n k b a n á t a l á n o s s z o r o n g a t t a -
t á s n a k v a n k i t é v e ; másika, hogy az e g y h á z f e j e 
f o g o l y s mint ilyen majdnem elviselhetlen állapotban 
van ; harmadika, hogy napjainkban az e g y h á z ü g y e 
á t a l á n m i n d e n k i t ő l e l h a g y a t o t t s emberi se-
gélyre semmi kilátás sincs. 

Hogy ez igy van, azt minden komoly észlelő könnyen 
beláthatja. Az egyház ellen összeesküdött titkos társulatok 
el vannak terjedve az egész világon, eddig nem is képzelt 
erőre s hatalomra vergődtek, behálózták az egész ismert 
világot s az egyházat úgy szorongatják Európában, mint 
Amerikában, a pogány s protestáns államokban nem ke-
vésbbé, mint a logkatholikusabb tartományokban. Alig 

találsz a világon egy szegletet, melyben az egyház ne gya-
nusittatnék, törekvései ne paralysáltatnának, szolgái, hivei, 
ne gúnyoltatnának, mindenféle kellemetlenségeknek, néha 
egyenes bántalmaknak, kitéve ne volnának. 

Az egyház feje ki van fosztva mindenéből, alamizsnából 
tartja fen magát, hiveit, a katholicismus intézményeit; meg 
van fosztva egyéni szabadságától is, mert erkölcsileg lehetet-
len palotáját elhagy nia, hacsak az egész világból Rómába cső-
dült sectariusok gúnyjainak, sértegetéseinek, legvalószínűb-
ben petardjainak s gyilkainak magát kitenni nem akarja. 
De a világhivek pásztoraival való szabad közlekedése Í3 
meg van gátolva, amennyiben a sectariusok minden kor-
mánynál magukat befészkelve ezen közlekedésnek, az egy-
ház kormányzásának, minden kitelhető akadályokat gör-
ditnek útjába. Mondhatni, az egyház fejével együtt békókba 
van verve. 

S mindamellett bárhová forditsuk figyelmes tekinte-
tünket, segély sehonnan se mutatkozik. A hatalmak, melyek 
eddig nagyobb kisabb részvéttel viseltettek a pápa iránt, 
most mind vagy ellenséges indulatot tanúsítanak iránta vagy 
közönyösek. Ha valamelyik a mostani hatalmak közül 
segédkezet akarna nyújtani az egyház fejének, erre képte-
len ; másik képes volna, de nem akar. Bárhová tekints, nincs 
kilátás emberi segélyre, „non est , qui a d j u v e t." Judith 
VII, 14. 

Az egyháznak ezen szánalomra méltó helyzete azon-
ban egyátalán nem esetlegesség, mely keresztény fogalom 
szerint nem létezik, hanem Isten tudtával, megegyezésével, 
történt. O engedte meg, hogy a neki szolgáló egyház az ö 
ellenségei által elnyomassék egyidőre. Hogy miért, mi vég-
ből, engedte meg ? ez az ö titka, melyet leborulva imád-
nunk illik. 0 engedte meg, hogy az egyház ily desolált 
állapotba jusson, minőt nem mutat fel eddig az egyháztör-
ténet s melynek láttára az egyház felett diadalmaskodók 
máris azt kezdik hinni s másokkal elhitetni, miszerint 
Isten az egyházat elhagyta s velük van, miként ezen nézet-
nek az elfoglalás utáni időkben egyvalaki kifejezést 
adott azt mondva, hogy Isten áldotta meg azon fegy-
vereket, melyekkel Róma elfoglaltatott. Oly diadalmámor-
ban ringatják magokat ezan uj barbárok az egyház feletti 
győzelmükben, mint a zsidók, midőn a megváltót keresztre 
feszitették. Azon fájdalmakat, melyeket neki okoztak, még 
gúnynyal tetézték. Kigúnyolták Krisztust, ki mondotta a 
kereszten : Deus meus, ut quid dereliquisti me. Kigúnyol-
ják Krisztus holytartóját, kit Isten látszólag ugy hagyott 
el, mint magát a megváltót. 

Rendkívüliek tehát az egyháznak szenvedései, rend-
kivüli azon átalános elnyomatás, mely alatt nyög : ép oly 
rendkivüli lesz Istennek közbelépése, melylyel egyházát 
a nyomás alól fel fogja szabadítani. E következtetésnek 
helyes voltát tanúsítja az egész egyháztörténelem egész 
hetedik Piusig és ezen helyes következtetés képes megvi-
gasztalni minden oly katholikust, kiből Krisztus szelleme, 
az igazi keresztény szellem, még ki nem halt. 

IX. 
I2s hogy Isten csakugyan rendkivüli módon fogja egy-

házát felszabadítani az átalános elnyomatás alól, erre már 
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eddig is két igen világos jel mutat. Egyik kilenczedik 
Piusnak rendkivüli hosszú élete, a másik harmadik Napó-
leonnak dicstelen bukása. Egyik jele Isten véghetlen irgal-
mának, a másik kérlelhetlen igazságosságának. 

Kilenczedik Pius az egyedüli a pápák közt, ki roppant 
hányattatásai s megfeszitett munkássága mellett szent Péter-
nek éveit mármár túlhaladta, ellenségeinek, kik közeli ha-
lálát már több, mint tizenkét éve, folyton várták, hirdet-
ték, kimondhatlan boszuságára, a hivek kimondhatlan örö-
mére s a hozzá való ragaszkodásbani megerősítésére. 

Harmadik Napoleon, a mindent demoralizáló hitetlen 
politikának feltalálója, nagy mestere, ki sok keserűséget 
okozott az egyháznak s még többnek okozására vállalko-
zott s készült, önmaga ásta verembe bukott hatalmának 
tetőpontjáról azon hallatlan kétszinű szerepnek következ-
tében, melylyel egész uralkodása alatt áinitotta a világot. S 
Napoleon ezen bukása által értésére látszik akarni adni 
Isten a világ hatalmasaínak, mily sors vár reájuk, ha egy-
háza ellen napoleoni szerepre vállalkoznak. 

Minél tovább szemléljük ezen két rendkivüli eseményt, 
annál inkább el-kell ismernünk, hogy ezek a mindenható 
nagy Istennek művei, „a D o m i n o f a c t u m e s t i s t u d 
et e s t m i r a b i l e in o c u l i s n o s t r i s " Ps. 117, 23. De 
ne feledjük azt se, hogy a szentatyának rendkivüli hosszú 
épegészségű élete roppant szálka az egyház ellenségeinek 
szemében s őket majdnem kétségbe ejti, meghiúsítván mind-
azon istentelen terveket, melyeket a pápának bekövetkezhető 
halála esetéből az egyház sorsa felett kovácsoltak. Más-
részt Napoleonnak dicstelen bukása ravaszsága, kétszinü-
sége, méltó, megérdemlett, jutalma, elhagyatva s megvetve 
bukván le trónjáról az, ki mindenkit bolonddá tartani ipar-
kodott. Piussal él a jog, az igazság, szorongatott de dicső 
hosszú életet : Napoleonnal a porba, sárba, hullott a ravasz 
politikának uj rendszere. A be nem avatkozás és annexio 
hírhedt elveit hozta be a világba a pápa ellen : s ugyanezen 
be nem avatkozás s annexio elve őt örökre eltemette, dicste-
len sírjába. 

Ime Istennek legszentebb igazságossága. 

X. 
Midőn tehát látod kath. barátom Istennek véghetlen 

irgalmát egyházad tiszteletre méltó őszbe borult fején tün-
dökleni és másrészt látod, miként sújtja porba igazságos-
sága az egyház ellenségeinek fejét, nem fog bizalomra 
gyúlni szived? És kétségeskedel-e még, hogy Isten, ki egy-
háza érdekében már ezen két rendkivüli eseményt művelte, 
egyházát felszabadítandó nem fog több rendkivüli eseményt 
cselekedni ? 

Vedd kissé szemügyre Európának mostani állapotát. 
Nem látod, hogy ezen állapot minden tekintetben tarthat-
lan? Nem látod, hogy az egész világ folyton fegyverkezik ? 
Nem látod, hogy az államok, osztályok, egymás ellen foly-
ton rejtegetett, de annál halálosabb, gyűlölettel viseltetnek ? 
Nem látod, hogy a forradalmak, lázadások, már megszo-
kott dolgokká kezdenek válni ? Nem látod, hogy a liberá-
lisok a társadalmat összetartó minden kapcsot meglazitot-
tak, felbontani, szétszakitani, iparkodnak ; a communisták 
mindent tűzzel vassal pusztítani készülnek, sőt már meg Í3 

kezdették? Nem észleled, hogy minden inog lábaink alatt, 
hogy vulkánszerü forrongás rejlik s morog azon talaj alatt, 
melyen állunk? Nem észleled, hogy a mostani állapotok 
tarthatlanságát mindenki látja, érzi s mindenki fél valami-
től, aminek bekövetkezni kell ? Egy nap, egy aránylag 
csekélynek látszó esemény, egy háború, mely minden pil-
lanatban kitörhet, lángba boritja egész Európát, felforgatja 
a tartományokat a trónokkal együtt s te még vonakodnál 
elismerni, hogy a dolgok ily állapota mellett Isten nem fog 
az egyház sorsának intézésébe rendkivüli módon befolyni ? 
Nem észleled, hogy a gonoszság tetőpontra hágva, Istennek 
egy lehelletére a szédítő magasságból, hova felerőszakolta 
magát, minden pillanatban lezuhanhat ? 

Bizd az egyház sorsát Istenre, ne nyugtalankodjál, 
hagyd az Istent működni. Egyszer csak itt lesz az óra, 
melyben a pohár csordultig megtelt s Istennek egy intésére 
megszűnik a sátánnak uralma, melyet most gyakorol az 
egyház s a társadalom felett. 

Végre, nem hagyhatjuk emlittetlenül azon jóslatokat, 
melyek a dolgok mostani állapotára vonatkozólag kézről 
kézre adatnak. Egyeseket nem idézünk, csak átalán tesz-
szük észrevételeinket, melyek abban állnak, hogy létezhet-
nek s léteznek is a bibliaiakon kivül is jövendölések, me-
lyeket amúgy könnyeden elvetni nem volna okosság; hisz 
szent Pál is mondotta; „ P r o p h e t i a s n o l i t e s p e r -
n e r e : o m n i a a u t e m p r o b a t e . " Thessal V, 20—21. 
Hogy továbbá minden jövendölések, melyek a dolgok mos-
tani állapotára vonatkoznak, avval végződnek, miszerint az 
egyház, a pápa, végre nagyszerű diadalt fog ülni az egyház 
ellenségei felett. Igazak-e ezen jóslatok, nem kérdezzük; de 
ha közülök csak egy is igaz, már az is elég lehet arra, hogy 
azon bizalmat, melyet a szivekben fellobbantani akartunk, 
megerősítse. 

Ne nyugtalankodjál, ne békétlenkedjél, tehát katho-
likus barátom s ne essél kétségbe egyházad mostani sorsa 
felett. Erre okod nincs, de igen sok okod van rendithetlenül 
bizni Istenben s egyházad diadalában. 

Isten veled. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 16. A s z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t f. 

évi május 16-dikán tartott választmányi gyűlésének főtár-
gyát azon előterjesztés képezte, melyben T á r k á n y i 
B é l a uj alelnök előadá nézeteit a társulat működésének 
azon tervezet szerinti fejlesztéséről, melyet az 1871. és 
1872. évi közgyűlés elfogadott s négy irányban megállapí-
tott ; névszerint : 

a) A k a t h . n é p i s k o l a i k ö n y v e k és a t a n » 
s z e r e k t e r j e s z t é s é t illetőleg feladatát a társulat 
egy év alatt is kellő sikerrel oldván meg, az eddigi ered-
ményt legjobb utmutatásul veszi a kezdet további folyta-
tására. 

b) A „ H á z i k ö n y v t á r r a " nézve ragaszkodván 
azon hat pontozathoz, melyekben annak tárgyai az 1871.» 
közgyűlésen kijelöltettek, — ezzel összefüggésben indítvá-
nyozza alelnök az egykori közkedvességü „ Ő r a n g y a l " ' 
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czimü almanach felélesztését, — továbbá a családokra úgy, 
mint a társadalomra nézve oly kártékonyhatásu, erkölcs-
telentartalmu, r e g é n y e k némi ellensúlyozása végett in-
dítványozza k ü l f ö l d i j ói r á n y ú s j e l e s r e g é n y e k 
f o r d í t á s á t és k i a d á s á t eszközöltetni, mit ha a tár-
sulat közvetlenül maga nem teljesíthetne, eszközölje ezt 
vezérlete és czége alatt valamely kiadó könyvárus közve-
títésével. 

c) A j ó n é p i r a t o k k i a d á s a lévén a társulat 
ogyik főfeladata, indítványozza alelnök, hogy a társulat az 
eddigi experimentatio helyett vegye igénybe azon népirók 
munkásságát, kiknek eddigi működése garantiát nyújt az 
óhajtott eredményre nézve. I p o l y i volt alelnök ilyenekül 
jelölvén ki az egri jeles „Népújság" szerkesztőit és kiadóit, 
indítványozó alelnök ezeket véli megbizandóknak „Kath. 
Néplap"-unk helyett valódi „ n é p i r a t o k " kiadására havi 
füzetekben a jövő évtől kezdve. 

Mivel pedig a „K a t h. N é p l a p " most a társulatnak 
egyszersmind k ö z l ö n y e , (de tulajdonképen csak a 850— 
60 előfizetőé) alelnök indítványozza az egykori „ S z e n t -
I s t v á n - t á r s u l a t i É r t e s í t ő " felélesztését havon-
kint egy vagy két íven, hogy az minden társulati tagnak 
megküldetvén, a társulat iránti érdekeltség ez által is nö-
veltessék. 

d)A r é g i m a g y a r e g y h á z i i r ó k , T e l e g d i ^ 
P á z m á n y , K á l d i , B a l á z s f i stb. munkáinak kiadá-
sára nézve alelnök bevárandónak véli az e ezé I r a Ipolyi 
Arnold elnöklete alatt kiküldött bizottság előterjesztését. 
— Végre e) a jelentkező u j t a g o k beléphetésének meg-
könnyítése végett, kik a folytatólagosan megjelenő E n c y -
c l o p a e d i a és S z e n t e k é 1 e t e eddigi füzeteit csonkán 
birni nem akarják, adassék ezen müvekért a tagilletmény-
ben más társulati kiadvány a megfelelő értékig. 

A választmány tetszés nyilatkozatokkal fogadta alel-
nök előterjesztését ; tekintettel azonban arra, hogy az alel-
nöki előadás több oly kérdést tartalmaz, melyek bővebb 
tanulmányozást s komoly megfontolást tesznek szükségessé, 
az indítványok azonnali tárgyalásába bocsátkozni nem 
tartotta magát hivatottnak s a társulati alelnök elnöklete 
alatt egy n y o l e z t a g ú b i z o t t s á g o t küldött ki, mely 
az alelnöki előadásban foglalt indítványokat beható tanul-
mányozás alá vegye s azokról, valamint a kiviteli eszkö-
zökről s módozatokról, az igazgatóválasztmánynak véle-
ményes jelentést tegyen, figyelembe vévén ugy a tagoknak, 
mint a társulat egyéb ügy barátainak, akár levélben, akár 
sajtó útján, eziránt netalán nyilvánulandó nézeteit is; s ez 
oknál fogva a választmány felkérte az elnökséget, hogy 
intézkedjék jelen alelnöki előadásnak lapok útján eszköz-
lendő közzététele iránt. 

Az ülés további tárgyát a folyó ügyek elintézése 
képezte. 

MÜNCHEN. H o g y m i t é r t e n e k a l i b e r á -
l i s o k a k e g y e l e t s z ó a l a t t , azt kormányunk-
nak egyik legújabb cselekedete ismét egyszer világosan 
megmutatta. Rómában, a sarutlan karmeliták gondozása 
alatt álló egyik kis templomban, egy kis Máriakép őriz-

tetik, melyet Róma nem kevésbbé, mint a messzevidékről 
oda zarándokoló jámbor hivek sokasága, csudatevőnek ismer 
és tisztel. E kis képnek érdekes története van, mely a né-
met történelemnek egyik legfontosabb és legnagyobbhord-
erejü mozzanatával szoros összefüggésben van, értjük az 
1620-ban Prága mellett az u. n. f e h é r h e g y tövében 
vivott csatát, melyben e kép nagy szerepet játszott. Midőn 
t. i. a két ellenséges sereg, —így beszéli el Hurter e dolgot 
„Geschichte Kaiser Ferdinand's II." czimü munkájában 
VIII. 526, — a cseh forradalmárok Anhalt herczegnek 
vezetése alatt s az egyesült bajorcsászári sereg, melyet 
Miksa bajor herczeg vezényelt, azok a fehér hogy oldalán, 
ezek pedig a völgyben, felállitva egymásnak szemben álla-
nának és a hadi tanács határozatlan volt, váljon koczkáz-
tasson-e csatát vagy se : akkor egyszerre a saruitan kar-
melitáknak généralisa, Dominicus a Sancta Maria, kit a 
fővezér szent erényei miatt különösen a szentatyától kies-
dett volt oldala mellé, a sátorba lépett és a legtüzesebb 
szavakkal arra birta a fővezéreket, hogy a csatát minél 
előbb megindítsák. „Bocsássatok meg, nemes és főurak, 
mondá, hogy hívatlanul lépek közétek s inteni mai-lek tite-
ket. A mint az ellenség dölyfében bizik, úgy ti az úr 
Istenben bizzatok." E szavaknál egy régi Máriaképet emelt 
fel, melyet a katonák kiszúrt szemekkel — így szoktak a 
protestáns lázadók a szent képekkel bánni — az imént va-
lamely bokorban találtak volt s ezeket mondá: „Lássátok, 
hogy vétkeztek ezek a bold. Szűz ellen ; azért bizzatok 
benne, ő segitend benneteket." 

A csata megindult és megnyeretett ; a küzdelem alig 
egy óráig tartott. — „Mária" volt a hadi jelszó és a kiví-
vott fényes győzelemről nyeré az említett képecske későbbi 
nevét : Santa Maria della vittoria. A kép maga Rómába 
került, hol azt XV. Gergely pápa a Quirinálon levő szent 
Pál templomában felállíttatta, a bajor választófejedelmek 
pedig évenkinti 10 scudonyi (25 frtnyi) alapítványt tettek 
a szent kép előtt égetendő örök lámpára. Ez alapít-
ványt I. Miksa bajor király 1819-iki nov. 18-káról kelt 
határozata által helybenhagyta és ujolag megerősitette. 
1871-iki decz. 4-kén pedig a jelenlegi római bajor követ 
midőn a 10 scudit u t o l j á r a elküldte volna, arról tudósí-
totta egyúttal a karmeliták generálisát, hogy kormánya a 
kérdéses alapítványt — elnyomandónak határozta s ennél-
fogva a 10 scudit többé fizetni nem fogja. 

Ennyit a liberálisok kegyeletéről. 
E dolog több római ultramontánnak tudomására ju t -

ván, ezek önkényt ajánlkoztak, miszerint ők, az olaszok, 
fedezendik ezentúl azon lámpának költségeit, mely egy n é-
m e t, tüzetesebben bajor- osztrák, győzelemnek emlékére ég. 

Ilyen az ultramontánoknak kegyelete. 

JERUZSÁLEM. Az u j s ] z é k e s e g y h á z n a k b e -
s z e n t e l é s e ötvened vasárnap nagy ünnepélyességgel 
történt. Ezen uj coucathedralis templom létesülését a jelen-
lenlegi patriarcha, mgr. Valerga, áldozatkészségének s a 
gyűjtésben való fáradhatlanságának köszöni. A beszente-
lési ünnepélyesség tengernyi hivő nép jelenlétében és fényes 
segédlet mellett a patriarcha által történt, kinek oldala 
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mollett ez alkalommal a Tyrusban székelő melchitasz< r -
tartásu érseket, mgre Braccot, magidai és mgre Fanciullit, 
maraneai in part. vál. püspököt láttuk, ezekenkivül pedig 
a szent sír melletti káptalan, a papnövelde és a ferenczrendü 
hitküldéri állomás összes tagjait. 

A templom, mint épület, remek mü tiszta gót stylben 
épitve, egészen faragott kövekből, melyeknek mindegyike 
egy scudóba került ; talaja fehér márványból van, alakja a 
görög kereszté, mind a négy oldalról tágas udvarokkal és 
oszlopos folyosókkal körülvéve. Szentelve van Jézus szent 
nevére s a mint most itt áll gyönyörül és épülésül a hivek-
nek, egyike a legszebb templomoknak Jeruzsálemben , 
mgre Valerga és a többi jótevők áldozatkészségének örök 
emléke. 

Nem tehetjük, hogy ez alkalommal néhány szóval 
ne emlifsük ama fontos változásokat, melyek legújabban Sy-
ria egyházi kormányzata körül történtek. A szentatya 
mindent tud, mindent lát és a jövőről nem kevésbbé bölcsen 
gondoskodik, mint a mily bölcsen igazgatja a jelent. Vala-
mint Valerga patriarcha mellé coadjutorul Bracco püspököt 
adta, ugy a már hanyatló korban levő mesopotamiai apo-
stolicus delegatus, mgre Castelli, mellé a capucinusrendü 
mgre Fanciullinak személyében époly erélyes, mint tudós 
és szentéletű hivataltársat és segédpüspököt rendelt. Fan-
ciulli ezelőtt a a beyruti hitküldéri állomásnak elnöke és a 
syriai ügyeknek aldelegatusa volt. Püspökké való felszen-
teltetését negyvened első vasárnapján maga a patriarcha 
végezte ; az uj püspök pedig egy héttel későbben a kalvaria-
templomban több fiatal áldozárjelöltet szentelt fel, részint 
ferenczrendüeket, részint világi papokat. Fanciulli helyett 
don Pasquale Appodia, a patriarchal is papnöveldének egyik 
legjelesebb tagja, neveztetett ki syriai aldelegatusnak, kinek 
mély tudományát ismerősei nem kevésbbé dicsérik, mint 
buzgalmát és szerénységét. így látjuk, hogy a szentatya, 
kit saját gyermekei Rómában majdnem a keresztre feszí-
tenek, a legnagyobb szorongattatások közt is azon van, mi-
szerint az egész egyháznak érdekeiről gondoskodjék s hiveit 
az örök üdvösségre vezérelje. 

V E G Y E S E K . 
rt 

— Személyzeti : O felsége a csanádi székesegyházi 
nagyprépostságra Martinszky József olvasókanonokot ne-
vezte ki ; az ugyanezen székesegyháznál Szalay Pál éneklő-
kanonoknak az olvasókanonokságra, Burghardt István 
őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, Gettmann József 
ifj. kanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos előlép-
tetését helybenhagyván, az ezáltal megüresedett idősb 
kanonokságot Pfeiffer József világosi plébánosnak s ales-
peresnek, az ifjabb kanonokságot Geml Ignácz püspöki 
alapítványi első s a püspöki alapítványi második kanonok-
ságot Schlauch Lőrincz gyarmathi plébánosnak, alesperes-
nek, egyházi jogtudornak és szentszéki ülnöknek adomá-
nyozta. — Továbbá Gaith Ferencz ujaradi plébánost és al-

esperest a csanádi székesegyház tiszteletbeli kanonokává 
nevezte. 

rr 
— O felsége Krajtsik János czimzetes apátot, a nyitrai 

székeskáptalan nagyprépostját és jogtudort tiradicai v. 
sardikai czimzetes püspökké nevezte ki. 

— Beküldetett: Alolirottak tisztelettel kérjük fel 
mindazokat, kik iskolánk által kiadandó „Szív és Világ" 
czimü műre előfizetni óhajtanak vagy gyűjtő íveiket mind-
eddig be nem küldötték, azt junius hónap végéig teljesiteni 
szíveskedjenek, hogy a nyomtatandó példányok- és kiadá-
sokról biztos tudomást szerezhessünk. — Ezzel kapcsolat-
ban tudtára adjuk a t. közönségnek, hogy iskolánk 
eddigi kiadványai közül a „Lady-Bird" és „Gizella" czimü 
regényekből számos példány nyal rendelkezvén, a minél tö-
megesebb megrendelés roményében a „Lady-Bird"-et 2 ft. 
helyett 1 ft. 10 kr., a „Gizellá"-t 1 ft. helyet 65 kr. adjuk 
azon kijelentéssel, hogy a megrendelt példányokat a pénz 
előleges beküldése után t.. megrendelőinknek keresztkötés 
alatt bérmentve azonnal megküldjük. Temesvár, május 17. 
1872. A csanádi növ. papság magy. gyakori, isk. ezévi 
tagjai. 

— Az angol bibliatársulat ezévi közgyűlését május 
1-én tartotta Londonban. A számadásokból tudjuk, bogy a 
mult évben Francziaországban 250,000, Németországban, 
hol a társulat a császár különös pártfogásában részesül, 
490,000, Ausztria-Magyarországban 126,000, Oroszország-
ban 145,000, Spanyolországban 87,000, biblia osztatott szét. 
Ezenkívül még Törökországban, Cbinában s más országok-
ban is nagy mennyiséggel osztattak bibliák. A legújabban 
Rómában alakult fióktársulat a legjobb reményekre jogo-
sít, mondják az előadók, hozzátéve, hogy a pápa világi 
fejedelemségének bukása okvetlenül magával fogja hozni a 
szellemi hatalom bukását is. Hiszi e társulat, hogy azon 
mértékben, melyben a bibliatársulat terjed, veszt térben a 
pápaság. Vederemo. A társulat előadója azonban fájdalom-
mal constatálni látta magát kényszerítve, hogy Rómában a 
nép, katonák, iskolás gyerekek, elfogadták ugyan az aján-
dékozott bibliákat, de azokat jobbára az ajándékozó szeme-
láttára összetépték. 

— Rómát ez évben igen sok fejedelmi herczeg láto-
gatta meg, kik valamennyien kihallgatáson voltak a szent-
atyánál, azután tisztelegtek a Quirinálban. De egynek vise-
lete se oly különös, mint toskanai János osztrák főherczegé, 
ki daczára annak, hogy apja Victor Emmanuel által fosz-
tatott meg trónjától, mégis elment a Quirinálba hódolni. 

— Alcantara gróf felhívást intézett Belgium katholi-
kusaihoz, hogy a mostani idény alatt minél számosabban 
zarándokoljanak a kegyhelyekhez, imádkozandók Istenhez 
az egyházért s pápáért s így ünnepélyesen tiltakozandók 
azon hallatlan merényletekért, melyek az egyház ellen el-
követtetnek s melyeknek a pápa áldozata. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1444 forint 46 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 31 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 3 régi tallér. 

Ruzsicska János?egyetemi hittanár . 2 cs. k. arany.-

Felelős szerkesztő CSELKA NAND0K. 

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

félévre helyben s posta. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

szám alatt ) 

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

Pesten, május 29-én 42. I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — 
Haynald Lajos kalocsai érsek ő nmlgának a káplányi állo-
másokat javító intézkedése. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
A „Religio" évtizedeken keresztül megszokott 

és jól ismert házi barátja volt a kath. papságnak, 
melynek hasábjai oly sok nagytüdományués fenkelt-
lelktí egyházi férfiúnak szolgáltak küzdtérül, hol 
minden egyháziszellemtí pap kedves otthonát talál-
ta. — Ha talán az ujabb idó'kben e hű barát vezető 
karját néhányan eltaszítják is magoktól, azért mégis 
vannak sokan, kik a „Religio" tanúságos lapjait 
örömmel olvassák. 

És mivel a lelkészkedő papság régi hű barátja-
ként tekinti e lapokat, ugy hiszem, lelkészkedő pap-
társaim szivesen veszik, ha a tudományos fejtegeté-
sek mellett lesz egy rovat nyitva e lapokban, mely-
ben a lelkipásztorkodás terén előforduló gyakorlati 
kérdések és esetek fognak tárgyaltatni és pedig 
gyakorlati szempontból, mi némi divergentiákban a 
lelkészkedő papságnak irányadásul és tanuságul 
szolgálni lesz hivatva; mert tagadhatatlan, hogy 
sok mindennapi kérdésben a lelkészkedő papság 
felfogásában és eljárásában nincsen egyöntetűség 
és az ujabb jogviszonyokból származó kérdésekben 
nincsen meg a kellő gyakorlati tájékozottság. 

Ezt tartva szem előtt, ha a t. szerkesztőség tért 
engedend becses lapja hasábjain,*) ily gyakorlati 
kérdések fejtegetését kezdem meg azon reményben, 
hogy t. paptársaim hasonló kérdések fejtegetésével 
követni fognak és az általam talán roszul felfogott 
kérdések helyes megfejtésében tanúságos észrevéte-
leiketközölni fogják e lapok hasábjain, hogy egymás 
véleményét és nézetét megértve, egymástól tanulhas-

*) Igen szivesen. Kötelességünk a ft. papságnak szol-
gálni minden egyházi téren. Vajha minél gyakrabban talál-
kozzék a „Religio" olvasó köre ftségeddel és másokkal e 
gyakorlati téren. S z e r k. 

sunk és ezáltal egymást gyámolitsuk. Ami egyedüli 
czélja e soroknak. 

I. 
Az „Egri egyh.-megyei közlöny" 1871-ik évi 

24 ik számában „Lelkipásztori esetek és kérdések" 
czimű rovatban ezen kérdés tétetik: „Ki t a r t o z i k 
a z a j t a t o s c z é l o k r a , p. o. s z e n t m i s é k r e , 
v é g r e n d e l e t i l e g t e t t h a g y o m á n y o k u t á n 
a h a g y a t é k i s z á z a l é k o t fizetni?" 

A feltett kérdés akként fejtetik meg, hogy a 
százalékot a hagyományozó, illetőleg annak örökösei 
tartoznak fizetni, azt kivánván a végrendelet szent-
sége, hogy a szent czélokra szánt összeg csonkit-
tatlanul azon czélra fordittnssék. Sőt gyakorlati 
esetre is történt hivatkozás, midőn a pénzügyi fel-
sőbb hatóság a hagyatéki százalékot az örökösök 
által fizetendőnek mondta ki. 

Ezen eljárás rendes volna és a hagyományozó 
végakaratával legjobban megegyeznék, ha minden 
esetben így történnék és hogy ekként történjék, fel 
kell használni minden módot és eszközt, miszerint a 
végrendeleti szentczélu hagyomány csonkittatlanul 
adassék át rendeltetése czéljának a hagyományozó 
végakarata szerint; mert ha a hagyatéki összegből a 
százalék elvonatik, az ekként megcsonkított összeg 
kamatai nem lesznek elegendők azon czél elérésére, 
melyre hagyományozva voltak ; ez pedig baj, mert a 
jólelkű hagyományozó akarata, legalább egészben, 
nem teljesül. 

Azonban a tapasztalás sok ellenkező esetet mu-
tat fel. 

Az örökösök ugyanis a legtöbb esetben önma-
guktól nem hajlandók a szent czélra tett hagyomá-
nyok után a százalékot lefizetni, azt adván okul, 
hogy a végrendelet értelmében többre nem kötelez-
hetők, mint egyedül azon összeg lefizetésére, mely a 
végrendeletben kitéve van; fizesse mindenki a maga 
illetéke után a százalékot. 

42* 
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Az ily esetben, midőn az örökösök vonakodnak 
a szentezélu hagyományok után lefizetni a százalé-
kot, jó remény fejében lehet is, kell is, folyamodni a 
százalékot meghagyó pénzügyi igazgatóságokhoz, 
noha ezeknek eljárása sem egyforma, mert nincsen 
törvény, mely eljárásukat szabályozná. Innét van, 
hogy az egyik igy, a másik amúgy, itél, mert arra 
csakugyan nincsen a törvényben §., hogy a szent-
ezélu hagyományok után a százalékot az örökös 
tartozik fizetni. 

Hasonló eset fordulván elő, a szolnoki pénzügyi 
igazgatóság az elébe terjesztett ügyben a következő 
határozatot hozta : „a) A szentmisék szolgáltatására 
történt hagyományoktól a bélyegtörvény 3/96 b 81/a8 
108/. « B d. tétel számai értelmében közvetlen illeték 
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fizetendő. Ezen illeték a hagyományozott összegnek 
8 száztolijával számíttatik. 

b) Ezen illeték fizetésére a bélyegtörvény 
6852-ik pontja szerint a hagyományt s z e r z ő és 
így jelen esetben az egyház köteles." 

Ime tehát ily esetben a százalékot mégis a ha-
gyományból kell kifizetni annak csonkításával. 

Ezen bajt kikerülni legjobban akként lehetne, 
ha az illető, ki szentezélu alapítványt tesz, akként 
rendelkeznék, hogy az illető örökösök minden vona-
kodás nélkül legyenek kötelesek a hagyományozott 
összeg után eső százalékot kifizetni vagy, ami még 
egyszerűbb volna és a hagyaték átvételénél minden 
kellemetlenséget kizárna, ha az illető végrendelkező 
a szentezélu hagyományoknál a kerekösszegen 
felül még a százaléki összeget is hagyományozná. 
Például, kinek szándéka holta után 100 ftnyi ala-
pítványt tenni szent misékre, végrendeletében hagyo-
mányozzon ezen czélra 108ftot. Igy a százalék, levo-
ná a után is megmaradna a kerekösszeg, 100 forint. 

II . 
Azon soknemű, direct, indirect, egyenértéki, 

sat. adók között, melyekkel az egyháziak terhelve 
vannak, legbántóbb azon adó, mit fogyasztási czim 
alatt kell fizetni és pedig azon bormennyiség után, mi 
egész éven át a szent miseáldozathoz használtatik. 

En legalább mindig megbotránykozom, vala-
hányszor eszembe jut, hogy a szent miseáldozat 
megadóztatott borral mutattatik be a mindenható-
nak. Csudálatos, hogy még nem történt lépés, misze-
rint a misebor az accis alól felmentessék kegyeletes 
tiszteletből a szent miseáldozat iránt ! Hiszen e szent 
czélra elengedett összeg alig tenne differentiát az 
állambevételben ott, hol az állam kezeli ; hol a köz-
ség bérli a fogyasztási adót, a község jövedelmét 

e pár forint alig alterálná; ahol pedig egyesek kezé-
ben van a fogyasztási adó bérlete, ott az egyes bérlők 
lehetnének annyi figyelemmel, hogy az áldozatbort 
ne adóztatnák meg. 

Ez utóbbiak részéről hamarább is részesül 
hitünk annyi figyelemben, hogy a misebor a fo-
gyasztási adó meggyalázó terhétől felmentessék. 
Azonban kevésbbé várhatjuk ezt a községektől, leg-
kevésbbé az államtól. 

Én legalább azt tapasztaltam, hogy midőn 
zsidó bérlő kezelte a fogyasztási adót, ez oly figye-
lemmel veit, miszerint a misebortól nem követelte 
az accist. Midőn azonban a bérlet ideje letelt é3 az 
állam szedette emberei által a fogyasztási adót, ezek 
kétdelhetlenül megaccisolták a misebort, azt adván 
válaszul tiltakozásomra, hogy ily kivételes engedé-
lyek adására ők nincsenek felhatalmazva és hogy 
annak megadása a pénzügyi igazgatóságtól függ. 

Folyamodtam tehát a pénzügyigazgatósághoz; 
folyamodványomban hivatkoztam a zsidó bérlő en-
gedékenységére ; megemlitém azt is, miszerint remé-
lem, hogy az állam lesz annyi kegyelettel a vallás 
iránt, a menuyivel volt a zsidó bérlő, annál inkább, 
mert a bort nem magam szükségére használom, ha-
nem az isteni tisztelet megtartásához ; már pedig a 
szent mise nem egyesek, hanem az összes hivek, sőt 
ő cs. kir. apostoli felsége, boldogságáért is mutatta-
tik be és a mit Istennek áldozunk, azért adót fizetni 
botránynak tartom; kérem tehát a pénzügyigazga-
tóságot, hogy utasítsa alárendelt közegeit, miszerint 
azok a szent miseáldozatra szánt bort ne adóztas-
sák meg. Surdo cecini. A pénzügyigazgatóságfolya-
modványomra hátiratilag azt válaszolá, hogy mivel 
nincs paragraphus a törvényben, melynek alapján a 
misebor a fogyasztási adó alól felmenthető lenne, 
a kérelemnek hely nem adatik. Ha tehát ő felsége 
születése napján szent misét akarok szolgálni, fizes-
sem meg a borért az accist. 

Bizony keserű irónia áldozat és accis ! 
És ugy látszik, nincs, ki ily felmentő paragra-

phust ki tudna vagy akarna eszközölni. 
Egy váczmegyei pap. 

Haynald Lajos kalocsai érsek ő nmlgának a káplányi 
állomásokat javitó intézkedése. 

Ad notitiam Venerabilis et Honorabilis Cleri Archi-
Dioecesani kisce perfero ab Excellentissimo ac Revorendissi-
mo Domino Arcki-Praesule nostro ad me ceu Vicarium suum 
Generálom sequentis duplicis ordinis litteras datas fuisse : 

I. „No. 518. In serie materiarum consultationis cum 
Clero Archi-Dioocesano diebus 25-a et 26-a mensis octo-
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bris anni 1871 habitao praecipuo loco fuerunt illae, quae 
tum meo, tum venerabilis Cleri praevie sensa sua manife-
stantis voto circa ampliorem curae pastoralis profectum 
meliorem Cleri curati, signanter vero eorum, qui e Coope-
ratoribus tenuius dotati sunt, provisionem feliciusque pro-
curandam rem scholarem tractatae fuerunt. E dictia et con-
cluais vero sat superque patuit, quod sicut negotia baec va-
riis titulis pecuniaria ope promoveri oportebit, ita consul-
tum foret, ut ultra id, quod e stabilibus fundis dioecesanis, 
ad tales fines sumtus suppeditaro ipsa natura suâ vocatis, 
impendi potest, certum adhuc adsit peculium, quod ad s ub-
s i d i a r i a m opem dictis fundis in speciales hos fines feren-
dam nunquam non trahi valeat. Et hoc recte est, quod dum 
praestare pergő, presentibus simul Illustritati Vestrae notum 
reddere volui. 

Destinatio fuudi hujus per me dotandi erit, ut ex eo 
scopi pastorales st scholares, in consultatione memorata sin-
gularius considerati, s u b s i d i a r i a r a t i o n e procurentur. 

In hunc igitur censum venirent : melior parochiarum 
erigendarum dotatio, pecuniarium juvamen Cooperatoribus 
dandum, subventiones scholis tribuendae, stipendia praepa-
randialia, sumtus inspectionis scholarum archi-dioecesana-
rum, itineris item per Sacerdotos ad invisenda in exteris oris 
scholaria instituta mittendos faciendi. 

Peculium hoc annue obtinebit ex aerario meo domi-
nali viginti mille fiorenos valutae austriacae in decursivis 
quadrantalibus portionibua solvendos. 

Assignatio ex eo per me, respective meos in munere 
Archi-Epiacopali Successores, fiet. 

Quod cum fine anni ab annuia assignationibus residuum 
fuerit, capitalisabitur, nec amplius in regula, nisi quoad 
interusuria sua, assignationis objectum formare poterit. 

Pine administrationis peculii hujus Venerabile Metro-
politanum meum Capitulum requiro. Pestini, Dominica Pal-
marum, in diem 24-am Mártii incidente A. D. 1872." 

II. „No. 519. Principiis in autumnali consultatione cum 
Clero Archi-Dioecesano per me anno praeterito habita enun-
ciatis ac in Protocollo ejusdem legendis conformiter paravit 
Venerabile Metropolitanum Consistorium sumtuum in suble-
vandos Archi-Dioecesanos, qui tenuius dotati comparent, 
Cooperatores faciendorum dispertiendorumque projectum. 

Quo in laboré exantlando usum est notitiis tum in 
gremio haustis, tum e dioecesi undique magna alacritate et 
prudentia conquisitis opusque paravit, cui nunc acquiescere 
possumus. 

Quod igitur hiace acceptans, Illustritatem Vestram 
humanissime requiro, ut illo ad notitiam Cleri ope pagella-
rum dioecesanarum perlato, tum DD. Parochos de subsidii 
per ipsos Capellanis dandi, tum DD. Cooperatores de adjuti 
ipsis praestiti menaura edocere, simul vero, ut portiones 
subsidii e gremio praestandae ac per me hisce e subsidiario 
peculio, quod testibua litteris meis sub heaterno dato No. 
518. ad Illustritatem Vestram directis fundaveram, assi-
gnatae concernontibus pro rata temp,or is in stationibus quae-
stionatis transacti exsolvantur, congrua ordinäre dignetur. 
Pestini, festő Annunciationis B. V. M. in diem 25-am Mártii 
incidente, A. D. 1872." 

E tenoribus gratiosarum harum litterarum luculenter 

íntelliget Venerabilis et Honorabilis Clerus magnas illas in-
tentiones, quas Excellentissimus Dominus Archi-Praosul 
noster in mente liabuit, dum ad efficacius procurandos 
Archi-Dioecesis suae fines pastorales et scholai-es rara libe-
ralitate etmunificentia s u b s i d i ä r i u m p e c u l i u m , quod 
nomine f u n d i A r c h i - E p i s c o p o-H a y n a 1 d i - a n i 
merito inaigniri potest, erigere gratiosissime dignatus est. 

Queis pro solatioso notitiae statu significatis una Ve-
nerabilem Clerum Dioecesanum fraterne pi-ovoco, ut in fili— 
alis gratitudinis tesseram pias ad Deum, misericordiarum 
Patrem, preces pro omnigena Suae Excellentiae Archi-Epi-
scopalis incolumitate jugiter fundore velit. 

Quod autem ad quorumdam Capellanorum tenuius 
dotatorum sortem principiis in consultatione autumnali anni 
proxime elapsi stabilitis conformiter moliorandam attinet, 
hoc fine tabellare projectum a Venerabili Metropolitano 
Consiatorio elucubratum et a Sua Excellentia Archi-Epi-
scopali gratiosissime ratihabitum Venerabili et Honorabili 
Clero pro congrua directione et exacta observantia in sub-
nexo communico. 

E tabellari hocce operato conapicuum est l-o, quantoa 
singula Capellania proventus una cum fixo salario nunc 
annue habeat ? 2-o, quanta summa requiratur in singula Pa-
rochia ad exaequandos 300 flnorum v, a. capellanales pro-
ventus ? 3-0, quantum exinde praeter consuetum Capellani 
salarium ipaimet Parochi annue dare obligentur ? 4-o, quan-
tum concernentibus Capellanis e supradicto fundo subsidia-
rio titulo jvaminis annue pendendum ait? 

Non dubito, quod concernentes Parochi, qui ultra con-
auetum salarium deinceps Capellanis suis quidpiam dare obli-
gantur, huic suae obligationi libentisaime aatisfacturi aint. 

Pecuniarium juvamen Capellanis e gremio praestan-
dum, quod a die 1-a Januarii anni currentis initium sumit, 
gratiosissimo Suae Excellentiaj Archi-Episcopalis maudato 
conformiter semper in decuraivis quadrantalibus portionibus 
aolvetur. Ut vero quivis Capellanus obtingentiam suam, 
quam e gremiali fundo habet, ad menses et dies eo facilius 
et adcuratius calculare posait, in tabellari operato ad singu-
lam Parochiam expositum est subsidium pro uno anni qua-
drante, pro uno item mense et die Capellanis obveniens. 

Quivis Capellanus juxta tabellare opérât um e gremio 
subsidium obtinena cum fine cujusvis trimeatris Venerabili 
Officio administrationis piarum fundationem r e c o g n i -
t i o n a l e s , non autem formales apochas, per concernentem 
Parochum contrasignatas, de obtinendo abhinc pecuniario 
juvamino exhibebit. 

Tenor recognitionalium talium simplicis epiatolae for-
mám praeseferentium uniformitatis causa erit sequens : 

Venerabili Officio piarum fundationum 
C o 1 o c a e. 

Infrascriptus in Parochia N. a die — raensia — anni 
— usque hodiernam diem Cooperatoris munere functus sub-
sidium stationi meae Capellanali gratiose addictum ac pro 
dicto servitii mei tempore — florenos — xros v. a. efficiens 
e fundo Archi-Episcopo-Haynald-iano me rite percepisso 
hisce recognosco. 

Datum. N. N. Capellanus. 
Vidi N. N. Parochus. 

42* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BERETTYO-SZENT-MÁRTON, april 14. V a n - e 

s h o n n a n ö r d ö g ? Annak, hogy a vallási dolgokban 
való roppant tudatlanság mennyire napirenden van még az 
irók közt is, egyik szomorú bizonysága a „Reform" újság 
tárczájában közlött „Ördög története" czimü czikksorozat, 
melyben mintegy iszonyú vád emeltetik az emberiség ellen, 
hogy az a jó és rosz isteneket az esőből és villámlásból 
okoskodja ki, ha ezt okoskodásnak lehet nevezni. 

Ily állítás hallatlan raerény az emberiség és annak 
története ellen ; ilyet csak az óriási tudatlanságban lévő 
hitetlen állitliat. Mert, hogy a jó é3 rosz istenek azaz az 
Isten és ördög eszméje nem oly alaptalan és önkényes né-
zetből ered, mint azt az iró a 19-dik századdal oly vak-
merően elhitetni akarja, arról a történetet józan észszel ta-
nulmányozó másként van meggyőződve. 

Oly ismertetését adni az ördög oredetének, minőt iró 
ád, megfoghatlan valami, melynél még a kalendáriumot 
tanulmányozó bojtár is különbet adhatna; hisz, hogy a né-
pek elferdíthetik a vallási s egyéb igazságokat, az igaz ; 
de hogy az ördög eszméje oly költői vagy buta modorban 
szülemlett volna, az ellenkezik az emberiség természetével, 
egész történetével. 

Épen az, hogy minden népnél otthonos a vallás lénye-
gét érintő ezen eszme, jele annak, miszerint azt nem a külső 
világtól kölcsönözte, hanem az átalános természeti, erköl-
csi, történeti, alapon nyugvó igazság. Azért azt oly absurd 
modorban akarni becsúsztatni a népek életébe, történetébe, 
több vakmerőségnél. Ha az lehetséges volna, az emberiség-
ről kétségbe kellene esnünk, melyről pedig Cicero azt 
mondja: „Hogy minden dolog, melyben a népek megegyez-
nek, a természet szava;" és Schiller: „hogy a világtörté-
net világitélet és a magyar bizonyos értelemben, hogy a 
nép szava Isten szava. 

S mégis most előáll a „Reform"-ban egy iró s az em-
beriség hitének daczára azt akarja bevitatni, hogy az ör-
dög léte az emberek találmánya vagyis koholmánya, mert 
szerinte a zsidók története vagyis szent könyveik meséket 
tartalmaznak és ily meoe az ördögről való hit is ; persze 
nem veszi figyelembe iró vagy nem tudja, hogy a persák, 
indusok, egyptomiak, görögök, rómaiak, története szinte 
igazolja e hitet. 

A világ erkölcsi sorsát illető azon harcz, mely az 
Isten és ördög közt foly az ember feletti uralomért, téves 
nézetekre adott alkalmat ; de ezen téves nézetekből azt 
magyarázni, hogy az ördög, a pokol királya, nem létezik, 
még nagyobb és szánandóbb tévedés. A józan észnek az a 
feladata, hogy az eszméket tisztázza. így az észnek azt 
megtudni, honnét van ezen küzdelem, szinte feladata s ez a 
dolog gordiusi csomója nemcsak a hitre, hanem a bölcsé-
szetre nézve is. Szontagh Philos, prop. 250 1. azt mondja : 
„Hogy a franczia ecclecticusok azt hiszik, miszerint a phi-
losopliiát többé újonnan feltalálni nem szükséges, ha az 
eredendő bűnt nem vetik el ;" mert ez esetben a philosophia 

alapeszméje tisztán áll, hogy t. i. az Isten, a legtökéletesebb 
lény, az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette 
és pedig azért, hogy őt megismerje, szeresse, imádja és üd-
vözöljön. Hogy ezt nem mindig teszi, oka az, hogy az ördög 
által bűnbe ejtetett ; és a rosz oka nem a legtökéletesebb 
lény, az Isten, hanem az ördög. Az ördög hatalmából visz-
szafoglalni az embert Isten feladata, mit teljesített a meg-
váltás által. Ördög, eredendő bűn, nélkül vége a keresztény-
ségnek, vége a józan bölcsészetnek ; mert a bün eredete az 
Istenre háromlik, moly oly istenkáromlás, melytől még a 
jobbszellemű pogányok is irtóztak, amiértis az embert ör-
dög szülöttének állították, mi öreg hiba, valamint nem 
kisebb bün az embert majomtól származtatni, hogy Isten-
től a felelősséget gonoszságaink miatt elhárítsuk, ha mégis 
azon jó urak hisznek Istenben, kik a természet törvényét 
majd változhatlannak állítják, majd változónak, amint tet-
szik. Ennyire jutnak azok, kik a kinyilatkoztatást elvetik 
s mesének tartják, hasonló dőreségekkel ámítva a világot. 
S mégis ilyenek tesznek a keresztény népnek szemrehá-
nyást isteni hite miatt, mely nélkül, mint látszik, a hitet-
len bölcsek csak őrjöngenek. 

Ezekből kitűnik, mit kell azon „legkitűnőbb keresz-
tényekről" tartani vagy plane „theologusokról", kiket iró 
mint az ördög tagadóit bemutat. 

Olyanok, kik az ördögöt is felülmúlják hazugság te-
kintetébon, nem csuda, ha mesének tartják a szentírást, 
sőt iszonyodnak a bibliától. Elárulta azt György Aladár, 
kit még a „Vasárnapi Újság" szerkesztője is megrótt ily 
badar állításai miatt. Isten legyen irgalmas nekik. 

Mahovics János. 

RÓMA. Az ü n n e p é l y e s t i s z t e 1 k e dé s e k a 
s z e n t a t y á n á l legujabban is egész sorát mutatják a 
kitűnő vendégeknek, kik Rómábani létüket felhasználták 
arra, hogy a valódi, ha mindjárt üldözött, nagyságnak is 
megadják tiszteletadójukat. A görzi katholikus körön s a 
Jézus sz. szivéről nevezett, leányneveléssel foglalkozó, 
grazi társulatnak küldöttségein kivül a walesi herczeget és 
nejét s a hanoverai koronaherczeget említjük, kik már-
cziushan Rómában megfordulván, magán kihallgatáson 
fogadtattak a szentatya által, továbbá Mathilde anhalti 
herczegnőt és Vilmos Károly schaumburg-lippei herczeget 
ugyanazon időben. 

Nagyszerűek voltak az april 12-iki fogadtatások. 
Ezen alkalommal ő szentsége egy nemzetközi küldöttséghez 
azon nevezetes beszédet intézte, melyben egymás után 
Európa országait felemlítvén, hü képét adta azon társadal-
mi, politikai és vallási nyomornak, melybon világrészünk 
jelenleg sinlődik. Azon nagy ingerültség, melylyel az ösz-
szes úgynevezett liberális sajtó a szentatya eme szavait 
fogadta, eléggé megmutatta, mennyire igazak voltak azok. 

Újságul azt Írhatom, hogy Hohenlohe bibornok esete 
itt ha nem is a kedélyeket, de a lapokat, még folyvást fog-
lalkoztatja. Mint tudjuk, tBismarknak egyik legújabb 
fogása az volt, hogy úgy tétette magát, mintha e biborno-
kot rendkivüli követnek akarta volna a szentszékhez 
kinevezni, mondom, „akarta volna", mert Bismark előre 
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tudhatta, a minthogy tudta is, hogy a pápa, ha egy át alán 
bibornokéba, bizonyosan Hohenlohe kineveztetésébe nem 
fog soha s pedig számos okból beleegyezni s valószínűleg 
azt gondolta, hogy akkor ismét egyszer eljátszván a bá-
rányról és a farkasról szóló mesét, az ekként megszakított 
diplomatiai összeköttetésokért majd a szentszéket fogja 
felelőssé tehetni. A csíny azonban nem sikerült, hanem, 
ellenkezőleg, a római szentszéknek erélyes s következetes 
magatartása azon kellemetlen helyzetbe hozta a hatalmas 
herczeget, hogy fiaskóját legújabban az országgyűlés előtt 
bejelenteni s egyúttal töredelmesen azt is kellett beváltania, 
hogy bizony nem tudván kifogni a pápán, majd becsülete-
sebb úton s módon keilend magát vele összeköttetésbe 
tennie, minthogy a pápa oly hatalmas tényező a civilizált 
világon, melyet egy kormány sem ignorálhat. 

Ezt a herczeg néhány héttel előbb gondolhatta volna 
meg s akkor ő hgsége és királya megkímélve maradandot-
tak azon megszégyenítéstől, hogy Európának jelenleg leg-
hatalmasabb kormányát a szegény fogoly pápa figyelmez-
tesse a becsületnek törvényeire s hogy o hatalmas kormány 
hátrálni kénytelenüljön. 

Találkozott ugyan Bismarknak egy-két mamelukja, 
kik császáriabbak akarván lenni, mint maga a császár, 
Hohenlohe visszautasításának kapcsán azt követelték, hogy 
ezentúl a szentszékhez semmiféle követ se, legfeljebb csak 
teljhatalmú consul, neveztessék ki. Bismark azonban, kinek 
ez egyszer bizonyára igen roszkor jött híveinek ezen idét-
len buzgalma, azon nevezetes megjegyzéssel utasította őket 
rendre, hogy ez nem lehet. Azon európai államoknak, me-
lyeknek katholikus alattvalói vannak, viszonya a szent-
székhez olyan, hogy annak képviseltetésére egy consul 
elégtelen. E nyilatkozat több okból nevezetes, sőt mond-
hatnók, hogy hálával tartozunk érte Bismarknak. Mert 
ebből először az derül ki, hogy a herczeg kénytelen a szent-
széket souverain hatalomnak elismerni, hogy lehetetlen a 
pápa mellőzésével úgy bánni el a némethoni katholikusok-
kal, mintha protestánsok volnának azaz, mintha az állami 
rendőrbotnak igazgatása alatt álló nemzeti egyházat ké-
peznének s harmadszor, hogy Bismarknak ez idő szerint 
még eszeágában sincsen az úgynevezett olasz királyságnak 
abbeli praetensióit teljesíteni, melyek szerint nála és a 
szentszéknél csak egy és ugyanazon követ hitelesítve 
legyen. Ebbeli kívánalmait eleddig egy kiváló hatalom se 
teljesítette s a Hobenlohe-féle eset után nem is teljesitendi 
egyhamar. Hála Istennek, IX. Pius erélye, 80 éve daczára, 
olyan, hogy nemcsak a muszka czárt megtörte, hanem 
most már Bismarknak is egy kis emléket adott. Lesz idő 
s reméljük nem sokára, midőn Rómában ismét csak egy-egy 
követ lesz minden állam részéről, csakhogy ez nem Gari-
baldi „királyá"-nál leszen hitelesítve. 

Szegény Hohenlohe bibornok ugyan megadta azon 
kísérletnek árát, hogy két úrnak akart szolgálni. Liberális 
lapjaink most már agyongyalázzák dicséreteikkel. Alig 
győzik hirdetni s kürtölni, mily elfogulatlan s felvilágoso-
dott úr ő, mennyire ellene volt az infallibilitásnak, men-
nyire barátja Taufkirchen grófnak, Acton lordnak, Döllin-
gernek s Friedrichnek, szóval mindazoknak, kik ab ovo a 
Vaticanum ellen izgattak s a legnemtelenebb fegyverekkel 

harczolnak még ma is ellene, hogy szökött meg mindjárt, 
mihelyt az olasz katonák Róma felé közeledtek sat. sat. Ha 
ennek csak fele is igaz, akkor semmiféle elfogulatlan em-
ber se csudálkozhatik azon, hogy Hohenlohe, eltekintve 
attól, hogy római bibornok, egyátalán nem lehet idegen 
hatalomnak szolgája s képviselőja saját fejedelménél, a pá-
pánál, hogy, mondjuk, a szentatya Hohenlohet különösen 
visszautasította s pedig legott az első pillanatban, midőn az 
illető kérdés Berlinből érkezett, di proprio pugno rá irván 
a tagadó választ s úgy hiszszük, magának a bibornoknak 
jól felfogott érdekében is, mert követsége nem tarthatott 
volna két napig a nélkül, hogy vagy Berlinnel vagy Ró-
mával coliisióba ne jött volna. 

Egyéb körökből azt Írhatom, hogy a piemonti kor-
mány legújabban, ugy látszik, különös előszeretettel adta 
magát az itt tartózkodó spanyol papoknak üldözésére, mi-
vel azt hiszi, hogy azok inkább don Carlosnak, mint don 
Amadeonak, hivei. A via Condottiban levő Szentháromság-
ról nevezett templom melletti spanyol kórháznak priora, 
don Martinez, keményen megdorgáltatott, mivelhogy don 
Amadeo még nincsen in effigie felfüggesztve a rendháznak 
valamelyik zugában ; fölfüggesztetett tehát ; más spanyol 
papok szüntelenül a quaesturára idéztetnek s ott minden-
féle politikai dolgokról examináltatnak, mintha bizony ők 
volnának a karlista felkelésnek főokozói. Ez a karlista fel-
kelés bizony álmatlan éjszakákat okoz a mi olasz kormá-
nyunknak is, mely komoly forradalomtól tart Olaszország-
ban, mihelyt Amadeo bukik. 

D'Harcourt gróf, a volt franczia nagykövet, inneni 
elmenetele előtt a Pius rendnek nagykeresztose lett. A gróf 
Thiers nógatásaira csak lígy vette át a londoni nagyköveti 
állomást, ha utódjául, kizárólagosan a szentszékhez, meg-
bízható, becsületes, őszintén katholikus, ember neveztetik 
ki, mit az elnök meg is igért s úgylátszik meg is tett ; az 
egyháznak legidősb leánya, reméljük, ismét méltón lesz a 
szentszéknél képviselve. 

BERLIN. Ó k a t h o l i k u s i r o d a 1 o m. Az „Espe-
ranza di Roma" bukófélben van, Friedrichnek férczmüvei, 
melyekből lapunk is közölt jellemző mutatványdarabokat, 
közbotrány tárgyává lettek legott megjelenésüknek első 
pillanatában; Michelis, az ókatholikus társulatnak házibo-
londja, munkatársul csapott fel a berlini „Gegenwart"-hoz, 
melyben most Bamberger, Lasker é3 egyéb zsidók és Krisz-
tustagadók mellett az „uj-katholikusok" ellen a maga 
modorában debachál és a secta főemberének, Döllingernek, 
legújabban szétbocsátott röpivei, illetőleg nyomtatásban 
megjelent beszédei, még leghívebb követőinek Ítélete szerint 
is jelentéktelenek, sőt silányak ; — szóval, az ókatholikus 
irodalomnak csillaga letünöfélben van még mielőtt igazán 
feltűnt volna s emlékét legfelobb néhány szatócsbolt fogja 
egy ideig megőrizni, míg onnan is elpusztulván, maradand 
az a nagy semmi, mely az ogész mozgalomnak elejétől 
fogva ismertető jelét képezte. 

De nem ez az, miről ma különösen szólni akarunk, 
hanem ellenkezőleg épen arról akarjuk tudósítani t. olva-
sóinkat, hogy a kihalófélben levő ókatholikus mozgalom 
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számára legújabban oly oldalról érkezett friss segély, 
melynek rokonszenve, bármily jól essék is Döllingernek, 
mégis, amúgy szíve legtitkosabb rejtekében, kissé kellemet-
len, tekintve, hogy ezen legújabb segély nem máshonnan, 
hanem az ismeretes, jobban mondva hirhedt, darmstadti pro-
testáns egylet részéről jött, mely tavai Bluntsehli, Holtzen-
dorf s egyéb szabadkőmüvesi nagyságok vezetése alatt nem 
kevesebbet decretált, mint a kath. egyháznak kiirtását. 

Áll pedig ezen segély egy legeslegújabb irodalmi vál-
lalatból, melynek, programmja szerint, feladatául tüzetett 
ki ama fensőbb indifferentismust, melyet az ókatholikusok, 
Döllinger műszavával elve „valamennyi keresztény fele-
kezetnek testvéries összeolvadása" czimével megtiszteltek, 
— védelmezni, pártolni és terjeszteni ; mely czélra ezen 
vállalat körül a fennevezett és még egynehány protestáns 
egyleti fölármázón kivül még a leghíresebb ókatholikusok 
is, iigymint Húber, Frohschammer, Reinkens, mindnyájan 
excommunicált papok és a prágai Schulte is csoportosul-
nak, kik most az egyszer időszaki röpiratok útján próbá-
landják a gyűlölt katholika egyházat, ha lehetne, sarkai-
ból kiemelni. Az uj vállalat átalában e czimet viseli : 
„DeutscheZeit-und Streitfragen, Flugschriften, zur Kennt-
niss der Gegenwart ; herausgegeben von Fr. v. Holtzendorf 
und W. Oncken"; a jelenlegi első évfolyamnak első füzete 
pedig ezt: „Das Leben Jesu und die Kirche der Zukunft, 
von Dr. H. Lang, Pfarrer in Zürich" (Berlin 1872, 8-rét, 
58 1. ára 60 kr.) 

Nézzük csak, mit mond ez a füzet a „jövő egyházá"-
ról, hogy ennek alapján az egész vállalatnak szellemére 
tehessünk némi következtetést. 

Lang azon magában véve kétségbevonhatlan gon-
golatból indul ki, hogy a keresztény theologia a legutóbbi 
évtizedekben époly nevezetes és nagyhorderejű felfedezése-
ket tett, mint akár a természettudományok ; moly felfede-
zéseket ő, Dr. Lang, jelen füzete által a német népnek köz-
tulajdonává tenni készül. De miben állnak ezen felfedezé-
sek? Halljuk és bámuljuk ! abban, mit Baur, „a genialis 
Straussnak genialis tanitója", mit Strauss maga s mit 
Baurnak többi, egytől egyig „genialis", tanítványai, például 
Zeller, Schwegler s mások „felfedeztek" ; tehát együttvéve 
a legvastagabb rationalismusban, a legnihilistikusabb ne-
gatióban, melyet a világ valaha látott s melyet, mint az uj -
tübingai iskolának elmeszüleményeit, már régen ismerünk s 
époly régen már meg is untunk. 

Ezen „fontos, nagyhorderejű, felfedezések" pedig ma-
gának Lang uramnak elbeszélése szerint abban állanak 
tüzetesen, hogy újszövetségi szent könyveink, négynek 
kivételével, épannyi irányzatosférezmüvek, melyeknek ren-
deltetése volt azon mélyenható nézetkülönbséget elpa-
lástolni, mely Péternek szűkkeblű zsidóskodó nézetei és 
Pálnak „felvilágosodott", kosmopolitikus, iránya közt léte-
zett. Más szóval az újszövetségi szentiratok közül csak 23 
darab épannyi csaló által tákoltatott össze a II-dik szá-
zad végén vagy legkorábban közepén s ezen iratok azok, 
melyeket az „ujkatliolikusok" mint hitük egyik kiváló, a 
protestánsok pedig egyedüli, kútforrásául 19, illetőleg 3, 
század óta tisztelnek . . . . ! Hát nem „felfedezésbe ez? ! 

Az igazi kereszténység, okoskodik Lang tovább, csak 

a következő négy levélből ismerhető meg, melyek egyszers-
mind az egyedüliek is, melyeket Pál valóban irt, a többi 
mind álmü levén, a rómaiakhoz, a galatákhoz s a korin-
thusiakhoz irt kétrendbeli levélből. Ezekből meríthetjük 
ama keresztény hitet, „melyre a jövő kornak szüksége 
vagyon, kereszténységet c s u d á k nélkül ; mert a csu-
dákat korszellemünk ki nem állhatja." Persze, hogy Lang 
uram eközben elfeledi, miszerint sz. Pál még hitelesnek 
elfogadott a korinthusakhoz irt első levelében is a csudák 
csudájáról beszél. Azaz, hogy nem feledi el, hanem e körül-
ményt ugyanazon modor szerint magyarázni, illetőleg 
félretolni, iparkodik, mely úgylátszik a régi protestáns r;\-
tionalisták tudományos lomtárából legújabban az ókatho-
likus s az ezekkel szövetkezett nihilistikus darmstadtiak-
nak hittani fegyvertárába áttétetett, — az által tudniillik, 
hogy azt mondja, miszerint Pál ott, hol úgy beszél, mintha 
Krisztust, a feltámadottat, látta volna, csak hallucinatiók 
után beszélt, azaz addig s oly erősen képzelte magának 
mintha Krisztust látta volna, míg aztán végre maga is hitte 
és az omlített levélben leirta. Ebből aztán további ered-
ményül az következik, hogy míg a többi 23 újszövetségi 
szentírási könyvet holmi csalók irták, addig a hátralevő 
négy „authentikus" rögeszmékben szenvedő tisztátalan fej-
nek, hogy nemondjuk bolondnak, köszöni eredetét...! 

Hogy ezek után Lang bátran azt mondhatja, miszerint 
a jövőnek ezen egyháza, melyet ők, a darmstadtiak s óka-
tholikus barátaik, alapítani szándékoznak, az eddig fenál-
lottakhoz miben se fog hasonlitani, azt nagyon is értjük ; 
de nem is ezen szándék az s annak több vagy kevesebb 
eredménye, mire a jelen sorok által olvasóinknak figyelmét 
felhívni igyekeztünk, hanem az, hogy, nézetünk szerint, ha 
valaha, úgy a jelen esetben társáról lehet megismerni az 
embert s alig képzelhető súlyosabb önelitélés, mint a minőt 
az úgynevezett ókatholicismus akkor mondott el maga 
felett, midőn a darmstadti, tüzetesben protestans-egyleti, 
irányzatokkal szövetkezett. 

AMERIKA. A v a s á r n a p n a k m e g s z e n t e l é s e 
képezi tárgyát egy legújabb törvénynek, melyet a washing-
toni képviselőház a senatussal együtt nem régen hozott s 
melynek szövegét leginkább azért adjuk, hadd piruljanak 
azok, kik Európában katholikus népeket kormányozván, 
féktelenséget engednek a nép leggonoszabb elemeinek a 
vasár- és ünnepnapok megszentségtelenítése által az egy-
ház törvényeit lábbal taposni. 

A hivatolt amerikai törvénynek szószerinti szövege ez : 
1. A vasárnapnak szentül való megtartása az állada-

lomnak érdekében fekszik. 
Ugyanaz továbbá 
2. hasznos pihenést s felüdülést szerez az embernek 

egy hét testi fáradalmai után; 
3. alkalmat szolgáltat azon kötelességeket teljesíteni, 

melyekkel az ember saját személye iránt tartozik s a z o n 
h i b á k s h i á n y o k f e l e t t e l m é l k e d n i , m e l y e k -
n e k s ú l y a a l a t t az e m b e r i n e m f ö l d r e g ö r -
n y e d ; 

4. okot és alkalmat ad továbbá arra, hogy Istent, a 
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mindenségnek teremtőjét és fentartóját, nemcsak otthon, de 
a templomban is, kellőlegtisztelni lehessen ; 

5. ösztönt arra, hogy a felebaráti szeretetnek müveit 
gyakoroljuk, melyek az emberi társadalomnak diszét és 
vigasztalását képezik. 

Tekintve tebát a) ; bogy vannak hitetlenek s könnyel-
mű emberek, kik elhanyagolván kötelességeiket s azon elő-
nyöket, melyek a vasárnapnak szentül való megtartásából 
az emberi nemre származnak, e napnak szentségét azáltal 
fertőztetik meg, hogy azon vagy megszokott munkájuknak 
vagy különféle mulatságoknak adják oda magukat, 

b), hogy ilyetén magukviselete nemcsak azilletőknek, 
mint keresztényeknek, saját érdekeivel ellenkezik, hanem 
azokat is botránykoztatja, kik rosz példájukat követni 
nem hajlandók ; 

c), hogy ilyféle emberek a társadalmi közérdek ellen 
vétenek, amennyiben oly szokásokat iparkodnak annak ke-
belében meghonosítani, melyeknek végeredménye a társa-
dalmi kötelékeknek meglazítása s mindenféle erkölcstelen-
ségeknek előmozdítása : 

elhatározták a senatus és a törvényhozótestület a 
mint következik : 

1. Vasárnapon tilos a boltokat vagy raktárakat nyitva 
tartani, bármely munkát végezni s bált, hangversenyt vagy 
szinházat látogatni, különben esetről esetre való 10—20 
shilling (5—10 forint) lefizetésének büntetése alatt. 

2. Hasonló büntetés terhe alatt tilos a bérkocsisoknak 
vagy utazóknak vasárnapon bármely utat tenni, kivéve a 
sürgős szükségnek esetét, melynek létezése felett a rendőr-
ség itél. 

3. Semmiféle vendéglő vagy szálloda vasárnapon nem 
fogadhat be oly személyeket, kik ugyanazon községben 
laknak, különben a körülményekhez képest vagy büntetést 
fizet vagy engedélyét elveszti. 

4. A kik, kivéve a betegség okát vagy egyéb fontos 
okot, három hónapnál tovább távol maradnak a templom-
tól, 10 shillinget fizetnek. 

5. Aki a templomban vagy annak közelében illetlen 
dolgot müvei, 5—40 shillingnyi birságban elmarasztaltatik. 

Ezen törvénynek végrehajtása az illető községi rend-
őrségre bizatik. 

Y E G - Y E S E K . 
— Tisztelettel tudatjuk t. előfizetőinkkel s ügybará-

tainkkal, hogy a nyomdai iroda nincs többé a halpiaczon, 
hanem a Sándor-utczában 13. szám alatt, a muzeum háta 
megett, hova Kocsi Sándor úr nyomdáját áthelyezte. 

— Apponyi G-yörgy gróf felhívást bocsátott Magyar-
ország összes katholikusaihoz, melyben felszólítja őket, 
hogy katholikus követeket válaszszanak. A jeles, bátor, nyilt 
szót olvastuk s adja Isten, hogy a buzgó grófnak szava ne 

legyen a pusztában kiáltónak szava. Bizony itt volna az 
idő, hogy ébredjünk. 

— Plutino Antal olasz parlamenti tag, szabadkőmű-
ves, szabadgondolkodó, a mult hetekben meghalt a nélkül, 
hogy az egyházzal kibékült volna. A temetésre kitűzött 
napon megjelentek a ministerek, senátorok s a képviselők, 
valamint szabadgondolkodók nagy sokasága s a halottat 
valamely templomba akarták beszentelés végett kisérni. Az 
egyházi hatóság azonban a temetési szertartásokat megta-
gadta. Erre a meghalt barátjai a városi hatóság útján kerí-
tettek egy halottas kocsit, melynek tetejéről a keresztet in 
facie loci leütötték s földre dobták, azután a holtrészeg ko-
csist kergették el, kinek helyére a szabadgondolkodó Teano 
herczeg akart ülni, de ezt társai még se engedték. Felrakva 
a halottat, egyenesen a della Consolazione kórház templo-
mába tartottak, előre megparancsolva, hogy a papság fo-
gadja a halottat. Ez nem engedelmeskedvén, a templomaj-
tók betörettek, a gyertyák az oltáron meggyújtattak, or-
gona s zene szólt, valamint a harangok, de a komédia nem 
soká tartott, mert az időközben Összesereglett nép fenyegető 
állást vett s a kőműves urak jobbnak tartották idejekorán 
továbbállni a halottal. — íme, ily komédiát játszanak a 
hitetlenek. A keresztet földre dobják, de azért a templom-
ban, a kereszt templomában, a keresztre feszitettnek papjai 
által akarnak beszenteltetni. S ily ellenmondás nálunk is 
gyakori. Míg élnek a szabadonczok, Krisztusnak, vallásá-
nak, az egyháznak, papjainak, halálos ellenségei, de azért 
haláluk esetében a pap kényszeríttetik az egyházi szertar-
tást végezni, különben jaj az intoleráns katholicismusnak. 

— Spanyolországban igen szomorúk az állapotok. 
Forradalom ismét csak forradalom. Amadeo király össze-
szedte minden erejét, hogy a forradalmat legyőzze s királyi 
trónját fentartsa. Pedig Amadeusnak nem vért kellene on-
tania, hanem meghajolni a forradalom előtt, mert hatalmát 
a forradalomnak köszöni, onnan származtatta. Valóban 
szomorú, hogy szegény Spanyolország már annyi idő óta 
nem tud nyugalomra vergődni. Legjobban láthatni ez or-
szágon, mennyire képes a szabadkőműves liberalismus bol-
dogítani valamely nomzetet. 

Szeretetadoniányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1444 forint 46 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 33 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 3 régi tallér. 

Sanctissimo Patri Sz 1 frt. 
Sturm N. . 1 „ 
Ruth János kegyestanitórendi áldozár . • . 3 „ 

Szerkesztői üzenet. 
Zs. I. A. Sz. Köszönöm a tudósítást és czikket. A Liliomszálaknak II. 

füzetét azért nem jelentettem, mert megjelenésükről tudomással se 
birtam. Hol jelent meg, mikor, hol kapható, mennyiért ? mind oly 
kérdések, melyekre felelni máig se tudok. Különben ajánlatát igen 
szívesen veszem, sőt kérem. Magam nem igen vállalkozhatom könyv-
ismertetésekre, mert a káplány, közösiskolai katecheta és szerkesztő 
sokkal jobban el van foglalva, mint sem hogy könyveket olvashas-
son s ismertethessen. Ez sajnos, de így van és nincs m'ddomban 
rajta változtatni. Levele első része igen fájt nekem is. Ugy vagyunk 
körülbelül mindenütt. Csak Isten segíthet rajtunk. Vigaszt csak 
nála találhatunk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

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

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

szám alatt ) 

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

s l-jén 4 3 . I. Félév. 1872. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — 
A kingek és a biblia. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások, 
n i 

Meghozatván az 1868 LIII. t. cz., ennek 22. §-a 
a temetőkről rendelkezik, kimondván a temetők 
közös használatát. „Temetőkben a különböző val-
lásfelekezetek tagjai vegyesen és akadálytalanul te-
metkeznek." 

E szerint a katholikusoknak tulajdonjoga te-
metőikhez, mit némely helyen pénzért vettek, megin-
gattatott, temetőiknek kath. jellege mintegy eltörül-
tetett és az idézett törvény 22. §-a szerint a protes-
táns, ha akarja, a kath. temetőben is eltemethető 
lenne, viszont a katholikus, ha kivánja, protestáns 
temetőbe is eltemethető. 

A törvény ezen §-ának gyakorlati alkalmazá-
sából furcsa anomaliákjfejlődhetnek ki vegyesvallásu 
helyeken, hol mind a katholikusoknak, mind a pro-
testánsoknak, saját elkülönitett temetőjük van ; mert 
a hol közös temető van, ott még van értelme a tör-
vény ezen §-ának ; de a hol külön felekezeti temetők 
vannak, ott csak összeütközésekre szolgál alkalmul; 
mert habár feltehető, hogy a protestánsok nem 
fognak erőszakoskodni, miszerint kath. temetőbe 
temethessék halottjaikat; a becsületes katholiku-
sokat pedig vallásos érzetük tiltja, hogy protes-
táns, felszenteletlen, kath. jelvényeket nélkülöző és 
igy reájuk nézve idegen temetőbe óhajtsanak temet-
kezni: mégis főleg vegyesvallásu helyeken az 1868 
LIII. t. cz. kihirdetése óta jöhetnek elő esetek, mi-
dőn vagy református kiván a kath. temetőbe elte-
mettetni vagy viszont a katholikus protestáns sir-
kertbe, a vegyes házasságban élők közül egyik vagy 
másik másvallásu hitestársa vagy gyermeke mellé 
óhajtván temettetni. 

Mi az ily esetekben a correct kath. eljárás? 
Ha protestáns részről történik azon óhajtás 

nyilvánítása, hogy kath. vallású gyermeke vagy hi-
testársa sirjába és igy kath. temetőbe óhajt eltemet-
tetni : az egyházi törvények szerint ez meg nem en-
gedhető, mert a kath. egyház az általa megszentelt 
temetőbeni temetést, mint hiveinek kizárólagos ki-
váltságát, csak az ő kebelében és békéjében elhunyt 
jámbor keresztényeknek engedi meg, honnét kizárva 
vannak az eretnekekés szakadárok. „Quibus noncom-
municavimus vivis, non commuuicamus defunctis." 
III. Incze pápa Cap. 12 de Sepult. 

De mit is keresne protestáns lelkész a kath. te-
metőben? És mit botránykoztatná a kath. hiveket 
a protestáns sirját jelző fejfa, miután ez kikerülhető, 
ha van helyben protestáns temető ? 

Ha tehát ily különös és indokolatlan kéréssel 
járulnak a plébános elé, a protestáns halottnak a 
kath. temetőbeni eltemetését a kath. egyház törvé-
nyei értelmében és a hivek botránykozása elkerü-
lése végett egyszerűen tagadja meg, mert az ily 
esetre az 1868. LIII, t. cz. 22. §-a nem alkal-
mazható. 

Azt feltenni ugyan nem akarjuk prot. atyánk-
fiairól, hogy a kath. egyház tulajdonjoga és törvé-
nyei erőszakos és vakmerő megtámadásával a katho-
likusok tiltakozása daczára erővel vigyék halottjai-
kat a kath. temetőbe, de lehetetlennek nem állítjuk 
az ily erőszakoskodást se napjainkban; és ha ilyen 
erőszak követtetnék el temetőnkön, az elkövetett 
erőszakért elégtételt alig fogunk nyerni. — Szo-
morú, de igaz. 

De a milyen világot élünk, megfordítva is tör-
ténhetik a dolog, hogy kath. vallású halottnak prot. 
temetőbeni eltemettetését kérik a plébánostól ha-
sonló okokból, hogy t. i. a kath. hitestárs elhunyt 
prot. hitestársa vagy gyermeke mellett és sirjában 
nyugodjék. Es miután tapasztalás szerint a prot. 
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lelkész kész megengedni, hogy a kath. halott kath. 
szertartás szerint temettessék a prot. temetőbe: vál-
jon a plébános engedjen-e a felek ebeli kérésének és 
kath. ritus szerint végezheti-e a temetést a protes-
táns temetőben? 

Ha nem teszi, obscurans, szivtelen, lesz a neve, 
ki a gyászoló család fájdalmát nem respectálja és 
holtuk után könyörtelenül szétválasztja a család tag-
jait egymástól. 

Azonban, bármit mondjanak is ily esetben, ezt 
megengedni nem lehet, mert nincsen elegendő ok 
arra, hogy a plébános hivét szenteletlen földbe te-
messe el, hol a fejfák között a kath. jelvény, a ke-
reszt, csak gúny tárgyául szolgálna. Különben, ha 
ezt a katholikus kéri míg életben van, ezen helyte-
len kivánságáról lehetőg lebeszélendő ; ha pedig ma-
kacsul ragaszkodik ebeli kívánságához, nem ér-
demli meg e kedvezést, mint a ki a kath. egyház 
iránti közönyösségének, sőt vallása megvetésének, 
ily botrányos bizonyítványát adja. 

Ha pedig a kath. elhunytával a prot. rokonok 
kérik ezt: kérésük elutasítandó és a plébános érvé-
nyesítse jogát elhunyt híve temetésére vonatkozólag, 
kit nemcsak kötelessége, hanem joga is, azon val-
lás szertartása szerint és azon temetőbe temetni, 
mely egyházhoz tartozott, míg élt. 

Ámde, hátha a protestáns rokonok erőszakos-
kodnak és követelik, hogy a plébános elhalt kath. 
vallású rokonukat a protestáns temetőbetemesse el? 

Még ezen esetben se temesse el a plébános egy-
háza elhunyt hivét a protestáns temetőbe. Mint plé-
bánosnak joga van követelni, hogy elhunyt hivét ő 
és pedig kath. temetőbe temethesse el. 

Lehet azonban, hogy ellenszegülésének az lesz 
következménye, miszerint a protestáns rokonok pro-
testáns lelkészszel temettetik el a halottat. Ilyjog-
sértésre el lehet készülve a plébános ; mert a prot. 
lelkészek, hogy felvilágosodottaknak látszassanak, a 
népszerűséget megnyerjék és leginkább, hogy a 
kath. egyház ellen tehessenek valamit, ilyenekre 
mindig készek, nem tekintve azt, hogy a kath. egy-
ház jogaiba és dolgaiba avatkoznak ezáltal. 

Számtalan példa bizonyítja ezt. Hányszor tör-
ténik hasonló eset, midőn a plébános az öngyilko-
soktól jogosan és az egyház törvényei értelmében 
megtagadja az egyházi temetést, protestáns lelké-
szek pedig az öngyilkosok desperatus ügyét felfog-
ják és akath. egyház belső dolgaiba beavatkoznak?! 

Tenné ezt egy plébános, avatkoznék a protes-
tánsok egyházi dolgaiba és fogná pártját az ő törvé-

nyeik ellenére egy protestánsnak: lenne lárma és 
gravamen. Azonban szerencsére kath. paptól ily to-
lakodás nem telik ki. 

Ha tehát a fenjelzett esetben a prot. lelkész a 
plébános joghatósága körébe beavatkoznék és el 
merné temetni a kath. halottat protestáns temetőbe : 
a plébánosnak joga és kötelessége lenne keresetet 
inditani a protestáns lelkész ellen, ki plébánosi jogait 
erőszakos módon megsérté, habár előre el lehetne rá 
készülve, hogy nem fog találni oly bírót, ki a pro-
testáns lelkészt e jogsértésért rendre utasítani kész 
lenne. 

Talán nagyon pessimista vagyok. Lehet; de 
hogy ily viszonyok között élünk, az igaz. Be sze-
retném, ha valaki az ellenkezőt bizonyítaná be ! 

IV. 
Minden évben előfordul bizonyos időszak, mely-

ben a plébános béketűrése erős próbára van kitéve. 
Ez az évenkint előforduló időszak az ujonczozási 
előmunkálatokra rendelt idő, midőn az illető szülők 
gyermekeik felmentése érdekében a családi értesi-
sitőket kérik a plébánosoktól. 

A családi értesitök kiállitása a megalapított 2 
frtért, mit annyian felpanaszolnak a papnak, — pe-
dig a legtöbb esetben ingyen állitja ki, — igazán 
szakványmunka, főleg népesebb helyeken, mert tiz 
között alig találkozik egy, ki családja tagjainak 
születési vagy halálozási idejét csak körülbelül is 
meg tudná mondani könnyebb tájékozás végett. Van 
tehát mit keresnie a plébánosnak sokszor órákon ke-
resztül és még szerencse, ha az illető nevét az anya-
könyvben megtalálja; de mikor hosszú, sokszor fél-
napi, keresés után végre kisül, hogy a keresett szü-
lött vagy elhalt a harmadik plébánia határában szü-
letett vagy halt meg, ilyenkor csakugyan erős próbá-
nak van kitéve a plébános türelme. 

Sok családi értesítőt állítottam már ki és sok-
szor elgondolkodtam a felől, ugyan miért kell a csa-
ládi értesitőkbe a született, de egyszersmind elhalt, 
gyermekek nevét is beirni ? de nem tudtam ennek 
okát feltalálni. Szeretném, ha valaki megmagya-
rázná azt, váljon miértelme van annak, ha egy atyá-
nak tiz gyermeke közül csak egy van életben, hogy 
a többi kilencznek mind születési, mind halálozási, 
idejét kikeli írni ? hiszen csak annak kitudására van 
a családi értesítő rendelve, hány gyermeke van a 
felmentést kérelmező szülőknek? ezt pedig könnyeb-
ben és rövidebben is ki lehetne mutatni, ha a csa-
lád életben levő gyermekei íratnának be a családi 
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értesítőbe. No de már ez igy van. Talán a ki így 
rendelte a családi értesítőket kiállittatni, az se tudná 
megmondani az okát. 

Elég az, hogy megvan vele a plébánosnak baja, 
kinek nemcsak türelmét, hanem figyelmét is, igénybe 
veszik a családi értesítők ; mert ha nem vigyáz jól 
magára, könnyen bajba keverik, mert a gyermekek 
bemondásánál sokszor hazudnak a szülők és nem je-
lentik fel minden gyermeküket, hogy a katonaság 
alól felmentendővel könnyebben czélt érjenek. — 
Azt pedig okosan kívánni se lehet a plébánostól, 
hogy minden egyes családot ugy ismerjen, misze-
rint valamennyi gyermekről legyen tudomása; ez 
főleg nagyobb helyeken teljes lehetetlenség. 

Ha azonban a plébánost a szülők rászedik és a 
családi értesitőbe nem vezettetik be minden gyerme-
küket; ha kitudódik, hogy hiányos a családi érte-
sítő : nem a hazug szülőket pörölik be, hanem a plé-
bánost és kapva kapnak rajta, hogy a plébánost, mint 
okmányhamisitót, elmarasztalják. 

Volt reá már nem egy példa. Azért vigyázva 
és ovatosan kell eljárni a családi értesítők kiállítá-
sában. 

Legczélszerübb a bekövetkezhető gyanúsítás 
kikerülésére és a felelősség elhárítására nézve leg-
jobb eljárás, mit én is követni szoktam, az, hogy a 
családi értesitöt kérő szülő jelenjen meg a plébánián 
két becsületes és szavahihető tanúval, kik igazolják 
azt, hogy az illető szülőnek a feljelentetteken kivül 
több gyermeke nincsen és ezt a családi értesítőn ne-
vük aláírásával bizonyítsák. 

A két tanú bizonyítványával ellátott ily csa-
ládi értesítőben netalán felfedezendő hibákért vagy 
kihagyásokért a felelősség nem fogja terhelni a plé-
bánost, mert mindig hivatkozhatik a családi értesi-
töt aláíró tanukra, kik ha tévútra vezették a plébá-
nost és hamis bizonyságot tettek, ám érje őket a 
büntetés, de a plébános fedve van. 

A családi értesítőkre nézve még azon megjegyzé-
sem van, hogy némely plébános az ily értesítéseket 
bélyeggel látja el, holott az szükségtelen, mert a fel-
sőbb rendeletek értelmében a családi értesitők bé-
lyegmentesek. A mit a törvény nem kíván, olyan-
nal miért terhelnők a szegény hiveket. 

Egy váczmegyei pap. 

A kingek1) és a biblia. 

Egész a 17-dik századig csak bizonytalan ismerettel 
birtunk Cbináról ; egyedül csak annyit tudtunk, hogy Ázsia 
bensejében létezik egy roppant birodalom, melynek neve 
China. A 17-dik században kezdtek hozzá közelíteni. Xav. 
sz. Ferencz nyomdokán indulva — kiről tudjuk, hogy 
Chinában balt meg — behatoltak a hitküldérek ez ország 
szivébe s ott igen nagy haladást tettek tudományuk és a 
fejedelem jó indulata s becsülése által. 

Hogy annál inkább megnyerjék a chinaiakat a keresz-
tény vallásnak, megtanulták nyelvüket, betűiket, magukéivá 
tették szokásaikat, erkölcseiket. Elhozván magukkal az 
európai tudományokat, annyira kivívták a chinaiak jóakara-
tát, hogy egy pillanatra azt hitte az ember, China katholi-
kussá lesz, miből azonban mi se lett. Mindazonáltal ba nem 
is koronázta tökéletes siker a jezsuiták fáradalmát, mit az 
ember méltán várhata: legkevésbbése fáradoztak ők haszon-
talanul a tudományra nézve ; nekik köszönhetjük minden 
ismeretünket, melylyel Chináról birunk ; ők voltak első 
úttörői és egyengetői a mai orientalistáknak. 

Mivel a jezsuiták által Francziaországba küldött, 
Chináról szóló, okmányok a vallásra nézve kedvezők valá-
nak, a 18-dik század hitetlenei, a katholicismus iránti gyű-
löletből, csalással vádolták a jezsuitákat s azt állították, 
hogy tudósításaik hazugságok; de a 19-dik század bölcsei 
boszút álltak e buzgó apostolok helyett a gyűlöletes és tu-
datlansággal teljes rágalmakért, melyekkel őket a voltai-
rián atheismus meggyalázta. 

A chinai ősiratok lefordítása megerősítette a jezsuiták 
tudósításainak igazságát és hitelességét s Remusat Abel, a 
legkitűnőbb synolog, ázsiai vegyes irataiban tökéletes és 
teljes igazságot adott munkáik pontosságának, sőt ma min-
den tudós orientalista osztja e véleményt. 

Duhald atya azt mondja: „Fohi2) úgy tekintetik, mint 
az Y-King első szerzője. Bizonyos évkönyvek úgy is állít-
ják őt szemünk elé, mint a monarchia alapitóját ; de az idő, 
melyben uralkodni kezdett, igen bizonytalan a chinaiak 
között. Ó különös rendszerét készítette a hieroglipheknek, 
melyeknek semmi viszonya a szavakhoz, hanem a tárgyak 
és gondolatok közvetlen képletes kifejezései vagy legalább 
önkényes jegyek és emberi megállapítás, melyet e képletek 
magukban rejtenek ; és ez lön a chinai Írásjegyek kezdemé-
nyezése s primitiv alapja. Az ő terve szerint tehát érzéki 
jelek által jeleitettek minden tárgyak és gondolatok, vala-
mint a zenében a hang különfélesége jegyek és jelek által 
jelöltetnek." 

íme néhány példa az Y-Kingből : 

tökéletes, tökéletlen, tökéletesebb, 

kevésbbé tökéletes, tökéletlenebb, ég tüz, sat. 
Ilyen az egész Y-King. Hatvannégy vonalból áll az egész 
írmodor, majd csoportosítva, majd hosszabbítva. Rajta kö-

Chinai ösiratok. 
') Fohi, mint alább látni fogjuk, Semat-chin chinai történész sze-

rint 2800 évvel élt Kr. e. 
43* 
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vessük a tudós Bidot abbét, ki után e rövid ismertetést kö-
zöljük s feltaláljuk ott, ha értjük, China történelmét és 
ősvallását. 

Csak 18 száz évvel történt Fohi után, midőn egy 
rendelet bocsáttatott ki, mely parancsolta, hogy e rejtélyes 
hierogliphek magyaráztassanak s a bennük rejlő leleplez-
tessék. 

A különféle változások által, melyeket Fohi e könyv-
nek adott, szándékozott ő megismertetni a 8. első alapvona-
lak viszonyos változatait. Fiának, Tscheu-Congnak, ugyan-
azon terve volt és sokkal terjedelmesebb munkát tett atyjá-
nál. Egyik is másik is mit se tett egyebet, mint e rejté-
lyeket uj s hasonlókép homályos rejtélyekkel rakta tele-
Végre azután (4 száz év múlva) Confucius mind Fohi titok-
teljes vonalainak, mind a két fejedelem magyarázatainak 
értelmezőjeül tolta fel magát. 

„Elég lesz a hatvannégy figura magyarázatából — 
melyekből az Y-King áll — csak egy példát említeni, hogy 
fogalmunk legyen, mint vonják ezekből a chinai értelme-
zők az erkölcsi elveket. Az ember jobban mások fölé van 
emelve, —mondják ; — az embernek jobban kell őrizkednie 
a kevélység-, gőg- és dölyftől, az embernek jobban kell 
tudni a mértékletességet és szerénységet : erre tanit ben-
nünket a 15-ik figura : h e g y " ^ 

két figurát foglal magában ; a felső össze van téve egy sza-
kadatlan vonalból és két csoportosított vonalból, melyek 
hegyet jelentenek. A hegy a felemelkedés, emelkedettség, 
jelvénye, de mely a földben gyökerezik azaz alázatosság-

ban. Továbbá, a föld jelelve három tört vonallal: föld, ma-
gasztos erény jelképe, összekötve alázatossággal, mely mér-
hetlen gazdagságot rejt keblében s mely hatalmát csak 
csudálatos czélokra s az emberek javára, üdvére és hasz-
nára árulja el." 

„Confucius tanítványai állítják, hogy midőn meste-
rük commentárjait bevégzé, csak középszerűen elégedett 
meg munkájával s látván előhaladott korát, azt kívánta, 
hogy még néhány évet élhessen s munkáját még egyszer, 
utolszor, átnézhesse és kiadhassa. Idők multával e homá-
lyosság helyébe végtelen sok hiba és babona szorult. Ke-
vésbbé hatoltak be az Y-Kingérteményébe, szellemébe, többet 
képzeltek a magyarázók, mint mennyit magában foglal. A 
Szöveg tartalmazta igaz tan, mely kitűnően erkölcsi és poli-
tikai parancsokat foglal magában, megmásittatott, megha-
misittatott és képtelen ellenmondással és gonoszsággal teljes 
magyarázatokkal vegyíttetett. A chinai őskor ezen okmá-
nya a vak tudósok kezébe kerülvén, — kiknek lelke már a 
hitetlenség és bálványozás által, mely a birodalomban ural-
gott, meg volt romolva, — érteményét hiu jóslatok, divi-
natio s a magia javára elferdítették." (Hist. d. la Chine p. 
Duhald p. 291.) 

Ime az Y-King történeti alapja. ítélje meg kiki, mely 
hitelt érdemel. A chinaiak úgy tekintik, mint könyveik 
legbecsesebbjét ; ki ezt tudja, — mondják, — mindent tud_ 
Mindazáltal ez az ő szemükben oly becses könyvnek 18. 
századig nem volt egyetlen értelmezője, hogy titkos vona-
lait megmagyarázta volna. És még ezután 4. századra ké-
sőbb kereste Confucius az érteme'ny, mely elveszett s visz-

szaállitotta úgy, amint tudta. Kevéssé kielégítők levén a 
régi commentárok, ő másokat csinált és, miután saját com-
mentárjaival se volt megelégedve, újra szerette volna 
munkáját átdolgozni. A chinai tudósok őt igen homályos-
nak találták. Tehát semmi felvilágosítással se szolgálhat 
számunkra az ősvallás felöl. 

Második szent könyve a chinaiaknak a Chou-King. E 
könyv ősidőkről beszél, haugyan hiteles és biztos okmá-
nyokkal szolgálhatna China történetéhez. Prémare atya, 
egy a legtudósabb jezsuiták közül, ki harmincz évnél többet 
töltött Chinában, mialatt különös szorgalmat fordított ez or-
szág nyelvénekés tudományainak tanulmányozására s még 
ezután tizenhárom évig fáradozott munkáján, — ime ezen 
okiratokkal szolgál számunkra a Chou-King felől : 

„Nem tudja az ember, — mondja,—-mely korban Írat-
tak a Kingek. Mit e tárgyban a mai irók mondanak, önké-
nyes és össze nem vágó. Egy egyidejű szerző se beszél e 
könyvekről, se szerzőikről. Ezek bizonyára Confucius előtt 
léteztek, ki, miu.tán a Six-Kingeket meglehetősen rendbe 
szedte, hogy jól felfoghatóvá tegye az „ é g i e m b e r " tanát, 
szerkeszté commentárjait. Miután ezek Kung-Kan alatt nagy 
tiszteletben tartattak és a hírneves Theug-Uien által ma-
gyaráztattak, Yang-Ti parancsára, — ki a Sou-isch ural-
kodó ház második királya volt, mint apocryphok elégettet-
tek. ') E részleges rombolások, a különböző korokban szár-
mazott önkényes magyarázatok, — vegyük ide még a Chio-
hang-Ti által parancsoltátalános könyvmegégetést, — las-
sanként elfeledtették a Kingek valódi érteményét, a szöveg 
elveszté ősi tisztaságát s a lealázottság (degradation) ezen 
állapota számos hézagoknak és talán szintén számos becsem-
pészéseknek adott helyet. Midőn Chio-hang-Ti a könyvek 
megégetését elrendelte, — mondja Sa-Tang-pto, — nem 
semmisíthette meg azokat teljesen ; de nemsokára hazug em-
bereket fogadott fel, kik saját eszük képzeményét hirdették 
Confucius neve alatt, nehogy később az utókor által meg-
czáfoltassanak ; az ő bünük nagyobb, mint Chio-hang-
Ti-é." 

„Az Y-King tana kétségkivül mély, — mondja Sou-
lau-souein ; — de eredeti oka, hogy nem ismerik, nem értik, 
abban rejlik, mivel a tudósok meghamisitották e könyvet, 
saját eszméjüketbeleszövén. Egy kis előszó, kiált fel Phoug-
sun-ginh, — megrontotta a Chi-Kinget és a három magya-
rázat semmivé tette a Tcheun-Pseou-t. Egy má3 pedig így 
szól: „gyűlölöm e könyveket mind, melyek megrontattak." 

Miután több más helyet idézett Prémare atya, így 
folytatja : „Honnét van, — kérdé magától Liu-ta-Kuen, — 
hogy az ember a Six-Kingek igazi értelmét nem tudja? A 
hiba azoké, kik azokat megrontották, saját hibájukat köz-
beszővén. Miután a tudósok ellenmondásban vannak, nincs 
eszköz, mely véget vessen a vitának ; így tehát lehetetlen a 
szent ember értelmét megkülönböztetni." 

„Mi se szomoritóbb, mint mit a Chou-Kingről beszél-
nek. E mű China őskorának annaleseit tartalmazta, miként 
hajdanta 3240 fejezetben volt megírva, mondja Semat-sien 
s Confucius ezen fejezetekből kiválasztott százat és a többit 
elvetette. A könyvek égetésekor pedig Kr. e. 213. évvel a 

>) Valószínűleg gyűlöletből a rivalizáló dynastia iránt. Sz. K. 
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Chou-King e száz fejezetének egy példánya menekült meg 
a veszedelemtől, elrejtetvén Confucius háza falaiba. 

Midőn pedig 80 év múlva véletlenül megtalálták, 
nagy részben Összerágták a férgek s az idő igen megvi-
selte, sok elmosódott belőle. Hozzá még e szerencsétlensé-
gekhez antik, ^ismeretlen, jegyekkel volt irva, miként 
Ngheu-yang-sicon mondja-: Kang-han-Koeue felét körül-
belől megmagyarázta, amint tudta, a többi pedig megma-
gyarázhatlan maradt előtte. 

Nem sokkal előbb egy Fou-ching nevezetű aggas-
tyán elmondotta tanítványainak, mit tartott a Cbou-King-
ről, mely 29. fejezetre rúgott. Ving-Ti, ki Kr. e. 170. év-
vel lépett trónra, követet küldött ez aggastyánhoz azon 
megbizással, hogy ennek mondolása után írják le mindazt, 
mit abból érthettek. Azonban e jó öreg csak hazája nyelvét 
beszélvén, melyet a császár követei nem birtak, saját 
leányainak kelle tolmácsolniok, mit ő monda. Az igy 
Összeszedett 29. fejezetet ekorbeli használatban levő Írás-
jegyekkel irták le. Ezen Kaung-Kang-kou által ösz-
szeállitott szöveg a Tsin dynastia alatt, minden többi fe-
lett, melyek nagy számmal valának, elsőségben részesült ; 
később a Fang-ok dynastiája alatt ujonan feltalált írásje-
gyekre átíratott s ezen alakban jutott csak hozzánk a 
Chou-King. 

Tehát nemcsak magok a Kingek szenvedtek hamisí-
tást, hanem még az írásjegyek is, melyekkel irva voltak. 
Hie király, mondja Thsung-tsinc formálta a jegyeket és 
hat osztályba sorozta. A Kangok alatt tanodát alapítottak 
az írásjegyek tanulmányozására ; mindazáltal egyetlenegy 
se találkozott az e tanulmányra szenteltek közül, ki egyet-' 
lenegy betű eredetére, megismerésére, jutott volna." 

Azon eredményre jutottunk tehát, hogy kimondjuk, 
miszerint nem birjuk többé a Kingeket saját ős eredetisé-
gükben. Az Y-King hasonlókép semmi bizonyos okmányul 
nem szolgál számunkra az ős vallásról. A Chou-King, ha 
megtartotta volna teljességét, talán szolgálhatott volna 
felvilágosítással a chinai birodalom őskoráról ; de ez nem 
levén meg, semmi hitelt sem érdemel. 

A Chi-Kingben — mely költeményeket tartalmaz — 
nagyszámú bölcs elvekkel találkozunk; de találni roszakat, 
botorokat és gonoszakat is. E költemények igen nagy tisz-
teletben részesülnek. Egy különösen figyelemreméltót ol-
vashatni bennük, mely az ember bukásáról beszél, ki ezután 
csak az ég által tudott megszabadulni bajaitol ; és a bajok, 
e roszak, mind az asszonynak tulajdonittatnak. 

A Tcheun-Pseou csak a Hang-ok uralkodó családja 
alatt vétetett fel a Kingek sorába. Ez compilált könyv Con-
fucius idejéből, következőleg sokkal alantabb áll becsre 
nézve a többi háromnál, melyek minden időben igazi Kin-
geknek ismertettek el. E mű felett igen nagy vitatkozás 
van ; némelyek, kik legnagyobb számmal vannak, azt állít-
ják, hogy Confucius munkája ; mások egy bölcset tartanak 
szerzőjének; többen pedig azt mondják, hogy a Lu biro-
dalomnak, — a mai Chanton — Confucius hazájának, tör-
ténelme ; míg ismét mások azt vélik, hogy kivonat azon 
történelmi könyvből, mely a különféle királyságokban, — 
melyek Chinât képezék, mielőtt azokat Chio-hang-Ti egy 

és ugyanazon monarchia alatt ismét egyesité, — kézen 
forgott. Azért Vang-nan-ché, a tudós államminiszter és nagy 
politikus, Tcheun-Pseout degradálni s a másodosztályú 
Kingek közé sorolni akarta. 

Az Y-King a polgári viszonyokat, a figyelembeveen-
dő udvariasságot és szokásokat tárgyalja. E könyvet igen 
gyakran olvassák a chinaiak s nagy körültekintéssel köve-
tik. Tiz fejezetből áll. 

E szemléletekből azon eredmény derült ki, hogy a 
Kingek semmi biztosítékot se nyújtanak igaz eredetisé-
gükről. Egyedül a Chou-King, mely történetijellegü, tudna 
tán némi bizonyos okmányul szolgálni, mely felvilágosít-
hatná a chinai őskor homályát ; csakhogy ez meg annyira 
csonka, hamisított s annyi elveszett belőle, hogy abban se 
bizhatunk. 

Igy állván a dolog, nevezetesebb történészekhez kell 
folyamodnunk, hogy bizonyosat tudjunk. Az első S e m a t -
s i en , kit China Herodotjánakneveznek. 0 104. évvel Kr. e. 
irta történetét. 

Chio-Hangti-tól fogva nincs semmi okirat, minthogy 
ő minden könyvet, mely okiratokkal szolgálhatott volna, 
megégettetett ; miért is az iró a néphagyományokhoz volt 
kénytelen fordulni s azon okmányok helyett, melyek az 
eseményekkel egykorúak voltak, ezen ujabb szóhagyomá-
nyokból irta össze történetét. Daczára azonban az okmány-
hiánynak, mit a könyvégetés idézett elő, a tudósok mind 
megegyeznek abban, hogy az ő történelme hitelre méltó, 
mert nincs tele mesékkel, rendkivüli titkokkal, hanem ko-
moly, bizonyos jó értelem vonul végig rajta, mely átalában 
kedvessé, becsessé, teszi. Ot olvasván kénytelen az ember a 
a Chou-King fenmaradt részének hitelt adni, mert ezen iró 
előadása épen nem hasonlit a mesékhez, melyekkel más 
történészek irataiban találkozunk. 

A második Semat-chin, ki Kr. u. körülbelül 100 év-
vel élt. E két történész után jönnek mások is ; ezekkel 
azonban nem foglalkozunk. Igy tehát egy chinai okmányt 
se lehet összehasonlítani a zsidó okmányokkal, annál in-
kább nem, mert ezek mind megerősítik a bibliai törté-
netet. 

Lássuk most tehát, váljon a chinai történet régiebb-
e avagy a héber. A hitetlenek azt mondják és praeten-
dálják, hogy a chinai hagyományok megdöntik a zsidó 
traditiókat. Ez azonban oly állitás, mely bebizonyítás-
ra vár. Igen; a Chou-King, mely egyedül történeti ok-
mány, csak Hiaoig vezet vissza, ki Ábrahám idejében, kö-
rülbelül 2300 és néhány évvel élt Kr. e. E chronologia nem 
megy fel az özönvízig, tehát a chinai történet jóval hát-
rányban marad a zsidó történet mellett. 

Semat-chin visszamegy messzebb, az igaz ; de tudjuk, 
hogy ő a keresztény kor után irt. Ámbár fontos okaink 
vannak állításai és adatai ellen, mindazonáltal ha ezekot 
elfogadjuk is, hátrányban marad a biblia időszámítása mel-
lett. Igen ; Semat-chin Fohi-ig számit vissza 2800 évvel 
Kr. e. s átalában azt tartják, hogy Fohi, ha nem költött, 
vízözön előtti személy. Bouvet atya állítja, hogy Henoch. S 
jóllehet magok a chinaiak történetük e részét igen bizony-
talannak tartják : mégis ha olyannak fogadjuk is el, mint 
tartatik, még sem ajánl semmi ellenkezőt a biblia chronolo-



giájával és a mi helyt adna komoly ellenvetésre szent 
könyveink ellen. Különben sokan a chinaiak közül ezen 
időket történeten kivülieknek tartják. 

Megjegyzendő, hogy a tudós orientalisták elismerték 
és fennen hangoztatták valamennyien ezen igazságokat, 
melyekről most beszélünk. Kraproth és Windischmann csak 
732. évig viszik vissza China történetét Kr. e. Schlegel é3 e 
két iró szerint ez képezi a chinai történet bizonyos időkö-
rét (époque) és a bizonytalan időkör 2637 évvel veszi kez-
detét Kr. e. Remusat Abel 2200 évre Kr. e. viszi vissza a 
chinai történetet és szerinte minden lehetséges hagyomány 
megszakad Kr. e. 2637 évvel. Mindezen tudós synologusok 
vallomásai után azon következtetést vonhatjuk, hogy a chi-
nai időszámítás a biblia határa között marad s koránse 
megy abból ki visszafelé. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 12. M e n n y i t n y o m n a k a l a t b a n 

a k a t h o l i k u s o k ? Teljes életünkben távol volt tőlünk, 
hogy valaha a még meg nem lőtt medve bőrére ittunk volna ; 
most is, midőn e néhány sort írjuk a katholikusok mozgal-
mának nyomatékáról a közvéleményre, távol van tőlünk, 
hogy előlegesen és valami nagyszerű örömnyilatkozatokban 
törjünk ki oly események felett, melyek a jövő méhében 
rejlenek ugyan és kevés izgékonyságunk mellett kedvesen 
lephetnek meg, de jelenben még kétségesek. Nincsen is 
egyéb szándékunkban, mint egyszerűen reá mutatni azon 
alakulóban lévő változásra, melyet már eddig is létreho-
zott a közvéleményben a katholikusoknak itt-ott alig hall-
ható szava. 

Tegyünk egy kis Összehasonlítást. 
Midőn a mult országgyűlési szakra a választási moz-

galmak megindultak, ámbár a sajtó előlegesen is megizlel-
tette velünk, mily irányban fogják honatyáink felettünk 
katholikusok felett atyai gondoskodásukat kiterjeszteni ; 
ámbár előre éreztük, mily veszély fenyegeti egyházunkat, 
annak legnemesebb érdekeit ; láttuk, mily terhes felhők 
gyűlnek össze mindenfelé ellenünk : mégis kinek volt 
eszében, hogy ámbár csak átalában is megkérdezte volna 
leendő követjelöltjétől, hogy mit vél tulajdonképen és vél-e 
egyátalában valamit a kath. egyház érdekeiről? váljon 
gondolt-e arra, hogy a hazában zsidókon és protestánsokon 
kivül még katholikusok is léteznek ? hogy ezeknek a ka-
tholikusoknak óhajt-e egyházuk természete szerint szabad-
ságot, jogaik szerint igazságot, szolgáltatni az országgyűlés 
által? Ez senkinek se volt eszében; meghallgattuk szé-
pen csendben a követjelöltet, akár okosat, akár mást, mon-
dott, megéljeneztük a többi hallgatósággal egyetemben 
szépségesen, programmját elfogadtuk, kikiáltottuk követ-
jelöltnek és most is, megválasztatásakor is, tamquam re 
bene gesta, egy hosszút ittunk reá ; de ugyancsak hosszúra 
nyúlt képünk is, midőn választottaink csupa hálából meg-
alkudtak bőrünkön az országházban. 

Ez az alvás korszaka volt ; mi nem mozogtunk, nem 

kértünk semmit, nem is Ígértek semmit, hanem adtak annál 
többet, adtak olyanokat, miket szivesen elengedtünk volna ; 
oly mélyre vágták rajtunk a sebet, hogy még álmunkból is 
felébredtünk reá és mozogni, nagyon-nagyon szerényen 
nyugtalankodni kezdettünk, néhányan hangosabban is kezd-
tek beszélni, hogy a dolog úgy, mint eddig ment, tovább 
nem mehet, változtatni kell a helyzeten, mert így elve-
szünk. E nézet elterjedt, elébb csak társas körökbenegy 
leendő kath. párt kérdése felmerült, megvitattatott, végre 
a falak szük körén a nagy eszme túlhatott, néhány czikk a 
lapokban megjelent, az országot a hir befutotta és a kath. 
keblekben visszhangra talált. 

Elszörnyüködve hallotta a liberális világ a katholikus 
magyarok vakmerőségét ; hiszen ki hallotta azt valaha, 
hogy valaki olyasmit merészeljen tenni, ami a liberális 
uraknak nem tetszik ? Kétszeres vakmerőség pedig ilyesmit 
akarni, ha a tényezők katholikusok és ha ezelőtt három 
évvel hallgattak, miért ne hallgathatnának három év után 
is legalább addig, míg ez az uj követválasztás be lesz fejezve? 
quare turbánt circulos nostros épen most, midőn épen a 
végcsapásra gondolunk ? Beszélhettek volna talán három év 
múlva vagy, ha úgy tetszik, kiabálhattak volna is, addig 
úgyis végeztünk volna velük. Ily és ehhez hasonló nemes 
gondolatok foglalkoztatták a liberális fejeket, midőn hirét 
vették, hogy a katholikusok az álomból felébredve beszélni 
és felegyenesedni kezdenek. 

Bármiként gondolkodtak is azonban a liberális fejek, 
bármit irtak légyen is szabadkőműves lapjaink, annyi bi-
zonyos, hogy sokan még azon eddigi követek közül is, kik 
egy bőrt már lehúztak rólunk, gondolkodóba estek és pro-
grammjaikban kényszerítve érzik magukat kéretlenül is 
felemlíteni a kath. egyház érdekeinek védelmét is. Ez a 
különbség három év előtt és után. Csak egy esetre figyel-
meztetjük olvasóinkat. Pozsonyban — úgy értesülünk — 
alighogy a kath. párt megalakult, nem egy követ, de a bal-
párt küldöttség e, jelent meg a polit, kath. casinóban, fusiót 
ajánlván fel a kath. pártnak és az egyház érdekeit Ígérvén 
támogatni. Igy van ez több helyt ha nem is pártok, de egyes 
követek részéről. íme, ennyit nyomnak a katholikusok a lat-
ban még akkor is, ha csak szerényen mozognak ; hátha még 
teljes erejükkel actióba lépnének, mint lépni kötelességük 
volna, mit lennének képesek eszközölni ! Nem szeretjük az 
illusiókat, nem akarjuk elvtársainkat sem ámítani, azért ezen 
vájudó átalakításnak se tulajdonítunk több jelentőséget, 
mint amennyivel épen bir ; de ha tekintetbe vesz szük, hogy 
mily nehéz az apathiából felébredni ; ha továbbá tekintetbe 
veszszük, mily lassan terjed az ily felébredés, míg az egész 
országot bejárja ; ha megfontoljuk, mily nehéz ellenségein-
ket barátainkká átalakitani és mégis daczára mindennek 
azt látjuk, hogy alig megkezdett mozgalmunk hatással van 
a közvéleményre : lehetetlen, hogy ne örvendjünk ; csak a 
mérlegbe kell tennünk szavunkat és nem ignorálhatnak 
bennünket ; rövidebb idő alatt, mint gondolhatnánk, uj köz-
véleményt teremthetünk, érdekeinket minden irányban 
biztosithatjuk, jogainkat, igazainkat, megvédhetjük, csak 
tenni, mozogni, kell, tenni és mozogni még serényebben, 
mint eddig tettük; eddig úgyszólván még egyik lábunkra 
sem állottunk erősen és máris többen tisztelettel közelednek 
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felénk ; mit reményeihetünk, ha minden erőnkkel megjele-
nünk a küzdtéren ? ha mindazok, kik állásuknál fogva első 
sorban vannak kötelezve a kath. ügyért küzdeni, e kötele-
zettségüknek meg is felelnek ? Fokozzuk tehát megkettő-
zött erővel tevékenységünket és a győzelem részünkre biz-
tosítva van. © 

PARIS. Az é r s e k n e k a l e g ú j a b b p é t e r -
fil 1 é r g y ü j t é s a l k a 1 m á v a 1 s z é t b o c s á t ot t kö r -
l e v e l e oly kitűnő s helyzetünket oly találóan jellemzi, 
hogy egész polémiát keltett maga ellen az olasz úgyneve-
vezett szabadelvű lapokban, melyeknek arczátlansága ma-
holnap annyira fog menni, hogy még a külföldi elmékre is 
fogják ugyanazon nyomasztó súlyt gyakorolni akarni, me-
lyet szabadkőműves kormányuk évek óta a hű katholiku-
sokra gyakorol, kiket minden kigondolható módon a sza-
bad véleménynyilvánításban gátol és azért, hogy egyhá-
zukhoz ragaszkodnak, mindenféle üldözéseknek alávet. 
Még nem vagyunk azonban, hála Istennek, annyira, hogy 
az olasz forradalmi kormánynak, mely amugyis csak Gari-
baldi kegyelméből áll fen, nézeteit még külföldön is tekintetbe 
venni tartoznánk s annak köszönjük, hogy érsekünk ama 
gyönyörű pásztorlevelet Írhatta, melynek főbb részleteit a 
következőkben közöljük. 

„IX.Pius,mondja érsekünk,sokban hasonlóvá lett ahhoz, 
kinek a földön helytartója, Krisztus urunkhoz. Ugy mint 
az, igazságtalanul raboltatott ki, úgy mint az, mindenféle 
gúnyos tiszteletadásnak, de mindenféle rágalomnak s kü-
lönféle szidalmaknak is kitétetett.Ovéi közt árulók találkoz-
tak, kelyhe keserűvé tétetett, vállaira a súlyos kereszt ne-
hezedik s évek óta a kalváriahegynek rögös ösvényét járja. 
Ismét látja a világ benne, mint hajdanta Krisztus urunkban, 
a fájdalmak emberét s mint a megváltó keresztét, úgy IX. 
Pius börtönét szószékké alakította át, melyről erős hangon 
és azon tekintélylyel, melyet csak az igazságért szenvedett 
üldöztetés kölcsönöz a halandónak, de nem kevésbbé válto-
zatlan vidor s nyugodt kedélyhangulatának példája által, 
arra tanítja a bámuló világot, miként kelljen az Úrnak har-
czait harczolni." 

Valamivel alább az érsek egy tekintetet vetvén Euró-
pának volt és jelenlegi társadalmi helyzetére, ekként foly-
tatja levelét : 

„Hajdanta a pápa még emberileg véve is a társada-
lomnak élén állott. Ezen magas polczról szabadon és féle-
lem nélkül hallatta az örök életnek szavait s az égtől nyert 
tekintélyét a végből érvényesítette, hogy az emberek közt 
a békét, az igazságot és az erényt meghonosítsa. Földi bir-
toka által biztosított hatalmának és befolyásának ezen ma-
gaslatáról a rendnek és engedelmességnek elveit hirdette a 
népeknek s a fejedelmeknek a bölcseség és a mérséklet tör-
vényeit, miáltal mindkét résznek kötelességei és jogai atyai, 
szent s tiszteletre méltó szontesitést nyertek." 

„Az egyháznak ellenségei, kik ugyancsak ez isteni üdv-
intézetnek jótéteményei élvezetében felnövekedtek, gyűlö-
lettel telvén el a dolgoknak ezen rende ellen, elhatározták 
azt megsemmisíteni. Kerestek és csakhamar találtak is meg-
felelő eszközt. Megfosztván a pápát évezredekig jogosan 

birt jogaitól, a sekrestye árnyékába szeretnék őt száműzni, 
mintha az európai polgárisodásnak szégyenére válnék, 
mintha annak ellensége volna. Látva egyiküknek ezen me-
rényletét, az európai kormányok mozdulatlanok maradtak 
s közönbösek annak sorsa iránt, kit idegennek neveznek, 
nem látva át, nem érezve, hogy a pápa egy mindnyájokkal 
közös ügyért szenved és hogy veszedelme a közös társa-
dalmi bukásnak kezdete. Vakok ők, kik valódi érdekeiket 
égbekiáltó módon félreismerik." 

„A gonoszság szelleme" — folytatja tovább az érsek 
— egyik főfeladatául valamennyi souverainitásnak felfor-
gatását tűzte ki magának. Eközben a helyzetnek s a tény-
leges viszonyoknak igen helyes felfogásáról tanúskodik az, 
hogy főerőködéseit a kath. egyház ellen intézi; mert min-
den ezen egyházon, mint kiválólag conservativ hatal-
mon, kivívott győzelem egyszersmind hatalmas lépéa 
végczélja, minden rendnek megszüntetése, felé. Ez volna a 
legtátongóbb rész azon védgáton, mely manap a keresztény 
polgárisodást még védelmezi és biztosítja." 

„Polgárisodásunk keresztény, amiértis ezen két kife-
jezés : polgárisult és keresztény világ joggal azonosnak te-
kintetik. Ha a társadalom megszűnik kereszténynek lenni, 
elveszti alkotó s fentartó lételemét s martalékul esik a vad-
ságnak, sőt, mi még ennél is roszabb, a legvégső anarchiá-
nak. De a keresztény eszmének a társadalomra való befo-
lyása gyengül, mihelyt az egyháznak működése megbénit-
tatik ; ez pedig történik, ha az egyház fejének tekintélyét 
kisebbítjük vagy bármily módon megszorítjuk." 

„Innen van, hogy a forradalom szelleme nem nyugo-
dott meg addig, míg létre nem hozta az úgynevezett olasz 
egységet, mert tudta, hogy ez az első lépés az átalános 
rendetlenségnek s a társadalmi bukásnak előidézésére. Je -
lenleg pedig művét annál nagyobb erélylyel folytatja, 
minthogy sikerült neki a keresztény világnak fővárosát 
hatalmába keríteni s fogságba ejteni azon legbefolyásosabb 
erkölcsi tényezőt, mely útját eleddig állotta." 

Ezen tényezőnek működése pedig tetemesen megbé-
nittatott azáltal, hogy annak személyesitője világi hatal-
mát elvesztette, mit az érsek következőleg bizonyít : 
„Mihelyt a pápa bármily monarchikus vagy köztársasági 
hatalomnak alattvalójává lesz, legott egyszerű magánem-
berré sülyedt alá, ki az ellenséges törvényhozás mindazon 
kicsinyes vexatióinak s nagyobbszerü üldözéseinek ki van 
téve és alávetve, melyek (míg e részt a mai „liberális" kor-
szellemnek signaturáját képezik, másrészt) megegyeztet-
hetlenek azon magas méltósággal, melylyel állása, hivatala 
és feladata önkénytelenül is körülövedzi őt. Ne is feszeges-
sük tovább a dolgot ; hiszen igen kevés képzelőtehetség 
kívántatik hozzá, hogy az ember tisztán lássa lelki 
szemei előtt Európának, a katholika egyháznak, sőt az 
egész civilizált világnak, állását akkor, ha a legfőbb egy-
házi hatalom egy nagyravágyó, de ép azért mindenfelől 
féltékenyen megfigyelt, hatalomnak alattvalója lenne." 

Minő volna az állandó viszony egy uralkodó világi 
hatalom s egy alattvaló pápa közt? A folytonos üldözés. 
Akár a közönhösségnek üldözése, akár a hazugságnak s 
amaz ezerféle apró rendszabályoknak üldözése, melyben az 
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újkori rendőrség oly ügyes; — akár valami másféle üldö-
zés, mely egy nem kért, sőt visszautasított, hanem azért is 
feltolt protectoratusnak örve alá bújik ; akár végre a nyilt, 
egyenes, erőszakos, üldözés ; — ez volna az állandó viszony 
egy pápa közt, ki alattvaló s azon bármi néven nevezendő 
hatalom közt, mely őt fogva tartaná. S kérdjük, mennyire 
vagyunk még az üldözésnek ezen legutóbbi nemétől még 
magában Rómában is? 

Avagy azt mondja nekünk valaki: a tizenkilenczedik 
századnak erkölcseivel s modorával ellenkeznék ilyféle 
erőszakos, véres, üldözés, nem is gondolható tehát, hogy 
ilyesvalami valaha történnék. — Bizony csalódnék, a ki 
azt hinné. Ime, napjaink története elég példát szolgáltatott 
arra, mily vérszom jazók, mily vadak, a 19. századnak er-
kölcsei, melyek megengedik, hogy egyik nemzetet a másik 
sárba tiporja s az élettelenül lábainál fekvőt még ki is ra-
bolja. Ezekre tehát, a 19. századnak szelid erkölcseire, 
csak ne számítsunk se most, sem a jövőben, annál ko-
vésbbé, mert az, mit liberális közoktatásnak nevez-
nek, azáltal, hogy belőle minden vallási eszmét, minden val-
lási gondolatot, száműznek, épen csak arra való, hogy a ga-
zokat gyilkosokká nevelje." 

Ezek az érseki körlevélnek főbb alapvonásai, melyek-
hez ennek fenkeltszellemü írója végén még a következő 
észrevételt csatolja : „Nem ma először mondom én ezt, ha-
nem máskor is már ugyané szavakat azokhoz intéztem, kik 
akkor a hatalmat kezeltek. De szavam elhangzott a hiu mu-
latságok s a képzelt szerencsének kábitó lármája közt s a 
bajok, melyek akkor még nagyon könnyen orvosolhatók 
valának, nemcsak hogy nem orvosoltattak, hanem ellenke-
zőleg, mindinkább öregbedve végre szerencsétlen hazánkat 
azon szomorú helyzetbe hozták, melyben jelenleg látjuk." 

E levél tartalma az olasz liberális lapokat nagy dühbe 
hozta annyira, hogy a leghivatalosabb „Opinione" kijelen-
tette, miszerint kénytelennek érzi magát a szegény érseket 
ezentúl — ultramontánnak tekinteni ! — Rettenetes ! Azt 
hiszik azonban, hogy az uj párisi érsek nagyon is örült, mi-
dőn az „Opin". neki ezen kitüntető bizonyítványt adta, va-
lamint mi is örvendünk, hogy a katholikus irodalmat oly 
kitűnő okmánynyal szaporitá s ujolag bebizonyitá, misze-
rint utóvégre mégis csak mindig a katholikus főpapság az, 
melyben elég bátorság van az uralkodó áramlattal szembe 
szállani és e világ hatalmasainak az igazat megmondani. 

V E G Y E S E K . 
— A mult napokban volt sienai Katalinnak, Róma 

egyik védszentének, ünnepe. Annakelőtte nagy pompával 
ülte meg Róma e napot ; az egész város fel volt diszitve, a 
tanács testületileg részt vett az ajtatosságban s a szent tisz-
teletére egy nagy gyertyát s egy ezüst kelyhet ajándéko-
zott. Ez évben természetesen az ünnepélyesség elmaradt, 
elmaradt a városi hatóság, de a gyertya s kehely felajánl-
tátott, nem ugyan a városhatóság, hanem a buzgó rómaiak, 
a kath. érdekeket gondozó társulat, által. 

— Rómában a nép közt most az olasz kis kátének 
egy paródiája terjesztetik, melyben az Isten szerepét Ga-
ribaldi játsza. Mutatványul ide irunk belőle néhány dolgot. 
„5 parancsolat: Az egységesített Olaszországnak minden 
ellenségét szabad megölnöd. 7. parancsolat : Orozd el a péter-
fillért, hogy általa a népet felfegvverezhesd." A hitvallás 
így hangzik: „Hiszek Garibaldiban, reménylek benne és 
szeretem őt." E kérdésre: Mi vagy te? A felelet: garibal-
dista Garibaldi kegyelméből. A Miatyánk Garibaldihoz van 
intézve s Amen helyett Evviva Garibaldi mondatik. — 
Ehez nem kell commentár. De azon se csudálkozhatunk, 
hogy az ily módon felvilágosított (!) csőcselék a szent ké-
peket úton útfélen rombolja, sárral dobálja, lábbal tiporja. 
Ez azon boldog állapot, molynek elérésére iparkodik a kő-
műves liberalismus a nemzeteket mindenütt segíteni. 

— A római közösiskolákból legújabban 2,800 gyer-
meket vettek ki a szülők, mert a vallástalan nevelésnek 
következményeit nem akarják magukra vállalni. 

— Loyson abbé, az egykor hires Jáczint atya, 5 val-
lásos előadást tartott Rómában — az Argentina-szinházban. 
Közönsége kicsiny volt, de annál hatalmasabban ostromolta 
a katholicismust. Kikelt minden ellen, minden mostani kath. 
protestáns, zsidó, vallásos intézményt gáncsolt. És nem 
mondotta meg, hogy hát tulajdonképen minő az ő mostani 
katholicismusa. Lapja, az Espérance, bukófélben van. Ugy 
látszik, működési térül Róma nem alkalmas a liberális 
katholicismusnak. A ki katholikus akar maradni, az inkább 
csak a pápával tart, a többi pedig Jáczintot et consortes ép 
vigy kineveti, mint a pápát, még jobban, mert hiszen ha kell 
csalatkozhatlan hittekintély valakinek, akkor már csak in-
kább fog ilyet az egyházban, pápában, mint az egyház fe-
jében, elismerni, mint Jáczintban, Gavazziban, Döllinger-
ben stb. 

— Poroszországból a kormány kiutasitotta mindazon 
jezsuitákat, kik nincsenek honosítva. Ezen eljárás azonban 
csak próba, kezdet és nem sokára be fog következni a je-
zsuitáknak végképeni elüzetése. Igy kívánja ezt a liberalis-
mus. Pedig Poroszországnak egy nagy uralkodója nem rég 
még folytonos levelezésben állott velük, őket védte, párt-
fogolta. Hiába, a liberalismus tudja, hol kell az egyházat os-
tromolni, hogy meg lehessen buktatni. Jézus társasága s a 
pápaság most a támadások czélpontja. Vaknak kellene len-
nie, ki e manoeuvert fel no ismerné ! 

— Schopper György rozsnyói püspök ö mlga május 
26-kán szenteltetett fel Esztergomban a hgprimás ö fmlga 
által. Ad multos annos. 

— Zsófia főherczegasszony, ő cs. k. apostoli felségé-
nek édesanyja, hoszszas szenvedés, a szentségek ajtatos fel-
vétele s pápai áldás vétele után május 28-án meghalt 
Bécsben. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1449 forint 46 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 35 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 3 régi tallér. 

Báró Hornig Károly egyetemi hittanár 1 cs. k. arany. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

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

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

szám alatt ) 

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

s 5-én 4 4 . I. Eéléy. 1872. 

TARTALOM. A szentatyának a schveizi püspöki kar-
hoz intézett hreveje. — Samassa József szepesi püspök ő 
mlgának pásztorlevele, melyben a lelkészkedö papság anyagi 
helyzetének javitásáról intézkedik. — A kingek és a biblia. 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A szentatyának a schveizi püspöki kar-
hoz intézett hreveje. 

Venerabilibus Fratribus Episcopis Helvetiae. 

PIUS PAPA NONUS. 

V e n e r a b i l e s F r a t r e s , s a l u t e m e t a p o s t o -
l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 

In tanta belli acerbitate adversus Ecclesiam 
ferventis jucundis'simuui fuit Nobis, Venerabiles 
Fratres, vos eorum potissimum artes et conatus 
oppugnandossuscepisse, qui, adscito sibi ve t e r ű m 
c a t h o l i c o r u m nomine ductaque occasione a de-
finitionibus oecumenici Vaticani Concilii, novis scis-
sionibus inconsutilem Christi vestem discerpere, fide-
les ab unitate divellere civilesque potestates Eccle-
siae infensas acrius in ipsam concitare nituntur. Ni-
hil certe ad praevertendum nefarii operis successum 
exitiumque pusillorum opportunius et clarius desi-
derari potuisset ilia P a s t o r a l i I n s t r u c t i o n e , 
qua vos oculis objecta veritatis luce confirmare 
contendistis infirma, consolidare disrupta, depravata 
convertere. 

Quisquis enim rem serio vobiscum consideret, 
nequibit non animadvertere prorsus impossibile fu-
turum fuisse, ut Ecclesia ad undeviginti saecula tot 
inter rerum vicissitudines, tot inter haeresum insi-
dias et hostiles insectationes atque in tanta huma-
narum mentium imbecillitate, mobilitate, discrepan-
tia, integritatem unitatemque filei servaret, nisi di-
vinus ipsius Auctor a rectoribus ejus cum suo capite 
conjunctis omne in docendo periculum errandi sub-

movisset. Nec difficilius intelliget opportuisse divi-
nam hanc praerogativam docentis corporis peculiari 
modo conferri supremo capiti seu ipsiunitatis centro, 
potissimum, cum late propagata Christiana familia 
perdifficile fieret ceteros Pastores, immanibus sejun-
ctos distantiis, vel in unum cogere vel singillatim 
consulere; erumpentes autem in dies errores omnino 
postularent viventem semper et paratum judicem et 
magistrum idoneum ad eos efficaciter ab exordio 
succidendos. Quod vero ratio fieri debuisse suadet, 
id factum reapse fuisse docent sacrae litterae, docet 
história, quae Petri successores exhibet jugiter cum 
errore colluctantes eumque conterentes, posthabitis 
blanditiis, minis, aerumnis, morte ; docet perpetua 
Patrum et conciliorum doctrina, quae Romanae ca-
thedrae fidem semper asseruit cujusvis erroris exper-
tem; docet demum constans omnium Ecclesiarum 
consuetudo, quae in haeresum discrimine rebusque 
dubiis semper ad Petri sedem confugerunt obse-
quenterque et ultro sententiae ipsius acquieverunt, 
utpote quam ex divina virtute nulli obnoxiam errori 
esse posse sciebant. 

Hie vero rationis factorum et. communis con-
stantisque judicii nexus nequit aequo cuilibet rerum 
aestimatori non ostendere luculenter nihil novi pror-
sus collatum fuisse supremo Pontifici a Vaticano 
concilio, nec infallibilitatem ejus esse dogma inaudi-
tum hactenus et quod a perpetua Ecclesiae tradi-
tione ad nos non dimanaverit; sed definitionem hac 
de re editam meram esse explicationem vetustissimi 
dogmatis, quod hactenus creditum ab omnibus et 
jugi observantia custoditum, nunc demum, uti de 
fide, credendum propositum fuit fidelibus. 

Quod sane cum rem in eodem statu relinquat 
et intra limites cohibeatur doctrinae fidei et morum : 
sicuti nihil immutat in relationibus capitis Ecclesiae 
cum corpore docente, sic nihil prorsus immutat in 
relationibus Ecclesiae cum politica potestate et 
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ostendit. quam dolose simul et absurde veteratores 
suadere conentur gravissimum inde detrimentum 
civilis Auctoritatis juribus fuisse illatúm. Gratula-
mur itaque vobis, Venerabiles Fratres, quod haec 
adeo sapienter et adeo accomodate ad omnium ca-
ptum exposueritis populo vestro factique pro Eccle-
sia murus aereus et columna ferrea non formidave-
ritis a facie potentium ac libere eos monueritis non 
licere laicis, quorum est discere, sese iis immiscere, 
quae in Ecclesia docendi munus respiciunt multo-
que minus sese conscientiae fidelium imponere. 

Gratulamur praeter ea clero vestro, qui diffici-
libus istis in adjunctis fidem firmitatemque praetulit 
necessitati parem et populo, qui dignum suis se 
praebens Pastoribus, artes hostium Ecclesiae non 
solum elusit, sed etiam indignanter a se rejecit. Ve-
rum cum illi pugnam urgeant et omni machinatione 
sanctissimae religioni nostrae perniciem parare con-
tendant, certamini strenue est insistendum omni-
que ope a lege non vetita retundendae sunt artes et 
audacia impietatis. 

Hac in re vobis subsidio futuras confidimus 
ephemerides catholicas, quas vobis non dissentien-
tibus a lectissimis viris opponenrlas esse discimus 
licentiae typorum ad proculcata Ecclesiae jura 
tuenda. Cui quidem proposito per se piissimo Nos ex 
animo non solum caeleste ominamur auxilium, sed 
et efficaciam et fructum uberrimum. Hunc autem 
non immerito speramus, cum zelus et firmitas vestra 
fidesque et pietas cleri ac populi vobis crediti non 
leviter suffragaturae sint laboribus novorum juris et 
veritatis pugilum. 

Supernorum interim omnium munerum auspi-
cem Nostraeque praecipuae benevolentiae testem 
vobis, Venerabiles Fratres, universoque clero et po-
pulo uniuscujusque Vestrum Apostolicam Benedi-
ctionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 27. 
Novembris anno 1871. Pontificatus Nostri anno 
Vicesimo sexto. 

(Sig.) Pius Papa IX. 

Samassa József szepesi püspök ő nügának pásztorlevele, 
melyben a lelkészkedő papság anyagi helyzetének javí-

tásáról intézkedik. 
Venerabiles Fratres et Filii Diledissimi ! 

Ab eo tempore, quo copiosua in misericordia Dominus 
me licet immeritum ad cathedram Ecclesiae Scepusiensis 
evexit constituitque speculatorem super omnia, nonmodo 

pro muneris mei ratione fidenter vos paternis incito cohor-
tationihus, quae confirmare vos possint in cursu vocationis 
vest.rae, animos vobis et calcar indere ad impigre operan-
dum opus Domini, ad fructuose et salubriter obeundum mi-
nisterium vestrum ; sed et totus in ilia versor iugiter cogi-
tatione vos, quantum in me est, iis instruendi praesidiis, in 
quibus tentationes, quae vobis in itinere ministerii vestri in-
sidiosis adversantur occursibus, obterere valeatis. 

In dominico agro, cuius operarii sumus, oportet nos 
prudenter atque vigilanter spiritalem exercere culturam, ut 
perseveranti industria, quae exsequenda sunt, curantes, de 
oporum fruge laetemur. Quae si pigro otio et inerti desidia 
negligantur, terra nostra nihil generosi germinis pariet et 
spinis ac tribulis subdita, non producet, quae condenda sunt 
horreis, sed quae urenda sunt flammis. Ager autem iste, 
Filii charissimi ! roi-ante desuper gratia Dei, imprimis fide, 
veritate, munitur, eleemosynis seritur, ut inter plantationes 
nostras nullius amaritudinis radix pullulet, nec se incre-
menta cuiusque noxiae stirpis attollant : sed enecato omnis 
semine vitiorum, convalescat seges laeta virtutum. 

Haec autem forma conversations nostrae ab exemplo 
venit operum divinorum; nam dicente Davide „universae 
viae Domini misericordia et Veritas." Etmerito Deus imita-
tionem sui ab eis exigit, quos operis divinae redemptionis 
voluit esse ministres. Cuius itaque gloriae dignitate non ali-
ter potiemur, quam si in nobis et misericordia inveniatur et 
Veritas. Sicut itaque per viam veritatis mens iusta, ita per 
viam misericoi'diae ambulat mens benigna. Et tunc tantum 
verum nomen ac verus est fructus ambarum, quum insolu-
bilis utriusque manet connexio. Ubi enim simul non fuerint, 
simul desunt, quia invicem sibi et iuvamen et lumen sunt. 
Quia ergo, sicut Apostolus ait, „in Christo Jesu noque cir-
cumcisio aliquid valet, neque praeputium, sed fides, quae 
per dilectionem operatur:" simul atque coniunctim et cha-
ritati studeamus et fidei. Hic est enim quidam" efficacissimus 
geminarum alarum volatus, quo ad promerendum Deum pu-
ritas mentis attollitur, ne onere curarum carnalium depri-
matur. 

Veritate itaque vobis opus est. Dum autem de hac lo-
quor, intelligo utique scientiam sanctorum, quae vos apti-
ores in dies.faciat ad gravis muneris vestri partes exactius 
efficaciusve implendas. „Si enim divinarum scripturarum 
doctor ac debellator erroris debet, ut ait s. Augustinus, et 
bona docere et mala dedocere et hoc opere et sermone con-
ciliare adversarios, remissos erigere, nescientibus quid ex-
spectare debeant, intimai-e" (de doctr. christ.) ; si secundum 
Chrysostomum „sapientissimum esse oportet et perspicacem 
in omnibus sacerdotem et mille, ut dicitur, omni ex parte 
oculos habentem, quippe qui non solum sibi, sed etiam po-
pulo vi vit" (de dign. sacerd.) ; si ars artium est cura anima-
rum: quomodo non eniti omnimode debeat Curio sacer, ut 
se ad tam ardui muneris exercitium reddat aptum? ut in 
perplexissimis etiam rebus et quaestionibus adesse possit 
consilio, opera et auctoritate ? ut retundere valeat tela, quae 
tam acerbe iaciuntur adversus salutarem doctrinam et Ec-
clesiam sanctam Dei"? „Sisacerdos est, sciat legem Domini, 
ait s. Hieronymus ; si ignorât legem Domini, ipse se arguit 
non esse sacerdotem Domini ; sacerdotis enim est scire le-
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gem et ad interrogationem respondere de lege." Saper Agg. 
proph.) 

Ea, quae in scholis didicistis, haud sufficiunt ; uberior 
in scientiis profeetus vitae relinquitur ; siquidem scholaa e 
destinatione sua non doctos, sed rudimentis scientiarum rite 
imbutos, debitam direetionam nactos et ulterioris studii avi-
des, debent alumnos emittere. 

Assidua in studiis contentione nostris imprimis tempo-
ribus vobis opus est. NostÍ3 enim quotidieexsurgere viros non 
solum loquentes, verum etiam scribentes et passim seminan-
tes perversa, quibus diversimode et aperte aut religio im-
pugnatur, aut boni offenduntur mores ipsaque civilis soci-
etas quasi repetitis ictibus ita concutitur, ut ineluctabili rui-
nae, nisi adiuvet Deus, proxima esse videatur. Nec desunt, 
quod luctu dignissimum ost, avitae fidei desertores et proprii 
honoris, quorum opiniones et documenta plena veneno mor-
tifero, seducunt corda innocentium, dicti huius evangelici 
immemores: „Vae homiui illi, per quem scandalum venit !" 

Nec satis est, inquam, infensissimis religionis catho-
licae inimicis ponere in coelum os suum, sanctissima do-
gmata a Deo revelata blasphemando, quin etiam lingua 
eorum transirit in terra, et quibus innititur ac regitur hu-
mana societas, morum principia convellere nituntur. Hue 
spectant nefaria novi socialismi et communismi systemata, 
quorum assertores ac magistri non in eo sistunt, ut exemplo 
veterum haereticorum Ecclesiae denegent ius proprietatis in 
bona temporalia, sed eousque progrediuntur, ut sub vela-
mine libertatis et aequalitatis evangelicae alias pariter ali-
orum proprietates occupare ac dispertiri aut alia quavis ra-
tione in omnium usum converti posse comminiscantur, imo 
et commentum istud sacrarum scripturarum, s. s. Patrum, 
auctoritate ac primorum christianorum exemplo fulciri pa-
lam scribere ac praedicare non vereantur. 

Quidquid vero nobis contra christianam fidem ingori-
tur, quidquid contra mandata Dei svadetur, de illius dece-
ptionibus venit, qui nos innumeris dolis ab aeterna vita co-
natur avertere, captando quasdam occasiones infirmitatis 
humanae, per quas incautas negligentesque animas in la-
queos iterum suae mortis inducat. Ille enim mendax ab ini-
tio in sola viget arte fallendi, ut humanam ignorantiam fal-
»ae scientiae ostentatione decipiat sitque eorum nunc mali-
gnus impulsor, quorum "post futurus est improbus accu-
sator. 

Tanta ergo quum sit inimicorum religionem impu-
gnantium astutia, tanta armorum hue applicari solitorum di-
versitas, tanta indaginum, speciose contextarum, subtilitas, 
ne his succumbere persaepe debeat, cum ingenti bonae rei 
damno, sacerdos, optimo licet spiritu et ardentissimo con-
spicuus zelo : instructus sit oportet cognitionum thesauro, ex 
quo pro utilitatis necessitatisque ratione desumere possit 
nova et Vetera sciatque cavillantium ora obtundere. 

Assidui ergo estote in sacrarum literarum studiis et in 
excolendis illis, quae theologicam culturam important, di-
seiplinarum artibus. Sed et hisce temporibus humanam sci-
entiam doctos esse decet, ut sicut alias iam dixi, „audacis 
nimium scientiae erroribus, sicuti et ignorantiae tenebris, 
praevaleat Veritas." 

Haec strictim de veritate. 

At vero, ut munere vestro rite defungi valeatis, opus 
est vobis et misericordia. 

Errant omnos ii, qui fidelium suorum spiritualibus ne-
cessitatibus vacantes, corporalia eorum curare negligunt. 
Horum enim praedicatio plerumque despicitur, quia, dum 
delinquentium facta corripiunt, sod tarnen eis necessaria 
praesentis vitae non tríbuunt, nequaquam libenter audiuntur. 
Egentis enim mentem doctrinae sermo non pénétrât, si hunc 
apud eius animum manus misoricordiae non commondat. 
Tunc enim verbi semen facile germinat, quando hoc in au-
dientia pectore pietas praedicantis rigat. Unde rectorem ne-
cesse est, ut interiora possit infundere, cogitatione innoxia 
etiam exteriora providere. Sic itaque oportet rectores erga 
interiora studia subditorum suorum fervere, ut in iis exteri-
oris quoque vitae providentiam non relinquant. Nam quasi 
iure a percipienda praedicatione gregis animus frangitur, si 
cura exterioris subsidii a pastore negligatur. Hanc pastorum 
sollicitudinem Paulus excitât dicens : „Qui suorum et maxi-
me domesticorum curam non habet, fidem negavit et est 
infideli deterior." (I. Timoth. 5. 8.) 

Sed et porro incolumes semper sunt omnes pietatis 
expensae, nec solum integrao manent, sed etiam modo au-
gentur et qualitate mutantur. Non itaque desperandum est 
de foenore, non de accipiente diffidendum. „Quod uni horum 
fecistis, mihi fecistis," quis dicat," intelligite et apud quem 
opes vestras collocetis, perspicacibus fidei oculis securius 
agnoscite. Nullus dubitet de receptioné, cui Christus debitor 
est, qui fidei is est in verbis suis et abundanter largita retri-
buit, qui benigne largienda donavit. 

In ministerio ergo vestro necessaria vobis est Veritas, 
i. e. scientia, quae aedificat et misericordia, quae consolatur. 
Per quae enim ad salvandos Salvator advenit et per haec ad 
salvantem debent properare salvati, ut et nos misericordia 
Dei miséricordes et Veritas faciat esse veraces. 

His praesidiis instructum, his virtutum ornamentis 
praecellentem, Sacerdotem nulli magis quam praesentes exi-
gunt dies. Notum enim vobis est hoc esse tempus, quo per 
totum mundum saeviente inimico crucis, acies debet Chri-
stiana confligere, et si quos aut desidia tepidos aut sollici-
tudo et cupiditas habeat occupatos, nunc oportet armis spi-
ritualibus misericordiaeque pietate instrui et coelesti ad 
ineundum certamen voce accendi, quoniam ille, cuius invi-
dia mors introivit in orbem terrarum, modo praecipuo livore 
uritur. 

Ut itaque malignitas frementis inimici nullos habeat 
sui livoris effectus, currendum est vobis veritatis gressibus, 
misericordiae operibus. Oportet vos formam servi induere 
et exinanire. Unus sit de subditis quaestus, una voluptas, 
eos parandi Domino plebem perfectam. 

Attamen ut munere vestro sic defungi possitis, opor-
tet vos necessaria adiumenta habere, necesse est, ut et 
amoris literarum exsatiandi vobis suppetant media et ad 
misericordiam exercendam adsit copia. 

An haec omnibus vobis praesto sint ? merito quaeri 
potest ! 

Pastoralem meam sollicitudinem diu latere non po-
tuit plurimos ex vobis tam tenui gaudere dote tamve exi-
libus rerum temporalium instructos esse praesidiis, ut ea 
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certe nec convenientiae nec vocationis sacerdotalis respon-
d e a t rationibus ; atque ideo non suppetere permultis, unde 
vel in supellectilem literariam, sine qua de profectu in Ute-
ris actum est, vel in dotergendas pauperum lacrimas desu-
mi possint subsidia. 

Et tamen vos, Venerabiles Fratres et Filii Dilectis-
simi, quod in vestram sit laudem dictum, questibus molesti 
fuistis nulli, neniis obstrepuistis nemini. Sed totos vos 
subiicientes voluntati Dei, in cuius operibus atque iudiciis 
nihil vacat a veritate iustitiae, nihil a miseratione clemen-
tiae, probe scivistis Sacerdotem libentius suscipere debere 
laborem pro amore virtutis, quam pro desiderio voluptatis 
eiusque vitam esse holocaustum perfectum. 

In hoc laudo vos ! 
Vos memores vocationis vestrae nihil exegistis ; pastor 

attamen supremus Christus tacitus pro vobis exigit et maior 
est vox tacentis, quia in Evangelio non tacet, qui voluit 
esurire propter vos, ne vos esuriatis in illo, qui pauper 
factus est, quum dives esset, ut illius paupertate nos ditare-
inur. „Beatus, qui intelligit super egenum et pauperem." 
Psalm. 40, 2. Quum dicit, „qui intelligit super egenum et 
pauperem," non expectat, ut petat. Alius nos quaerit indi-
gens, alium nos oportet quaerere indigentem, ne petat. 
Utrumque fratres mei dictum est et „omni petenti te da" 
Luc. 6, 30. et alio loco scriptura dicit: „Sudet eleëmosyna 
in manu tua, quousque invenias iustum," cui eam tradas. 

Inter ea, quae episcopalem sollicitudinem requirunt, 
praeterire nec possum, nec volo, quae ad charitatis officia 
curamque egenorum fratrum meorum, quos in vinea Dei 
Sabaoth laborum socios accepi, pertinent, iugiter prae ocu-
lis babens s. s. Apostolos, qui tanto studio pauporum neces-
sitatibus providebant. Hi enim, quum essent gloriae divi-
nae promovendae unice intenti, animo infixam semperque 
praesentem habebant fraternae dilectionis legem, quae prae-
ceptum Christi estet m a n d a t u m n o v u m et p l e n i -
t u d o l e g i s debitumque indeficiens, de quo Apostolus : 
„Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis." 

Exemi iccirco notabilem partem e reditibus, praecidi 
ampliorem portionem ex annuis fructibus, ne deficiatis, nec 
parvis intonti magnis vos ipsos privetis, designatis alio-
quin redituum reliquiis ad cetera officia, quibus defungor. 

Tanta enim est in Dioecesi hac miserabilium multi-
farie aliéna ope indigorum frequentia, tanta rerum in utrius-
que reipublicae commoda constituendarum necessitas, ut 
etiamsi integritatem redituum conservare successerit, etiamsi 
uberrima meis rebus affluxerit benedictio ab alto, tamen 
non omnia, quae desunt, sarciri, non omnes opem sui anti-
stitis imploraturi miseri foveri possint, imo permulti reman-
suri sint, quibus optata consolatio animo solum et desideriis, 
non ipsa etiam re, per me possit impendi. 

Aequa itaque lance pensatis indigentiis Dioecesis huius 
universis, quoad res fortunae meae iniuria temporum vel 
quacunque alia ratione concussae aut imminutae non fue-
rint, constitui40 Curionibus sacris, quorum annuum pensum, 
quum in hisce frigidioris aurae regionibus nullam in agris, 
nullam in armentis, habeant portionem, vix sie dictam con-
gruam 300 florenorum excedit, e penu mea pendere 200 fl. 

v. a. i. e 8000 fl. 
porro 30 Capellanis plurimum indigis aequee penu 

mea 70 florenos, i. e 2100 fl. 
quotannis numerare. 

Inite de hac re consilia in congregationibus vestris, 
quas, pereeptis bis Uteris meis, brevi habeant Decani atque 
seposita omni huinaua affectione, designate mihi fratres 
illos, quorum inopiae consulendum erit, ita secundum con-
scientiam vestram, ne vobis auetoribus Praesulis vestri cha-
ritatem aliorum habendi cupiditas aut invidia corrumpat 
vel impediat. 

Atque sic Deo dementer largiente, postquam senio 
aut morbo aggravatis sacerdotibus, ut nostis, anno elapso 
pro viribus pi ospicere decreveram, nunc, quantum in me est, 
opere exsecutus sum alteram illud proinissum, quod in 
inaugurali oratione mea his verbis feci: „Etsi vero a lon-
ginquo veniens versatus nondum fuerim inter vos, Venerabi-
les Fratres et Filii Dilectissimi ! tamen perspectas babeo 
necessitates indigentiasque vestras ; nec erit mihi quidquam 
iuoundius, quam levare, quantum in me erit, sortem ve-
stram." 

Denique cum divo Apostolo quemque vestrum saluto : 
„Tu autem loquere, quae decent, sanam doctrinam. In 
omnibus autem teipsum praebe exemplum bonorum ope-
rum, in doctrina, in integritate, in gravitate; verbum Sa-
num, irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, vereatur, 
nihil habens malum dicere de nobis." (2 Timoth.) „Existi-
mo enim, quod non sint condignae passiones huius temporis 
ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis." (Rom. 8, 
18.) Quibus adiungo s. Isidori percelebris Doctoris, s. Gre-
gorii M. amicissimi, saluberrima monita: „Qui in erudiendis 
atque instituendis ad virtutem populis praeerit, necesse est, 
ut in omnibus sanetus sit et in nullo reprehensibilis habea-
tur. Qui enim alium de peccatis arguit, ipse a peccatis debet 
esse alienus. Nam qua fronte subiectos arguere poterit, quum 
il Ii statim possit correptus ingerere: doce te antea, quae 
recta sunt. Ad hoc et saneta necessaria est scientia, quia si 
sacerdotis tantum saneta sit vita, sibi soli prodest, sic vi-
vons ; si autem doctrina et sermone fuerit valens, potest et 
ceteros instruere, suos docere, adversarios repercutere." 

Or;ite pro me. 
Scepusii, Festo Pentecostes die 19. Maii 1872. 

Josephus m. p. 
Eppus. 

A kingek és a biblia. 
(Vége) 

Gyakran hivatkoztak a hitetlenek a chinai csillagá-
szat régiségére, hogy Mózest, a szent szerzőt, kisebbítsék ; 
de diadalmasan megezáfoltattak Fréret és Guingnes által, 
kik bebizonyították, bogy China történelmében nyoma 
sincs a csillagászatnak Kr. e. 2200 évvel. Igy tehát több 
századdal későbbi csillagászatuk a vizözönnél. Es noha 
kétségbe vonható a csillagdák létele, de mégis ha csakugyan 
voltak, nagyon tökéletlenek lehettek, minthogy a Kr. e. 
732. évig terjedő időkörbe szoritvák. Es csakis a 17-dik 
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században Kr. u. neveztettek ki jezsuiták a császárok ud-
varához naptárak szerkesztésőre s a chinai csillagászok té-
vedéseinek kiigazítására. Ez nyiltan mutatja, hogy nem 
voltak tökéletesek a tudományban. 

Már most nyiltan kimondhatjuk, hogy a chinai szent 
iratok nem állíthatók párhuzamba a bibliával, mivel idő-
számításuk a bibliai időszámításban forog. Ugy van. China 
első királya, az alak után Ítélve, melyben a Kingek bemu-
tatják, tökéletesen hasonló a patriarchákhoz ; a szokások, 
erkölcsök, öltözet, intézmények, mind feltűnő azonosság 
jellegeit hordják magukon a patriarchákéival egész a téve-
désig ugy, hogy a chinai évkönyvek egészen egyöntetűek 
a biblia előadásával és minden arra mutat, hogy a chinaiak 
ősnép. 

A hitetlenek, nem tudni, tudatlanságból-e vagy gonosz-
ságból, a hagyományokat elhomályosították és China régisé-
gét nagyították ; azonban ma már minden visszatér saját ha-
tárai közé ; a tudomány, — kiszabadítván vívmányaival az 
igazságot a tévelyek chaosából, melyek azt minden oldalról 
elboríták, — majdnem megczáfolhatlan bebizonyítás által 
kiderítette, hogy China ősnemzet, mely a bábeltoronynál 
vette eredetét, daczára Paravez véleményének, ki csak 
Nagy Sándor idejére helyezi őket, úgy tekintvén azelőtt, 
mint Egyptom, Persia, Chaldea sat. gyarmatai egyikét, 
hasonlag azokhoz, melyekkel Európa bir Amerikában. 

E nézet —- Paravezé — ellenkezőnek látszik a té-
nyekkel. Riambourg China hagyományai felett irt közle-
ményeiben bebizonyítja, hogy a nép nyelvében birja nyelv-
tanát, Írásrendszerét, vallását, szóval mindazon ismerveket, 
melyek ősnépet alkotnak. 

Először is nyelve ') az ős egyszerűség bélyegét 
hordja magán ; egyszerű és épen nem képződött több 
nyelv vegyületéből ; ilyen írásrendszere is, igen látha-
tólag közel áll azon időhez, midőn az emberiség még 
kevéssé volt tökéletes az irás mesterségében. A chinaiak 
irása 2) hierogliphek és semmi nyoma se látszik a phoenik 
abc-ének, melynek jegyei hangokat fejeznek ki, míg ellen-
ben a hierogliphirás csupán eszmék kifejezése és, úgy lát-
szik, még ideographikus névszavakkal is irtak. Paravez ál-
lítja, hogy a chinaiak nem ősnép, mivel hierogliphjeik vi-
szonyban valának Egyptoméivel ; azonban Champollion be-
bizonyította, hogy Egyptom legrégibb emlékein a hiero-
glipheken kivül vannak phoenik Írásjegyek is, melyeknek 
Chinában semmi nyoma. Következőleg meglátszik, hogy a 
hierogliphek a vizözön előtt már ismertek voltak és a ha-
gyomány által megtartattak. Innét magyarázható ezen ana-
lógia. Továbbá, ha a chinaiak gyarmatok lettek volna, ok-
vetlen feltalálnók náluk a gyarmatosító népek erkölcseit és 
hitét, melyeknél a legrégibb korban a bálványimádás ural-
gott ; már pedig ennek Chinában, az ős Chinában, híre 
sincs. 

Ha a chinaiak erkölcseit, szokásait, istentiszteletü-
ket, kormányformájukat, vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
nevezetes azonosságot mutatnak a patriarchákéival. Igy lát-

') Csak 330 egytagú szóval bir, de melyek négy ékezettel bírnak» 
ami által minden szó négyszereztetik bizonyos hanghajlitás által. 

s) A chinaiak nem úgy irnak mint mi, sem mint az arabok és hé-
berek, hanem jobb felől fölülről lefelé. 

juk, hogy a patriarchák ugyanazon időben mint királyok 
vagy családfők és főpapok tekintetnek és Chinában szintén ; 
megtanítanak erre bennünket a történeti és hagyományos 
könyvek, hogy a fejedelemnek a nép atyjának kellett len-
nie és főpapi ténykedéseket gyakorolnia. Ez a törvények 
által előirt kormány szelleme. Confucius után minden alatt-
valói kötelem fiúi szeretetet követel. Valószínű, hogy China 
a patriarchális kormányszervezetnek köszöni hosszas állan-
dóságát. Szóval, egy ősnép minden megkülönböztető jelle-
gét feltaláljuk e nemzetnél. 

E nép nem követte az árt, mely egyebeket magával 
ragadott s csak félszemmel látta a bálványimádás hibáit és 
attól megovatott. Majdnem teljes elszigeteltsége megőrzötte 
e romlottságtól, mely erőszakkal magához ragadta a vilá-
got és megelégedett azzal, hogy a dogmáknak vesse ma-
gát alá és hogy azokban s az őshitben némi — bizonyára 
kevésbbé vastag és képtelen — változásokat tűrjön, mint 
egyéb nemzetek. Mert az őshithezi ragaszkodása oly nagy, 
hogy Riambourg szerint bizonyos pontig a pogányság zsi-
dóinak lehet őket nevezni. A pont, melyben a chinaiak a 
pogányokat érintik, az ősök cultusa, mely az istenitett em-
berekéhez hasonlít úgy, hogy e cultust úgy lehetne tekin-
teni, mint az őscultus és polytheismus közti átmeneti pon-
tot. Azonban a genius eszméje náluk tisztábban tenyész, 
mint egyéb bálványimádóknál. 

Manap három vallás osztja meg Chinât; első fejede-
lem- vagy polgárvallás, az egyedüli, mely a törvényszék 
által elismertetik és támogattatik ; azután a Lao-t-seu-val-
lás, mely a keresztény kor előtti 6-ik századba vihető visz-
sza és Taostok vallásának neveztetik ; végra a Budha-vallás, 
mely nem számit még 18. százados létet. Igy e két utóbbi 
igen uj korból származik és jóval későbbi az államvallás-
nál. A Budha-vallás, mely 65—80 évvel kezdődött a ke-
reszténység után, csúf, szörnyeteg, bálványimádás ; ennek 
kifolyása a chinaiak romlottsága. A Lao-t-seu, ámbár tisz-
tább, mégis kevéssé kevert a bálványimádással. A feje-
delemvallás bir frappans jellegekkel Mózes Pentateuchu-
sával. 

Eddig szól a tudós Bidót abbé közleménye, melyet 
francziából a „Revue Du Monde catholique"-ból tettem át 
olvasóink kedvéért. Ehez nekem csak egy befejező gondola-
tom van, mely felelet egyszersmind azoknak, kik még nap-
jainkban se szűnnek meg a szentírás ellenségei lenni : „il 
est temps respecter la vérité !" 

Szentes István. 
veszp. megy. áldozár. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 26. A „ P e s t e r L l o y d " k á r ö r ö -

m e. Ki előtt lenne ismeretlen a német birodalmi kanczellár 
fiascója, melyet Hohenlohe római követté kineveztetéae 
alkalmából csinált ? Ki ne vette volaa észre a buzgó párt-
fogást, melyben liberális lapjaink a kanczellárt Róma 
ellenében részesítették ? Bismark herczeg és fiasco, Bismark 
herczeg és visszautasítás ! Hiszen ez hallatlan dolog nap-
jainkban ; egy hatalmas nemzetre eddig nem hallott összegű 
sarezot rovott, kormányok kedvét keresik, haragos arczá-
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ról mindenki vészt jósol és legalább önmagától törekszik 
elháritani a vészes csapást és ily hatalmas férfiúnak a min-
denéből kifosztott pápa azt bátorkodik válaszolni, hogy — 
non possumus. Nem természetes dolog-e tehát, hogy a min-
denki felett zsarnokilag uralkodni óhajtó kanczellár bo-
szankodik, — boszankodik oly mértékben, hogy önmagáról 
megfelejtkezve a parlamentben nyiltan kimondotta, hogy 
ily visszautasításban még nem részesült soha se . Nem is 
gondolja a nagynevű kanczellár, mily bátoritó hatással 
lehet e nyilatkozata Európa katholikusaira azon küzde-
lemben, melyet a liberális állam mindenhatósága ellen 
vívni kényszeríttetnek. Nagyon jókor kezd ennek követ-
keztében a „P. Ll." is kárörömének szavakat kölcsönözni, 
mit mindent nem fog most e visszautasítás következtében 
Bismark boszúból az egyház ellen tenni. 

Nagyon is tudjuk, mert érezzük, mit jelent az, ha a 
liberálisok boszúból valamit az egyház ellen tesznek ; látjuk 
a mérhetlen nagyságban növekedő hitetlenséget, mely az 
államok létét ingóvá teszi; látjuk és tapasztaljuk, miként 
viszi mind közelebb a nemzeteket sírjukhoz a naponként 
terjedő erkölcstelenség annak következtében, mert a libe-
ralismus rágalmainak czélpontjául az egyháznak épen azon 
tagjait választotta, kik a hit terjesztésével, az erkölcs ápo-
lásával, foglalkoznak ; annál jobban felfogjuk, mire képes 
Bismark herczeg, mint a liberálisok coryphaeusa, kinek ke-
zében nagy a hatalom, ha e hatalmat az egyház üldözésére 
tényleg fel is használja, ha ezt a „P. L." szerint hozzá még 
boszúból teszi. Erre mi el vagyunk készülve, mint el van-
nak reá készülve Németország apostoliszellemü püspökei, 
mint el van reá készülve az apostolok fejedelmének utóda, 
IX. Pius pápa. Hiszen, hol a szenvedély a józan ész, a 
nyugodt megfontolás, helyett uralomra jutott, féket vesztve 
zivatarként szokott pusztítani ; a liberalismus pedig nem az 
a talaj, melyen az igazságnak kedvező Ítélet teremhetne ; 
szenvedélyből származik, szenvedélyt nevel és ott is boszú-
ból működik, hol az igazság előtt el kellene némulnia vagy, 
ha a becsületérzésnek csak egy szikrájával bírna is, el kel-
lene pirulnia. Boszu, tehát nem igazság, szenvedély, tehát 
igazságtalanság, fogja képezni alapját mindazon rendele-
teknek, melyeket Bismark herczeg az egyház üldözésére 
igénybe fog venni. Es ennek a „ P. Ll." örvend; pedig jól 
tudhatná, hogy nincsen szerencsétlenebb tanácsadó, mint a 
boszú ; tapasztalhatta volna már önmagán, hogy soha sület-
lenebb czikkek nem jelennek meg hasábjain, mint midőn a 
boszú irányadó; czélt akar elérni, el is éri, de nem azt, amit 
akar, hanem épen az ellenkezőt ; a boszú még ott is meg-
fosztja az embert józan eszétől, a hol ilyet talál ; — oly tettek 
elkövetésére ragadja az embert, melyeket később nyugodt 
pillanatban megfontolva keservesen meg szokott bánni ; 
mert a helyett, hogy keresett és vett örömét találná fel ben-
nük, a szomorúság hosszas lánczolatának forrását találja 
és a mivel másokat akart sújtani, csak önmagát sújtotta. 
Bátran megjósolhatjuk előre, hogy ez lesz sorsa Bismark 
boszújának és „P. Ll." kárörömének is ; csak a kezdetét 
voszszük a dolognak tekintetbe, de nem a végét. A püspö-
kök körlevelei, az egyházi szónokok beszédei, felügyelet alá 
fognak helyeztetniük magok meg fognak idéztetni, elzáratni^ 
száműzetni, a kath. lapok le fognak tiltatni, az iskolákból 

a correct kath. papok ki fognak tiltatni stb., míg a kath. 
nép majd észre tér és belátja, hogy ezen eljárás tulajdon-
képen nem az állam védelme az egyház túlkapásai ellen, 
mint azt liberális részről hangoztatják, hanem valóságos 
egyházüldözés és ekkor megjön a pillanat, melyben a kár-
öröm is elmúlik és a liberális atyafiak beláthatják, hogy 
gazda nélkül számítottak. Ugyan mivé is lett volna már az 
a szegény kath. egyház, ha alapításának idejétől felszínre 
kerülő, ellene küzdő, liberális férfiak számításai teljesedésbe 
mentek volna? Ma már a történelem bizonyára alig emlí-
tené nevét, legfeljebb egy-egy archeologus vájkálna elpusz-
tított templomaink romjai között. Sok Bismark és „P. Ll." 
boszankodott már az egyházra, sokan örvendettek már 
előlegesen is bukásának, de megszégyenültek ; most se 
lesz az különben ; a kezdet az övék, a vég az egyházé; már 
pedig a „P. Ll." is tudja, hogy az nevet legjobban, a ki 
utoljára nevet. -f-

FEHRING, május 15. B é r m á l á s . Mai napon Stá-
jerország ezen határszéli városkája nagyszerű egyházi ün-
nepélynek volt színhelye. Ugyanis méltóságos dr. Zwerger 
János secoviai (gráczi) herczeg-püspök úr 26 áldozár segéd-
lete mellett, kik között 6 magyar volt, 1071 uj keresztény 
bajnokot avatott fel a bérmálás szentségének kiszolgáltatása 
által a világ, test és sátán elleni küzdelemre. A paplak és 
templom külső és belső díszpompája gyaníttatá, a szép latin 
és német feliratok a paplak és templom ajtaján elárulák, 
hogy nagy és kedves a vendég, kit befogadni szerencsések. 
Az ajtatosság, a sz. misék, már 7 óra előtt kezdődhettek. 
Nyolcz órakor élvezettel szemléltük, mint kérdezték ki a 
hitelemzők a kátéból az ifjúságot. Ennek végeztével meg-
ható volt, a mint a felnőttekro került a sor, kik egyszerre 
gyönyörű egyhangú beszédben feleltek a káté kérdéseiro. 
Ezután maga a herczegpüspök úr lépett a szószékre és szent 
Péter (II, 1, 10) e szavaiból : F r a t r e s ! s a t a g i t e , u t 
p e r b o n a o p e r a ce r t a m v e s t r a m v o c a t i o n e m 
et e l e c t i o n e m f a c i a t i s kiindulva, a keresztény em-
ber hivatása és kiválasztatása nagy kegyelméről, e kegye-
lemnek a bűn kerülése s jó cselekedetek gyakorlása általi 
megtartásáról, e kegyelem ellenségeiről: a liberalismusról, 
a tévhitet és hitetlenséget terjesztő sátánról és az emberek-
tőli félelemről, époly ékesszólón, mint népszerűen, szónokolt. 
Az emberektől való ezen félelem okozta, hogy a concordatum 
elleni dühöngés sikert aratott, hogy azután a zárdák elleni 
ostrom tombolhatott. Ezen félelem ellen adatik a bérmálás 
különös, a hitben megerősítő, kegyelme, melyet a már más-
kor megbérmáltak is kötelesek magukban feléleszteni. A 
bérmálás tartama alatt, mely délután 1 órakor végződött, a 
fiatalabb áldozárok felváltva a szószékről minden szentek 
litániáját a hozzá tartozó imákkal együtt imádkozták, 
utána a nép énekelt. A bérmálás után áldás adatott a szent-
séggel, megvizsgáltatott a szentségtartó, az áldoztató kehely 
és a megholtakérti imával befejeztetett az ünnepély. Még 
ebéd előtt átvizsgáltattak a helybeli papoknak misedíjakat 
tartalmazó jegyzőkönyvei. Az egész ünnepély szorosan 
egyházijellegü volt. 

Zsemlics I. 
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GENF. Mer m i l i ő d p ü s p ö k n e k e g y n y i l a t -
k o z a t a , melyet nem régen bizonyos alkalommal tett s 
melylyel az egyház ellenei machinatióit leirja, megérdemli, 
hogy olvasóink tudomására hozzuk. 

„Mindenekelőtt szó se legyen az erőszakról ; ez a mai 
forradalomnak jelszava. Azon türelmetlenek, kik mindig 
csak rohanni akarnak, épen csak arra valók, hogy mindent 
elrontsanak. Lesz gondunk rá, hogy édesebb s békésebb 
külsejü eszközöket találjunk az egyháznak megrontására 
s mégÍ3 biztosabbhatásuakat, mint a nyilt erőszak. A nép-
nek szivét és eszét kell a színházak, a lapok, a különféle 
aljas mulató helyek, erkölcstelen s istentelen képek és 
egyéb kiadványok által elrontani ; mi, hozzá számítván a 
haute politiquonek egyéb eredményeit, csalhatatlanul el fogja 
altatni azon még most annyira éber közvéleményt, mely ez 
ideig már annyi kellemetlenséget és dolgot szerzett nekünk. 
Azért azon kell lennünk, hogy a katholikusok tevékeny-
ségét azáltal kijátszuk, hogy azt látszólagosan fölöslegessé 
teszszük. Azt pedig úgy érjük el, ha minden alkalmat s 
minden oly körülményt gondosan kerülünk, mi azt tüntet-
hetné fel, hogy a pápa nem szabad. Minden alkalommal, 
amennyire csak lehet, tüntetésszerüleg hadd hangoztassuk 
abbeli leghőbb vágyunkat, hogy kiegyeztetni s kibékíteni 
akarjuk az egyház lelki kormányának érdékeit Olaszhonnak 
politikai szükségleteivel, sőt egy perczig se fogunk habozni 
egyes esetekben a pápa rovására végrehajtott némely ténye-
ket erélyes hangon kárhoztatni." 

„Mindenesetre sajnálatos dolog, hogy Olaszhon nem 
tudott egygyé forrni a nélkül, hogy egyik másik ural-
kodón erőszakot ne kövessen el. Ezen erőszak az, mi felett a 
pápa is panaszkodik ; de ki tehet róla ? Italiának szüksége 
volt Rómára, hogy azon helyet foglalhassa el végre vala-
hára a többi európai nagyhatalmak közt, melyhez méltó 
joga vagyon s fájdalom, ezen legelső szükség számtalan 
mást vont maga után. Miután elfoglaltuk Rómát, el kellett 
foglalnunk a zárdákat is. Mert hogy lehetett volna enél-
kül helyt találni ama sokféle ministerium s egyéb hivatal, 
de még a királyi istállók, számára is, melyek ez alkalom-
mal az örök városba áttétettek? Avagy talán nem kellett-e 
még a török sultánnak is valamely zárdát ajándékozni, 
hogy annak helyén palotát emeltethessen saját követe szá-
mára, ki hitehagyott hajdani olasz zsidó ? Ily körülmé-
nyek közt az expropriatiók okvetlenül szükségesek." 

„Ez oly kényszerhelyzet, mely fájdalmas, de a kény-
szernek természete épen az, hogy kérlelhetlen legyen ; 
a miértis Olaszhon hasztalan iparkodnék saját helyzeté-
nek kényszerűsége alól kibújni. Főváros nélkül államilag 
fenállania lehetetlen ; a lehetetlenség pedig nem képezhet 
kötelességet senkifia számára. Utóvégre a pápa maga is 
sokkal okosabb, sokkal elfogulatlanabb, sokkal méltányo-
sabb, egy ur, semhogy ezt mind be ne látná; s hacsak a 
jezsuiták, ezek a fertelmes jezsuiták, folytonos erőszakot 
nem követnének el rajta, bizonyára már régen kibékült volna 
az olasz nemzettel ; csakhogy most már nem teheti, mert a 
régebben magára vett bilincseket most többé le nem ráz-
hatja. Hanem hát csak türelem ! Hagyjuk eme szentéletü 
öreget nyugodtan meghalni. A bibornokok, kik a helyzet-

nek tarthatatlanságát nem kevésbbé átlátják, mint maga 
a pápa, bizonyára oly utódot adandnak neki, ki békülé-
kenyebb lesz, mint ő maga lehetett s akkor jó lesz minden. 
Az egyház örökre lemondand egy oly hatalomról, mely 
örökké lehetetlenné vált ; le oly eszmékről, melyeknek kora 
már régen letűnt s békét kötend a modern társadalommal, 
miáltal az ember katbolikus lehetend a nélkül, hogy ezál-
tal megszűnjék korának, századának, fia lenni." 

íme halvány körvonalai azon elméletnek, melynek 
segítségével az egyházat lassan, minden erőszak és lárma 
nélkül, arra birni remélik, hogy a jelenkor nagy bálványa, 
a forradalom, előtt térdet hajtson. Nem sok az, a mit tőle 
követelnek, egyszerűen csak elfogadása azon elveknek, 
melyeket hasztalan iparkodik kárhoztatása által megsem-
misíteni. „Ha az egyház ebbe beleegyezik, akkor minden jót 
remélhet ; ha nem, akkor majd tudjuk, mondják, hogy kény-
szeritsük folytonos kisszerű, de fájós, vexatiók által, anél-
kül azonban, hogy a vértanuságnak dicsőségéj; s meny-
nyei jutalmát elérni engednők" . . . 

BERLIN. A k a t h o l i k a e g y h á z n a k ü l d ö -
z é s e P o r o s z h o n b a n jelenleg a hivatalos napirenden 
áll, mint azt az ermelandi püspöknek esete legújabban úgy-
szólván ad vivum bebizonyította. Ez eset nem épen mai, 
lefolyása azonban már annyi idő óta húzódik s következő-
képen csak oly szakadozottan adathatott elő általunk is, 
hogy alig vélünk fölösleges dolgot tenni, ha ma, midőn az 
egész ügy úgylátszik uj stadiumba lépett, arra néhány 
szóval visszatérünk. 

Krementz ermelandi püspök köztudomás szerint 
egyike volt az elsőknek, ha nem az első a némethoni püs-
pökök közt, kit az uj porosz katholikusel lenes rendszernek 
csapásai értek, minek oka az volt, hogy a püspök lelkiis-
meretének sugallata, de hivatalos kötelessége, szerint is 
megyéjének két hitehagyott papját, dr. Wollmannt, 
braunsbergi hitelemzőt és a hírhedt Michelist, úgy a mint 
ezt az egyháznak canonjai parancsolják, kiközösítette, 
miután a maga idején minden kigondolható eszközhez fo-
lyamodott volt, hogy az illetőket majd atyai, későbben 
pedig hivatalos, figyelmeztetés és intés útján az egyház iránti 
engedelmességre bírja. 

Miután a püspök ez tette azaz a két fentnevezettre 
a nagyobbik kiközösítést kimondotta volna, f. évi marcziu3 
28-án cultusministerialis leirat éx-kezett hozzá, melyben 
„magasabb helyről" kijelentetik neki, miszerint „illető 
helyen ama nézet uralkodik, hogy a szóban forgó nagyobb 
excommunicatio nem tisztán egyházi büntetés, hanem, 
hogy épen az által, mert az általa sújtottat a társadalmi 
élet egyes viszonyaira nézve is mintegy becstelenné nyil-
vánítja, egyúttal polgári jelentőséget is ölt, minélfogva meg 
nem engedhető, hogy e büntetés bárki ellen egyoldalúlag 
az egyházi hatóság részéről kimondassák." 

Hogy ez nemcsak uj, de bizonyos tekintetben felette 
mulattató, egy theoria, az úgylátszik nem szorul bővebb 
fejtegetésre. Az állam itten egyszerűen s szárazon azt kö-
veteli, miszerint minden egyházi határozat s ítélet számára 
megelőzőleg az ö helybenhagyása kéressék úgy hogy ha 
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a porosz kormány ez úton következetesen tovább halad, 
könnyen megtörténhetnék, miszerint bizonyos „hívek" ma-
holnap a gyóntatószékben, ha a pap őket bármi okból felol-
dani vonakodik, egyszer csak rendőrségi ukázt húznak ki 
zsebükből, mely által a papnak ex officio meghagyatik 
X. Y-t minden vonakodás nélkül feloldani ; ezúttal az egy-
házjogi stylistica az okmányoknak egy uj nemével gazda-
gíttatnék meg, melyeket azon elszállásolási utalványok 
szerint, minőket a bequartélyozandó katonák előmutatni 
szoktak, igen helyesen talán „királyi bünfeloldozási utal-
ványok "-nak nevezhetnénk. 

Ez nem tréfa, kérem, hanem csak egy kormányilag 
felállitott elvnek egy másik esetre való egyszerű alkalma-
zása. Az elvet pedig a fenemiitett ministerialis átirat vilá-
gos szavakkal mondja ki. „Az állam tartozik polgárait az 
egyházi hatalomnak túlkapásai ellen védelmezni;" — a 
püspöknek az egyházi jogon alapuló tententiája tehát „túl-
kapás" ; és az erkölcstelen támogatást, melyben az állam egy 
esküszegő papot saját püspöke ellen részesít, az újkori min-
den eszmét fejére állító jogtudomány „jogvédelem"-nek 
mondja. 

Hogy pedig a püspök valahogyan azt ne higye, mi-
szerint a kormány az ellene való eljárásban ezen egyszerű 
átiratnál megállapodni szándékozik : ezen érdekes ok-
mány legvégén eme nevezetes passust hozza: „Az alulírott 
minister reméli, miszerint sikerülend méltóságodnak azon 
ellenmondást, melyben az említett kiközösitési határozatok 
tagadhatatlanul a polgári életben is nyilvánuló következ-
ményei által az állam törvényeivel állanak, kiegyenliteni és 
megszüntetni. Ha azonban (itt szives figyelmet kérünk), — 
ha azonban nem sikerülne ezt oly módon foganatosítani, 
hogy ezen ellenmondás necsak megszüntettessék, hanem 
ezen megszüntetés egyúttal a megyei hívek tudomására is 
hozassék: akkor a királyi kormány azon kellemetlen hely-
zetben találná magát, hogy méltóságodnak, mint ermelandi 
püspöknek, történt állami elismertetését megszüntetettnek 
és a megyei hivatalával eddig fentartott összeköttetést 
megszakitottnak kellene tekintenie." 

Az engedetlenség esetében tehát egyszerű letevés ; ez 
az, mivel a porosz kormány Krementz püspököt fenyegeti. 
Az orosz czár is így tőn ; meglátjuk, Vilmos császár-király-
nak sikerül-e, a mi Miklósnak és Sándornak nem sikerült, 
egészen eltekintve attól, hogy a német katholikusokat még 
se lehet egészen úgy kormányozni, mint az oroszokat 
vagy lengyeleket, bármennyi kedve és talán tehetsége is 
legyen hozzá Bismark úrnak. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Beküldetett : 1) Pázmány Péter és kora, irta Franki 

Vilmos, harmadik kötet. Pest 1872. Ara ? — E háromkö-
tetes monographia a magyar irodalom termékei közt min-

den tekintetben elsőrangú mü. A tárgy nagyságát szerző 
megfelelő szakavatottsággal, criticával s emelkedettséggel 
kezeli. — 2) Emlékirat a tanitórendek ügyében, válaszul a 
„Szabad Egyház" 74 és 75-dik számaiban önkormányzat 
felírással közzétett czikkekre, irta Soós Mihály premontréi 
rendű tanár. Keszthely 1872. Ara? — 3) Egyháziakat 
érdeklő ujabb törvények kézi könyve, kivonat az 1868 — 
1872-ik évi törvényczikkekből. Jegyzetekkel ellátta s ki-
adta Luga László egerfőmegyei áldozár. I. füzet. Eger 1872. 
Kapható az egri „Népújság" szerkesztőségében és a lyceumi 
könyvnyomdában. Ára 40 kr. A példányok keresztkötés 
alatt expediáltatnak. Örömmel üdvözöljük e vállalatot s 
folytatását a papság érdekében igen óhajtjuk. A jegyzetek 
nélkülözhetlenekké teszik e füzeteket a lelkipásztorok asz-
talainál. 

— A jezsuiták ügyében a berlini országgyűléshez be-
adott petitiók már tárgyaltattak s ámbár hasonlíthatlanul 
több petitio folyt be a jezsuiták mellett, mint ellenük, azért 
a liberális képviselőtestület mégis ellenük határozott, amen-
nyiben a kérvényeket a kanczellárhoz tette át azon meg-
hagyással, hogy a kérvények alapján a vallásos testületek, 
tehát nemcsak, ámbár különösen mégis, a jezsuiták ellen, 
büntető törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. — Es ez 
liberális fők szerint helyesen van. Bármi czélból szabad 
egyesülni nagy Németországban in bonum et malum, csak 
vallásos czélból nem. Ugyan meddig fog még a korsó a 
kútra járni ? 

— Konstantinápolyban az örmény ügy ismét uj pha-
sisba lépett. A kormány, alkalmasint feluszitva valamely 
idegen befolyás által, egy általa kiadott okmányban kije-
lenti, hogy a Reversurus btillát el nem ismeri s Hassunt nem 
tartja az örmények törvényes patriarcbájának ; felhivja az 
örményeket, hogy uj patriarchát válaszszanak. A szakadá-
sok összegyűltek s a kiközösített diarbekiri püspököt, Kü-
pelián Chant, választották patriarchának, mely actus végé-
vel a sultánt éltették, mint a katholicismus patronusát. — 
Látszik, hogy az egyház diadala közéig, mert a nyomás 
mindsulyosbbá válik mindenfelé. 

— Roh Péter jézustársasági atya, egyike a társaság 
legkitűnőbb tagjainak, — meghalt. Ezen Roh atya volt az, 
ki több év előtt ezer forintot igért annak, ki valamely je-
zsuita által irt könyvből kimutatja, hogy a jezsuiták tanitják 
azon elvet, miszerint a czél szentesíti az eszközöket. Roh 
meghalt, de az ezer forintot senki se vette fel töle. Hanem 
azért a nevezett elvet mégis a jezsuitákra fogják. 

Szeretetadományokaszorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 1449 forint 46 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 3 régi tallér. 

Mahács Mihály pestte 
B. R. 
B. M. 
K. J. 
P. K. 

ézvárosi káplány 1 régi tallér. 
25 kr. 
25 „ 
20 „ 
10 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A szentszéknél s az olasz k o r m á n y n á l 
hitelesitett követek. — A la-crossei egyházmegyei zsinat-
nak határozatai Amerikában. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A szentszéknél s az olasz kormánynál 
hitelesített követek. 

Ismeretes dolog, hogy Európa hatalmasságai 
jelenleg Rómában két követet tartanak, Németal-
földet kivéve, mely a szentszéknél való követséget 
megszüntette. Ezen követek egyike a szentszéknél, 
másika Victor Emmanuel kormányánál, van hitele-
sítve. Ezen két követnek hitelesitése pedig 1870. 
szeptember 20-dikának következménye, mely napon 
a nagyravágyó Victor Emmanuel seregei Rómát, az 
Egyházállam fővárosát, erkölcsi eszközökkel, Ca-
dorna s Bixio bombáival, bevették, a pápát törvé-
nyes államaitól megfosztották s az Egyházállaraot 
tényleg secularizálták. 

Ezen idő óta Rómában két fejedelem székel. 
Egyik a pápa, Rómának törvényes fejedelme, másik 
Victor Emmanuel, Rómának tényleges ura. A koro-
nás olasz forradalom a pápát birtokától megfosz-
totta, de hogy fejedelem, azt elismeri, azt úgyneve-
zett garanzia-törvényében kimondja, tudtára adja az 
egész világnak s mintegy oda utasitotta Európa ha-
talmasságait, hogy ezentúl Rómában két követet 
tartsanak, egyiket a törvényes, másikat a tényleges, 
fejedelemnél. 

Európa az olasz forradalom által teremtett 
helyzetet elfogadta, belenyugodott azon ügyetlen 
félrendszabályba, hogy Rómában, egymással hom-
lokegyenest ellenkező két fejedelemnél, két követet 
tartson. Ez is egyik szüleménye a hires, felvilágo-
sodott, non interventio, annexio, fait-accompli, elve-
ket feltaláló, tizenkilenczedik századnak. Es ezen 

rendszabály ép oly tarthatatlan, ép oly furcsa va-
lami, minő a többi felállított kereszténytelen állam-
maxim a. 

Nézzünk a dolognak kissé közelebbről szemébe. 
Európa jelenleg két követet tart Rómában két 

fejedelemnél. A dolog természete, a szokás és a 
diplomatia szabályai azt kívánják, hogy midőn va-
lamely udvarhoz követ küldetik, oda oly egyéniség 
küldessék, mely az illető udvarnál grata persona. 
Nem lehet pedig valamely udvarnál valaki kedvelt 
személyiség, hacsak valóságban nem rokonszenvez 
az illető udvar elveivel, azokat helyesli, elfogadja 
vagy legalább feltételeztetik, hogy az elvekkel ro-
konszenvez, azokat elfogadja, vallja. 

Európa most Rómában két követet tart. Egyet 
a szentszéknél s ez osztja, helyesli, a szentszék el-
veit. Egy másikat Victor Emmanuelnél s ez osztja, 
helyesli, Victor Emmanuel elveit. Ha nem igy lenne 
a dolog, egyik fejedelem se tűrné maga mellett azon 
követet, ki elveit, eljárását, elveti, roszalja, kárhoz-
tatja, tehát minden, csak nem grata persona. 

Már most Európa államainak egyik római kö-
vete elmegy a Vatikánba s kormánya nevében üd-
vözli a pápát, kormánya szerencsekivánatait, hódo-
latát, lerakja a szentatya lábaihoz. Ugyanazon álla-
mok másik római követe elmegy a Quirinálba, kor-
mánya nevében üdvözli Victor Emmanuelt, kormá-
nya szerencsekivánatait tolmácsolja az olasz király 
előtt. S minthogy e két római fejedelemnek elvei, 
politikája, egész eljárása, egymással homlokegye-
nest ellenkeznek, aminthogy azokat stantibus cir-
cumstantiis összeegyeztetni semmiféle hatalom se 
képes : ez egyik követ folyton meghazudtolja a má-
sikat. A Vatikánban tisztelgő követ desavouálja a 
Quirinálban hódolót s viszont ; az egyik állit vala-
mit a Vatikánban, a másik ugyanazt tagadja a Qui-
rinálban ; az egyik tagad valamit a Vatikánban, a 
másik ugyanazt állitja a Quirinálban. 

45 
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Ime a kétszinüségnek, hypocrisisnek, átaláno-
san, ünnepélyesen, hivatalosan, elfogadott, gyakor-
lott, elve. Az európai államok egyszerre hivatalosan 
állitanak valamit feketének s fehérnek, melegnek 
tartanak valamit ugyanazon időben s hidegnek. S 
minthogy ezt a Vatikánban ép úgy tudják, mint a 
Quirinálban: az európai hatalmak folyton ki van-
nak téve annak, hogy az illető két udvarban bitelü-
ket elveszitsék s minden állitásaik gyanakodva fo-
gadtassanak. Mert hát ugyan ki is hinne a kétarczu 
Jánusnak ? Ki ajándékozná meg bizalmával azt, ki-
ről előre tudja, hogy szemében mást mond meg háta 
megett ismét mást ? 

A ki az emberi sziv vonzalmait s a dolgok ter-
mészetes lefolyását tekintetbe veszi, az előtt tisztán 
fog állani az, hogy az európai államoknak római 
követei csak igen kevés bizalomra fognak találni a 
Vatikánban csak ugy, mint a Quirinálban; mert 
ezen fejedelmek mindegyike joggal gondolhatja, 
hogy a hozzá intézett szavak puszta szavak minden 
jelentőség nélkül, mert a szavakhoz, Ígéretekhez, 
biztosításokhoz, kötött értelem a másik fejedelemnél 
desavouáltatik, kiforgattaíik minden jelentőségéből-

Bátran kérdezhetjük tehát, váljon Európa álla-
mainak becsületével, méltóságával, megfér-e azon 
szerep, melyet Rómában jelenleg játszanak ? 

De korunk diplomatái erre azt felelik, hogy 
van a két római követnek igen szép, becsületes, fel-
adata s ez abban áll, hogy az illető követek az illető 
udvaroknál jó tanácscsal szolgáljanak, mind a két 
fejedelmet mérsékletre intsék s mindent elkövesse-
nek, miszerint a két fejedelmet kibékitsék s így köz-
vetítő szerepet játszanak. 

Arra, hogy valamely követ valamely fejedelem-
nek jó tanácscsal szolgálhasson, mindenekelőtt az 
szükséges, hogy a fejedelem a követ tanácsát ki-
kérje. Ari-a pedig, hogy valamely fejedelem vala-
mely állam követének tanácsával éljen, azt kövesse, 
ismét megkívántatik, hogy azon állam követének 
szavaiban bizzék, szándéka tisztaságáról meg legyen 
győződve. Már pedig ez Rómában nincs így. Az 
európai államok követei Rómában kettős szerepet 
játszanak, kétféle szótárt használnak; mert hisz a 
pápának csak nem mondhatja az egyik követ, hogy 
állama helyesli Victor Emmanuel rablását, a másik 
viszont nem mondhatja Victor Emmanuelnek, hogy 
állama kárhoztatja Róma birtoklását s tanácsolja az 
Egyházállam visszaállítását. Pedig ez a sarkpont 
minden tanács, minden modus vivendi, minden ki-
egyenlítés, számára. Tehát az európai államok sem-

miféle tanácscsal se szolgálhatnak Rómában vagy 
ha szolgálnak, kiteszik magukat annak, hogy egyik 
fejedelem se hallgasson reájuk. 

Szép, nemes, becsületes, szerep-e tehát az, me-
lyet az európai hatalmasságok Rómában játszanak ? 

S azután miben is álljon azon jó tanács, mely-
lyel az európai diplomatia Rómában szolgálni akar? 
Talán abban, hogy a pápát mérsékletre,lemondásra, 
megnyugvásra, intse? Nem lenne-e ez oly gúny, 
melyet a legyőzött, kifosztogatott, pápa irányában 
gyakorolni nemtelen eljárás lenne s a szentszék által 
sehogy se tűretnék? Avagy annyira jutottunk, hogy 
Európának összes hatalmai a megsértett joggal s 
igazsággal szemben más szerepre már nem is vállal-
kozhatnak, mint a vállvonitásra, az erőszak előtt 
való megliunyászkodásra? S ha igen, váljon remé-
nyelheti-e az európai diplomatia, hogy ily körülmé-
nyek közt valaki tanácsát elfogadja? S ha látja, 
hogy tanácsával nem törődik senki, váljon szabad-e, 
illik-e, ilyennel szolgálni? A pápának nem tanácsra 
van szüksége, hanem igazságra, melyet az európai 
diplomatiától méltán s joggal várhat; Victor Em-
manuelnek pedig nem alázatos tanácsokat kell osz-
togatni, hanem őt rendre utasitani s tőle követelni» 
hogy az elrablottat adja vissza, ha akarja, hogy 
Európa fejedelmei magát nála képviseltessék. 

Vállalkoznak-e erre a római követek ? Ha nem, 
minő szerepre vannak kárhoztatva? Folyton ala-
koskodni, hazudni, ámitani. 

Ime az európai hatalmak számára az olasz for-
radalom által teremtett helyzet. 

De nézzük tovább, minő helyzetbe hozta az 
európai diplomatia saját képviselőit Rómában. Az 
államoknak a szentszéknél hitelesitett követei tiszte-
letben fognak részesülni s részesülnek azon rómaiak 
részéről, kik hűk maradtak a szentszékhez; megvetés-
ben, gúnyban, azok részéről, kik a dolgok mostani 
állapotát előidézték, azt helyeslik vagy belőle hasz-
not húznak. 

Ugyanily állapotban van megforditott viszony-
ban a Quirinálban hitelesitett követ. Az utczai cső-
cselék, mely nem okoskodik, nem distingvál s mely 
Rómában most hatalmasan van képviselve, megél-
jenzi ugyanazon államnak egyik, lehurrogja, kipisz-
szegi, másik követét. Azok, kik az egyik követet 
meglátogatják, szorgosan kerülik a másikat j azok, 
kik szivesen fogadják az egyik követet, ajtóikat be-
zárják a másik küvet orra előtt. Ugyanazon állam 
egyik követe soha semmi szin alatt nem mehet a 
Quirinálba a nélkül, hogy a Vatikán kapui előtte 
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be ne csukassanak s a Quirinálban hitelesített követ, 
annak neje s gyermekei, zárva találják a Vatikán 
ajtait. 

íme a gyönyörű helyzet, melyet a mindenható 
európai diplomatia számára teremtett az olasz for-
radalom. 

És váljon nem épül az európai diplomatia azon 
látványon, midőn a csőcselék egyik követét kifü-
tyüli, kigúnyolja, az egyik követ lakán felhúzott 
zászlót sárral dobálja, míg a másiknak hódol, azt 
éljenzi? Már most melyik eljárás fogja sérteni az 
államok érzékenységét? Avagy, ha ugyanazon ál-
lamnak zászlaja sárral dobáltatik, nem lesz sérelem, 
miután ugyanazon államnak másik zászlaja hurra-
hokkr.l üdvözöltetik? Nem lehet-e így az államokat 
mindennap kigúnyolni? 

íme ily lealázó szerepre kárhoztatta az olasz 
forradalom az európai diplomatiát ! 

Az egyik követnek termei nyitvák azon udvar 
hivei előtt, melynél hitelesítve van, zárvák collegá-
jának udvari emberei s collegája udvarának hivei 
előtt. S az egyik udvarnak hivei folyton fognak őr-
ködni a felett, váljon mi mondatik ugyanazon állam 
követének termeiben, ki a másik udvarnál van hite-
lesítve. A subsumtiók örökösek. A két követség foly-
tonos fermentum Róma köreiben s nem sokára be 
fog következni, hogy az államok Rómában csak egy 
követet fognak tarthatni és pedig a Quirinálban. Az 
olasz forradalom az európai hatalmakat ki fogja 
tolni a Vatikánból. Váljon az államok érdekében-e, 
az más kérdés. 

Hát magok a követek egymás közt minő vi-
szonyban lesznek? Melyik praecedál a másiknak? 
Az egyik kénytelen kerülni a másikat, nehogy sub-
sumtiókra adjon alkalmat. De környezete, ennek 
elvei, folytán akaratlanul is ellentétbe jövend colle-
gájával. Ugyanazon tárgyról máskép fogja jelenté-
sét adni a Vatikánban, máskép a Quirinálban, hite-
lesített követ. Már most melyikre fog az illető kor-
mány hallgatni? Mit fognak az államok csinálni, 
ha az olasz kormány panaszt emel a szentszéknél 
hitelesített követ viselete, elvei, eljárása, nyilatko-
zatai, miatt? Váljon informatiót fognak-e kérni a 
collegától? 

Es midőn az államok Rómába követeket kül-
denek, nem kell-e a Vatikánba buzgó jó katholikust, 
a Quirinálba liberális frátert küldeniök? S ha így 
van, mily viszonyban lesz az egyik a másikhoz? 
Melyiknek informatiója után fognak az államok in-

dulni a római dolgok megítélésében? Ha a vatikáni 
követ relátióit veszik irányadóul, meggyül a baj a 
liberális quirinalival; ha a quirinali követre hallgat-
nak, mit csináljon akkor Rómában a vatikáni követ? 

De nem folytatjuk tovább. 
Mi ebből a tanúság? Az, hogy a római állapot 

tarthatatlan, mert sem a becsületesség, sem a jog, 
sem az igazság, alapjára nincs állitva. Rómában két 
fejedelem nem lehet. E két fejedelemséget össze-
egyeztetni akarni képtelenség. A kettős követség oly 
tarthatatlan, minő a non interventio vagy a bevég-
zett tény elve. Korunk kétszinűsége, elvtelensége, 
alkotta s kétszinűsége, elvtelensége, fogja megbuk-
tatni. 

De szomorú, hogy Európának összes hatalmai 
ily lealázó szerepet játszanak Rómában. S játszani 
fognak mindaddig, míg vissza nem térnek az igaz-
ság, a jog, elveihez. 

A la-crossei egyházmegyei zsinatnak határozatai Ame-
rikában. 

Décréta Synodi Dioecesanae Crossensis I., 
habitae die 25. et 26. menais Julii A. S. 1871. 

I De D e c r e t i s C o n c i l i i P l e n a r i i B a l t i m o r en -
s i s II. e t C o n s t i t u t i o n i b u s D i o e c e s a n i s . 

1) Denuo declaramus Décréta Concilii Plenarii Balti-
morensis II. vim legis habere in Dioecesi Nostra atque ab 
omnibus inviolabiliter esse observanda ; propterea omnes 
Sacerdotes Nostros iterum in Domino hortamur, ut ea fre-
quenti studio pervolvant et religiose observent. 

2) Praecipue tamen omnium attentionem dirigere vo-
lumus ad sequentia laudati Concilii Décréta, videlicet : 
113, 114, etc. 

3) Similiter Constitutiones Dioecesanas ante duos 
annos ad omnes transmissas, quae jam per plures annos in 
his locis, dum haec Dioecesis Nostra pars erat Dioeceseos 
Milwauchiensis, vim legis habuerunt, hac occasione data 
iterum approbamus atque omnes ad eas stricte observandas 
in Domino hortamur et urgemus. 

II. De a d m i n i s t r a n d i s B o n i s E c c l e s i a s t i c i s . 
1) In qualibet Congregatione seu Missione Sacerdos 

Missionarius duos vel quatuor viros laicos, bene catholicos, 
sibi adsciscat uti adjutores pro bonis ecclesiasticis admini-
strandis, illos vel cum permissione Episcopi directe desi-
gnando vel per Congregationem eligendo ex pluribus a 
Sacerdote designatis. In locis, ubi Congregatio ex diversis 
nationibns constituta est, plures quam quatuor ad hoc mu-
nus adsciscere licet. 

2) Munus eorum est redditus ecclesiasticos, praeser-
tim ex sedibus locatis provenientes vel etiam ea, quae a 
singulis pro sustentatione Sacerdotis vel pro ecclesia aedi-
ficanda seu conservanda vol pro aliis similibus scripto pro-

45* 
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missa sunt, colligere/nec non adjutorium et consilium prae-
bere Sacerdoti in negotiis temporalibus ecclesiae vel cujus-
cunque aedis ecclesiasticae aedificandae vel reparandae vel 
suppellectilis seu sacrao seu profanae comparandae. 

3) Absque consensu Sacerdotis nihil geratur, nec quid-
quam expendatur ; ex altera tarnen parte nec Sacerdoti licet 
adjutoribus illis non consultis et saltern dimidia eorum parte 
non ipsi consontiente aliquid gerere in administrandis bonis 
ecclesiasticis vel expendere, nisi agatur de rebus parvi mo-
menti et ordinariis seu quotidianis. 

4) Ordinariis sumptibus exceptis, non licet Sacerdoti, 
etiam cum consensu omnium, erogare in ullum peculiare 
opus ultra ducentos nuinmos scutatos (Dollars), nisi Epi-
scopus de scripto assentiatur. 

5) Quotannis de cunctis redditibus et expensis Epi-
scopo ratio in scripto roddi debet, subscripta a Sacerdote et 
omnibus administrationis adjutoribus. 

6) Stricte inhibemus, ne vestimenta sacra, statuae vel 
imagines Sanctorum, calices vel quodcunque pertinet ad 
sacra utensilia, emantur in futurum, nisi s o l u t a pecunia. 

7) Salarium fixum sacerdotis non debet excedere sex-
centos nummos scutatos, nisi necessarium habeat expensas 
facere pro itinero ad curandas Missiones vel sibi emendo 
vehiculum cum equo vel alio modo; in quo casu licet exi-
gere ducentos nummos super salarium ordinarium. Attamen 
si in uno vel altero loco hoc salarium ob peculiaria rerum 
adjuncta ad honestam Sacerdotis sustentationem sufficere 
non videatur, res Episcopo exponatur ejusque sententiae re-
linquatur. 

8) Bene tamen animadvertendum est cuncta haec de 
administratione bonorum ecclesiasticorum constituta nul-
latenus derogare quidquam juri Episcopi, cui soli competit 
administrare bona ecclesiastica, quocirca tum Sacerdotes, 
tum ejus adjutores, probe sciant sese in universis istis nego-
tiis agere nomine et auctoritate Episcopi ejusque delega-
tione, qui insuper sibi hisce praesentibus expresse reservat 
jus et plenam potestatem hanc Constitutionem vel modifi-
candi vel omnino revocandi, si ipsi visum fuerit necessarium 
id esse vel opportunum ad majorem Ecclesiae utilitatem. 

III. De S t o l a r i b u s seu C a s u a l i b u s . 

1) Omnino prohibemus, ne pro administratione Sacra-
mentorum vel pro alia functione sacra, nec non pro infir-
morum visitatione, quidquam extorqueatur ; verumtamen 

2) Baptismi Sacramento administrato licet accipere, 
quod voluntarie offertur. 

3) Matrimonio celebrato, si spousi rogant, quantum 
dare teneantur, licet designare quinque nummos scutatos, 
nec unquam amplius, nisi Missae applicatio facta est pro 
illis. 

4) Pro functione in exequiis, si sint in loco domicilii 
Sacerdotis, exigere licet dimidium vel etiam integrum num-
mum scutatum ; si sint extra locum domicilii, sie tamen, ut 
Sacerdos pro itinere non habeat expensas peculiares, duos 
nummos. Pro Missa cantata seu de Requiem seu alia ex-
posci possunt duo vel très nummi, incluso Organistae de-

bito. Sermonos in exequiis non habeantur, nisi ob causas 
omnino speciales, in quo casu nihil pro eis licet exigere. 

5) Insuper ad omnes abusus in bis rebus vel tollendos 
vel praepediendes hisce praesentibus interdieimus sub poena 
suspensionis ipso facto ineurrendae et Nobis reservatae, ne 
quid in quocunque casu exigatur tamquam c o n d i t i o s i n e 
q u a n o n ante Sacramentorum administrationem vel aliam 
sacram funetionem. Si functione peracta stipendium, uti 
supra statutum est, recusatur, ad Episcopum recursus haberi 
potest. Cum pauperibus tarnen mitius agatur. 

IV. De C o n f e s s i o n a l i b u s e r i g e n d i s . 

Ne ea, quae tum Décréta Concilii Plenarii Baltimo-
rensis, tum Constitutiones Dioocesanao, jam longe praescri-
pserunt de erigendis Confessionalibus, sub ullo praetextu in 
futurum negligantur, hisce praesentibits sub poena suspen-
sionis ipso facto ineurrendae et Nobis reservatae interdi-
eimus 

1) Ne in locis, in quibus saeellum publicum existit vel 
ecclesia, confessiones mulierum vel puellaruin audiautur in 
aedibus privatis vel alibi extra confessionalia in ecclesia vel 
sacello erecta, exceptis iis, quae sunt surdae vel aegrotan-
tes, ostiis tarnen in hoc casu apertis vel loco patenti. 

2) Ne in locis, ubi nondum erecta est ecclesia vel sa-
eellum, confessiones mulierum vel puellarum audiantur, 
nisi adhibitis cratibus, saltem portatilibus et ostiis apertis. 

3) Haec suspensio vigere ineipit a primo die mensis 
Mártii anni sequentis, qua de causa Confessionalia et Crates 
necessariae ab omnibus interea procurari debent. 

V. De V i t a et H o n e s t a t e C l e r i c o r u m . 

Ut puritas vitae Sacerdotis, qua Venerabilem Clerum 
Nostrum excellere magno cum gaudio agnoseimus, illibata 
semper conservetur utque pericula contra bonos mores quam 
longissime avertantur, haec statuenda esse duximus : 

1) Cunctis Sacerdotibus hujus Dioeceseos sub poena 
suspensionis ipso facto ineurrendae et Nobis reservatae in-
terdieimus ingressum cauponarum, tabernarum vel cujus-
cunque publici diversorii mera edendi vel bibendi ratione, 
nisi in itinere vel alia urgente causa gravi et extraordinaria. 

2) Stricte inhibemus, ne quis Sacerdotum feminas 
juniores, infra scilicet aetatem quadraginta annorum, ad 
curandam rem domesticam vel sub alio praetextu absque 
speciali Episcopi permissu in domum reeipiant ibique habe-
ant, nisi sint sorores ; quicunque autem, contra hocagentes, 
tales feminas in domo secum habent ultra duas hebdoma-
das absque Episcopi cognitione et permissu, poena suspen-
sionis sese obnoxios roddunt. 

3) S. Carolus Borromaeus constituit in Actis I. Con-
cilii Provinc., ut Sacerdotes saltem semel singulis hebdoma-
dis peccata sua confiteantur. Insuper mandavit, ut quolibet 
tertio mense omnes Sacerdotes Vicariis suis testimonium 
scriptum Confessarii sui exhibeant de confessione juxta 
praeeeptum Concilii peracta. Hujus et sancti et sapientis-
simi Praesulis vestigiis inhaerentos praeeipimus et man-
damus 
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P r i m o , ut, ratione habita de diversÍ3 hujus regionis 
rerum adjunctis, omnes hujus Dioeceseos Nostrae Sacerdo-
tes semel saltern intra quatuor hebdomada3 Confessionem 
Sacramentalem faciant ; qui autem ultra triginta dies pec-
cata sua confiteri neglexerint, illis vigore praesentium sub 
gravi interdicimus Missam celebrare, donec huic obliga-
tioni satisfecerint. 

S e c u n d o , ut omnes quotannis de Confessione regu-
lariter por anni decursum juxta hanc constitutionem peracta 
Cofessionarii testimonium scriptum tempore paschali Epi-
scopo exhibeant. 

VI. De C a t h e d r a t i c o et S e m i n a r i o . 
1) Sacerdotes omnes in Synodo praesentes sponte in 

hoc convenerunt, ut ad sustentationem Episcopi omnes 
vigesimam partem, (i. e. 5. pc.) ex omnibus redditibus Ec-
clesiae vel Missionum, exceptis Missarum stipendiis, quot 
annis uti Cathedraticum dare debeant. 

2) Pro expensis faciendis in juvenum educatione in 
Seminariis ad Sacerdotium quotannis ab omnibus Sacerdo-
tibus in Dominica proxima ante vel post festum Omnium 
Sanctorum habenda est collectio, quae saltern ad triginta 
nummos scutatos pertingere debet. 

Datum in Civitate Crossensi, die 29. Septembris festő 
Dedicationis S. Michaelis Archangeli, A. S. 1871. 
(L. S.) t Michael Heiss, 

Episcopus Crossensis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 31. M e r é n y l e t e g y e t e m ü n k 

k a t h . j e l l e g e e l l e n . Mindenki előtt nyilt titok azon 
jó indulat (?), melylyel az egyetem ez időszerinti ngos rec-
tora, Toldy Ferencz úr, az egyház és annak intézményei 
iránt viseltetik. Nincsen mód, nincsen alkalom, melyet ürü-
gyül fel ne használna, hogy a maga módja szerint bizony-
ságot tehessen, mily bensőleg van áthatva különösen azon 
tisztelettől, melylyel sokan a ker. kath. emberek közül 
napjainkban az egyház iránt viseltetnek. Ezen tiszteletet (?) 
nem annyira az egyház magasztos tanainak ignorálásából 
vagyunk hajlandók magyarázni, mint inkább azon hálá-
ból, mely lekötve tartja a ngos rector urat az egyház fő-
papjai iránt, kik gyermekeit annak idejében neveltetni 
jónak látták. 

Kétszeres kötelmének tartja azonban a ngos rector úr 
ô tiszteletet (?) az egyház iránt különösen azon idő óta 
tanúsítani, hogy a díszes egyetemi rectori székbe ültettetett. 
Már rectori beigtatási ünnepélyén nem felejtkezett (?) meg, 
mivel tartozik állása méltóságának és egyházának ; a gúny 
fegyvere alkalmasnak látszott előtte, hogy fénynyel övez-
hesse körül rectori székét és elhomályosítsa, mint talán 
vélé, elődei nagyságát és érdemeit; nem maradt szeplőte-
lenül az egyház se, ámbár az ellene intézendő határozot-
tabb attentátumok későbbi időre halasztattak. Toldy ő nagy-
sága nem elégszik meg, hogy annyi nagy irodalmi fér-
fiaink között ő is a „nagy" melléknévvel említtessék ; ő, 
mint egyetemi rector is, nagynak akar feltüuni a jövő kor 

előtt ; mily szépen is hangzik e név: a nagy Toldy Ferencz, 
nagy mint irodalmár, még nagyobb, mert halhatatlan, mint 
egyetemi rector ; kit ne ösztönözne e név nagy tettekre ? 

Igen, halhatatlan is akar lenni, a halhatatlanság 
babér-koszorúját akarja kiérdemelni és ezt az egyetem 
rectori székén. Minthogy pedig e czélhoz eljutni leg-
rövidebb út, ha a liberaUsmussal karöltve járva, az egy-
ház, annak jogai és igazságos követelményei, megtámad-
tatnak, az egyetem ezidőszerinti nagyságos rectora pedig a 
liberalismus aranyborjúja előtt térdet fejet hajt, hogy előtte 
érdemeket szerezhessen: igen természetes, hogy ő is főfel-
adatai közé tartozónak véli az egyház megtámadását ha 
nem szavakban, úgy tettekben. Itt culminál az ő tisztelete 
az egyház iránt. E tiszteletből kifolyólag indítványozta 
valószínűleg kevéssel ezelőtt ismeretes eskümintai átalakí-
tását ; e tiszteletből kifolyólag járt el kétségtelenül legkö-
zelebb is kellőleg nem qualificálható önkénynyel, midőn 
ezévi úrnapi körmenetről parancsszavára az egyetemi sena-
tusnak el kelle maradnia ; ujabb csapást szándékolt ezáltal 
mérni minden bizonynyal ő nsga az egyetem kath. jellege 
ellen és nem kételkedünk, hogy, mint ezt már az eddigi 
tények is bizonyítják, a liberális táborban e tényeért nevét 
ujabb nimbus fogja körülvenni; mert hiszen mai nap jogo-
kat önkényüleg lábbal tapodni egyértelmű az érdemszer-
zéssel, kivált ha az az egyház ellen követtetik el. 

Minket azonban a liberális tapsok nem akadályoznak, 
hogy a ngos rector úr e tényét jogtalanságnak, a kath. egy-
ház jogai ellen elkövetett attentátumnak, amint valóban az 
is, ne bélyegezzük Az igazságos történelem e megbélyeg-
zéssel fogja egykor felemliteni a jelenlegi ngos rector nevét 
és nem lesz hatalom, mely őt e vádból kitisztázhassa ; ha 
nevét említeni fogják, csak azért fog történni, hogy elret-
tentsenek másokat a jogtalanság elkövetésétől. 

Valóban bármennyire keressünk is okokat, melyek 
tisztára moshatnák a rector urat, nem találunk, A sic volo, 
sic jubeo-féle rendelkezésre tudtunkra a rector úr nincsen 
felhatalmazva; ő nem kényúrnak van megválasztva, kinek 
tetszésétől függhetne az egyetem eddigi szokásait, rendjét, 
megváltoztatni, hanem mint az egyetem kormányzó testü-
lete fejének kötelessége felügyelni, hogy minden pontosan, 
szokott rendjében, hajtassék végre; ő felelős minden tettei-
ért és kérdőre vonathatik bármely esetben, ha hatáskörét, 
mint az a jelen esetben történt, jogtalanul átlépné. 

Továbbá, egyetemünk még mindig katholikus ; ország-
gyülésileg még nem hozatott törvény, mely egyetemünk 
decatholizálását kimondotta volna ; ettől ezideig tartózko-
dott az országgyűlés. Minő névvel nevezzük tehát az eljá-
rást, ha egyes ember, kinek hivatali kötelessége volna tisz-
teletben tartani a jogokat, oly hatalmat arrogál magának, 
melylyel egy országos testület sem élt, ha oly alapon intéz-
kedik, mely egyes bűnösen fanatizált elmék óhajtásán ki-
vül semmi törvényes erővel se bir ? Mi úgy tudjuk, hogy 
eddig országos törvénynek csak az ismertetett el, annak 
alapjan lehetett törvényesen rendelkezni, mit az országgyű-
lés elfogadott és a felség szentesitett ; a rector úr ezt igno-
rálni látszik; előtte, ámbár ő is alkotmányos országpolgár-
nak tartja magát, úgy látszik, országos törvény erejével bir 
a Pesti Napló, Hon és néhány zsidó lap kiabálása. 
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Nem védheti a rector úr eljárását azon körülmény se, 
hogy az állam magát felekezetnélkülinek nyilatkoztatta ki. 
Ezen tény távolról se foglalja magában, hogy tehát az egye-
tem is eo ipso felekezetnélküli. Talán tudni fogja a rector 
úr, hogy az egyetem nem állam és az állam nem egyetem 
és hogy ami az állammal történik, annak nem szükségképen 
kell történni az egyetemmel is ; hiszen a kérdés lényege az 
egyetem körül épen azon fordul meg, állami vagy egyházi 
tulajdon-e az egyetem ? ez azon kérdés, mely még nincsen 
eldöntve és míg el nincsen döntve, míg államivá nem lesz 
alásülyesztve, addig hasztalan és értelmetlen a hivatkozás 
az állam felekezetnélküliségére. Söta felekezetnélküli állam 
is elitéli a felekezeti egyetem rectorának eljárását, nem 
hogy mentené. E felekezetnélküli világban is megtörtént 
már, hogy a ministerek testületileg megjelentek az úrnapi 
körmeneten, a katonaság részt vesz benne. Mi fogja tehát a 
rector úr eljárását védhetni? talán az a néhány ezer forint, 
mit az országgyűlés megszavazott? de hiszen ezt már mult 
évben is kapta az egyetem és mégis e czimen senki se vál-
lalkozott ily jogtalanság elkövetésére. Mégis csak különös 
faja az emberiségnek ez a liberális nép. Felekezeti intéze-
tekre feltolja segélyét és ha a tulajdonos jogait érvényre 
akarja emelni, ő kerekedik felül és azon alapon, hogy ha ez 
az intézet mindig az övé nem lett volna, bizonyára nem is 
segélyezte volna, a tulajdonost saját házából kidobja, az 
pedig, ki az intézet tulajdonosának jogait hivatalánál fogva 
kötelezve van védeni, erösiti, hogy csakugyan a liberális 
uraknak van igazuk. 

Csak rajta tehát, haladjon a rector úr tovább is a 
megkezdett úton, még négy hónap van hátra hatalmának 
gyakorlására; biztosítjuk, hogy az eddig járt ösvényen is 
megörökíti, halhatatlanná teszi, nevét, de egy hang zugó 
morajjal fog utána hangzani és e hang az elitélés hangja 
lesz. t + 

TEMESVÁR, május végén. A n é p n e v e l é s ü g y e 
széles egyházmegyénkben, főkép a nöi ifjúságot illetőleg, 
nagymérvű haladásnak indult. Persze, hogy ezt sem az 
atyáskodó kormánynak, se in specie a liberális cultusmi-
nisternek, nem köszönhetjük, hanem csakis bőkezű adako-
zásaikban kifogyhatatlan megyés püspökeinknek, kik kö-
zül kivált jelenlegi nagynevű püspökünk az oktatás-neve-
lés emelése körül halhatatlan érdemeket szerzett magának, 
oly roppant pénzbeli áldozatokat hozván e téren a haza 
oltárára, mekkorákat a szájaskodó liberálisok egész tábora, 
a humanismust, becsületességet és emberszeretetet nagy 
garral negélyző szabadkőművesek sötétben bujkáló bagoly-
phalanxa, Ítéletnapig se fog a maga becsületéből és jószán-
tából napvilágra hozni. 

Boldogemlékü C s a j á g h y Sándor csanádi püspök 
1858-ban telepité meg először a Miasszonyunkról czimzett 
szegény iskolanővéreket Temesvár várában, hol is az elemi 
leányiskolán kivül kitűnő virágzásnak örvendő leányne-
velőintézet is lőn gondjaikra bizva. Ezen telepitvényböl 
ezután, mint jó magból, csakhamar egyházmegyénk ogyes 
nevezetesb pontjain ujabb telepitvények támadtak; Temes-
vár gyárkülvárosa négyosztályú leányiskoláját s az evvel 

egybekapcsolt kisdedovodát 1860-ban foglalták el ; a Jó-
zsefkülvárosban 1863-ban lőnek ünnepélyesen bevezetve ; 
Perjámos mezővárosában 1860-bau ; Lippán is, hol a nagym. 
Bonnaz Sándor püspök kiapadhatlan nemeslelkü bőkezűsé-
géből emelkedett nagyszerű zárda és tanépület a mult év 
nyarán lön bevégezve s rendeltetésének véglegesen átadva, 
már 1862-ben telepedtek meg az iskolanővérek, az elemi 
leányiskolán kivül egy nyilvános nevelőintézet gondozását 
is magukra vállalván ; Versecz városába 1864-ben jöttek s 
ott az elemi harmadik s negyedik leányosztályt foglalták 
el ; szintúgy Oraviczán is 1864-ben lőn az elemi leányis-
kola rájuk bizva. 

Azóta, az igaz, ez áldásos nőtanitó-congregátióból 
nagykiterjedésű egyházmegyénkben ujabb filiális nem ala-
kult; de ez se a tanítónők buzgóságán, se püspökatyánk 
jóakaratán és áldozatkészségén, hanem egyedül azon elhá-
rithatlan akadályon mult, hogy egyelőre nem volt elég-
számú tag, leginkább hiányzottak pedig oly nővérek, kik 
a magyar nyelvben is jártasak lettek volna. Miután azon-
ban időközönkint nagyobbszámú s a magyar nyelvben is 
tökéletesen jártas növendékek felvétele által ezen akadály 
is megszűnt létezni, biztos a kilátás, hogy a következő 
években még több városban fogják a leányiskolákat elvál-
lalhatni s áldásos működésüket az oktatás-nevelés terén 
megyeszerte kiterjeszthetni. így a napokban tétetett le a 
boldogult Oltványi István csanádi nagyprépost végrende-
leti hagyományából Szeged alsóvárosában építendő nőzárda 
alapköve, mely zárda a benne elhelyezendő leánynevelő-
intézettel s leányiskolával már a jövő év nyárutóján fog az 
iskolanővérek rendelkezésére bocsáttatni. Hiteles forrás-
ból tudom, hogy nemsokára Nagy-Becskereken is meg fog-
nak az említett iskolanővérek telepedni ; sőt biztos tudo-
másom van róla, hogy nagyméltóságú püspökünk kedrencz 
gondolata idővel egyházmegyénk minden nagyobb váro-
»ában az ő kezeikre bizni a nőnevelés ügyét. Áldja meg a 
jó Isten kegyes püspökatyánkat hosszú egészséges élettel, 
hogy nagylelkű szándékát az emberiség boldogitására, egy-
házunk dicsőségére s hazánk jólétére szerencsésen keresztül 
is vihesse ! 

így legalább a nőnemű ifjúság nevelése biztosítva 
leend nálunk, habár a finemüé a boldogtalan 68—i iskola-
törvény kövotkeztében iszonyú módon tönkre van silá-
nyitva. Hanem bizunk az Istenben, ki a roszat megengedi, 
hogy kifürkészhetlen szándékaihoz képest abból is jót te-
remtsen, mikép a kórszellem hóditó miasmáitól megtiszti-
tandja az emberiséget s lesznek okosabb törvényho-
zóink, kik elődjeik tévedését, mely már méhében fog-
lalja az önmegboszulás magvát, be fogják látni s az általuk 
okozott pusztitó kárt bölcsebb törvényekkel fogják 
helyreütni ! Mert, mi tagadás benne, úgy, ahogy az uj isko-
latörvény megalkotása óta az elemi ifjúság oktatása s ne-
velése körül eddig vagyunk oly helyeken, hol az elközösi-
tett iskoláknál v i l á g i tanitók s tanítónők vannak alkal-
mazva, (pedig hát az ellenkező eset csak esetleges kivétel !) 
lehetetlen a most létező zilált erkölcsi állapotok tartóssága 
felett határozottan nem kételkodnünk. 

Nem akarok ezúttal hosszabb fejtegésbe bocsátkozni, 
se nézetem támogatásául érvekot felhozni ; hisz tudom 



minden jóravaló katholikus a nemkatholikus egyaránt velem 
ugyanazon meggyőződést vallja s az iskolák elközösitésé-
nek üdvtelen következményei százszorosan is ecsetelve 
lőnek már a legmegszomoritóhb színekben a lapok hasáb-
jain, amint amaz eléggé meg nem siratható gyászos követ-
kezmények már számos helyen ijesztő nagyságukban fel-
tünedeztek is. Csak a temesvári közösködő, de katholikus-
faló, iskolaszék legújabb titkos (!) rendeletét akarom nyil-
vánosságra hozni ; hadd lássa abból minden józaneszü 
ember, nemsokára lianyadán leszünk a vallási intézmé-
nyek iránti kegyelettel s így magával a vallásossággal is, 
hahogy az a monstruosum mixtum compositum, melyet 
ujabb műnyelven k ö z s é g i (illetőleg felekezetietlen azaz 
hogy v a l l á s t a l a n ) iskolának neveznek, még hosszú 
időre véres körmei közt tartaná az ifjúság, „a haza jövője", 
oktatását s nevelését. 

A helybeli hitelemzők ugyanis, mint illik és köteles-
ségük, az elemi tanuló ifjúságot a szokásos körmetokre ki 
szokták rendelni. Történt pedig, hogy mint minden évben, 
úgy az idén is május 20-án mind három városrészből ün-
nepélyes körmenet vezettetett a vár közelében álló foga-
dalmi Rozália-kápolnához, hol az itt dühöngött járvány 
megszünteért a gondviselés iránti hálából 1739. óta min-
den évben szentbeszéddel egybekapcsolt fényes isteni tisz-
telet szokott tartatni ; visszamenet pedig az iskolaszék érde-
mes elnöke s egy iskolaszéki tag, kik a kávéházban ültek, 
az ott elhaladó sokaság közt nagy rémülésükre az elemi 
tanodai ifjúságot is — a fiúkat pláne h a j a d o n f ő v e l — 
látták s még nagyobb megbotránykozásukra két f e l e k e -
z e t i e t l e n tanitót is vettek észre, amint külön osztályai-
kat vezették. Ezen a jó urak szörnyűségesen megütköztek, 
mert hát egynémely gyermeknek kérges kemény agyve-
lejét a napvilág hév sugarai véletlenül meghigithatnák s a jó 
iránt fogékonyabbá tehetnék ; pedig ezt tűrni nem lehet, 
ez ellen orvosságot kell hozni. Lön tehát, hogy az iskola-
szék elnöke által aláirt ukáz bocsáttatott a tanítókhoz s taní-
tónőkhöz, melyben az illetők felhivattak, hogy a gyerme-
kekot figyelmeztessék, mikép a körmenetekben való rész-
vételre senki őket nem kényszeritheti ; aki pedig mégis 
saját jószántából azokban önkényt részt akarna venni, azt 
csakis f ö d ö t t fővel teheti, különben a részvételtől szigo-
rúan eltiltatik. így szól a bölcs utasítás. Ezentúl tehát, ha 
ugyan az iskolaszék buzgó elnökének jószándékú (?) atyai 
gondoskodása szerint menne a dolog, az elemi tanuló ifjú-
ság önkénytesei csak f ö d ö t t fővel, sapkával vagy kalap-
pal fejükön, vennének részt a körmenetekben. Risum tenea-
tis amici ! Ugyancsak szépen venné ki magát, ha p. o. az 
úrnapi körmenet alkalmával a tanuló ifjúság kalappal fején 
sétálgatna nagy hetykén a legméltóságosabb oltári szentség 
előtt! Nem jó lenne, ha mindegyik fiú kezébe még egy 
jókora napernyőt is nyomnának az ifjúság esze épsége 
felett argusszemmel őrködő túlbuzgó urak ? Vagy épen téli 
sapkát parancsolnának gyenge fejükre, ezen talán csaknem 
hatolnának át azok a végzetes napsugarak? No de még egy 
fa se nőtt ám az égig s az iskolaszéki elnök eme szarvashi-
bájának éktelen szarvát is az ifjúság maga fogja letörni 
azáltal, hogy a hitelemzők és szülék közös megegyezése 
folytán, kikhez kizárólagosan tartozik az ily dologban 

disponálni, önkényt f ö d e t l e n fővel fognak a körmene-
tekben résztvenni. Az iskolaszék elnöke pedig az iskolába 
utasittatik ; ott disponáljon s ne a körmeneteknél, melyek-
hez semmi köze sincs ; különben mindjobban nevetségessé 
tenné magát, amit talán már maga is restelhetne, ha ugyan 
van még benne egy kis szikra szégyenérzet. 

Hogy az ilyféle hívatlan s idétlen batolakodásoknak 
az egyházi térre a vallásosságra s erkölcsösségre káros kö-
vetkezményei szoktak lenni, azt nem szükség mondanom ; 
tudnivaló dolog ugyanis, hogy ily módon idővel se ifjú, 
se öreg nem fogna a körmenetekben résztvenni s az egyház 
hovatovább kénytelen lenne azokat beszüntetni, ami által 
pedig bizony édeskeveset nyernénk, sőt hithűség s hitsze-
retet dolgában, hogy többet ne mondjunk, épen kárt valla-
nánk. Vagy talán a temesvári érdemes iskolaszék még 
avval se törődnék, ha ennek folytán a helybeli város ható-
ság maga is azon kényszerhelyzetbe jutna, hogy részvéthiány 
miatta fentemlített fogadalmi körmenetet beszüntesse?! 
Ez ugyan szép kegyelet lenne az ősök vallásossága iránt ! 
Lesz-e azután ok csudálkozni azon, hogy a boszúló Isten 
büntető keze ujabb csapást fog a hitetlen városra mérni, 
különben a dőrék észre nem térnének?! „Qui hab itat in 
coelis, irridebit eos et Dominus subsannabit eos." Ps. 2, 4. 

Atalában csudálatos s megfoghatatlan pártatlanság 
az az iskolaszék részéről, hogy a görögkeleti, zsidó, protes-
táns, nazarénus s nem tudom még miféle hitfelekezetü gyer-
mekek akár egész nap ácsoroghatnak az utczák szögletein, 
részt vehetnek hitvallási szertartásaik megülésében s akár 
tótágast is állhatnak amellett, azt észre se veszi senki ; 
de ha egy katholikus gyermek pl. hétköznap csak tem-
plomba is bátorkodik menni, már agyarkodnak s eszi őket 
az irigység mérge. Ki tagadná, hogy ezek a sátán fogadott 
bérenczei, kik megátalkodottságukban az igazságot gyű-
lölik?! 

Különben még sok igen szomorúan érdekes adatokat 
közölhetnék a temesvári elemi tanuló ifjúság mély vallás-
erkölcsi hanyatlásáról s egyéb tanúságos dolgokról is ; de 
időhiány miatt azokat későbbre hagyom. Addig is Isten 
áldása velünk ! Biess Gáspár. 

ALSÓ-SZÖLNÖK, május 25. K a t h . m o z g a l o m 
a s z e n t a t y a és e g y h á z d i a d a l á é r t . Nt.szerkesztő 
úr! A „Religio 40-ik számában a Vegyesek közt megjelenő 
azon jelentésére, miszerint a nyár folytán ajtatos zarándok-
iások fogják az osztrák tartományokban a bold. Szüzet 
kegyhelyein a szentatya s az egyház diadaláért kéréseikkel 
ostromolni, oda egészítem ki dr. Zwerger herczegpüspök 
szavai után, hogy először gróf Brandis Marburgban az 
osztrák-magyar birodalom összes püspökségeiből álló óriás 
zarándoklatot tervezett Maria-Zellbe, mely azonban a fel-
hozott és említett főpap által megczáfolt nehézségek miatt 
jövő évre halasztatott. 

Azon második, a fájó sziv szent kegyeletéből fakadó, 
jelentésére: „Csak mi magyarok nem veszünk semmi részt 
ezen vallásos mozgalomban", ugyanazon kútfő után Írhatom, 
hogy n. m. püspökeink szintén kiki saját megyéjében fog 
ily czélból zarándoklást rendezni. Sőt a laibachi egyházi 
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folyóirat ezt irja május 17-én: „Magyarországban Buda-
Pest fővárosából a zarándoklat julius 2-án indul el a hires 
Remete-Mária („Marija v puscavi, Maria-Einsiedel") kegy-
helyre és más püspöki megyékbon is tesznek készületeket 
ugyanazon szándékra.1) Dalmátországban a nagy hőség 
miatt már májusban lesznek a zarándokiások. Exaudi Do-
mine preces nostras ! Miserere populo tuo, quem redemisti 
sanguine tuo, ne in aeternum irascaris nobis. 

Zsemlics I. 

Y E G - Y E S E K . 
— T. olvasóinknak s ügybarátainknak becses 

figyelmébe ajánljuk junius 16-át, mint azon napot, 
melyen szentatyánk eddig létezett minden pápának 
uralkodási éveit meghaladva, pápaságának 27-ik 
évébe lép. E nevezetes eseményt iparkodjunk az nap 
a körülményekhez mérten egyházi ünnepélyekkel, 
szent beszédekkel, melyekben a hiveket e rendkivüli 
eseményre figyelmeztetjük s a szentatyához való 
törhetlen ragaszkodásra szóval és saját példánkkal 
viszszükés más megfelelő ünnepélyességekkel a kath. 
cassinókban egyletekben, papnöveldékben stb. megül-
ni. Szeretetadományok gyűjtése legyen záloga a pápá-
hoz való ragaszkodásunknak. Minél jobban ostro-
molja a liberális világ a pápát: annál szilárdabban 
ragaszkodjunk mi hozzá s e ragaszkodást kitüntetni 
adandó alkalmakkal el ne mulaszszuk. 

rr 

—- Személyzeti : 0 felsége Nagy János szombathelyi 
kanonoknak a szt. Benedek apát-hitvallóról nevezett bor-
chi czimzetes apátságot és Hüll Ferencz tiszteletbeli kano-
noknak s muraszombati esperes-plebánosnak a szt. Miklós-
ról nevezett szepes-landeki czimzetes prépostságot adomá-
nyozta. 

— Halálozás : Csete Antal somogyi prépost, a vesz-
prémi székesegyház őrkanonokja, junius 3-kán meghalt 
Pesten. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

— Beküldetett : Fényképek, Csiky Gergelytől. Temes-
vár, ára 1.20. Kapható szerzőnél Temesvárt papnövelde. — 
Most csak annyit e regényekről, hogy a lehető legvonzóbb 
leirás, tiszta nyelvezet, szép kiállítás, érdekes s meglepő 
fordulatok, nem engedik a könyvet letenni, míg végig nem 
olvasta az ember. A t. szerzőnek szerencsét kivánunk hozzá, 
hogy szépirodalmunkba, mely már csakugyan nem szép, ily 
szép müvet oltott be. Melegen ajánljuk t. olvasóinknak. 

— Ipolyi püspök felszenteltetése alkalmával régészeti 
tanulmányaihoz méltó középkori egyházi diszöltönyben és 
régi izlésü pásztori botra támaszkodva osztá főpásztori 
áldását. Meglehet, hogy az egyházi alaktól elütő és hozzá 
nem értők önkénye által eltorzított egyházi készletünkhöz 
szokott szemnek eleintén az évezres jogú papi díszöltöny 
kissé vissza fog tetszeni, amint például a régiséghez híven 

M Absolut semmi tudomással se bírunk ezen dolgokról és nem is 
hiszszük. S z e r k. 

ragaszkodó görög szertartású egyháznak készletei némileg 
feltűnnek; dehogy végre a túlzásokban, már nagyon is fel-
ötlő újításokban, tovább nem igen mehetnek a parament-
gyártók, bizonyos s így remélhetjük, hogy ismét a tiszte-
letet gerjesztő, fenséges, festői díszhez fog az egyház visz-
szatérni ! „A. E." 

— Báró Aufsess, a nürnbergi „Germanisches Múzeum" 
hírneves alapitója, a strassburgi német egyetemi ünnepély-
nek áldozatává lett egy sajnálatos félreértés következtében. 
A jó német hazafi, ki már gyengélkedve Strassburgba ért, 
éjjel hiába kiáltott egy pohár vizért, hogy égető szomját 
olthassa. E miatt a tornáczba menvén, sípolni kezd, hogy 
valamelyik szolgát figyelmeztesse. Ekkor két uriasan öltö-
zött egyén feléje ugrik é3 midőn bevallá, hogy ő fütyült, 
oly annyira öklözték, hogy két nap után kimúlt. A derék 
német püffögetők tanároknak bizonyultak be, egyikük"Auf-
sesshez küldött levélben szánta és bánta ezen szerencsétlen 
félreértést, de a báró már e levelet többé nem olvashatta.—• 
Lám, mire nem viszi még a müveiteket is a nemzeti düh ! 
miért csudálkozunk hát, ha nálunk ezt a pórok teszik? 
'„A. E," 

— Namszanovszky porosz tábori főpapot hivatalától 
felfüggesztette a hadügyminister, egyetértve a cultusminis-
terrel, mert kath. pap létére kötelességét teljesítette és 
azután fegyelmi bűnvádi kereset alá helyezte. Ugyanezen 
két minister továbbá a tábori főpap jurisdictiója alatt álló 
kath. lelkészeknek körrendeletileg meghagyta, hogy elöl-
járójuknak ne engedelmeskedjenek egyházi dolgokban. S 
minthogy Lünemann tábori plébános engedelmeskedett, öt 
dandártábornoka függesztette fel hivatalától. Legszebb a 
dologban azonban az, hogy Arnim gróf porosz római követ 
már hónapokkal azelőtt mondotta, hogy Namszanovszky el 
fog mozdittatni állásától. Tehát a porosz-német egyházül-
dözés rég megalapított terv szerint foly. Nono, Bismark 
tanulhatna Napoleon példájából. 

— Francziaország több városában a városi hatóság az 
organicus articulusokra hivatkozva az úrnapi nyilvános 
körmenetet betiltotta. És történik ez a liberalismus nevében. 
Szabad legyen az egyház a szabad államban, mondják, 
hanem az utczákat, a szabad eget, a levegőt, mely minden 
ember tulajdona, a liberális városhatóságok megtiltják a 
katholikusoknak. És ezek mindezen dolgokat birkatürelem-
mel elviselik. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jnbilaris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1450 forint 76 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 3 régi tallér. 

Egy szegény plébános . . . 2 frt. 
K. B 10 kr. 
K. R 10 „ 
K. A 10 „ 
K. J 10 , 
K. K 10 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . W e n i n g e r x . F e r e n c z a t y a a sza-
b a d k ő m ű v e s e k r ő l . — D ö l l i n g e r és az u t r ech t i e g y h á z . — 
E g y h á z i t udós i t á sok . -— V e g y e s e k . 

Weninger x. Ferencz atya a szabadkő-
művesekről. 

Weninger atya Californiában tartott missiói al-
kalmával több protestáns férfit vett fel az egyház 
kebelébe, kik előbb szabadkőművesek voltak. E kö-
rülményt arra használja fel a buzgó hitküldér, hogy 
missiói tudósitásába beleszője azon érvelését, mely-
lyel hallgatóit óvni szokta a titkos társulatok részé-
ről fenyegető veszélyektől. 

Miután hazánkban is napról napra több tért 
foglalnak el e bujoncz társulatok, (Győrött most ké-
szülnek páholyt nyitni) érdekes leend az ép oly tudós, 
mint bőtapasztalásu, jezsuitának e társulatok elleni 
harczmodorával megismerkedni. 

Emiitettem, — így ír Weninger, — hogy egye-
bek közt néhány protestánst is vettem fel az egyházi 
közösségbe, kik szabadkőművesek voltak. Ez alkal-
mul szolgál nekem arra, hogy olvasóival tudassam» 
miként czáfolom meg azon ellenvetéseket, melyeket 
a titkos társulatok tagjai fel szoktak hozni az egy-
ház ama tilalma ellen, hogy senki titkos társulatba 
ne lépjen s alkalmul arra, hogy e tilalom okait kellő 
világosságba helyezzem, miután ezen okok, jól meg-
fontolva, az egyháznak eljárását és tilalmát teljesen 
igazolják. 

Czélszerűnek tartom nyilvánosan szólni e tárgy-
ról, miután a hivők itt az Egyesült-államokban oly 
gyakran érintkezésbe jönnek a páholytestvérekkel s 
az elcsábittatás veszélyének felette ki vannak téve, 
azt vélvén, hogy hiszen nem lehet oly rosz dolog 
titkos társulatba lépni. Kiváltképen itt, a pacific-
parton, uralkodik e társulatok ördögi varázsa s így 
az számtalanra nézve kárhozatra vivő botránykő. 
Még oly helyeken is, melyekről azt vélnéd, hogy ott 

számos katholikus férfi van, kik sokat tehetnének 
az Isten országa javára, csakhamar semmivé lesz 
reményed, midőn hallanod kell, hogy azok titkos 
társulatok tagjai. Hát még akkor, ha az ily férfiak 
protestánsok, kiknek különben bizton várhatnád 
megtérését? Sokszor nem volna oly igen nehéz 
egy józan, elfogulatlan, logicus, észnek világosan 
szeme elé állitani a kath. egyház igazságát ugy, 
hogy egyedül azt tartsa Krisztus igaz egyházának ; 
de mily nehéz őt meggyőzni arról, hogy a titkos 
társulatok ölő mérgét ilyennek tartsa s őt rávenni, 
hogy e társulatoktól elszakadjon ! 

Semmiféle más erkölcsi rosz nem gördit annyi 
akadályt a megtérés elé s nem tapad szurokként oly 
erősen és állandóan a lélekre, mint eme titkostársu-
lati szurok. Sehol se tapasztalom ezt annyira s oly 
mérvben, mint itt. Füle megé jegyzé magának a 
sátán azt, hogy mily ellenállhatlanul terjedt a ke-
reszténység mint titkos társulat az első századokban. 
Lucifer így okoskodott: egyház, ha megjön az én 
időm, akkor ellened élek e fegyverrel s ő — az Isten 
majma, mint őt a sz. atyák nevezik — ezt manap 
megteszi s fájdalom, igenis nagy sikerrel. Emellett 
látszólag igen ártatlan álarcz alá rejti a sátáné titkos 
szövetkezéseket, azt híresztelvén azok tagjai által, 
hogy hiszen e szövetkezéseknek czélja nem más, 
mint kölcsönös gyámolitás, ami pedig megengedett, 
sőt dicséretes, dolog. 

Ez ellen következő érveket szoktam felhozni s 
gyakorta nem minden kedvező siker nélkül, legalább 
annyiban, hogy nem kevesen, kik eddig a titkos tár-
sulatokhoz nem tartoztak, de már azon voltak, hogy 
belépjenek, elég korán figyelmeztetve lőnek s arra 
birattak, hogy ezt ne tegyék. Azt mondom ugyanis: 
a kölcsönös segédkezés természetesen nem tilos, sőt 
ez minden kereszténynek szent kötelessége; de kell, 
hogy az kellő módon történjék s nem a jól rendezett 
szeretet megsértésével. 

45 
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Testvériesen segítünk egymáson — ugy szólnak 
a szabadkőművesek et consortes. Igen helyesen ; — 
de kell-e erre titkos társulat? Nem szól-e elég per-
emptorie az Istennek a kölcsönös gyámolitást sürgető 
törvénye ama parancsban: Szeressed felebarátodat 
azaz minden embert, mint önmagadat? Es azért: 
mindent, amit akartok, hogy tegyenek nektek az 
emberek, ti is azt cselekedjétek nekik. Igaz, nem áll 
hatalmunkban minden keresztényen segíteni; ép oly 
kevéssé van megtiltva különö3 szövetkezésekre lépni 
oly czélból, hogy egymáson segítsünk ; hanem ez 
történjék a jól rendezett szeretet megsértése nélkül. 
S nem szabad, hogy a szeretet mértéke függjön attól, 
váljon valaki titkos társulatnak tagja-e vagy se, ha-
nem szükséges, hogy azt más tekintetek, kötelmek 
és körülmények határozzák meg. Példa ezt világo-
sabbá fogja tenni. Szabadkőművessel utaztam gőz-
hajón Portlandból San-Franciscóba. Ez se látott 
semmi erkölcsileg elvetni valót a szabadkőműves 
egyletekben. Ekkor azt mondtam: Uram,ha én most 
a hajóról a tengerbe esném és más valaki sziutén, a 
ki a hajón botrányosan viselte magát. Tegyük az 
esetet, hogy ön csak egyet tudna, akarna, megmen-
teni s ez az egy én volnék. De a másik jelt ad, hogy 
ő szabadkőműves. Kinek tartozik már most a szabad-
kőműves rendszabályok értelmében segitségérelenni? 
nekem-e vagy ama szabadkőművesnek? Bizonyára 
annak! Jól van-e ez? Ezt követeli a jól rendezett 
szeretet? Ezer más körülményben fordulhat elő ily 
sértő kötelem s így az valóságos mételye a társada-
lomnak. Mert ha titkos társulat a végső „döntő" ok 
arra, hogy valakit többre becsüljünk, ugy ezáltal 
sérelmet szenvednek minden egyebeknek jogai, kik 
különben inkább számithatnának segedelemre s így 
nyilvánvaló, hogy a szabadkőművesség szelleme s a 
titkos társulatoké egyátalán a jól rendezett felebaráti 
szeretet törvényét sérti — s ez bűn. 

Másodszor. Mit kell megtartanom, ha eme vagy 
ama titkos társulat tagjává leszek? Feltétlen hallgatás-
ra kell magamat esküvel köteleznem afelett, ami a tár-
sulatkeblében történik s még más dolgok felett, me-
lyek e társulatban titkok gyanánt megőrizendők. Kér-
dem, miként tehetek esküt titok megőrzésére anélkül, 
hogy tudnám, szabad-e e titkot megőrizni ? Ezt senki se 
teheti anélkül, hogy magát el ne vetné. 

Harmadszor. Mint titkos társulat tagja tarto-
zom megesküdni, hogy a társulat legfőbb elöljárójá-
nak feltétlenül engedelmeskedem. Ily rabszolga-
lánczra nem verheti magát semmiféle becsületes 
ember. 

Negyedszer. Lehet, hogy némi titkos társula-
toknál a szabadkőművesség gonosz jelleme nem je-
lentkezik mindezen tekintetekben oly kirívóan s 
határozottan ; mégis mindnyájan többé kevésbbé 
aíficiálva vannak általa s ez az egyháznak elég ok 
arra, hogy gyermekeinek megtiltsa részt venni 
bennük. 

A gondos, szerető, anyának ugyanis nemcsak 
kötelessége meggyógyítani gyermeke sebeit, hanem 
arról is tartozik gondoskodni, hogy az kárt ne szen-
vedjen s meg ne sebesittessék. Pedig tagadhatatlan 
tény, hogy Európában a társadalmi romlottság s a 
merényletek az egyház s különösen a pápa, mint az 
egyház feje, ellen a fondorkodó titkos társulatok 
kebléből eredtek. Elég ok az egyháznak, hogy, ha a 
rákfenét gyökerestől kivágni óhajtja, mindattól fel-
tétlenül eltiltsa gyermekeit, ami titkos társulat jelle-
mével bir. Hasonlattal élek. A Niagara-zuhatagtól 
messze fölfelé tilalom van kiakasztva, hogy a folya-
mon hajóval senki át ne rcnnjen. Lehetséges, hogy 
bizonyos gőzhajó veszély nélkül mehetne át, de a 
törvény nem tágít a veszély miatt. Méltányosan és 
okosan. Igy az egyház is bölcsen és helyesen jár el, 
midőn minden gyermekét eltiltja a titkos társula-
toktól, bár lehetne oly eset, hogy az egyiken vagy a 
másikon nem fogna a titkos társulat erkölcsrontó 
mérge. 

Igaz ugyan, minden titkos társulat erősen állítja, 
hogy nem törődik tagjai vallásával, sőt nagyonis 
hangosan hirdeti mindegyik, miszerint tagjaitól el-
várja, hogy Istenbe higyenek s becsületesen éljenek. 
Azonban, ha csakugyan így volna a dolog, váljon 
nem elvetendő gyalázatos dolog-e a vallás iránt, mint 
az üdv útján egyedüli utmutató iránt, fitogtatott teljes 
közömbösség?! — Nem ismerni-e ekként azonnal 
énekéről a madárra ? S mikép mondhatja titkos tár-
sulat, kivált katholikusnak : lehetsz katholikus, — 
míg ellenben az egyház mindenkit, ki titkos társu-
lathoz szegődött, közösségéből kizár, a szentségektől 
eltilt s még az egyházi temetéstől is megfoszt ? ! 

Azt követelni, hogy a tagok Istenbe higyenek 
s különben is becsületesen éljenek, csak annyi, mint 
homokot szórni az emberek szemébe, hogy észre ne 
vegyék azon erkölcsi roszat, mely e társulatokban 
rejlik. Emellett ily állitások magukban véve színle-
lésnél és csalásnál nem egyebek. Ha szabadkőmű-
vesek et consortes csakugyan nem törődnek a val-
lással, ha csakugyan nem törnek az egyház lerontá-
sára : akkor minek menesztetett a mult évben (1870) 
kétszer is nyilt levél az európai páholy-testvérekhez, 
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hogy a római conciliumot félbeszakítsák? Az alá-
rendelt tagok, igaz, nem egyebek fejős teheneknél, 
kiket bekebeleznek, hogy fizessenek; de hogy eme 
titkos társulatok magasabb regióiban keresztény- s 
egyházellenes szél fuj, azon senki se kételkedhetik, 
ki e társulatoknak a közelmúlt században követett 
magatartását figyelmesen szemmel tartotta. 

Elég ok ez az egyháznak, hogy velük végképen 
szakitson. 

Végre, mikép tarthatja valaki igazán az egyhá-
zat az Isten által az emberek javára rendelt egyedüli 
anyának és tanitónak, emellett azt vélvén, hogy e 
tekintetben nem tartozik neki engedelmeskedni s 
hogy ennek daczára is jó katholikus? Tehát az egy-
ház ártatlanokat sujt átkával? Akkor nem bölcs, 
nem igazságos s ennélfogva — se szent, se isteni. 
Aki őszintén elismeri, hogy az Isten alapitotta és 
kormányozza az egyházat, annak, habár a felhozott 
okok mind hiányoznának, egyszerűen igy kell gon-
dolkodnia : A Szentlélektől kormányzott egyház jól 
tudja, mi okból tilt el engem a titkos társulatoktól 
s ezt nálamnál ezerszer jobban tudja; — azért alá-
zattal hallgatok szavára s azt mondom: Elmehetsz 
titkos társulat, engem soha hálódba nem kerítesz — 
s ha ez már megtörtént volna, ugy — széttépem azt 
s mától fogva azt tartom, semmi közöm hozzád ! 

De akkor nem segitünk rajtad, ha ránk szorulsz, 
mondják egyhangúlag a páholytestvérek. 

Felelet: Hát hagyjatok, — Isten megsegít. 0 
megígérte segítségét. Hajszál nem esik le fejemről 
tudta nélkül s ő, ki a fűszálról gondoskodik s az ég 
madarairól, rólam is gondoskodik, miként erről 
Krisztus biztosit. Ellenben, ha inkább emberekbe 
bizom, mint őbenne, nem teszem-e ki magamat ama 
nagy veszélynek, hogy emiatt majd megfenyit? 
Isten, — egyház, — lelkem s üdvösségem, határtala-
nul drágább előttem mindannál, amit bármely titkos 
társulat nyújthat. — Elmehetsz ! 

Ezeket szoktam megfontolás végett szivükre 
kötni azoknak, kik titkos társulatok kelepczéibe 
kerül tek vagy akik, nem látva bennük semmi roszat, 
veszélyben vannak, hogy beléjük kerüljenek. A ro-
szat pedig azért nem látják, mivel nem kutatnak s 
nem gondolkodnak. 4-

Döllinger és az utrecliti egyház. 

S c h u l t e l o v a g , a müncheni üvegpalotában tartott 
ókatholikus gyülekezetben elnökölvén, miután a követ-
kező határozatot elolvasá: „Kijelentjük, hogy az utrechti 

egyház szemére a jansenismust ok nélkül vetik s ennélfogva 
közte és köztünk semmi dogmai ellentét se létez", — így 
szólott: „Ez oly dolog, melyre nézve D ö l l i n g e r b i r o -
d a l m i t a n á c s o s úr bővebb magyarázatát volnék bátor 
kikérni." 

Döllinger b i r o d a l m i t a n á c s o s úr, mert így 
kell e férfiút czimeznünk ; hisz saját elvtársai is, a tényállást 
helyesen felfogva, már alig tüntetik fel benne a p r é p o s t o t 
vagy h i t t a n á r t , p á p a i k a m a r á s s á g á t pedig már 
végkép elejtették ; —- a birodalmi tanácsos úr tehát meg-
adta a kivánt magyarázatot és pedig minő alakban ! Nyi-
latkozata oly figyelemre méltó, hogy azt t. olvasóinktól 
meg nem vonhatjuk. A „Stenogr. Bericht über die Ver-
handlungen dos Katholikencongresses, abgehalten vom 22. 
bis 24. September 1871. in München" 8 é3 9 lapján szorul 
szóra olvasható mint követkőzik : 

„ D ö l l i n g e r b i r o d a l m i t a n á c s o s úr. Az ut-
rechti egyház, uraim, vallási egyesület Hollandban, mely 
ott a mult század elejétől kezdve, mint püspökileg szerve-
zett egyház, a reformatio előtti idő óta meg nem szakadt 
successio alapján képződött. Ezen egy-két püspök- és püs-
pöki megyéből álló egyházat keletkezésének első perczétől 
kezdve hevesen megtámadták részint a jezsuiták, kik kez-
dettől fogva a hollandi clerus kiváló ellenségeiül bizonyul-
tak be, részint a jezsuita-rend befolyása következtében a 
római curia. Kétségbe vonták ezen püspökök jogait s ökot 
arról vádolták, hogy az u. n. jansonisticus tévelyt ha nem 
is vallották nyíltan, legalább titokban szítottak hozzá és 
tanították. Az utrechti káptalan választói jogát szintén 
kétségbe vonták és azt álliták, hogy a hollandi egyházban 
püspöki szervezetnek és alkotmánynak egyátalában semmi 
helye sincsen. Ezen egyháznak csak a kölni nuntius vagy 
pápai helynökök által kellene kormányoztatnia. Ennek 
ellenében a hollandi katholikusok egy része azon jogukat, 
hogy saját püspökileg szervezett egyházuk legyen, érvé-
nyesiték. Róma azonban e jogot tagadta s azért minden 
püspökük, mihelyt megválasztatását Róma tudomására 
hozta és oda hitvallását beküldé, rögtön kiközösítéssel lőn 
sújtva, mely eljárás a legújabb időkig megtartatott. 

Midőn ezen püspökök Rómához fordultak, ezen tettük 
által a pápai szék primátusát elismerték s azt akarták ki-
jelenteni, egyszersmind tényleg is bebizonyítani, hogy ők a 
kath. összegyházhoz tartoznak. De mindez sikertelen volt, 
mert onnét mindig visszautasítás jött és azon nyilatkozat, 
hogy egyházuk minden jogi alapot nélkülöz, szakadár, sőt 
eretnek. Ez rövid vonásokban története amaz egyháznak, 
mely állhatatossága és a kath. hitvalláshoz, másvallásuak 
között, mert Holland nagyobbrésze protestáns, a legmos-
tohább időkben is hü ragaszkodása által kitűnt. Kicsi 
ugyan, mert jelenleg alig számit 5000 lelket ; de ezek mind 
régi, hű, kath. családok, kik püspökeikkel mindenkor egyet-
értésbon éltek s magukat egy rendezett, önálló, püspöki 
alkotmánytól s ennek ősi jogaitól egy pápai vicarius érdeké-
ben önkényüleg megfosztatni nem engedték. Ezen egyház 
ellen emeltetett azon vád, melyet programmunk egyik feje-
zete jelez. Püspökoi, papjai és világi tagjai ezen egyháznak 
mindenkor nyíltan kimondták, hogy a miről vádoltatnak, 
nem igaz, hogy ők azzal, mit a kath. egyházban jansenis-
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musnak neveznek, semmi összeköttetésben sincsenek. Hit-
vallásokat tettek le, melyek kath. hitvallásokkal teljesen 
megegyeznek s így tehát semmi ok se forog fen, hogy ezen 
utrechti egyházat jogosan létező egyháznak ne tekintsük. 
Ezen egyház ugyanazon tanoknak és törekvéseknek áll ellen, 
ugyanazokat utasítja vissza, melyeket mi se fogadhatunk 
el, mi se akarunk elfogadni. Ezen egyház már egy század-
nál több ideje, hogy elveti azon uj elvet, mely szerint az 
egyházban egy ember saját teljhatalmából uj hitágazatokat 
csinálhat é3 az egyházhoz való tartozást ezen uj tan előtti 
meghajlástól teheti függővé. Jogainak és kötelmeinek vé-
delmében az utrechti egyház megelőzött bennünket; most is 
tehát magától értetik, hogy azl870.jul. 18. vatikáni hatá-
rozatokat szintén visszautasítja és pedig ugyanazon okok-
ból, melyekből mi. Ez az oka, miért emeltetett ki ezen kicsi, 
de az ókatholikus elvek mellett híven megmaradt, nagy 
tiszteletre méltó, egyház programmunkban különösen." 

Ezen „bővebb magyarázatra" várt az elnök, hogy a 
„mélyen tisztelt német theologusnak" nemcsak „ezen be-
szédeért és közleményeért" köszönetet mondjon, hanem hogy 
„azon férfiúnak, ki daczára mindeneknek, mik ellene meg-
kísértettek, . . . a kötelesség oly érzetével, melyet kevesen 
mutattak, melyre névleg az egész püspöki karban egy példa 
se volt, . . . . tudományának kincsével fellépett, mint meg-
kezdője és vezére a vatikáni zsinatok ellen kötelességszerü-
leg támasztott minden oppositiónak"; „felállás és ,hoch'-ok 
által a mi legmélyebb hálánkat kifejezzük;" és az édes-
kedves hollandi V a n T h i e l n e k lehetetlen volt, „hogy 
a kath. hittudományok nagyérdemű nestoráról meg ne em-
lékezzék és neki, habár nincs is jelen, szive háláját be ne 
mutassa az „utrechti egyház" ügyének azon oly hü ecse-
teléseért, melyet, bár csak átalános vonásokban, a tegnap-
előtti gyűlésben adott". 

No de mindennek egyszer vége van; a füstölők is kihűl-
tek már s mi most Döllinger úr történelmi múzsáját akar-
juk megtekinteni, hogyan néz ki igazán és nem a tömjén-
füst fátyola alatt. 

1. Örömest felteszszük, hogy Döllingert ama „bővebb 
magyarázatra" véletlenül hítták fel; mert különben „bővebb 
magyarázatában" igen szomorú szegénységi bizonyítványt 
adott volna magáról ; de ha így volt is a dolog, azon férfiú-
tól, ki a német tudomány nestorává lett és már 1828-ban a ke-
resztény egyháztörténelem kézikönyvét adta ki, egyebet és 
pedig különbet vártunk volna. Es ha minden határozatlan-
ságok, ferdítések a elhallgatások határai közt mozgó „bő-
vebb magyarázat" daczára mi az ő tudományoaaágán nem 
kételkedünk, akkor, kérdjük, mily ítéletet kényazerítnek 
hozni e „bővebb magyarázatok" ezen ember erkölcai jelle-
méről?! 

2) Döllinger azt mondja: „Az utrechti egyház, uraim, 
valláai egyesület Hollandban, mely ott a mult század ele-
jétől kezdve, mint püspökileg szervezett egyház, a r e f o r -
m a t i o e l ő t t i i d ő ó t a m e g n e m s z a k a d t su c-
c e s s i o a l a p j á n képződött." 

Döllinger úr jól tudja, hogy az utrechti egyház a) 
nem szakadatlan successio alapján képződött és b) hogy 
ezen successio, ha léteznék is, a reformatio előtti időbe be 
nem nyúlna. Ez utóbbi azonban csak mellékes dolog és csak 

azért említem, hogy bámulatomat fejezzem ki azon eljárás 
felett, melylyel Döllinger egy történeti ténynyel elbánt. 

1559-ban IV. Pál pápa II. Fülöp kérelmére Német-
alföld uj egyházmegyei felosztását rendelé el és azt hatá-
rozá, hogy nevezett ország részére, mely később Spanyol-
országtól elszakadt, Utrechtben érsokség és ez alatt Haer-
lem-, Leeuwarden-, Deventer-, Middelburgban és Gröningen-
ben püspökök legyenek. Még mielőtt a 16. század lejárt, már 
egyetlen egy püspök se ült ezen székeken. Érsekké tanten-
bergi báró S c h e n k F r i g y e s lön kinevezve ; de ez már 
1580-ban meghalt és a hollandi egyházmegyéknek nap-
jainkban történt ismeretes határvonalzásáig Utrecht utolsó 
érseke volt. R e u n e b u r g g r ó f é s B r u h e s i u s J á n o s , 
kik egymás után utódaiul neveztettek ki, az éraekséget el nem 
foglalhatták, mert abban a hollandi forradalom gátolta őket. 
H a e r l e m b e Van N i e u - L a n d M i k l ó a neveztetett 
ki, de 1569-ben leköszönt; utódja M i e r l e G o t t f r i e d 
Kálvin követőinek volt kénytelen a tért átengedni és életé-
nek hátralevő részét számkivetésben tölté ; azon vígaszta-
láéban részeaült mégis, hogy hazája földén halhatott meg 
1587. jul. 28-án D e v e n t e r b e n , hová a pusztitó forrada-
lom által megszentségtelenített templomok uj beszentelése 
végett ment ; utódja Haerlemben neki se volt. P e t r i C u-
n e r, L e e u w a r d e n egyetlen püspöke, miután csak né-
hány évig kormányzá megyéjét, mert csak 1570 február 
l- jén foglalhatá el püspöki székét, 1580 február 10-kén 
meghalt. Hasonló sors jutott D e v e n t e r n e k ; püspöke, da 
M o n t e E g y e d (Giles),már 1577-ben meghalt s utódot nem 
is kapott, mert midőn az utódjául kijelölt C o e n e r i n c x 
G i s b e r t 1590-ben a püspökséget elfoglalni akarta, Deven-
ter épen pünkösd körül a lázadók kezébe esett s így többé 
püspököt se kapott. M i d d e l b u r g n a k három püspöke 
volt. Az első, C a s t r o M i k l ó s , elfoglalván 1563. január 
21-én püspöki székét, 1575. junius 5-én meghalt ; utódja, 
S t r i e n J á n o s , székéhez soha se juthatott, miután 
előbb Kölnben, utóbb Linden roermondi püspöknél ette a 
számkivetés kenyerét,míg 1594. jul. 8-án Löwenben minta 
királyi collegium elnöke meghalt. R o d u a n K á r o l y , ki 
1600-ban szenteltetett fel, megyéjében egy falut se talált, 
hol megvonhatta volna magát; a világi és egyházi ügyek-
ben ezen igen jártas férfiú végre 1602-ben a brüggei 
székre helyeztetett át. Hátra van még G r o n i n g e n , mely 
második püspököt szintén nem kaphatott. C n e i f f J á n o s t 
már 1570-ben elragadta a halál ; utódjául N i e l A r n o l d 
volt kijelölve, aki még felszenteltetése előtt meghalt Brüs-
selben, mint száműzött; B r o h u s i u s J á n o s , kit utód-
jául tűztek ki, se a gröningeni, se utóbb az utrechti, széket 
el nem foglalhatta. 

E hat püspökség közül csak az utrechti nyúlik fel a 
reformatio előtti időbe, a többi mind 1559-ben keletkezett ; 
de se bennük, se Utrechtben, soha a nevezetteken kivül más 
püspök nem volt. Döllinger tehát nem mondott igazságot 
akkor, midőn az ókatholikusok congressusán azt állitá, 
hogy az „utrechti egyház" a reformatio előtti idő óta meg 
nem szakadt successio alapján képződött. És nem mondott 
igazságot, habár az igazságot jól tudta, mert az általa 
1828-ban kiadott ,Handbuch der christlichen Kirchenge-
schichte', II. köt. 2. fej. 836 lapján így ir : „Mióta Hollan-
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dia Spanyolországtól elszakadt s ott a calvinismus uralko-
dóvá lett, a kath. egyház, mely 1559. óta az utreehti érsek-
ségből, a haerlemi, middelburgi, leeuwardeni, deventeri és 
groningeni püspökségekből, állott ezen országban, f e l o s z -
l o t t ; a katholikusok száma tetemes maradt ugyan, a püs-
pökök sorrendje azonban megszakadt, káptalanaik, a haer-
lemi kivételével, lassanként megszűntek és a hollandi egy-
ház, mint ez más országban is történt, mely protestantis-
musra tért, missió-egyházzá lőn ! 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 31. J e g y z e t e k a k é p v i s e l ő i 

p r o g r a m m o k h o z. Midőn jegyzeteink megírásához 
fogunk , távol van tőlünk a gondolat politikai kérdések 
fejtegetésébe bocsátkozni vagy a képviselői programmok-
ban netalán kifejezést nyert pénzügyi, államgazdászati 
vagy kereskedelmi nézetek felett véleményt nyilvánítani. 
De ha mindezek felől hallgatunk is, nem vonhatjuk ki ma-
gunkat azon kötelezettség alól, hogy az átalános figyelem 
között, mely a képviselőjelöltek programmja felé irányul, 
tekintetünket a programmok egy pontja felé ne irányoz-
zuk, mely a kath. egyházat érdeklő kérdéseket érinti. E 
pontot keressük kiválólag minden képviselő nyilatkozatá-
ban, ide irányul főleg minden figyelmünk annyival ia in-
kább, mert hazánk jövő boldogságának zálogát és biztosi-
tékát nem más úton véljük feltalálhatni, mint ha a kath. 
egyház minden őt megillető kérdésben az állam részéről 
jogos kielégítést nyer. Szeretjük hazánkat teljes szivünk-
től, azért óhajtjuk, hogy bünt az egyház ellen ne kövessen 
el ; de szeretjük nem kevésbbé egyházunkat is, azért akar-
juk, hogy jogai, tulajdonai, épségben fentartassanak ; 
óhajtjuk hazánk felvirágzását és készek vagyunk ez irány-
ban minden erőnkkel közre is működni ; de óhajtjuk egyhá-
zunk felvirágzását is, azért tőle bárhonnan is jövő veszélyt 
elhárítani minden erőnkből törekedni fogunk. Jog és igaz-
ság jobbra és balra és a haza, az egyház, felvirul. 

Találunk-e erre kellő támpontot képviselőink pro-
grammjaiban ? 

Ha azon átalános érdekeltséget tekintetbe veszszük, 
melylyel követjelölteink a kath, egyház kérdései, neveze-
tesen az autonomia, az egyházi birtok stb, iránt programm-
jaik szerint viseltetni látszanak, csaknem teljesen nyugod-
tak lehetnénk a jövő felől, mely reánk várakozik; hiszen 
ama becsületesség, mely szószegést nem ismer, mely a ma-
gyar emberről közmondásossá vált, nem engedne kételkedni, 
hogy az adott szó csak adott szó marad a megvalósulás 
minden reménye nélkül. Olvassuk el bár tekintélyes kép-
viselőink mindegyikének programmját, a többek közt ott 
találjuk a kath. egyházat közelről érdeklő kérdések felem-
lítését ; de van-e csak egyetlen egy is közöttük, ki az áta-
lános, itt-ott phrasisoknak is beillő, kifejezéseket körvona-
lozta volna? van-e csak egyetlen egy is, ki kifejezte volna, 
mit ért tulajdonképen az autonomia alatt? Van-e csak 
egyetlen egy is, ki világosan és részletesen— mint azt más 
pontoknál megtették — kifejtette volna, mit ért egyházi 

vagyon alatt ? Van-e csak egyetlen egy is, ki hangsúlyozta 
volna az egyetem catholicitását ? Biztosítanak bennünket 
többen, hogy egyházunk javait épen úgy fogják védelmezni, 
mint a protestánsokét vagy a zsidókét ; de hogy mi ké-
pezi tulajdonképen az egyház javait, arról mélyen hallgat-
tak. Pedig valamint az autonomia felől más fogalma lehet a 
képviselőnek, a mint t. i. annak a kath. egyházban lenni 
kellene : úgy lényegesen különböző lehet a felfogás az egy-
ház vagyonát illetőleg is. Ott van Ghiczy Kálmán volt 
képviselő úr, kiről még azt is tartják, hogy jó katholikus 
és mégis az iskolai és tanulmányi alapról beadott vélemé-
nyes jelentésben kifejezett nézete a kath. vagyon felől 
minden joggal és igazsággal homlokegyenest ellenkezik. A 
szavak rugékonysága, eltekintve minden szószegéstől, nem 
fogja zavarban hagyni egyes képviselőinket, ha ugyan nem 
lenne már példánk arra is, miként lehet valamit megígérni és 
meg nem tartani. Nem kételkedünk kimondani, hogy ha a 
korunkban annyira szokásossá vált hivatkozásban a becsü-
letre, körülményeink között, kellő biztosítékot nem talá-
lunk jogaink és vagyonunk fentartására, úgy az előttünk 
eddig ismeretes programmok, a programmoknak keresve 
keresett kifejezései, a veszélyt, mely fejeink felett lebeg,hogy 
minden jogainktól és vagyonúnktól megfosztassunk, egy 
perczig se fogják elhárítani. Képvisolőjelölteink legnagyobb 
részénél nagyon is bebizonyult az írás szavainak igazsága : 
filii tenebrarum prudentiores sunt filiis lucis ; tudták és 
tudják, hogy szívesen hallgatjuk, ha autonómiánk, egyházi 
birtokunk, jogaink, biztosításáról szólanak; ígértek, mit se 
jelentő szavakat mondottak és ha majd a döntő pillanat 
elérkezik, — nem vonják vissza szavukat, amit Ígértek, 
csak úgy teljesítik, amint Ígérték, úgy magyarázzák, amint 
felfogták. Ez az átalános programmok átalános jellege, 
ez sorsa is ; megjegyeztük ezt magunknak a múltból, hogy 
előre jegyezhessük a jövőre; nem a gyanúsítás fegyverét 
használjuk, csak a mult tapasztalatait a jövőre alkalmazzuk, 
mintegy előlegezzük. 

Vegyünk concret esetet. Itt van egyetemünk, mely 
Isten és ember előtt jogosan a kath. egyházat illeti. A kép-
viselő-programm az egyház tulajdonát átalában védeni 
igéri; de ki fogja neki szemére vethetni, hogy igéretét nem 
teljesítette, nem védelmezte az egyház tulajdonát, ha ő tör-
ténetesen arra szavaz, hogy az egyetem, melyet az állam 
már ma is mint sajátját kezeli, csakugyan az állam tulaj-
donát képezi ? hiszen ő nem mondotta, hogy az egyetemet 
az egyház tulajdonának lenni véli; sőt utólagosan nem 
mondhatja-e, hogy miért nem kérdezték meg részletesen, 
akkor alkalma lett volna kijelenteni, hogy ő nem tekinti az 
egyetemet az egyház tulajdonához tartozónak ? Ez az egyet-
len eset kellő fénybe helyezheti a többi kath. kérdések 
miként lehető megoldását is, melyek biztosítása még a 
papiroson is oly ingatag, oly megbízliatlan és kiemeljük, 
hogy eddigi megjegyzéseink csakis az átalánosságban 
adott programmokat illetik, de melyekben érdekeink léte-
zése mégis elismertetett, megvédése megígértetett. Azon 
programmokra, melyekben a jelöltek vagy semmi említést 
se tettek érdekeinkről vagy kígyóként simán elfutottak, a 
tentât nem pazaroljuk; tudhatja mindenki, mit kell felőlük 
tartani. 

j 
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.Vannak képviselőjelöltek, kik programmjukban az 
egyházi kérdésekről szólván, azok békés megoldását haza-
fiúi érzelmünktől várják, felsorolják érdemeinket, melyek-
kel a haza fentartása körül méltán dicsekedhetünk, felem-
lítik eszélyességünket, hogy vallási kötelességeinket a ha-
za szeretetével mindig ki tudtuk egyeztetni sat. Ritkán 
szoktuk liberális emberek részéről érdemeinket elismerve 
olvasni és ha itt-ott az igazság néha erőszakkal utat tör is 
magának, nem lehet tagadnunk, hogy érdemeink gyakran 
oly kétes világításban tüntettetnek fel, hogy részünkről 
nagyon szivesen elengednők a dicséretet. Ezekkel az urak-
kal nem fog ártani egy kissé tovább foglalkozni ; felemel-
nek bennünket, hogy annál mélyebben sújtsanak, magasz-
talnak, hogy lealázzanak, dicsérnek, hogy megszégyenit-
senek ; ezek legveszélyesebb, mert titkos, ellenségeink. 

Lássuk részc-nkint programmjukat. 
(Folyt, köv.) 

BERLIN. A k a t h o l i k a e g y h á z n a k ü l d ö -
z é s e P o r o s z h o n b a n . (Vége.) Hogy a püspöknek alább 
közlendő feleletét kellőleg megérthessük, megjegyzendő, mi-
szerint a kiközösítések kimondása után néhány nappal a 
„Pastoralblatt für die Dioecese Ermland" egy „Über Wesen 
und Folgen der Excommunication" czimű czikket hozott, 
melyben az excommunicato minorról, mint azon büntetésről 
értekezik czikkiró, melyet a régebbi fegyelem szerint min-
denki magára vont, ki egy nagyobb kiközösítés alatt álló 
egyénnel a legszükségesebben kivül közlekedett. Ezen má-
sodrendű, nem is tökéletesen kidolgozott, czikk eléggé fon-
tosnak látszott a porosz császári- királyi vallás- és köz-
oktatási ministernek, hogy rá annak bebizonyítása végett 
hivatkozzék, „miszerint a katholika egyháznak ez ügyben 
alkalmazást találó jogelvei a kiközösitettet polgárilag is a 
társadalomból kizárják." 

A püspöknek válasza minden tekintetben kitűnő 
okmány ; erélyes hangon, világosan s valódi apostoli bátor-
sággal, fogalmazva. Főbb helyeit ime közöljük. 

Bevezetésül a püspök mindakét hatalomnak, az egy-
házinak és az államinak, jogkörét szabatositja „Ha" — így 
mond — e kettő közt valóban és valóságos ellenmondás 
léteznék, akkor én a magam részéről amúgy se volnék 
képes ezen ellenmondást megszüntetni ; mert midőn Woll-
mann és Michaelis tudor urakat az egyházi közösségből ki-
zártam, szorosan azon szabályok szerint jártam el, melyeket 
az egyházi jog nyakas és javithatlan bűnösökre nézve felállít-
Ezen egyházi jog Poroszországban a katholikusokra nézve 
el van ismerve többrendbeli államszerződés, a törvények 
és az alkotmány által. IIa már most a jelenlegi kormány 
azt hiszi, hogy az egyházi jog és az állami törvényke-
zés szabványai egymással ellentétben állanak, akkor e 
bajon egyetértve az egyház fejével segithet ugyan, do egy 
egyszerű püspök nem, aki átalános érvényben álló egyházi 
törvényekot époly kevéssé változtathat meg vagy törülhet 
el , mint akár egyik vagy másik állami törvényt; 
mert ki hitbeli ügyekben, minőkről jelenleg szó van 5 

egyedül arra van utasítva, hogy magát az egyház 
törvényeihez tartsa. 

Ennyit átalában azon kérdésre nézve : mi teendő, ha 
a kétrendbeli törvénykezés közt ellenmondások felmerül-
nek. A püspök azonban a gyakorlati esetre vonatkozólag 
határozottan tagadja, hogy ilyféle ellenmondások létez-
nének. 

A „Pastoralblatt"-ra vonatkozólag kijelenti apüspök^ 
miszerint e közlönynek semmiféle egyházhivatali jelleme 
nincsen ; minélfogva a fenforgó kérdésben époly kevéssé 
dönt, mint akármelyik azon egyházjogi irók közül, kikre 
a minister hivatkozik s kik már csak azért sem idézhetők 
a jelen esetben, minthogy mindnyájan a legujabbkeltü és 
érvényű „Apostolicae Sedis" kezdetű bulla előtt irtak. Ki-
jelenti végre a püspök, hogy a „Pastoralblatt"-nak szerkesz-
tőségét legott az emiitett czikknok megjelenése után arra 
utasította, hogy az ebben fejtegetett kérdésokot még egyszer 
s podig behatóbban vegye tárgyalás alá. 

A kormány részéről ellene emelt többi vádakra a püs-
pök eképen felel: „Nem tettem egyebet, mint amit tennem 
nemcsak szabad volt, de kellott is azaz egyszerűen azt 
jelentettem ki, miszerint az emiitett két úr azon makacs 
magatartás következtében, melyet a vatikáni zsinatnak 
határozatai ellenében tanúsított, ama büntetést vonta 
magára, tudniillik az egyházbóli kizáratást, melyet 
ugyanő zsinat a fenforgó esetre szabott. E nyilatkozat szó-
belileg történt bárkinek becsületét sérthető mindeu további 
megjegyzés nélkül s szintén a dolgok s történtek szá-
raz elősorolására szoritkozó pásztorlevélben hirdettetett ki 
azaz hozatott köztudomásra." 

„Amennyiben a püspöki joghatóságnak, de hivatalos 
kötelességnek is, ezen egyik kiegészítő eljárásából némi külső 
hátrányok vagy kellemetlenségek háraralanának az illetők-
re, ugy ezekre nézve akként áll a dolog, hogy ezekért nem a 
katholikus egyházi jog vonandó felelősségre, mely, mint 
már fentebb is emiitettem, Poroszországban nemzetközi 
szerződések, a törvénykezés s az alkotmány által elismerve 
van, hanem azok, kik, mint a katholika egyháznak tagjai 
s papjai, egyháziatlan s vallástalan fellépésük s magukvi-
selete által a törvénynek ama legsúlyosabb csapását zúdít-
ják a maguk fejére, melyet a nagyob kiközösítés neve alatt 
ismerünk. Sem a biró, sem a törvények, nem okozandók, 
hanem azon emberek, kik ez utóbbit megsértik." 

Átmenve a szóban forgó kérdésnek egyházjogi fejte-
getésére, azt jegyzi meg, hogy mióta a polgári és állam-
polgári jogoknak élvezete a hitvallástól függetlennek nyil-
váníttatott, azóta a „polgári bocsület" a nagyobb kiközö-
sítés által époly kevéssé szenved valami csorbát, mint az 
által, ha valaki önkényt a szentségektől távol tartván ma-
gát, ezáltal mintegy kijelenti, miszorint nincsen többé kedve 
katholikusnak lenni. 

Azon következményekre vonatkozólag, melyeket a 
nagyobb kiközösités mindazon viszonyokra nézve, melyeket 
maga utáu von s melyek a kiközösített s a többi hivek közt 
fenállhatnak , ezeket mondja a püípök : 

1. „A katholika egyházban zsinórmértékül szolgáló 
ebbeli szabályzatok azon természetes jogon alapulnak, mely-
lyel minden társaság vagy testület, legyen annak neve 
család, iskola, hadsereg, birói testület, tisztikar sat,, bir; 
oly tagokat, melyeknek magukviselete az illető testületnek 
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testületnek becsületére vagy akár csak anyagi érdekeire 
nézve hátrányosnak látszik, a maga köréből egyszerűen 
kizárni s az azokkali közlekedést a testület többi tagjának 
megtiltani " 

2. „Ilyféle kiközösitési hirdetések nem az állampol-
gárokhoz, hanem a hitfelekhez intéztetnek ; nem is az 
állampolgárt, hanem a katholikus embert illetik ; minél-
fogva egyszerű egyházi tilalmat, egyházi büntetést, szóval 
az egyházban res internât képeznek." 

3. „A fentérintett egyházjogi szabályzatok szabad 
azaz olj7- cselekedetekre vonatkoznak, melyeket a polgári 
törvény se nem parancsol, se nem tilt, melyek következőleg, 
miután az államnak jogkörébe épen nem nyúlnak be, polgá-
rilag hátrányos következményekot épen nem vonhatnak 
maguk után. Az egyház hasonlólag bizonyos valláserkölcsi 
okokból bizonyos napokon a húseledeleket, a menyekzők 
megtartását vagy egyéb lármás ünnepélyességeket is meg-
tilt, miből nem ritkán különféle kellemetlenségek, sőt hát-
rányok is, származhatnak anélkül, hogy ilyféle tilalmak 
ezért az államnak jogkörére nézve sérelmesek volnának." 

„4. E tilalmaknak czélja kizárólagosan valláser-
kölcsi." 

„5. Hatályuk alól kivétetnek mindazok, kik termé-
szeti vagy tételes törvénynek alapján hozzátartozási vagy 
függési viszonyban állanak a kiközösitetthez. Hanem még 
az önkénytes, semmi jogi vagy jogos kötelezettségen sem 
alapuló, közlekedés se tilos, valahányszor erre elégséges ok 
van. (utile, necesse etc.)" 

A canonjogi szabályoknak e tekintetbeni engedékeny-
sége annyira megy, hogy még az „utilitas temporalis" is 
elégséges ok arra, miszerint valaki egy kiközösitettel köz-
lekedhossék. S e szabályzatok, valamint azoknak magya-
rázói, a jogtudósok, még sokkal engedékenyebbek akkor, ha 
a kiközösítettrek b e c s ü l e t e forog szóban. Azért meg van 
engedve őt köszönteni, helyt csinálni neki azaz üléssel 
kinálni meg őt, szóval mindent megtenni, mi nem annyira 
az ő kitüntetésére szolgálhatna, mint inkább a minek 
elhagyása által becsülete valami csorbát szenvedhetne vagy 
aminek elhagyása megvetést jelenthetne: ne inhonoretur 
et contomni videatur. Látni való ebből, hogy a canonjog a 
kiközösitettnek becsületére a legmesszebbre menő tekintet-
tel viseltetik." 

„6. Mindezekhez még az is járul, hogy a IX. Pius 
pápa által a vatikáni zsinat megnyitásakor kibocsátott 
„Apostolicae sedis" czimü bulla óta a nagyobb kiközösités 
alatt állóvali közlekedés többé nem vonja maga után mint 
büntetést az excommunicato minort, szóval, hogy egy-
átalán e közlekedésre nincsen többé büntetés, hanem hogy 
ez az illetőknek egyszerűen lelkiismeretbeli ügyévé lett, 
akarják-e az ebből eredhető veszélynek kitenni magukat 
vagy se. Csak az egyházi közlekedésre nézve létezik még a 
poena interdicti ab ingressu ecclesiae azon papok számára, 
kik egy névszerint kiközösitettnek megengedik, hogy mi-
sézzen vagy egyéb papi functiót végezzen vagy kik az 
olyant egyházilag eltemetik." 

„7. Végül a tilos közlekedés a kiközösitettel, hacsak 
nehezitö körülmények nélkül történik, mindig könnyű vé-
teknek, (peccatum leve) tekintetik." 

A canonjogi szempontnak ezen alapos fejtegetése után 
a püspök hosszabb, jobbára profánjogi, értekezésbe bocsát-
kozik, mely a fenforgó kérdést a poros jogszabályoknak 
alapján tárgyalja. Válaszának ezen részében kizárólag po-
rosz törvényekre s porosz bíróságoknak határozataira hi-
vatkozik. Különösen figyelmet kelt itten a varsói békekö-
tésnek, mely által Szilézia porosz tartománynyá lett, VIII. 
pontja, melyekként hangzik: „Az átengedett tartományok-
ban lakó római katholikusok eddigi állapotukban minden 
változtatás nélkül meghagyatnak azaz meghagyatnak val-
lásuknak s e g y h á z i f e g y e l m ü k n e k teljes gyakor-
latában, valamint mindazon templomok s egyéb egyházi 
javak birtokában, melyek azon pillanatban, 1772. Septem-
ber havában, melyben porosz király ö felségének alatt-
valóivá lettek, tulajdonukat képezék ; ő felsége pedig s 
utódai soha se fognak fejedelmi jogaikkal oly módon élni, 
mely az említett tartományokban a kath. vallás status quo-
jának rovására volna," 

Ezek után a püspök több bírói határozatot idéz, me-
lyek mind abban egyeznek meg, hogy a kiközösitési jog 
épúgy illeti az egyházat, mint egyátalán a kizárási jog-
minden egyéb testületet vagy társaságot; — hivatkozik 
Poroszországban is nagy tekintélyben álló több német 
tudósnak nyilatkozataira s számos előzetes esetet hoz fel ; 
szóval, elleneinek álláspontjára állván s oly érvekkel élvén, 
melyeket azok is elfogadnak, mint jogász, tudós s kérlel -
hetlon logicus fő mutatja be magát. 

Ezek után pedig ismét mint püspök az egyházi hata-
lomnak s teljes joghatóságnak öntudatában ekként foly-
tatja válaszát : 

„Az egyház legdrágább kincsének, legszentebb bir-
tokának, azon igazságot tekinti, melyet Krisztus urunk 
bizott rá s mely nélkül lehetetlen Istennek tetszeni s az 
örök boldogságnak részesévé lenni. De ép ezért is legna-
gyobb ellenségeinek azokat tekinti, kiknek vétkes törek-
vése arra megy ki, hogy a hívek közt szakadásokat 
idézvén elő, ezeknek egy részét amaz igazságtóli elpárto-
lásra csábítsák. Ha aztán az ilyeneket kebeléből kizárja s 
többi tagjainak az ezekkel való közlekedést megtiltja, nem-
csak az észjognak, hanem egyenesen Isten tételes törvényé-
nek, tészen eleget, melyet sz. Máténál olvasunk (XVIII. 17.) 
„ha ki az anyaszentegyházra nem hallgat, legyen neked, 
mint a pogány és a vámos." 

Hasonlólag intik a híveket az úrnak apostolai is. A 
korinthusiakhoz irt első levelében (V. II.) Pál csak átalá-
ban beszél azokról, kik az isteni törvényeket áthágják s 
ezekre nézve azt parancsolja: „az effélével még csak ne is 
egyetek"; de Titushoz intézett iratában már határozottab-
ban a nyakas tévtanitókra vonatkozólag ekként rendelkezik : 
(III, 10) az eretnek embert egy vagy két intés után kerül-
jed, tudván, hogy az ilyen elfordult és vétkezik, tulajdon 
Ítéletével kárhoztatván magát ;" míg a thessalonikaiakhoz 
így szól: (II. lev. III. 14) „hogyha valaki nem engedelmes-
kedik e levél által való szavunknak, azt jegyezzétek meg és 
azzal ne társalkodjatok, hogy megszégyenüljön" és János 
apostol II. levelében (10 v.) ezeket irja: „ha ki hozzátok jő 
és e tudományt nem hozza magával, ne fogadjátok őt háza-
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tokba s ne is köszönjetek neki; mert aki köszön neki, részes 
az ő gonosz cselekedeteiben." 

„Az e szavakban kifejezett isteni parancsoknak tel-
jesítésétől az egyház el nem állhat soha s a mit a kiközösí-
tésre vonatkozó törvénykezésében határozott, az semmi 
egyéb, mint ugyané parancsoknak gyakorlati érvényesítése. 
A ki tehát ebbeli eljárását elítéli, az a szentírást, sőt magát 
Istent, itéli el. Azért hadd lázadjon fel az úgynevezett 
korszellem az egyház ellen, hadd sújtsák igazságtalan gya-
núsítások és üldözések : az egyház mindannak daczára is 
állhatatosan ragaszkodik Isten szavához s a mindenhatónak 
akaratát mindenha teljesitendi hi ven, teljesen s a legnagyobb 
készséggel." 

„Excellentiád ezekből megérthette, hogy Wollman és 
Michaelis elleni eljárásomra az észjog, valamint az isteni és 
egyházi tételes törvény, által feljogosítva voltam; hogy 
semmi se történt, mi ez uraknak polgári jogain bármi csor-
bát ejtett volna s hogy ennélfogva meg uem engedhetem, 
mintha kiközösitési nyilatkozatom a régebbi országos rond-
nek 57-dik szakaszával ellenkezésbon állana, annál kevésbbé, 
minthogy a poroszországi legfőbb törvényszéknek egyik 
határozata alapján én is azon nézetben vagyok, hogy ezen 
szakasz az alkotmánynak fenállása óta többénem érvényes. 
Ha azonban megtörténnék, hogy a kiközösitési sententiának 
félremagyarázása vagy egyesek szenvedélyeskedésének kö-
vetkeztében e két úr valamelyikének bármi kellemet-
lenség okoztatnék, kész vagyok az ebből eredő bajt , 
hivatalos joghatóságomnak körén belül, tehetségemhez ké-
pest orvosolni. Azt tartom azonban, hogy eddig egyiknek 
se volt igazi oka a panaszra, míg ellenkezőleg én és egész 
papságom méltán panaszkodhatnánk azon minősithetlen 
bánásmód felett, melyet a többször emiitett két ur részéről 
huzamosb idő óta tapasztalunk. Minthogy pedig a „Pasto-
ralblatt"-ban megjelent rövid czikk a kiközösítésről, mint 
látom, többféle félreértésekre alkalmat adott : azért e lapnak 
szerkesztőségét oda utasítottam, hogy ugyanezen kérdést, 
behatóbban és terjedelmesebben, mint az a fentebbi czikk-
ben történt, tárgyalja. Az ujabbi czikk azóta megjelent, 
melynek netaláni áttekintése végett van szerencsém Excel-
lentiádnak az illető számokat idemellékelve átküldeni, azt 
remélvén, hogy ez ujabb fejtegetés a netán fenforgott félre-
értéseket végkép eloszlatandja s hogy az egyház és állam 
közti annyira szükséges egyetértés e téren nem kevésbbé, 
mint más tekintetekben is, minél hamarább ismét köz-
megelégedésre helyreállíttatni fog." Kelt Frauenburgban 
1872. márczius hó 30-án Krementz Fülöp, ermelandi 
püspök. 

V E G Y E S E K . 
• 

— A „Karlsruher Ztg." az elsassi papság fizetési vi-
szonyait közli. A kath. papságból 34 I. osztályú plébános 
2250—2400, 79 II. osztályú plébános 1800 — 1950, 1167 
kisegítő pap, desservants, Hülfspriester, kik közül 23-an 

75 évet meghaladnak, 1350 — 1950, 337 káplány 600 frank 
évi fizetésben részesül az állam részéről. — A protestáns 
papságból 26 á. v. I. osztályú lelkész 3200, 19 II. osztályú 
2800, 169 III. osztályú 2400 frank évi fizetést kap. Ily 
osztályozásban s fizetésben van a 32 h. v. lelkész is. — A 
zsidók közt 3 főrabbi 5000, 40 rabbi 1800—2250, 45 elő-
éneklő 900—1500 frank évi fizetést húz az államtól. 

— A porosz-német kormány megkezdette a tettleges 
üldözést a katholikus papság ellen. Namszanovszki porosz 
tábori főpap hivatalától fölfüggesztetett s ellene fenyitő 
eljárás rondeltetett el, mert uem engedte, hogy a kath. 
tábori lelkész protestánsokká! s ókatholikusokkal együtt 
tartsa ugyanazon templomban a kath. istentiszteletet. Más-
részt a kormány hivatalosan felszólította az ermelandi püs-
pököt, Krementz tudort, hogy a Wollmann s Michaelis ellen 
kimondott excommunicatiót vonja vissza s ezen két infalli-
bilis fráternek megsértett polgári becsületét állitsa vissza 
és kötelezze magát jövőro, hogy püspöki hatalmával ily 
visszaélést többé nem fog elkövetni. Ha ezt tenni vonakod-
nék, a kormánynyal valószakitás teljes s a kormányé püs-
pök ellen további rendszabályokat fog életbe léptetni. Pe-
dig a püspök eljárása correct volt. A püspök őre a hittisz-
taságnak megyéjében s kötelessége a makacs tagokat, kik 
az egyház rendeleteinek nem engedelmeskednek, a hivek s 
az illető makacs miatt, fenyiteni, ha kell, az egyházból 
kizárni. Tehát a kormány rendeli ol, melyik ember legyen 
tagja az egyháznak'? Avagy az egyház hozzon törvénye-
ket, de a sanctiót ne adhassa hozzá csak az állam ? íme, így 
néz ki a szabad egyház a szabad államban. Ugyan meddig 
fogja még ámithatni a liberalistnus az embereket? 

— A porosz kormány Kozmián poseni kanonoknál 
lefoglalt iratokat, melyek közt olyanok is találtatnak, mik 
a lengyel katholicismus állapotára vonatkoznak, az orosz 
kormánynak kiszolgáltatta. Mi czélja e nemtelen eljárás-
nak ? Az, hogy az orosz kormánynak alkalma s oka iegyen 
egy-két lengyelt, ki a lengyel katholicismus állapotát szi-
vén viseli, Szibériába küldhetni. Az, hogy az orosz kor-
mány a katholikusokat vérig kinozhassa, kiirthassa, helyén 
levő dolog a liberális szemekben. De hogy Romániában a 
nép a zsidókat bántalmazza, oly égbekiáltó bün, miszerint 
még a liberális parlament, minő a berlini, jónak látja a 
kormányt felhívni, avatkozzék be a zsidók miatt Románia 
belügyeibe. Ha a pápáról és katholikusokról van szó, 
akkor itt a non intervontio elve; ha a zsidóknak bántja va-
laki a hátát, akkor interveniálni kell. — Es a mi liberális 
katholikusaink még mindig nem látnak. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa. számára. 

Összeg az előbbi számból: 1452 forint 76 ki-., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 4 régi tallér. 

Paulus . . . . 20 ft. — kr. 
A pannonhalmi főapátsági egyházmegyéhez tartozó 

deáki plébániának hivei. . . 8 ft. — kr . 

Kegyes adakozás. 
A pannonhalmi főapátsági egyházmegyéhez tartozó 

deáki plébániának hivei 
A szentföldi Missiók javára Krisztus koporsójánál 

felajánltatott . . . . 7 ft. — kr. 
A Szent-László-társulatnak . 5 ft. — kr. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

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



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 f t . 

ELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

szám alatt ) 

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

315-én 47. I. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Ad Catliolicos. — Döllinger éa 
az utrechti egyház. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Ad Catholicos. ®) 
Cum SS. D. N. Pius IX Marchioni Francisco 

Cavaletti Praesidi Societatis pro Thro 10 aureo offe-
rendo dat's litteris animi sui consilium ostenderit ac 
cum idem Marchio obortis casibus, quibus priora 
praepediebantur, per litteras S. S. remissas nova 
vota obtulerit: ideo qui operi procurando adlecti 
pridem fuerant, censuerunt utrasque illico evulgare, 
ut voluntas Summi Pontificis versumque in aliud 
prius negocium omnibus ianotescat. Ex quo autem 
e throno aureo res ad sacrum ac religioni dicatum 
monumentum devenerit, hujus efficiendi gratia rei 
ipsius species quae sit, panditur eiusque rationes una 
eduntur. 

Epistola SS. D. N. PU PP. IX. ad March. Franci-
som Cavaletti data. 

Iunumera filiorum in Christo amoris argumen-
ta ex omnibus catholici orbis nationibus quotidie 
obvenientia cor meum apprime commovent et grati 
animi sensus vehementissime eliciunt. Vicém repen-
dere studeo assiduis ad Deum precibus ac qualibet 
hebdomada infiniti pretii sacrificiuni, sanctam vide-
licet missam, pro eorum oífero salute. Verum, ut 
communibus desideriis faciam satis. Domino propi-
tio. offeram etiam die 23 currentis mensis Deumque 
rogabo, ut Italiam nostram ab ingruentibus calami-
tatibus, quibus in dies magis magisque opprimitur, 
immunem faciat. 

*) A kath. érdekeket gondozó első római anyatársulat 
által felkérettünk, hogy e felhívást t. olvasóink tudomására 
hozzuk. S z e r k. 

Haud multis abhinc diebus, Fili in Christo 
charissime, cuius semper erga S. Sedem spectata fuit 
observantia, miratus sum, dum a te commonefactus 
cognovi geminas mihi, novas et plane iuopinatas,fili-
alis amoris significationes a Catholicis parari, donum 
nempe Cathedrae pontificalis ex auro conflatae et 
titulum magni, nomini, quo vocor, consociandum. 

Aperto pectore loquar et prorsus ex animo, tam-
quam pater filios suos in Christo Iesu diligens ac de 
utraque oblatioue quid sentiam, hic dicam. Donum 
aureae Cathedrae construendae mecum reputans, 
illico in eam descendi sententiam, orrogandam a 
Catholicis pecuniam probe posse adhiberi ad redem-
ptionem iuvenum Clericorum, quos lex perversa et 
ante nos inaudita militari servitio violenter adstrin-
git. Clerus aurea sedes est, qua sustentatur Ecclesia ; 
ideoque contra Clerum imprimis hodierai dominato-
res tum bonorum exspoliatione, tam persecutionibus, 
conatus exercent suos , praecipue autem enituntur, 
ut perdifficllis reddatur ad Sanctuarium ingressus; 
inde enim in dies subrogations deficiunt inecchsia-
stica hierarchia, quae quotidie sive per mortem, sive 
per angustias, diminuta magno Ecclesiae Iesu Chri-
sti detrimento, irreparabili ministrorum in officiis 
perfungendis inopia laborat. 

Rerum omnium subversionem hodierni domina-
tores veluti finem sibi praestituisse videntur, potis-
sime, quod ad Religionem et ad Ecclesiam pertinet. 
Hinc praelatis suis rebelles Clericos et a fide aposta-
tas abunde pecunia confovent et laudibus animum 
addentes extolluut; hinc more scelestissimo haud 
desistunt a proborum, quorum magnus est numerus, 
divexatione, eo ducti consilio, quod isti eorum doctri-
nis contradicunt et legibus a fide Christiana absonis 
adversantur. Sed omittamus eiusmodi caecos domi-
natores, qui in viam perditionis abeunt, quoniam 
conscientiae vocibus contemptis illusoresque facti 
sanas propositas ob oculos doctrinas irrident et prae-

47 



3 7 0 

cipit.es lubricam viam, quae iu profundum ducit 
abyssi, percurruut. 

Ad alteram venio propositionem, nempe ad 
titu 'íui M a g n i , nomini nostro copulandum. Subit 
hoc loci divi Servatoris sententia. Dum per Iudaeam 
in humana natura undequaque discurreret, quidam 
coelesfes virtutes in eo eonspicatus M a g i s t r u m 
b o n u m appellavit. At iili Iesus e vestigio : Q u o -
m o d o t u m e v o c a s b o n u m ? D e u s s o l u s 
b o n u s est . Itaque si Christus hominem se esse 
sentiens propter Patris reverentiam unum Deum 
esse bonum pronunciavit, nonne indigno Eius vica-
rio dicendum erit solum Deum esse M a g n u m ? 
Magnus revera Deus est propter bénéficia huic suo 
Yicario concessa, Magnus propter potentiam, qua 
sustentât Ecclesiam, Magnus propter longanimitatem, 
qua bostes suos tolerat, Magnus propter praemia iis 
parata, qui peccati semita relicta poenitentiae dant 
operam, Magnus propter iustitiae severitatem, qua 
increduli ac pervicaces Ecclesiae hostes plectentur. 

Hisce positis quae supra dixi confirmare cogor, 
nempe, quod pecunia corroganda non Cathedrae con-
ficiendae, sed Clericis redimendis inserviat, deinde 
quod nomen meum sicut antea pronuncietur, volens 
ad Dei gloriam, ut omnes iteratis vicibus clament 
„M a g n u s D o m i n u s e t l a u d a b i l i s 
n i mi s." 

Ita Pater filiis suis carissimis desideria sua pa-
tefacit unaque cum desideriis erga eos amoris et 
grati animi sensus iterum manifestat. Haud inficior 
tribus Pontificibus vere magnis hune titulum fuisse 
tributum, attamen post eorum obitum; tunc enim ho-
mines lucidius ac pacatius sententiám proferunt 
suam. In ore igitur et in cordibus omnium isti sint 
M a g n i . Ego interea Tibi Tuisque necnon omnibus 
bonis catholicis Apostolicam Benedictionem ex corde 
peramanter impertio. 

Ex aedibus Vaticanis die VIII. Augusti anno 
1871. P i u s PP. IX. 

Lex militaris nuper promulgata cum neminem 
servitio eximat in eoque tantum sit discrimen, ut 
quis conlinuo aut ex intervallo sub armis degat ac 
cum praeterea istud ipsum forsan immutetur: ideo 
cum iam non suppetat a militia quemvis pretio licet 
addicto revocare, coeptis absistere necessum fuit. 
Quare Sanctitati Suae re iterum delata, sequens a 
supra dicto Praeside Marchione Francisco Cavaletti 
data est epistola: 

Beatissime Pater! 
Paterni amoris significations in me licet imtne-

ritum a Sanctitate Tua effusae in epistola sub die 
VIII currentis mensis data cor meum vehementer 
affecerunt; verba amoris plenissima nulla unquam 
in me delebit oblivio, siquidem prono ac fideli obse-
quio me responsurum spondeo ac quidquid ex ore 
Tuo venerabili nunciabitur, docili animo suscipiam 
semper. Catholicae fidei firmiter adhierens docu-
ments, nunquam ab eius Capitis nutu et arbitrio me 
subtraham, nec non a peculiari erga Sanctitatem 
Tuam observantia, cui me pluribus amoris et grati 
animi vinculis obligatum profiteor. 

Ad argumentum vero, quod Epistolae Tnae 
venerandae occasionem praebuit dicam aperte a me, 
homine inutili, nonnisi speciem praeferri cuiusdam 
centri ad conventum totius orbis catholici fidelium 
in hac re commodius faciendum. Possem utiquecordi 
meo violentiam inferre et rem licet per orbem diffa-
sam et in vulgus editam derelinquere; sed non item 
ineluctabilem cohibere ardorem, quo flagrantes ca-
tholici omnes enixe cupiunt poster's commendari 
eventum singularem, superioribus seculis inauditum 
simulque in terris, quantum mortalibus licet, honore 
et gloria prosequi Virum, quem Deus ad magna sua 
et inscrutabilia consilia perficienda delegit. 

Sanctitas Tua oblatum ab catholico Orbe donum 
reiiciens, novam coronae pluribus iam illustri gem-
mám addidit simulque amorem, quo filii Tui fla-
grant, congeminavit. Huius veritatis sint in argu-
mentum ineluctabile transmissae ex omnibus Orbis 
plagis Epistolae, quae me ac Societatem, cui prae-
sum, ad incoeptum opus absolvendum impeüunt. 
Verumtamen id vetat singularis animi Tui modestia 
ac mansuetudo, quae Te nedum inter Patres amabi-
liorem facit, sed et perfectum Filii Dei imitatorem; 
idcirco unanime nostrorum Comitiorum iudicium 
voluntati Tuae sanctissimae morem gerere constitnit. 
Sed reiecta aureae Cathedrae oblatione, aliud poste-
rorum commendatione aeque dignum momentum 
subrogandum esse censuit, quod pietati Tuae perfe-
ctius respondeat quodque (bona venia dicam) a Te 
olim prolatis congruat votis, cum alia a nostris dissi-
milia decurrebant tempóra. 

Catholici haud quidem desistent ab oblatione 
obuli collectoribus a praefectis Consortii designatis 
et corrogata pecunia ad F r o n te m dignam templo 
S. Mariae Angelorum in Thermis Diocletiani aedifi-
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candam inserviet. Ea sp3 delinimur, Catholicorum 
munificentiam desideriis Sanctitatis Tuae apprime 
esse responsuram piumque opus acceptius Tibi ob-
venturum. 

Revera eiusmodi monumentum in honorem Dei-
parae erectum digne opportuneque nomen quoque 
ce'ebrabit Illius, qui earn ab originali labe immunem 
edixit. Sic enim Redemptor noster et in Matre sine 
macula et in Vicario suo glorificabitur. Hic vero in 
Virgine erit exaltatus et in Filio Dei, qui inaudito 
prorsus privilegio, alteri nunquam concesso, in Te 
amorem suum singulariter ostendit. 

De titulo vero Mag ni, nomini Pii IX copulan-
do, consiliis Sanctitatis Tuae modo acquiescemus; 
sed fidem nostram futuris temporibus non defutu-
ram ominamur, siquidem filii nostri aequitatis et 
grati animi sensibus imbuti avorum mentem volun-
tatemque explebunt. 

Nostri consortii propositionem, quae, ut mihi 
videtur, desideriis Tuis ac Catholicorum respondere 
apprime potest, censemus acceptissimam foreSancti-
tati Tuae eiusque^approbationem, si ita Tibi de sen-
tentia erit, ad pedes provoluti humillima prece po-
stulamus. 

Romae die 24. Augusti an. 1871. 
Sanctitatis Tuae 

Fidelissimus atque obsequentissimus subditus 
Franciscus Cavaletti 

CoDsortii Praeses. 

Tali propositione, frontis nempe dicto Templo 
SS. Mariae Angelorum extruendae, a Sanctitate Sua 
plene probata, eadem Societas in Comitiis 9 Septem-
bris 1871 hasce edit publicas litteras. 

C a t h o l i c i ! 

Ad vos iterum tamquam ad fratres venimus 
verba grati animi eiga Deum et erga suum in 
terris Vicarium allaturi. Unus idem nobis Pater, 
una fides est, iisdem fruimur bonis iidemque omni-
bus animi sensus. Vos appellavimus sub die 18 Iulii 
proxime elapsi, cunctos ad tenuem praestandam 
oblationem invitantes, ex qua Throaus aureus Pon-
tifici ab Immaculata nuncupato erigeretur eoque 
consilio invitavimus, ut res inaudita, de qua nullum 
prorsus erat exemplum, memoriae posterorum man-
daretur, videlicet Pontificis incolumitas, qui non 
modo in Romana Sede Principis Apostolorum aequa-
vit annos, sed etiam superavit. At conceptum consi-
lium in irritum cecidit, siquidem Pii animi humili-

tas, cui omnino obsequi par erat, obstitit ac repu-
gnavit. Haec autem praenobilis virtus solidiori, quam 
aureus Thronus, fundamento Pontificem extollit ac 
prae alio cuiusvis generis monumento eumdem ditat 
atque illustrât. Hic Magnus propter gloriae propriae 
coutemptum, sicut gigas, in Serie Romanorum Pon-
tificum extollitur. 

Priori appeliatione pjsterorum memoriae com-
mendare sategimus Pontificem ab Virgine Immacu-
lata; praesenti autem, quantum in nobis est, gloriam 
eius Immaculatae, quae Pontificem exaltavit, nitimur 
exaltare. Nemo certe hanc viam intercipiet ; totius 
Catholici Orbis fideles aemuli erunt nostri, stulti 
vero incredulique tantum adversarii. 

Romae in colle Viminali adversus seculor um in-
iurias supererant reliquiae Thermarurn Diocletiani. 
Pius IV Pontifex ex eis Templum permagnificum et 
amplum in honorem Deiparae ab Angelis nuncupa-
tae construendum decrevit, cuius operis executionem 
aeque honorificam ac salebrosam Michaeli Angelo 
Bonarroti commisit, viro ad prodigium ingenioso. 
Hic cliristiano spiritu mirabiliter afflatus illa Roma-
nae magnitudinis exesa monumenta in novum am-
plissimumque Templum convertit, quod magnificen-
tia et artificio inter spleudidiora almae Urbis merito 
numeratur. Nihilominus exterior frons ex superstite 
aedificio confusas exhibet moles, nec externa faciès 
templo respondet. Ipse immortalis Pius IX paucis 
abhinc annis, dum sorte in vicinia transiret, de hoc 
squalore conquestus, in votis se habere edixit, ut 
dies tandem illucesceret, quo exterior pars Templi 
interiori magnificentiae conveniret. Haec dies nobis 
illuxit; hinc in auimo nobis est tale monumentum 
vobis suggerere, quod et Christi et eius sine macula 
Matris cedat in honorem simulque Vicarium suum 
perenniter celebret. Sic opus perficietur nedűm a 
Pontifice probatum Eique acceptum, sed ab Eo 
quoque inventum et quodammodo creatum. 

Erectio itaque perinsignis frontis, Templo S. 
Mariae Angelorum adiiciendae, dignum plane erit 
monumentum ad perennandum singularem eventum, 
de quo Orbis universus obstupuit ; haec est proposi-
tio singulis Catholicis exhibita, obuli quoque unius 
a pauperibus stipe accepta. Nos conceptum ardorem 
pro Throno aureo conficiendo novae nostrae huic 
propositioni non defuturum confidimus. 

Catholici! 
Societas recens, Deo ab se reiecto, tamquam 

fera lethaliter vulnerata in vortice atheismi se con-
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torquet; nos, qui filios Dei nominari et esse in su-
premo voto habemus, fraternae charitatis et fidei 
nostrae argumentum saeculo nequam exhibeamus, 
siquidem propositum monumentum fidelium pietati 
convenit, supremae Christianorum Auxiliatrici gló-
riám exbibet et Pii Nomen, quod par non habet, 
perpetuo commendat. 

Qui fide adhaeret Cathedrae Petri, nob'scum se 
spondeat, cor et manus acri animo adhibeat. D e u s 
c o e l i i p s e n o s i u v a t et n o s s e r v i e i u s s u -
mus, s u r g a m u s e t a e d i f i c e m u s . (Esdr. 11.) 

P r a e s e s, Franciscus Cavaletti Marchio. V i c e-
P r a e s e s, Caesar Meniconi Bracceschi Comes. S e -
c r e t a r iu s ,An ton ius Braz Eques. S u b - S e c r e t a -
r i u s et R a t i oci n a t o r , Antonius Lombardi Ad-
vocatus. T h e s a u r a r i u s , C a r o l u s DescemetEques-
torquatus. R. D. Michael Grassner. R. D. Thomas 
Capel. R. D. Eduardua Fikentscker. R. D. Aemilianus 
Manacorda. P. Hieronymus Pius Saccheri Dominica-
nus. D. Philippus Pirri. D. Aemilius AltieriPrinceps 
Vianensis. D. Carolus Capece Graleota Dux Reginen-
sis. De La Fuen-Santa Marchio Ignatius Soderini 
Comes. Comes Czapski. Virginius Vespignani Comes. 
Iosephus Mara da Grama Eques. 

Döllinger és az utrechti egyház. 
(Folytatás.) 

3) Döllinger azt mondja: „Kétségbe vonták ezen püs-
pökök jogait . . . Az utrechti káptalan választói jogát szin-
tén kétségbe vonták és azt álliták, hogy a hollandi egyház-
ban püspöki szervezetnek és alkotmánynak egyátalán 
semmi helye sincsen. Ezen egyháznak csak a kölni nuntius 
•agy pápai helynökök által kellene kormányoztatnia. 
Ennek ellenében a hollandi katholikusok egy része azon 
jogukat, hogy saját püspökileg rendezett egyházuk legyen, 
érvényesiték. Róma ezsn jogot tagadta . . . ." 

Ha Döllinger Van Espennel, az ő előzőjével, nem 
»karja állitani, hogy „a mit a törvény nem enged, azt 
megengedi a szükség" : akkor bajosan lehet felfogni, hogyan 
beszélhet a hollandi katholikusok egy részének püspökileg 
szervezett egyházra formált jogáról oly esetben, midőn 
püspökségek alapítására a feltételek nincsenek meg ; ha 
pedig azt jegyzi meg, hogy Rómában azt álliták, miszerint 
a hollandi egyházban püspöki szervezetnek és alkotmány-
nak helye sincsen és a szentszéknek az utrechtiek állítóla-
gos jogával szemben tanúsított ellenállását tagadásnak 
nevezi, egyszerűen elkeseredett pártoskodó gonoszságot 
tanusit. De maradjunk a tényéknél. 

Az utrechti káptalantól, mondja Döllinger, megta-
gadtatott a választói jog. Mit mond ehhez a történelem, a 
lux veritatis? A történelem azt mondja a), hogy 1559. óta, 
a míg csak Utrechtben székeskáptalan volt, ez választási 

joggal soha se birt ; b) hogy akkor, midőn a schismaticu-
sok egy u. n. püspököt állítottak fel, Utrechtben semmiféle 
székeskáptalan se létezett. 

A régibb utrechti egyházban, mely a kölni érsekség 
alatt volt, a 3zékeskáptalan kétségtelenül birt választói 
joggal ; III. Konrád, ki, mint elődei, a kinevezési jogot pá-
pai kiváltság alapján gyakorolta a német-római biroda-
lomban, a választási jogot átruházta a káptalanra és III. 
Jenő pápa 1146. márczius 16-án e tényt megerősité. V. Ká-
roly császár idejéből azonban két egyezmény van, mely az 
egész ügyállást megváltoztatja. Az első által bajor Henrik 
püspök és káptalana 1528. oct. 21-én a püspökség világi-
vonatkozású kormányzását a császárnak adta át ; a máso-
dik által arra kötelezte magát a káptalan, hogy püspökeit 
csak azon férfiak közül fogja választani, kiket a császár 
vagy utódai, mint brabanti herczegek és hollandi grófok, 
ki fognak jelölni. Ez egyezményt 1529. aug. 20-án jóvá-
hagyván VII. Kelemen pápa kijelenté, hogy azontúl min-
den választás, mely V. Károly és utódai kijelölési joga 
ellenére fog történni, érvénytelen lesz. 

1559-ben a dolgok uj rendje folytán ismét változás 
állott be, mert Fülöp király kinevezési jogot kapott. A 
káptalan ezen idő óta többé nem választott a spanyol ko-
rona által kijelöltek közül, hanem a spanyol király felter-
jeszté a neki alkalmasnak látszó egyént a pápának s így a 
káptalan érseke megtételénél mindenből ki volt zárva. Döl-
linger tehát nem állithatja, hogy az utrechti káptalan vá-
lasztási jogát kétségbe vonták. A mivel nem birt, azt nem 
lehetett kétségbe vonni. Hogy a tudós úr azon állitásig 
mehetne, mely szerint a választói jog, miután a spanyol 
korona az egyesült Németalföld dolgaiba semmi beszólással 
többé nom birt, a káptalanra esett volna vissza, mégis talán 
nem gondolható. 

Különben 1723-ban, midőn egy utrechti püspök vá-
lasztatott, káptalan valódi jogi értelemben nem is létezett. 

Haerlemben a régi káptalannak megvoltak marad-
ványai ; de ezek ama választásban nem vettek részt, csak 
az utrechtiek ; az utrechti helynöki collegium pedig soha se 
volt káptalan jogi értelemben. Roven, 1614-től 1651-ig 
apostoli helynök, ki a hollandi missio élén állott, a régi 
káptalanbeliekből és más egyházi férfiakból alkotott ugyan 
egy collegiumot ; de mivel csak apostoli helynök volt és 
nem utrechti érsek, ezen helynöki collegiumnak választói 
jogot nem adhatott, aminthogy nem is adott. Hogy a szent-
szék üresedés alkalmával, midőn apostoli Vicariust kellett 
kineveznie, ama collegiumot meghallgatta, önkényt érte-
tik ; de hogy ennek kijelölése által kezeit meg nem köté, 
az tény és a collegium ez ellen soha se remonstrált, mintha 
jogkörébe történt volna bevágás; míg egy teljes századdal 
később azon állítással lépett fel, hogy ő valóságos kápta-
lan, elbocsátó leveleket állított ki s végre püspökválasztás-
hoz fogott, miután Van Espen, a liberális canonista, azon 
kérdést : váljon választhat-e magának az utrechti káptalan 
püspököt és azon esetben, ha a pápa a megerősítést megta-
gadná, váljon felszenteltetheti-e a választottat ? eme me-
rész válaszával volt szíves eldönteni: „A mit a törvény 
nem enged meg, azt megengedi a szükség." 

Ha tehát Utrechtben jogi értelemben káptalan nem 
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volt s lia ama helynöki collegium püspökválasztói joggal 
nem birt : Döllinger azon alaptalan állításával, hogy az 
utrechti káptalannak választói joga kétségbe vonatott, 
igazságtalanságot mondott és pedig jobb meggyőződése 
ellenére, mert i. Handbuch der christl. Kirchengeschichte 
837. lapján azt tanitja, hogy „az utrechti székbe uj érse-
ket behelyezni nem volt tanácsos, mert a protestáns kor-
mány hatóságának nyilvános és szabad gyakorlatát meg 
nem engedte volna és ő csak az utrechti megyét kormá-
nyozhatta volna, a többit pedig nem ; és ha az utrechti pap-
ság magának érseket választott volna, nem voltak volna 
tartománybeli püspökök, kik a megválasztottat felszentel-
jék s így a választás már csak ez okból is semmis lett 
volna. Es Sasbold s utódai csakugyan soha se tartották 
magukat igazi utrechti érsekeknek, mert különben soha se 
fogadhatták volna el az in partibus püspökségek czimeit. 
Az ő hatóságuk nem a rendes, nem az Ordinarius, hatósága 
volt, hanem, mint maguk elismerték, csak delegált, melyet 
a pápa meggyőződése szerint minden pillanatban visszave-
hetett. Eoven Fülöp, a második apostoli vicarius, kit a pápa 
a papság kérelmére nevezett ki Utrechtbe, szintén philip-
pii czimzetes érsek in p. 1633-ban, midőn az utrechti régi 
káptalan kihalófélben volt, felállított egy helynöki colle-
giumot, melyet részint a régi főszékesegyházi káptalan 
tagjaiból, részint társas káptalanok kanonokjaiból, részint 
plébánosokból, állított össze. Roven ez á l t a l n e m u j 
k á p t a l a n t a k a r t a l a p í t a n i , a m i t nem is t e -
h e t e t t ; ugyanazért mind ő, mind utódai, ezen collegiu-
mot soha se nevezték káptalannak, hanem vicariatusnak. 
Tagjai az utrechti székesegyházzal semmi összeköttetésbe 
se voltak s más más, részben egymástól igen távol eső, 
egyházaknál voltak alkalmazva és évenkint csak kétszer 
gyülekeztek össze." 

4) Valami titokszerü, felette szomoritó, esemény, mi-
dőn oly férfiú, ki az áldozárságban öregedett meg és 
ki Isten egyházának annyi szolgálatot tett, érzéketlennek 
látszik azon egyházi férfiak illetlen, hogy ne mondjam 
aljas, magaviselete iránt, kik az utrechti egyházat alapítot-
ták. Nagy tiszteletre méltónak és az ókatholikus elvekhez 
hűnek mondja ezen egyházat. Tudtunkkal a katholika egy-
ház régi elveihez tartozik, hogy a szentszék alapítja a 
püspökségeket, hogy a püspököt azok választják, kiknek 
arra joguk van, hogy a megválasztottat a szentatya meg-
erősiti, az arra feljogosított püspök felszenteli és hogy a 
felszentelés a törvény által előirt segédlet mellett történik. 

Az utrechtiek, midőn u. n. püspököt választottak, 
Hollandia minden katholikusai nevében választották s ezzel 
megyéjük határait és jogkörük korlátait átlépték; a püs-
pököt, a kit választottak, a szentatya meg nem erősité és 
mégis felszenteltették, fel egy püspök által, ki püspöki ha-
talmának gyakorlatától meg yolt fosztva, felszenteltették 
ezen suspensio alatt levő püspök által az előirt segédlet 
nélkül, mert az egész egyházban, az egy V a r 1 e t kivéte-
lével, nem találkozott egy második lelkiismeretlen püspök. 

Egykor jobb napjaiban Döllinger is más Ítéletet mon-
dott ezen utrechti egyház felett és azon rút szenyfoltot, 
melylyel az létre jött, helyes kifejezésekkel jellemezte. 
„Úgy látszott, így ir i. müve 839. lapján, hogy minden tekin-

tetben előnyösebb a párt fentartására, ha egy püspök fog 
élén állani. A Sorbonne több tudósa, kik az appellansok-
hoz tartoztak, a szintén appellans párisi jogi kar, Van Espen 
és négy löweni tudor véleményt adtak, melyben kinyilat-
koztatták, hogy valamely egyház árvaság által jogait el 
nem veszti és hogy a hollandi papság elévülhetlen jogainak 
gyakorlatába ismét visszaléphet. Minélfogva hét áldozár, 
kik magukat az utrechti káptalan tagjainak lenni állítot-
ták, Steenhoven Kornélt érsekké választá és Varlet Do-
monkos által felszentelteté. Ezen utóbbit a pápa 1718-ban 
a babyloni püspök coadjutorává nevezte ki, de már 1720-ban, 
mivel az appellansokkal összeköttetésben volt és Hollan-
diában az utrechti káptalan megbízásából bérmált, midőn 
Persia határait átlépte, az ispahani püspök a pápa rende-
letére hivatalának gyakorlatától vájó megfosztatását adta 
tudtára. Varlet erre Hollandiába visszament, az Unigeni-
tus bullától és a reá kimondott censurától appellált és Steen-
hovent, mivel egy püspök se hagyta magát felhasználtatni, 
két áldozár segédlete melleti felszentelte. E z e n t é n y 
m i n d e n k ö r ü l m é n y e t e h á t a t ö r v é n y t e l e n -
s é g és s e m m i s é g b é l y e g é t v i s e l é h o m l o k á n 
s a z é r t m a g á t ó l é r t e t ő d ö t t , h o g y XIII, B e n -
c z e 1725-ben k e l t b r e v e j é b e n S t e e n h o v e n meg-
v á l a s z t a t á s á t s e m m i s n e k és f e l s z e n t e l t e t é-
s é t t ö r v é n y t e l e n n e k n y i l v á n i t á ; az utrechtiek 
azonban azt vélték, hogy ismételt appellatiójukkal eléggé 
megvédték magukat a pápa minden Ítélete ellen." 

Döllinger bennünket ujabb állításainak megczáfolá-
sától felmentve, az utrechtiek eljárásának törvénytelensé-
gét így bizonyítja tovább: „Steenhoven korai halála után 
1725-ben Berkman Wuytiers Kornél, 1732-ben van der 
Croon Tivadar és 1739-ben Meindaerts Péter János lettek 
megválasztva és mindhármukat ismét csak Varlet szen-
telte fel. A pápa minden egyes esetben a választók úgy 
mint választottak felett kimondá a kiközösítést, a válasz-
tást továbbá egyetlenegy kath. püspök se ismerte el s az 
egész párt csak az utrechti káptalan tagjaiból és mintegy 
60 áldozárból állott; de a francziaappellansok által, kik az 
utrechti egyházat találkozásuk központjává tevék, jóval 
szaporodott. Meindaert» belátta, hogy érsek suffraganeusok 
nélkül szerepet nem játszhatik ; azt is igen jól tudták, hogy 
Varlet halála után többé az egész kereszténységben egy 
püspök se fog találkozni, ki majd az utrechti érsek felszen-
telésére ráadná a fajét ; 1742-ben tehát Bock Jeromos 
amsterdami plébánost haerlemi püspökké nevezte ki. De a 
haerlemi káptalan tagjai, kiknek a. szakadásban semmi 
részük se volt, tiltakoztak kineveztetése ellen, a megyét 
azután is azon teljhatalom alapján, melyet a hollandi mis-
sio elnökétől, a pápai nuntiustól, kaptak, kormányozni meg 
nem szűntek és Bock s utódai Amsterdamban maradtak 
anélkül, hogy Haerlemben követőik részére templomra 
szert tehettek volna. Meindaerts 1757-ben ugyan ily módon 
feléleszté a deventeri püspökséget, hova Byevelt Jánost ne-
vezé ki, do ezt se ismerték el azon megye katholikusai." 

Ennek daczára a hollandi szakadárok magukat mégis 
Krisztus igaz egyházának, az egész kereszténységet pedig 
a pápával együtt szakadárnak tartják. Ez azon pont, hol 
Döllinger és az utrechtiek találkoznak, minthogy ö velük 
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együtt azt tartja, hogy „En vagyok az egyház", minden 
előbbi állitásait halomra dönti a ma már többé alá nem 
irná idézett tankönyvének eme tételét : „Meindaers 1766-ban 
zsinatja mollett a pápának levelet irt, melyben nem átal-
lotta ő szentségét arról biztositani, hogy mindazok, kik 
tőle a övéitől elszakadtak a velük mint achismaticusokkal 
bántak, önmagukat szakították el az anyaszentegyház 
egységétől," 

(Végo köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, májua 31. (Folyt.) J e g y z e t e k a k é p -

v i s e l ő i p r o g r a m m o k h o z . A külföldön napi-
renden lévő súrlódásokat az állam és egyház között azon 
alapon reménylik hazánkban elháríthatni, hogy „a magyar 
clerus vallási kötelmeit mindig öasze tudta egyeztetni ha-
zája szeretetével, mert a magyar clerussal hazafiúi érzület 
tekintetében a világnak egy clerusa se vetekedhetik." Kö-
szönjük szépen nem a bókot, hanem az igazság elismerését ; 
sőt reményeljük, hogy nem fogunk szerénytelenekűl tar-
tatni, ha e magasztalást, mint jogosat, magunknak meg is 
tartjuk. Nem fog azonban meg sem ártani teljesen tisztába 
jönni e dicsérettel és a vele összefüggő reményekkel. 

A kath. papnak, éljen bár Magyarországban vagy 
Australia bármely zugában , vallásos kötelmei mindig 
ugyanazok, ugyanazon isteni törvények, ugyanazon ker. 
elvek, lesznek irányadói bármely nép között lakjék is ; a 
ker. szeretet, a béke, lesz fegy vore mindenütt ; a ker. val-
lás egyaránt kötelezi a német, franczia vagy olasz papot 
épen úgy szeretni hazáját, mint szeretni tartozik azt a kath. 
magyar pap. A súrlódások, melyek az állam és egyház kö-
zött külföldön napirenden vannak, távolról se abban lelik 
megfejtésüket, mintha a külföldi kath. papok hazájukat 
nem szeretnék; ellenkezőleg, küzdelmeikben épen hazafiúi 
érzelmükről tesznek legfényesebb tanúságot, mert midőn 
az államtól az egyház részére jogot és igazságot követel-
nek, a jog és igazság érzetének fontartásaért is küzdenek 
azon alapelvnél fogva: justitia est regnorum fundamentum. 
Hol a jog és igazság érzote kihalt, ott bomlásnak indul a 
társadalom, míg teljesen feloszlik. Ott, hol a béke az igaz-
ság és jog gyáva feláldozásával vásároltatik meg, nincsen 
hazaszeretet; a küzdelem, vívni jogért és igazságért, egy-
aránt nemes érzületről és hazaszeretetről tanúskodik. 

Itten rejlik a mi fennen magasztalt, hazaszeretetünknek 
ia alapoka. Igenis, a magyar kath. clerus mindig öa8ze tudta 
egyeztetni épen úgy, mint külföldi testvérei, a hazaszerete-
tet vallásos kötelmeivel, mert eddig az állam, ámbár nem 
is neveztetett joginak, mégis megőrizte a törvényesen szer-
zett jogokat, igazságot szolgáltatott mindenkinek, a vallá-
sos kötelmek teljesítése nem jött összeütközésbe a hazasze-
retettel ; amit a vallás követelt, megadta az állam. Nem, 
vallásos kötelmeink a haza igazi szeretetével ma sem állanak 
ellentétben ; ha van súrlódás, ha van összeütközés, azt nem 
a haza szeretotének megfogyatkozása, hanem azon erőszak-
kal feltolt, tévesen hazaszeretetnek nevezett, államminden-
hatóság imádása okozza, mely napjaink uralkodó eszméinek 

egyik legtéveBobb következményeiben legveszélyesebb 
pontot képez. Ha képviselőink nyilatkozatukat úgy értik, 
hogy nálunk az állam kész jövőre egyházunknak jogot és 
igazságot szolgáltatni: úgy reményük, hogy a magyar cle-
rus súrlódást és zavart nem fog okozni, beteljesedik ; de 
ha azt vélik, hogy hivatkozva hazaszeretetünkre, jogainkat 
gyáván el fogjuk árulni, igazainkat árúba fogjuk bocsá-
tani, csalatkoznak ; nem mienk lesz a bün, ha a béke még 
jobban megzavartatik, ha a súrlódás létre jön ; nem mi 
fogunk a hazaszeretet ellen véteni, hanem azok, kik kö-
vetelnék tőlünk, hogy beegyezésünket adjuk, miszerint 
hazánkban többé nem a jog és igazság, hanem jogtalanság 
és igazságtalanság uralkodjanak. Vallásos kötelmeink, ha-
zánk iránti szeretetünk, ma is az, mi századok előtt volt ; 
eladni, elengedni, egyiket se fogjuk, hivatkozhatnak val-
lási kötelmeinkre, hivatkozhatnak mindenkor hazaszerete-
tünkre, hivatkozhatnak e kettőnek kiegyeztetésére; de hogy 
vallási kötelmeink teljesítése, hazánk iránti szeretetünk 
vagy e kettő kiegyeztetése épen a jog feladásában, az igazság 
megvetésében, rejlenék, be nem bizonyithatják. Ha hivat-
koznak képviselőink hazaszeretetünkre a múltban, csak az 
igazságról tesznek tanúságot ; de nincsen joguk hazasze-
retetünket kétségbe vonni, ha ellenmondunk az uj kor 
liberális tanának, mely szerint az állam minden jognak 
forrása, hogy mind az, a mit az állam végbe visz, azonnal 
jogos és igazságos is. IIa reánk is ugyancsak korunk ezen 
mérvesszejét akarná alkalmazni egybegyűlendő képviselő-
testületünk, úgy legyen készen, hogy az ilyen hazaszere-
tetet nem fogjuk Összeegyeztetni tudni vallási kötelmeink-
kel épen tiszta hazaszeretetből, mert jogtalansággal se 
egyiknek, se másiknak, semmi köze. Nyiltan, világosan, 
beszélünk, nem fedjük be gondolatainkat a szavak áthat-
hatlan homályával, nehogy érthetőtlenségről panaszkod-
janak. Mi meg akarunk értetni, azért kerüljük a kétértel-
műséget, azért részletezzük ennyire gondolatainkat. 

(Vége eköv.) 

BEOS, A n t o n A l a j o s n a k az e s k ü d t s z é k 
á l t a l i f e l m e n t é s e egyike azon szomorú kórjoleknek, 
melyekben időnk olyannyira bővelkedik. Anton, a hiteha-
gyott pap, most itteni fő-ókatholikus és a zsidó zúgsajtónak 
megvetésre legméltóbb bérenczo, május közepén a birói so-
rompó előtt állott, arról levén vádolva, hogy a törvény által 
elismert valláafelekezetet a sajtó útján keményen megsér-
tette. Az illető czikk a „Vorstadtzeitungban" látott napvi-
lágot; szerzője azonban, kit az államügyész hivatalból perbe 
fogott, az esküdtek által felmentetett, mert most nálunk 
divat mindönkit felmenteni, ki bármely tekintély, legkivált 
ki a katholika egyház becsülete ellen, vét, miáltal a bécsi 
nyárspolgár azt akarja feltüntetni, mennyire felvilágoso-
dott ő. , 

A kérdéses tárgyalás május 16-án ment végbe a bécsi 
Landesgerichtben. Az incriminált czikk a gyónást gúnyol-
ta volt ki. E felett pedig, váljon helyesen fogta-e fel Anton 
a gyónási, szerintünk szentségjellegü, cselekedetet, ezen 
fontos hittani kérdés felett mint esküdtek egy kereskedő, 
egy pék, egy ács, egy gyógyszerész, egy háztulajdonos, egy 
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nádszékcsináló, egy fényképész, egy nyerges, egy czérna-
kereskedő és egy korcsmáros Ítéltek ; egytől egyig, megle-
het, igen derék emberek, hanem mindenesetre olyanok, kik 
mindenhez érthetnek inkább, csak ezen kérdéshez : váljon 
az említett czikk által meg van-e támadva a kath. egyház, 
ennek intézményei, következőleg alkalmazást talál-e An-
toura a büntető tövénykönyvnek ez esettel foglalkozó 303 
szakasza ? nem. 

Nincs szándékom tüzetesen foglalkozni ezen esküd-
tekkel vagy Ítéletükkel, hanoin csak azon egyátalán fur-
csánál furcsább modorra szeretuém ma e lapoknak olvasóit 
figyelmeztetni, mely szerint a XIX századnak legjobban 
magasztalt jogelve abban áll, hogy a birói kérdés oldönté-
sét oly emberekre bizza, kik ahoz egy csepp észt, értelmet 
vagy akár csak legegyszerűbb fogalmat a dologról se hoz-
nak magukkal, a tudatlan tömegre, mely a zsidólapokból 
merített jelszók után indul, — mert ezekből áll egész tudo-
mánya s így a feketét fehérnek itéli és viszont, amint 
szenvedélye ezt sugalja. 

Ez úton megsemmisíthető és felforgatható minden 
tudomány, minden jog, minden okos s észszerű bíráskodás. 
Jogegyenlőség, ez a liberális jelszó. Ha lehetséges és szabad, 
hogy kézművesek és iparosok, kik mesterségükön kivül 
bizony sommit se tudnak, de nem is kötelesek valamit tudnii 
valamint nem is érnek rá azon kivül egyebet, főleg szellemi 
dolgot, tanulni ; — ha tehát lehetséges és szabad, sőt egé-
szen komolyan törvényszerű is, hogy ilyenek hittani kérdé-
sek és hitágazatok felett ítéljenek : miért ne Ítéljen, ne dönt-
sön, akkor az iparos a diplomatiai kérdések, a munkás a 
katonai ügyek, a napszámos az összebonyolult jogi esetek, 
a korcsmáros a gyógyászati rendszerek felett is ? Quod uni 
justum, alteri aequum. Ha nem tetszik többé hasonló eset-
bon theologusokat hivni meg szakértőkül, akkor nem látjuk 
át, miért kelljen jogi kérdésekben jogászokat, katonaiakban 
tiszteket, gyógykezelési kérdéseknél orvosokat, technicus 
ügyekben épitészeket, gépészeket s művészeket hivni meg 
szakértőkül, hogy vélelmük a hozandó birói Ítéletnek alap-
jául szolgáljon? S ime, ez mégis történik; miért? mert ezt 
a dolog természete és a józan ész igy hozza magával. Hisz 
a czipész, a parasztfiú vagy a szakácsné is csak nevetéssel 
fordul el mindenkitől, aki az ő ügyeiről ítélni akar anélkül, 
hogy azokhoz még csak konyitana is. Mivelhogy pedig 
midőn a katholika egyházról van szó, nem arra szokott 
nézni a liberális kórszellem, mi felel meg a dolog természe-
tének s mi a józan észnek, — más szóval, mivel ez a kór-
szellem, midőn a katholika egyháznak ügye vagy érdeke 
forog kérdésben, a jog, a logica és a méltányosság követel-
ményeit nemcsak ignorálja, hanem erőszakosan félretolja: 
azért történhetik, hogy a katholikus dogmákról nem ka-
tholikus hittudósok, hanem szabók és czipészok Ítélnek s 
hogy ezeknek ítélete, mint a közvélemény csalhatlan nyi-
latkozata, kürtöltetik ki — a zsidó lapok által ! 

Anton czikkében a gyónási titkot, mint a társadalmat 
veszélyeztetőt, ecsetelte volt, hozzá adván, hogy a bűnök 
alóli feloldás egyszerű üzlet, adás-vevés s az erkölcstan 
parancsolta restitutio semmi egyéb, mint egy neme a pénz-
bírságoknak, minőt minden bíróságnál találunk. Ez a tény-
álladék. Az államügyész azt hitte, hogy ennek alapján a 

czikk szerzője ellen a fenjelzett értelemben fellépnie kell ; 
a védők azonban a szentség lényege s annak külalakja közt 
distinguálván, azt hitették el a nyárspolgár-esküdtekkel, 
hogy Anton csak a külalakot bírálta, a lényeget pedig nem 
is érintette, annál kevésbbé támadta meg vagy gyalázta. 

Antonnak védői e perben két bécsi ügyvéd volt, Kopp 
és Hoffer, mindkettő ismeretes kiállhatatlan szószaporitó s 
vakbuzgó liberális vagy jobban mondva hirhedt ügyvéd. 
Hogy ez uraknak tudománya végtelenül megette áll libera-
lismusuknak, azt kiki belátandja, mihelyt illető védelmi 
beszédeikből egynéhány phrasist idéztem. Az egyik azt 
állította, hogy a gyónás csak igen késő időkben jött divatba 
az egyházban, annak szükségét soha semmiféle oecumeni-
cus zsinat se mondta ki ; hasonlólag nem létezik semmiféle 
bulla, mely e szükségességet megállapította volna. Bizo-
nyítja ezen állításait e bölcs theologus az által, hogy azt 
tudatja a bámuló esküdtekkel, miszerint a néma is nyerhet 
feloldozást s miszerint Miksa császár, midőn a Martins-
wand nevű zord hegységben eltévedt volna, a völgyben 
álló pap által oldatott fel bűnei alól. 

A másik többi közt ilyeneket is beszélt : elmúlt az az 
idő, melyben a polgárra rá lehetett parancsolni, hogy igaz-
nak higye azt, mit olyannak elhinni rá parancsolnak . . .— 
Ugye nagyszerű egy mondat ez ? Vagy : nem létezik e 
világon oly magas és szent dolog, mely előtt az emberi ész-
nek hódolnia kellene" sat., sat. Egészen a korszel-
lemnek haladásos következményei szerint, melyek a bécsi 
jogászoknál abban állanak, hogy szidnak mindent, amihez 
nem értenek, készültek e beszédek. 

Ezen esküdtszéki tárgyalásnak lefolyása és végki-
menetele szomorú ugyan, hanem ezen beszélő és ítélő felvi-
lágosodott férfiak valóban nagyon nevetségesek. Oly nem-
zedék, mely ilyetén komédiákat komolyan vesz, már annyi-
ra sülyedt, hogy tovább nem is mehet s a világnak vagy 
elpusztulnia vagy egy üdvösséges reactióra kell elkészülnie. 

ROMA. Az u j f r a n c z i a k ö v e t a s z e n t s z é k -
né l , t i s z t e l k o d é s e k a V a t i k á n b a n . Igen jó be-
nyomást tett az itteni katholikus körökben, hogy a fran-
czia köztársaságnak elnöke d'Harcourt grófot oly hamar s 
oly férfiú által pótolta, kit itten Rómában jó hír előz meg, 
mint jó katholikus és becsületes embert. Adja Isten, hogy 
az is maradjon s ellen tudjon állni azon százféle csábitga-
tá3nak, melyeknek itten a pápa ellenségei részéről kitéve 
lesz. De a mi ekként a jóindulatúakat megörvendezteté, az 
a hivatalos Olaszországot nagy dühbe hozta. Ez urak, nem 
tudom miért s minő okból, egy perczig azt remélették, mint 
már a múltkor is, de hiába, midőn Austria Trautt-
mannsdorff grófot visszahívta, hogy t. i. Francziaország 
ezentúl csak ügyvivőt fog tartani a szentszéknél, ki min-
denben a Victor Emmanuelnél hitelesített követnek alá-
rendeltje lesz. Ezen reményben azonban ismét csalatkoz-
ván, ki csudálkoznék, ha már most e jó uraknak meglehe-
tős fáradságba kerül a feletti neheztelésüket eltitkolni. 
Azonban, mint leleményes olaszokhoz illik, a kormány 
csakhamar uj eszközt talált fel, mely által ezan diploma-
tiai veroséget elpalástolhatni reméli. 



369 

Ez eszköz abban áll, bogy ezentúl az olasz hivatalos 
lapok úgy fogjuk tétetni magukat, mintha Francziaország 
csak pro forma tartana különös követet a szentszéknél 
minden megbizás és hatáskör nélkül, míg az ügyeket mégis 
csak azon követ viszi, ki Yictornál van hitelesítve. 

Ez értelemben irta a „Grazzetta d'Italia" e napokban a 
következő sorokat : Bourgoing úr, az uj franczia nagykö-
vet, nem oly rajongó katholikus, mint d'Harcourt gróf voit, 
de annyival okosabb. Ezenfelül utasításai, melyekot Tliiers-
től nyert, nagyon is szabatosak s különösen azért érdeke-
sek, mivel bennük oly pont is foglaltatik, mely a nagykö-
vetnek megtiltja, nehogy a Sociotà degl' Interessi cattolici 
eszközévé váljék és mgre Nardinak anyagot szolgáltasson 
azon czikkek számára, melyeket a „Voce délia Verità-ba 
ir. Bourgoing úrnak meghagyatott mindig csak Fournier 
úrral egyetértőleg (Francziaországnak követével Victor 
Emmanuelnél) járni el, kire a vatikáni követségnek erköl-
csi vezetése még akkor is bizva lesz, midőn a római nyári 
meleg és a malaria elől menekülve Florenczben tartózkodik." 

Ez tehát Visconti-Venostának legújabb taktikája, 
melylyel a Vatikánban hitelesített diplomatákát vagy meg-
nyerni vagy, ha ez nem sikerülne, gyanúsakká s ezáltal 
ártalmatlanokká tenni akarja. E müveletekben német ke-
zek is működnek. Annyi legalább bizonyos, hogy a német 
nagykövetséghez azon határozott parancs érkezett Berlin-
ből, hogy az uj franczia collegát barátsággal eláraszsza. 
D'Harcourt gróffal nem gondoltak annyit, hanem mivel azt 
látták, hogy ez úron még a legkifejezettebb hivatalos hideg-
ség se fogott, azért most az ellenkező úton kisérik inog 
czéljukat elérni. Azt hiszik, hogyha Bourgoing urat oly 
színben tüntetik fel, mint a ki velük jó lábon áll, ezáltal a 
pápaérzelmü rómaiak előtt gyanússá s működését hatály-
talanná teszik. Ezen diplomaták tehát készakarva valaki-
nok társaságába tolakodnak csak azért, hogy azt is gya-
nússá tegyék, mintha olyan volna, mint ők. 

Szeroncse, hogy mindezen hírek bizonyos különös 
utasításokról, melyeket Bourgoing állítólag Thierstől ka-

pott volna, valótlanok. Thiers igen jól tudja, hogy a f ran-
czia katholikusoknak közvéleménye oly tényező, melylyel 
akarva, nem akarva, számolnia kell s megtudhatta a leg-
ujabbi diplomatiai eseményekből, miszerint a Vatikán meg-
változhatlanul el van határozva tekintélyét fentartani s 
csak oly diplomatákkal köziekadni, kik azon feltételek-
nek, melyeket a pápa rájuk nézve szabott, tökéletesen és 
minden tekintetben megfelelnek ; — megtudhatta, miszerint 
a szentatya csak addig tür diplomatiai testületet maga kö-
rül, míg ezáltal az egyháznak valami szolgálat tétetik ; de 
hogy minden sajnálkozás nélkül, sőt a megelégedésnek egy 
nemével haza bocsátandja őket, mihelyt ottlétük megszűnt 
az egyházra nézve hasznos lenni. 

A Vatikánban legújabban történt tisztelkedések kö-
zül említjük a braziliai ügyvivőét, ki császárjának egy 
fontos megbízása folytán magánkihallgatáson volt a szent-
atyánál; továbbá a római katholikus művészek számostagú 
küldöttségét, melyet a szentatya hosszabb beszéddel kitün-
tetett, végre Trauttmannsdorff grófét, ki búcsukihallgatáson 
lévén a pápánál, visszahívó iratát nyújtotta át. 

Szerctetadományokaszorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1480 forint 76 kr., 40 
frank aranyban, 50 régi húszas, 11 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 4 régi tallér. 

Szehnort Nándor dombói plébános : Beatus es Simon 
Petre, quia caro et sangvis non revelavit tibi, sed Pater 
meus, qui in coelis est . . . . 3 ft. 

Özvegy Hausenblass Jánosné született Ve-
res Teréz . . . . . 1 ft. 

Az esztergomi papnövelde növondékei a szentatya 
81-ik születésnapján 35 ft., 1 ezüstforint, 2 régi húszas. 

Egy névtelen . 1 „ 2 „ „ 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk ez évi második félévére Istenbe vetett bizalommal ezennel előfizetést hirdetünk. Azt 

hiszszük ugyanis, hogy az eszméknek mostani harczában a katholikus lapokat minden áron fen kell 
tartani s bennük s általuk küzdeni a helyes, a katholikus, az egyházi, elvek diadaláért. E küzdelem a 
majdnem átalános elhagyatottság napjaiban terhes, de dicső, mart az igazságért vívatik, Él bennünk azon 
szilárd meggyőződés, hogy c s a k egyházunk elvei, azon elvek, melyeket a magisterium Petro-aposto-
licum hirdet, képesek az emberi társadalmat boldogítani s azért ezen elveket fennen hangoztatni meg nem 
szűnünk. Felkérjük ezennel teljes tisztelettel s bizalommal t. előfizetőinket előfizetéseik megújítására, 
valamint mindenrendű r. ügybarátainkat a támogatásra. 

„Domine, in nomine Tuo jactabo retia." 
Pest, 1872-ik év junius 12-kén. Cselka Nándor. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

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



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

szám alatt ) 

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

519-én 4 § . I. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Josephinus reminiscentiák. — 
Döllinger és az utrechti egyház. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Josephinus reminiscentiák. 
Ismerős korunkban az államoknak azon törek-

vése, melylyel az egyházat szabadságától megfosz-
tani, annak belügyeibe beleavatkozni, annak külső 
s belső hatáskörét megszorítani, igyekeznek. Ezen 
törekvésnek leghangosabb bizonyitéka az, hogy a 
vallástalanná lett államok mindenütt v a l l á s - , 
c u l t u s , - m i n i s t e r e k e t állitanak fel, kiknek 
többé kevésbbé körvonalozott teendője jobbára bea-
vatkozás az egyház ügyeibe, melynek pedig cultus-
ministere természeténél s isteni rendeletnél fogva a 
pápa s püspökök. Még soha se hangoztatták annyira 
a szabadságot, mint korunkban s mégis minden sza-
badság mellett az egyház az, mely a legkevesebb 
szabadságban részesittetik. 

Kell-e minderre példa? Nézzük Bajorországot 
híres Lutz vallásministerével. Nézzük nagy Német-
országot Bismarkkal s legújabb attentatumát azegy-
ház, annak püspökei s rendei ellen. Nézzük Spanyol-
vagy Olaszországot, melyekben a kormányok aleg-
boszantóbb eliikaneriákkal zaklatják az egyházat, 
nem is emlitve, hogy mindenéből kifosztogatták. Ott 
van Oroszország, melyhez legújabban Törökország 
látszik csatlakozni akarni, letevén egy törvényes 
patriarchát s az egyház fejétől származó bullát, a 
Reversurust, minden hatályától megfosztván. Szól-
junk-e Magyarországról? Itt a hires placetum s a 
székesfehérvári püspök ő mlgának a p o s t o l i meg-
feddetése azért, mert az egyház tanát kihirdette. 
Hát még a hires szabad Schveiz ! 

De nem akarunk e példákkal bővebben foglal-
kozni; ezek magukban véve úgyis gyűlöletesek s 
még jobban azokká válnának, ha bővebben elemez-
nek. Hisz benne élünk e korban, az eseményeknek 

szem- s fültanúi vagyunk s van ezer alkalmunk meg-
győződni arról, hogy korunk államai minden alkal-
mat megragadnak, miszerint az egyház ügyeibe bea-
vatkozva azt nyaggassák. 

Második Frigyes porosz király, kit nagy név-
vel szoktak nevezni, nem egyszer nyilvános gúny 
tárgyává tette második József császárt, ki egyházi 
ü gyekbe avatkozott s őt „ B r u d e r S a c r i s t a n"-nak 
sekrestyés-testvérnek, nevezgette. S ezen nevezet igen 
megillette Józsefet, de nem kevésbbé illeti meg a 
mostani kormányokat átalában. A josephinismus, 
az egyháznak gyámság alá helyezése a jus majesta-
ticum circa sacra örve alatt, a febronianismus, még 
most is kedvencz eszméik államférfiainknak, kik azt 
gondolják, hogy a felvilágosodottságnak, haladásnak, 
humanismusnak, szabadságnak, akkor teszik a leg-
nagyobb szolgálatot, ha az egyházat nyaggatják, 
békókba verik, működését megbénítják. Most az 
állam minden, az alpha s omega; ettől származtat-
nak mindent, ehez visznek vissza mindent. Az állam 
azon mindenható bálvány, mely előtt térdre kell 
borulni mindenkinek, mely nélkül se tenni, se be-
szélni, de még csak gondolkodni se szabad, ellenke-
ző esetben megsértetik az állam, a salus reipublicae, 
ezen chimaera s irgalom nélkül eltiportatik a vak-
merő! A mostani államok magukat tartják Istennek, 
kitől s ki által vannak az államban mindenek; ezek 
mondják most : „Mi államok vagyunk, népek, a ti 
uraitok s isteneitek, egyedül minket imádjatok s kí-
vülünk semmiféle isteneitek se legyenek." Jól mondta 
H e g e l , hogy az állam a mindenütt jelenlevő isten, 
a legfőbb hatalom e földön. Es akarja is hatalmát 
érvényesíteni. Ő egyedül akar uralkodni a szivek-
ben, a családban, az iskolában, a templomban. Nála, 
tudta s engedelme, nélkül senki se merészeljen vala-
mit hirdetni, tanitani, annál kevésbbé tenni. Az ál-
lampolgároknak csak az állam által kijelelt, hely-
benhagyott, úton szabad haladniok az égbe. Ő ha-
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tározza meg, mithigyen, mit tegyen, az állampolgár, 
ha üdvözülni akar. 

Mondja valaki, váljon ninca-e ez így ? 
A mostani állam nem elégszik meg a „sekres-

tyése-szereppel, mint Frigyes mondta, nem; a mos-
tani állam P o n t i f e x m a x i m u s akar lenni s mint 
ilyen absolut hatalommal rendelkezik az egyházban. 
Igaz, hogy ez nem hivatása, hogy erre nincs külde-
tése s azért előbb utóbb kudarczot vall rendelkezé-
seivel, de ezzel ő most nem törődik. 

József császár is azt hitte, hogy ő, mint állam-
fő, természetes hivatással bir az egyház reformálá-
sához s ehez komolyan hozzá is fogott. Látni rende-
leteiből , mily nevetséges szerepre vállalkozott a 
„lángeszű" József. S okulásul a mostani államfér-
fiaknak nem árt Józsefnek ezen egyházi rendeleteit 
néha néha szellőztetni, melyekkel ő a „népeket er-
kölcsileg és szellemileg nemesíteni" akarta. Okul-
hatnának ezen rendeletekből mindazok, kik a jose-
phinismus, gallicanismus, febronianismus, caesaro-
papismus s nemzeti egyházak utópiáiba szerelmesek 
s azokat valósítani szeretnék napjainkban is. 

József császárnak egyházi rendeleteit az A. P. 
Z. után egy régi codexből idézzük-*) Mint babona és 
tévhit megtiltatott általa 

a) A barkaszentelés, a gabnának stb. megáldása. 
1774. novbr. 3. 

b) A Miklós napján szokásos ajándékosztás és 
ijesztgetés 1786 jun. 12. 

c) A három királyok járkálása 1786 jun. 12. 
d) A Balázsáldás 1784 marcz. 5. 
e) Az ereklyék, szent tárgyak, érintése, csókolása. 

1784. april 28. 
f) Scapulárék, amulettek stb. hordása. 1774. 

november 3. 
g) Az olvasóknak, képeknek, érmeknek, az 

ereklyékkel való érintése 1787. april 28. 
h) A templomokban felfüggesztetni szokott foga-

dalmi képek. 1784 april 28. 
i) A bornak, kenyérnek, gyümölcsnek, gyer-

tyának, tojásnak, megáldása húsvétkor és 
János evangelista napján 1784. marcz. 5. és 
1788. marcz. 26. 

k) A generalis absolutio és exorcismusok 1776 
nov. 5, 1787. jan. 13. és 1784. marcz. 5. 

1) A húsvéti szent sirok felállítása és a feltá-
madási ceremónia 1784. marcz. 24. 

*) József 17.65-ben lett római császárrá s Maria Terezia 
corregensévé, meghalt 1790-ben. 

m) A munkaszünetre való harangozás szomba-
ton este 1785 jun. 17. és 1784. oct. 9. 

n) A síroknak beszentelése 1784. aug. 23. 
o) Az ereklyék előtt való égetése a gyertyák-

nak 1784. april 28. 
p) A fogadalmi ajándékok, például kardok, 

kezek, lábak, mankók stb. ezüstből vagy 
bármily más érczből. 1784 febr. 9. 

q) A házszentelés három királyok napján 1785 
nov. 21; faszentelés nagyszombaton 1779. 
april 20. 

r) Bucsúengedély a tisztitóttízben levő lelkek-
ért. Átn.lán semmiféle katekizmusban se sza-
bad a búcsúról való tant előadói. 1786. maj. 
26 A Portiuncula napján engedélyezett bú-
csú 1781 nov. 27. 

1783-ban császári decretummal szabályozta az 
isteni tiszteletet. 

A papságnak megparancsoltatott, hogy a szó-
székről a nép s katonaösszeirásról, valamint a dugá-
ruskodás ellen, prédikáljon ; ugy szinte meghagya-
tott, hogy a kormányrendeleteket felolvassák, ma-
gyarázzák s ajánlják, valamiut a beoltást, lóherete-
nyésztést, okos életmódot, tanitsák. Külön szónokok-
nak alkalmazása, például vasár- s ünnepnapokon, 
valamint böjtben, megtiltatott. 1784, jan. 25. Elren-
deltetett, hogy a predikácziók népszerűek legyenek 
és ne tudományosak. 

Plebánosokul legalkalmasabbak, kik legalább 
tiz évig mint tábori lelkészek szolgáltak. 1781 marcz. 
29. Szerzeteseket nem szabad plébánosokul alkal-
mazni, csak ha egyátalán nincs alkalmas világi pap. 
1783 jul. 23. Vallásos egyleteket, társulatokat, nem 
szabad alakítani fenségi engedély nélkül s a már 
létezők hatóságilag szigorún megvizsgálandók. 1771 
aug. 17. Mindazon szerzetes rendek, melyeknek 
tagjai „szemlélődő" (contemplativ) életet élnek és a 
polgári társadalom vagy az emberiség javára semmi 
szembeötlőt nem mtívelnek, (nichts Sichtbares) fel-
oszlattatnak. 1783 jan. 31 és aug. 9. Keresztjáró na-
pokon nem szabad az oltári szentséget kivinni, sem 
evangéliumot énekelni. 1783. oct. 3. A keresztjáró 
napok végkép megtiltatnak. 1785. maj. 21. 

A zarándokiások, búcsújárások, főleg olyanok, 
melyeknél a kereszt vitetik elől vagy templomi zász-
lók vagy melyeket előimádkozók vezetnek, bünte-
tés terhe alatt megtiltatnak. 1784 marcz. 21, 1785 
aug. 1, 1789 marcz. 31. A körmeneteknél használ-
tatni szokott czéhzászlók, a zászlóvivők s környeze-
tüknek ruházata, a tollak a kalapokon, a mellen ke-



3 7 9 

resztben lefüggő szalagok, a zene, végkép eltiltatnak. 
1785. maj. 21. A taraczkdurrogások, a szobroknak 
hordozása, a testvértileti különös ruházat, eltiltatnak. 
1779 jun. 30, 1783 aug. 23. 1783 sept. 18. Markus 
na pján s a ke resztjárónapokon legföljebb egy negyed-
órányi térben szabad a templom körül járni. A Mária-
szobiokat nem szabad felöltöztetni 1784. maj. 30. 
A novennák, kiiencznapi ajtatoss-ágok, valamint a 
házi éjjeli ajtatosságok, megtiltatnak. 1784 april 27. 
1782. maj. 14. 

Alamizsnákat csak az áldozattőkébe (Opfer-
stock) szabad tenni; perzselylyel vagy szelenczék-
kel gyűjteni tilos. 1784. maj, 14. Áldozatjárdalatok 
(Opfergänge) esküvőknél, temetéseknél és más alkal-
makkor, megtiltatnak. 1785 jun. 24. Uj templomok 
építésénél a sok oltár mellőzendő. 1785. jan. 7. Te-
metések után szabad ugyan több csendes misét szol-
gáltatni, de egyszerre egynél többet nem, hanem 
legföljebb félóránkint lehet többet is szolgáltatni. 
1784 april 27. Halottas beszédek tiltvák. 1783 jul. 1. 
1784 aug. 23-án kiadott császári rendelet meghagy-
ta, hogy a holt tetemeket nem szabad felöltöztetni, 
hanem meztelenül vászonzsákba bevarrattassanak 
és közönséges (banal) közös koporsóba tétetve a te-
metőbe vitessenek, a sirba leeresztve oltatlan mész-
szel befödessenek. Ezen rendelet 1785 jan. 20-án 
visszavonatott. Az ördög által megszállottak megfe-
nyitendők vagy mint egyszerű őrültek gyógykeze-
lés alá veendők 1785 marcz. 1. A kézmüveeek az 
eltörült ünnepeken dolgozni kötelesek 1782. jan. 1, 
1786. jul. 17. Jégeső eltávolításáért nagy misét hét-
köznap szolgálni tilos. 1785, maj. 29. A keresztutak 
eltörlendők. 1786 jun. 12. A monstrancziával áldást 
csak vasár- és ünnepnap szabad adni; hétköznap 
csak aciboriummalésaztiscsaka mise végével. 1783 
febr. 25. 1785. maj 21. A templomokban a nők fő-
kötőiket levegyék. 1788 marcz. 20. A praefatio és 
úrfelmutatás alatt az orgoi a hallgasson (Orgel-Ge-
murmel.) 1787. decz, 20. Házi kápolnákat csak ki-
vételesen s igen ritkán szabad engedélyezni. A tem-
plomoknak, oltároknak, feldiszitése, megvilágítása, 
egyszerű legyen és sokba ne kerüljön. Megha-
tároztatok, hány gyertyának szabad az isteni tiszte-
let alatt égni; uj imák és énekek hozattak be. 

Még magát a breviáriumot se hagyta József 
császár érin'etlenül. Igy 1782 jun. 15-én a május 
25-ére rendelt officiumot VII Gergely pápáról egy-
szerűn megtiltotta. 1782 sept. 16-ánelrendelte, hogy 
a VI leczkéből szent Benő ünnepén az „Exorto ni-
mium diro tói kezdve egészen ,,interfuit et subscribit-

ig kihagyassék. 1787. april 29 én meghagyta, hogy 
ezen három hely a breviáriumból : II sz. Gergely 
napján febr. 13. VI leczke: „Leonem Isaurumimpe-
ratorem sacrarum imaginum sacrilegum hostemana-
themate percussit et Romae Italiatque vectigalibus 
privavit"; sz. Zacharias ünnepén Mart. 15-én az V 
leczke: „Regnum a Childerico viro stupido etignaro 
ad Pipinum pietate et fortitudine praestantem aucto-
ritate apostolica transtulit;" végre sz. Gelasius ün-
nepén nov. 29-én a VI leczke: „Imperatore excom-
municato eumdem incommunicare posse probavit," 
kitörültessék. 

1782 május 11 - érői és 1783 junius 3-áról kelt 
császári rendelettel az „Unigenitus" és „Coena Do-
mini" bullák eltiltattak. 

A fiatal papok neveltetését József kormányilag 
rendezte s az (gyháznak, a püspököknek, befolyá-
sát az egyházi nevelésre majdnem teljesen kizárta; 
az udvari tanulmányi bizottmány nevezte vagy ne-
veztette ki a tanárokat, ez határozta meg a dogma-
tica, egyháztörténet és e g y h á z j o g tankönyveit; a 
szerzetes rendeknek csak a bécsi egyetemen használt 
tankönyvek szerint volt szabad tanitani. .1770 oct. 13. 
A püspököknek nem volt szabad másokat, mint csak a 
hatóság által nekik átadott növendékeket, felszentelni. 

Azt nem lehet állitani, hogy József császár el-
lensége volt az egyháznak vagy kereszténységnek, 
minők például voltak a philosophusok, Krisztusgú-
nyolók, Voltair stb. vagy II Frigyes: mégis többet 
ártott az egyháznak önkényes rendeletei által, mint 
ezek összesen véve. Hisz a katholikus Ausztria még 
napjainkban is szenved a josepliinismus nyomorai-
ban. Igaz, hogy Józsefnek sok gyengéje volt, de 
minden hibái mellett mégis jeles fejedelem leendett. 
ha felvilágosodottság utáni kapkodása nem dönti őt 
haszontalan túlkapásokba. Most látjuk, hogy in va-
num laboravit. 

Midőn halálát érezte közeledni, a bécsi udvari 
kápolnában vette magához a legméltóságosabb oltári 
szentséget s ez alkalommal az összesereglett hivata-
losak előtt így szólt: „Az itt jelenlevő Isten előtt, ki 
előtt, mint birám előtt, nem sokára megjelenni fogok, 
esküvel erősítem (betheuere,) hogy mindazt, mit 
uralkodásom alatt rendeltem, azon szándékkal tet-
tem, hogy alattvalóim javát előmozdítsam. Ha hibáz-
tam, reménylem, hogy Isten szándékaimra s azon 
gyarlóságokra való tekinteteknél fogva, melyektől 
egy halandó se ment, irgalmas leend irántam." 

De maga II Frigyes porosz király, a mult szá-
zad fejedelmeinek legvallástalanabbja, ki a keresz-

48* 
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ténységet philosophicus gőggel lenézte, élte végén 
hasonló visszavonásra látta magát kényszerítve. 
„Belátom", mondá, „mily igazságtalaul bántam a 
vallással; szívesen oda adnám vívott győzedelmeim 
legszebbikét, ha a vallás iránti szeretetet ismét oly 
átalánossá tudnám tenni, mint a minőnek találtam 
uralkodásom kezdetén." 

Ime II József és II Frigyes példája. 
„Et nunc reges erudimini." 

Döllinger és az utrechti egyház. 
(Vége) 

5) „Kijelentjük, hogy az utrechti egyház szemére 
anaenismust alaptalanul vetnek a következéskép közte s 
köztünk semmi dogmai ellentét se forog fen", így szól az 
ókatholikusok congreaauaának idevágó resolutiója és Döl-
linger azt oda magyarázza: „Arról vádolták őket, úgy-
mond, hogy az u. n. jansenisticustévelyt hanem is nyilván, 
legalább titokban, pártolták és tanították." . . „Ezen egy-
háznak püspökei, áldozárai és világi hívei mindenkor ki-
jelentik, hogy ezen vád igazságtalan, hogy nekik azzal, 
a mit a kath. egyházban „jansenismusnak" neveznek, sem-
mi ösazeköttetésük sincs." 

Csak ennyit tud Ön, mélyen tisztelt birodalmi taná-
csos úr, az utrechtiek jansenismuaáról nekünk mondani ? 
kérdezhette volna az ókatholikuaok congressusa és erre fel 
volt jogosítva és kötelezve ia, mert a nomea gyülekezetnek 
9/10 réaze a jansonismusról egy árva azócskat se tudott. 
Igen, felelhette volna Döllinger, csak ennyit ; különben, 
ha tüzetesb tájékozást akarnak szerezni, csak ,Lehrbuch 
dor christlichen Kirchengeschichte' müvemet üssék fel, 
mert ott a 836. lapon bevezetésül az utrechti schismához azt 
mondtam: „A jansenisticus villongások Hollandban való-
ságos schiamára szolgáltak alkalmul;" . . . . és a 838 1. 
„Neerkassel castoriai püspök helynöksége alatt a jansenis-
mus a hollandi papság közt elterjedt ; maga Neerkassel is 
szoros összeköttetésben volt a párt franczia tagjaival és 
számos janseniatát befogadott helynökségébe. Utóda 1688-tól 
Codde Péter, sebastei érsek, mindjárt kezdetben vonako-
dott a VII. Sándor pápa által előirt formulát aláirni. Nem 
sokára a panaazok, melyok a jansenismusnak általa történt 
pártolása miatt Rómába jutottak, oly gyakoriak és sürgő-
sek lettek, hogy a pápa ezen ügy megvizsgálására cardi-
nálisokból congregatiót alkotott s őt Rómába idézé. Mint-
hogy önigazolása elégtelennek találtatott, XI. Kelemen őt 
1702-ben hivatalától felfüggesztette." A teljesség okáért 
még a 839 1. olvasható további tételt is ide kell iktatnom : 
„Quesnel 1719-ben annyira vitte a dolgot, hogy az utrechti 
kanonokok az „Unigenitus" bullától a közönséges zsinat-
hoz appelláltak s ez által a szakítást Rómával csaknem 
gyógyithatlanná tették." Döllinger ezen nyilatkozatai bár 
hiányosak, de mégia elégaégesek annak bebizonyítására, 
hogy ezen férfiúnak jobb napjaiban tudományos meggyő-
ződése más volt, az t. i, hogy az utrechti egyháznak n e m 
a l a p t a l a n u l vetnek jansenismust szemére. 

Már Jansen Kornél éa a azt. cyrani apát kiszemelték 
Hollandiát destructiv rendszerük terjesztésére s az előbbi 
élénk közlekedésben volt szülőföldével. Utódja, Neerkassel, 
a franczia Oratóriumból került ki s jansenista és Arnauld, 
Quesnel, Gerberon a e titkoa táraaaág többi fejeinek szövet-
ségese volt, kiket 1680-ban magához hivott s mind őket, 
mind követőiket, jövedelmes éa befolyásos állásokba he-
lyezte. Halála után van Heussen, kit a pártszellem egészen 
elfogott, minthogy jansenismusát nagyon ia leplezetlenül 
mutogatta, többé apostoli helynök nem lett. Codde Péter, 
ki alatt a szakadás folyton érlelődött, szintén jansenista 
volt, ilyenül, mint már Döllinger szavaiból tudjuk, 1665-ben 
VII. Sándor pápa formulájától megvont aláírása által lépett 
fel. Vagy nem jansenismus az, ha valaki ezen formulát 
aláirni vonakodik? Ha valaki elismerni nem akarja, hogy 
ő a Jansenius Augustinusából kivont öt tételt őszin-
tén elveti a azerző értelméban, a mint a szentszék elvetette? 

Janaenisticus könyvek, katechismusok, imakönyvek, 
stb. terjesztettek Hollandiában, a gyóntatószékekben túl-
hajtott szigor gyakoroltatott, a azentségek vétele megnehe-
zíttetett ; épen azon üzelmek történtek, melyeket a janse-
niaták egyebütt gyakoroltak; nemcsak a párt fejei tehát, 
hanem papságuk is jansenista volt. Ezek közül 300-an 
1701-ben Rómába emlékiratot küldtek, melyben tiltakoz-
nak több kartest vérük azon indítványa ellen, hogy Sándor 
pápa formuláját aláirni átalában mindenki felszólittasaék. 
Nem kétaégtelenebbül tünt kí jansenismusuk, midőn Ques-
nelnek 1719. május 9-én sikerült hollandi barátait rábírni, 
hogy az Unigenitus bulla ellen appelláljanak ; ós ha az 
1763-ban tartott u. n. utrechti zsinat Jansenius öt 
tételét el is veté, az nem azon módon történt, melyet Sán-
dor pápa előirt és sehol se mondatik, hogy az utrechtiek a 
Quesnel müveiből összegyűjtött 101 tételt elvetnék, sőt 
mai napig azt állítják, hogy azokban a sz. írással, sz. atyák-
kal és zsinatokkal tökéletesen megegyező tan foglaltatik. 
Ezen tételekről pedig Döllinger így szól: „Első pilla-
natra e kárhoztatott tételek közül több egészen ártatlan-
nak látszott, de bennük is, csakhogy beburkolva, Janse-
nius tévelyei foglaltattak s így mint tagok ezek is az egész 
rendszerhez tartoznak ; többen közülök látszólag minden 
erőtetés nélkül, de valóban mesterségesen, füzvék a szö-
vegbe, hogy az olvasót az egyház tana és egyetemes fegyel-
me ellen elfogulttá tegyék ; sok tételben azonban egész 
nyiltan szólt a janaeniamua." 828. 1. 

Igy itélt Döllinger egykor ; ma már semmit se észlel 
az utrechtiekben a jansenismusból, talán mivel a német 
ókatholikusok az utrechtiek jó szolgálatait szándékoztak 
igénybe venni ? Mindenesetre pedig azért, mart mind a két 
párt a azentszékkel daczol. Ez egy további pontra vezet 
bennünket. 

6) Döllinger a congressuson így szólt: „Hitvallásokat 
tettek le, melyek katholikus hitvallomásokkal tökéletesen 
megegyeznek és így tehát semmi ok se forog fen, a miért 
ezen utrechti egyházat jogszerűen létező egyháznak tarta-
nunk szabad nem volna." 

Miért nem mondja Döllinger úr : az utrechtiek hit-
vallomásokat tettek le, melyek a katholika hitvallással 
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tökéletesen megegyeznek ? Váljon megelégedett-e az egy-
ház, midőn a prépost úr méltóságába beiktattatott, vala-
mely régi, a tridenti zsinat előtt kelt, hitvallomási formu-
lával? Vagy egy olyannal, melyet a prépost úr maga ké-
szített? Tőle az egyház hitvallását követelték és csak 
ennek alapján lőn egyházi méltóságában elismerve és az 
utrechtiek is minden szenteskedő vallomásaik daczára 
mindaddig jogszerűen létező egyházul nem ismertethetnek 
el, míg az egyházi tekintélynek az engedelmességet fel-
mondják. Hanem mivel ezt teszik, épen ezért s nem más 
okból kell az utrechti szakadár és eretnek egyháznak az 
ókatholikus congressus szemében jogszerűen létezőnek lenni. 
Se jansenismusuk, se egyéb nyomorúságuk, szóba se jő ; a 
ki a szontszék ellen fellázad, annak Döllinger és társa1 

Isten hoztát mondanak. 
7) Döllinger előbb az utrechti egyházról irt egész ér-

tekezésében nyomát se találá az ellenségeskedésnek a 
jezsuiták részéről akár egyenesen, akár a szentszéknél 
latba vetett befolyásuk alapján ; ellenkezőleg, még lánd-
zsát is tör mellettük. Az utrechti zsinatról irván i. h. 841.1. 
így szól: „Kaptak az alkalmon, hogy az akkor üldözött és 
erősen szorongatott jezsuitákon boszút álljanak és őket, 
mint Meindaerts megnyitó beszédében tevé, arról vádolták, 
hogy az egész egyházat felzavarják és szétszaggatják." 

Ma már minden máskép van ; „ezen . . . . egyház ke-
letkezésén ek első pillanatától kezdve hevesen megtámadta-
tott részint a jezsuita rend által, mely kezdet óta a hollandi 
papság kiváló ellenségének mutatta magát, részint ezen 
rend befolyása folytán a római udvar által." 

A jezsuita rendet illeti a halhatatlan dicsőség, hogy a 
jansenismus mérgére a párt szenteskedő burkolódzása alatt 
rájöttek és hogy azon férfiak üzelmeinek, kik az egyházat 
felforgatni és hig velejük képzelgései szerint átalakítani 
akarták, férfiasan mellet szegeztak. Innen a gyűlölet, nem 
a hollandi papság, hanem a sectariusok részéről. Nem a 
jezsuiták denunciálták Rómában a jansenisticus secta ve-
szélyes terjedését, hanem a lengyel és császári követek tet-
ték ezt ; a sectariusok üldözték a jezsuitákat ; az ő unszo-
lásukra idéztettok meg a jezsuiták 1708. febr. 8-án Haa-
gába, hol tudtukra adatott, hogy az országból ki fognak 
űzetni, ha a missio területén lábra kapott zavargásokat 
három hónap alatt lecsendesitniök és az országos rendek 
előtt kedves apostoli helynököt a pápánál kieszközölniök 
nem sikerülend. Julius 19-dikén a fenyegetés foganato-
sítva lőn. 

Ennyit a jozsuiták ellenségeskedéséről. Hol lehet itt a 
szentszéket felfedezni ? Codde és a jansenista párt Rómá-
ban hatalmas védnökökkel bírt és amannak pöre hallatlan 
lassúsággal és elnézéssel vitetett. Az első vádakat 1695-ben 
a XII. Incze által alkotott bizottmány nem eléggé okada-
toltaknak találta. Ujabb vádak érkeztek be s 1699. szept. 
25-én Codde felszólíttatott, hogy igazolását személyesen 
vigye. De nem jelent meg; erre 1708. márczius 26-án meg-
idéztetett ; most a pör két teljes évig tartott, a bizottmá-
nyul kiküldött congregatiók kívánságára megujittattak, 
minden huzavonása iránt elnézéssel viseltettek, míg végre 
1712. május 7-kén ugyanazon congregatio, melyet ő maga 
kért, kimondá felette a suspensiót. 

Igy tett Róma, midőn ezen pártoskodók a schismába 
rohantak. És azután is a mult század negyvenes éveiben 
XIV. Bencze az engedékenység mily gyengéd szellemét 
tanusítál Még a minden egyházi jog arczul ütésével beto-
lakodó püspököket, még a káptalanokat, is kész volt elis-
merni ; de az utrechtiek nem voltak rábírhatók, hogy VII. 
Sándor pápa formuláját aláírják s az Unigenitus bullát 
elfogadják. 

Es aztán ezen embereknek alaptalanul vetnek janse-
nismust szemükre ! És hogy őket az ókatholikus congressus 
kegyeibe segítse, Döllinger nem szégyenkezik egy igaztalan 
tételt a másikra halmozni, saját állításait meghazudtolni. 
Ezt bátran kimondhatjuk, mert egyetlen egy pontban aa 
bizonyitá be, hogy tudományos érvek kényszerítették 
előbbi nézeteinek visszavételére. 

Es őzen férfiú az ókatholikus secta patriarchája ! 
K. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 31. (Vége). J e g y z e t e k a k é p -

v i s e l ő i p r o g r a m m o k h o z . Hazaszeretetünktől 
sokat várnak ; nincsen kifogásuak ellene, csak jogtalansá-
got, igazságtalanságot, ne várjanak. Hazaszeretetünktől vár-
ják azt is, hogy bizonyosan tartózkodni fogunk ozentúl ia 
megtámadni az állam kétségbevonhatlan jogait. Legyenek 
nyugodtak képviselőjelölt honfitársaink ; mi, kik annyira 
tisztában vagyunk mindkét hatalom forrása, természete és 
hatásköre felől, mi, kik annyiszor megcsorbittattunk leg-
szentebb jogaink gyakorlásában az állam által, nagyon fel 
tudjuk fogni mind azt, mi tartozik müködéskörünkhez, 
mind azt, minő hatással van megtámadni, elvenni, másnak 
jogait. Azon öntudat, hogy az Isten az államnak adott jo-
gokat, a neki sajátos czélok elérésére adta, hogy mi azon 
jogok megtámadásával nemcsak Isten akarata ellpn véte-
nénk, de az egyház czéljainak elérésére velük mit se hasz-
nálnánk, ezen öntudat, mondjuk, tiszteletben tartatja ve-
lünk az állam minden elidegenithetlen jogait, csakhogy 
azok valóban az állam elidegenithetlen jogai legyenek ; 
multunk garantiául szolgálhat a jövőre és igen örvendünk, 
hogy a képviselői programraokban jövőre is csak annyi köve-
teltetik tőlünk, mint a mennyit a múltban tettünk, mi két-
ségbevonhatlan bizonyitéka annak, hogy az egyház meg 
szokott elégedni saját jogaival és nem támadja meg, nem 
veszi el, a másét. 

Cserében ezen jogtiszteletért az egyház részéről meg-
ígértetik, hogy az állam is ovakodni fog a beavatkozástól 
az egyház ügyeibe. Nagyon fájlaljuk, hogy ezen ígéretről 
viszont el nem mondhatjuk, hogy „az állam e z e n t ú l ia 
tartózkodni fog beavatkozni egyházi ügyeinkbe." ígéretet, 
szebbnél szebbet, hallottunk már ez ideig, de a tények az 
Ígérettel homlokegyenest ellenkeztek. Az állam múltja az 
egyház iránt a jövőre nem reményt, hanem a legnagyobb-
foku kétkedést önti belénk, hogy igéretét, be nem avat-
kozni az egyház ügyeibe, be nem váltja. Az egyházon elkö-
vetett sérelemnek a múltban egész lánczolatát tudnánk fel-
mutatni; a legközelebbi múltban nincsen egyetlenegy tám-



3 8 2 

pontunk se, mely bizalmat önthetne belénk az igéret meg-
tartása iránt. Hogyan, minő alapon, hihetnénk tehát a jövő-
ben '? Miért nem mutatnak fel képviselőjelölteink legalább 
egyetlen tényt, mely által az állam igazságosnak mutatta 
magát irántunk, hogy bár unszoltatott, mégis tartózkodott 
belügyeinkbe avatkozni? Hiszen ez által a jövőre nézve csak 
a bizalom magvát vetnék el közöttünk az állam iránt. Nem 
méltán kinevetnének-e bennünket, ha mi annyi tagadhatlan 
beavatkozással szemben bármely egyszerű állításra azonnal 
elhinnök, hogy az állam bűneit elismerte és irányunkban a 
jövőre meg fogja magát javitani ? Reánk nézve nagyon fö-
lösleges azon figyelmeztetés, miszerint „nem kell szem elöl 
tévesztenünk az egyet, hogy nem szabad az ügyet a szen-
vedélyek teréro átvinni és egymás ellen bizalmatlanságot 
szítani." Mi távol voltunk az egyiktől ugy, mint a másik-
tól, hallgattunk, csendben voltunk, bár ne lettünk volna. 
Ha a szenvedély forrását, a bizalmatlanság felébresztésének 
okát, keressük, nagyon bátran reá mutathatunk ugy az 
egyházellenes, részben kormánypárti, sajtó irodáira, mint 
a sándor-utczai házra. A kormánypárti ugy, mint nom kor-
párti, sajtó fékezhetlen dühhel és szenvedélylyel támadt 
meg bennünket naponkint; a sándor-utczai ház 5-frtos napi 
látogatói szégyennek tartották, hogy a sajtó által a szenve-
dély kitörésében felülmulassanak és létrejött a történelem-
ben csaknem hallatlan esemény, hogy a parlament egyedül 
az egyházat illető ügyekbe beavatkozott és egy árva szó 
sem emelkedett ezen illetéktelen beavatkozás ellen. Bizo-
nyára, ha van szükség a figyelmeztetésre, nehogy az egy-
ház ügyei a szenvedély terére vitessenek, nehogy a bizal-
matlanság fokoztassék, az nem nekünk, de egyedül a saj-
tónak és a sándor-utczai házban törvényes üléssel bíróknak 
szólhat. Nagyon híven emlékezünk, hogy e híres figyelmez-
tetés elhangzott már egyszer a képviselőházban, még pedig 
igen tekintélyes helyről ; tudjuk, hogy épen akkor az egye-
temnek megszavazandó segélyösszegről volt szó, de csak 
oly feltétel alatt, ha az egyház kezdeményezése és dajká-
lása alatt nagygyá, tekintélyessé, lett egyetem államtulaj-
donnak tekintetik. Igenis, nem ma halljuk először e figyel-
meztetést épen azok részéről, kiket egyházi kérdésben soha 
sem a higgadtság, hanem a szenvedély vezérel ; de a figyel-
meztetés akkor is nem a támadót, hanem a védőt illette. 
Ha védünk, nem vagyunk azonnal szenvedélyesek ; de hogy 
az igazságtalan támadás mily forrásból szokott támadni, 
prófétai lélek nélkül is könnyen kitalálja mindenki. 

Van még egy pont, melyet érintetlenül nem hagyha-
tunk ; oly dicséret foglaltatik benne, mely megfoszt ben-
nünket minden becsülettől, lealáz azok legutolsó sorába, 
kik hivatásukat, kötelmüket, elárulják ; csak az hiányzik, 
hogy nyiltan becstelenekül nyilatkoztattassunk ki. Nem 
kell félnünk, mondatik egy pontban, a clerustól, mert „oly 
clerussal vagyunk szemben, mely legujabban is határozot-
tan visszautasitá azok szövetségét, a kik a vallást önző 
politikai czéljaikra eszközül akarták felhasználni, melynek 
hazafiúi érzete nem engedte, hogy egy külön kath. párt 
alakítása által elszakadjon tőlünk." Hogy a clerus a vallást 
önző politikai czélok hajhászására felhasználni se maga 
nem szokta, se magát ily czélokra felhasználtatni nem en-
gedi, hanem rendeltetésével megegyező magasabb indokok 

által vezéreltetik és magasztosabb czél felé törekszik, ezen 
elismerést szivesen fogadjuk ; ez csak azt bizonyítja, hogy 
van még a társadalomnak egy osztálya, mely elveit, meg-
győződését, lelkiismeretét, nem rendeli alá semmiféle földi 
érdeknek, nem szegődik szolgálatába senkinek, hanem be-
csüli, szereti, tiszteletben tartja, vallását a vallásért önma-
gáért. De hogy azok, kik „legujabban" kath. pártot akar-
tak alakítani, a vallást saját önző politikai czéljaikra akar-
ták volna kizsákmányolni ; hogy e tervet a clerus mint 
clerus visszautasította volna : e gyanúsítást valamint vissza-
utasítjuk, ugy az e tekintetben reánk pazarolt dicséretet a 
legszántszándékosabb meggyaláztatásnak nyilatkoztatjuk 
ki. Vagy mit akar a tervezett kath. párt? Védeni akarja a 
kath. egyház jogait és szabadságát. Visszautasítani tehát e 
pártot annyit tesz, mint az egyház jogait gyalázatosan el-
árulni, szabadságát az uralkodó párt zsarnokságának áldo-
zatul oda dobni, szóval annyit jelent, hogy a magyarországi 
kath. papság az egyházhoz hütelen lett, érdekeit szivén nem 
viseli. Dicséret-e ez, nem inkább gyalázat ? 

Azt mondják, hogy a kath. párt alakitását a kath. 
clerus visszautasította. Mi az a kath. clerus és kik tartoz-
nak hozzá ? Isten segitségével a kath. clerus mintegy 7,000 
tagot' számlál Magyar- és Erdélyországban. Ez a 7000 pap 
utasította vissza a hath. párt alakitását ? Ha nem ezek, mi-
ért nem nevezik meg azokat, kik visszautasították? Ohaj-
tanók őket szinről szinre ismerni, mert megérdemelnék, 
hogy a szégyenpadra állíttassanak. Ha tizen, húszan vagy 
harminczan vannak, miként nevezhetik őket kath. clerus-
nak ? Miért nem mondják, hogy a kath. clerus közül 10, 
20, 30? miért bélyegzik ily gyalázattal az egész clerust 20 
vagy 30 hütelen tagja miatt? Sújtsa azokat az igazság sújtó 
keze, kik az egyház ügye iránt netalán hütelenek lettek, 
nem bánjuk ; bélyegeztessenek meg a jelen- és utókor, a hazai 
és külföldi katholikusok, előtt, nem törődünk vele ; de meg-
gyalázni egy egész testületet, egyesek által netalán elkövo-
tett vétket az egész testületnek betudni, ez a legkiáltóbb 
igazságtalanság, melyet elkövetni ellenünk még Horváth 
Boldizsár volt minister úrnak sincsen joga. Veszszen el bár 
minden népszerűségünk, azt készek vagyunk tűrni ; de a 
magyar kath. clerus becsületérzete, egyháza iránti ragasz-
kodása és szeretete, hangosan tiltakozik azon nemtelen fel-
tevés ellen, mintha ily judási áron is kész lenne a nyomo-
rult népszerűséget magának megszerezni. Nem, a magyar 
kath. clerus ily gyalázatos szerepre nem vállalkozik, nem 
vállalkozhatik ; ismeri bajait, ismeri egyháza szükségeit, 
látja az ellene intézett támadásokat, tudja kötelmeit egy-
háza iránt, mindent, de mindent, még a népszerűséget is 
kész lenne feláldozni egyháza iránti szeretetből ; de becsü-
letét becstelenségért feláldozni nem szokta, nem tudja. Ezt, 
ha akarták, már eddig meg is tanulhatták volna ellenfeleink. 
Nem fogjuk a vallást politikai czélok elérésére felhasználni, 
de politikus fogások miatt se fogunk hitünk és egyházunk 
iránt hütelenek lenni. 

© 
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A SZENT-GOTTHARDI esperesi és választói kerü-
letből (szombathelyi egyházi megye.) jun. 11. K a t h . p o -
l i t i k a i m o z g a l o m . Legforróbb hálára vagyuuk n. m. 
gróf Apponyi György úrnak lekötelezve, hogy oly tüzetes 
és előttünk három nyelven ismeretes, ötös pontozatban jeles, 
szükséges, útmutatást adni méltóztatott az egyházpolitikai 
kérdésekben való felszólalásra nézve. Fel is használtuk azt 
és mai napon t. cz. képviselőjelöltünknek, Széli Kálmán 
úrnak, ki jelenleg Deák Ferenczet, hazánk bölcsét, vendé-
gül birja, a következő felszólítást kézbesítjük: „Mélyen 
tisztelt képviselőjelölt úr ! 

Midőn a szt.-gotthardi kerület alulirt lelkészei mint 
választó honpolgárok mélyen tisztelt képviselőjelölt urat 
az e vidéki Deákpárttal egyetértve oly nagyjelentőségű 
megbízásban részesítjük, hogy t. i. felkérjük, miszerint 
ismét három éven át összes érdekeinket az országházban 
képviselni szívesked jék : nem mulaszthatjuk el katholikus 
érdekeinket vallásosszivü képviselőjelölt urunk különös 
figyelmébe nem ajánlani. „Tényleg fenálló jogokat megtá-
madni nincs szándékunk, hanem igenis velünk született 
igazainkat a jog alapján állva védelmezni," ez a katholi-
kusok jelszava, ez a mi jelszavunk is. Az 1848 ban letett, 
jól értelmezett, „egyenlőség és viszonosság" elvei alapján 
kívánjuk a katholikus kérdések megoldását. Az egyenlő-
ségnél fogva követeljük, hogy a kath. egyház hivei épen 
ugy élhessenek saját credójuk, saját hitelveik, szerint hábo-
rittatlanul, mint a többi vallásfelekezetek. A viszonosságnál 
fogva kívánjuk, hogy a magas kormány kath. egyházun-
kat csak úgy részesítse szellemi, anyagi, pártfogásában és 
jogi védelmében, mint akár melyik más vallásfelekezetet. 
Ez lesz a valódi vallási és lelkiismereti szabadság. Ekként 
leszünk mi is egyenjogú édes fiai közö3 anyánknak, szere-
tett hazánknak. Minthogy a magas kormányhoz közel álló 
„Heti Krónika" czimü lap 19. számában szintén nyíl-
tan bevallja, hogy a baloldali választó kerületek számba 
nem vehető csekély kivételekkel épen a túlnyomólag ma-
gyarajku lakosság vidékeire esnek" : úgy vélekedünk, hogy 
a különféle nem magyar nemzetiségeket a magas kormány-
nak és a parlamenti többségnek a kath. egyház iránt köve-
tendő igazságos politikája nagyban fogja megtartani a De-
ákpárt iránt eddig viseltetett bizalmukban. Ezeket átalában 
előre bocsátva, lelkiismeretünk megnyugtatására bátor-
kodunk a következő öt pont iránt mélyen tisztelt kép-
viselőjelölt urunk becses nyilatkozatát tisztelettel ki-
kérni : 

1) Kérjük és kívánjuk, hogy mélyen tisztelt képvise-
lőjelölt úr egyházmegyei püspökeinknek az egyház fejével 
mindenkor létezett és elmulaszthatlanul szükséges közvet-
len érintkezését illetéktelen beavatkozás és korlátozás ellen 
oltalma alá vegye s ennélfogva szoros kötelességének tartsa 
a királyi placetum felélesztése és hallatlan kiterjesztése 
ellen ünnepélyesen tiltakozni ; mert a placetum törvényen 
nem alapszik és habár apostoli királyaink, mint legfőbb kegy-
uraink, azt olykor gyakorolták, mégis h i t c z i k k e i n k 
s z e n t s é g e ez által érintve soha se volt ; holott jelenleg a 
felekezetlen kormány ragadta magához a felélesztett gya-

korlatotésabbani túlkapása által e r ő s z a k o t e j t a l e l k i -
i s m e r e t és a t a n i t ó e g y h á z s z a b a d s á g á n . 

2) Kérjük és kivánjuk, hogy mélyen tisztelt képvi-
selőjelölt urunk kath. egyházunkat kétségtelen joggal illető 
egyházi és iskolai j a v a k a t , illetőleg a l a p í t v á n y o -
k a t is, minden ellenséges megtámadtatás és ra vasz kétség-
bevonatás ellon megvédni és azoknak a törvényes önkor-
mányzat alá leendő bocsátását követelni, — különösen pe-
dig erélyesen sürgetni fogja, hogy a képviselőház által 
alapitványaink kétségtelen érvényére nézve illetéktelenül 
elrendelt vizsgálatnak vége vettessék. 

3) Kérjük és kivánjuk, hogy mélyen tisztelt képvise-
lőjelölt urunk a népiskolák tekintetében a felekezeti vallá-
sos oktatás és az egyházzali szoros kapocs fentartása mel-
lett mindenkor küzdve, a felekezetlen kormány közegeinek 
még az ujabb népiskolai törvény által sem igazolható eljá-
rása, illetőleg azoknak a kath. felekezeti iskolák elnyomá-
sára czélzó törekvése, ellen tiltakozni s azoknak megszün-
tetését, sőt megfenyitését, is követelni ne terheltessék. 

4) Úgyszintén kérjük és kivánjuk, hogy mélyen tisz-
telt képviselőjelölt urunk szent kötelességének ismerje őrt 
állani azon merény ellen, mely által hazánkban az úgyne-
vezett p o l g á r i h á z a s s á g a házassági szentség és egy-
házi hatóság rovására honosittatni szándékoltatnék ; ezen 
bűnös kísérletnek, mely bizonyára a vallásos nép tudta 
nélkül és akarata e lien tétetnék állítólagos boldogitói 
által, czélja nem lévén egyéb, mint az egyházi tekintélynek 
aláásása és olyan vegyes házasságoknak létesithetése, me-
lyeket kath. hitünk tilt és melyeket az egyház soha törvé-
nyeseknek el nem ismerhet, valamint az azokból született 
gyermekeket se. 

5) Végre kérjük és kivánjuk, hogy mélyen tisztelt 
képviselőjelölt urunk szoros feladatának .tekintse a kath. 
egyház alapelveivel megegyező önkormányzati jogot védni 
és az ennek érvényesítése végett a kath. országos gyűlés 
által megállapított szervezet törvéuybe iktatását erélyesen 
követelni, magától értetődvén, hogy annak csakis a kath. 
egyház tényezőit illethető organicus részleteit minden ille-
téktelen beavatkozástól menten szükség tartani ; ezen felül 
pedig a kormány illető közegét az ügy igazolhatlan elha-
lasztása miatt feleletre vonni. 

Ha mélyen tisztelt uraságod ezen óhajainkra nézve 
nyilt programmban nyilatkozni szives leend és mi szeren-
csésok leszünk becses nyilatkozatával lelkiismeretünket 
teljesen megnyugtatva érezni : szivünk egész lelkesedésével 
magasan fogjuk lobogtatni képviselőjelölti zászlaját, bizto-
sítván mélyen tisztelt uraságodat, hogy híveinknél is hat-
ványozott buzgalommal minden befolyásunkat oda irányo-
zandjuk, miszerint zászlaját győzelemre vinni segítsék. 
Kik egyébiránt honfiúi tisztelettel vagyunk 

Mélyen tisztelt uraságodnak 
alázatos szolgái : 

(Következnek az aláirások.) 
Zsemlics I. 
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V E G Y E S E K . 
— Személyzeti. Ó felsége Szabó István győri kano-

noknak a boldogságos Szűzről nevezett tormovai czimzetes 
apátságot és Trichtl József szinte győri kanonoknak a szt. 
Istvánról nevezett bozóki czimzetes prépostságot adomá-
nyozta. 

— Kitüntetés. A szentatya Kuncz Lászlót, a székes-
fehérvári püspök ő mlgának titkárát, pápai kamarássá s 
Nyirák Sándor püspöki szertartót tiszteletbeli káplányjává 
nevezte ki. 

— Halálozás. T. Acsay Kajetán cziszterczirendi szép-
reményű fiatal tanár élte 27-ik, áldozársága 3-ik évében 
harmadfélévi szenvedés után a haldoklók szentségeinek 
ajtatos felvétele után június 5-én meghalt Előszálláson. Az 
örök világosság fényeskedjék neki. 

— Beküldetett : 1) Liliomszálak a boldogságos Szűz 
életéből. II füzet, 1872. Eger, az érseki lyceum nyomdájá-
ban. E gyönyörű müvet a tudós szerző Nogall János nagy-
váradi kanonok iir csak kézirat gyanánt adta ki ; azért ki 
megszerezni óhajtja, forduljon a t. szerzőhez. 2) Répássy 
János költeményei, Eger, 1872 az érseki lyc. könyvnyom-
dában, Ara 1 f. 50 kr. 3) Ébresztő szózat Magyarország 
kath. választóihoz, az Ötpontu kath. programmot fejtegető 
népies politikai versezet, irta és a pesti kath. politikai ka-
szinóban 1872 május 19-én felolvasta Lonkay Antal, Pest, 
1872, Hunyadi-Mátyás-kÖnyvnyomdai intézet. 

— Jekelfalusy Vincze székesfehérvári püspök ő mlga 
roncsolt egészségének helyreállítására Ischia szigetnek vul-
kanikus fürdőit használja, honnan julius vége felé haza jő 
s ha Isten egészségének kedvez, megyéjében a bérmálás 
szentségét fogja kiszolgáltatni. Engedje a jó Isten, hogy ő 
mlgát teljes egészségben üdvözölhessék hivei. 

— Az „Üstökös" egy képet hoz junius 9-iki számában, 
mely teljes figyelemre méltó. Pulszki van ábrázolva mint 
szabadkőműves, kezében a kalapács, melyet egy halálfőn 
nyugtat, jobb lábával egy koronán, ballal a kereszten. így 
ismerik a szabadkőművességet az Üstökös szerkesztői iro-

dájában, hol talán szabadkőművesek is vannak. Ezen ábrá-
zolás eleget mond. S mégis vannak, kik e társulatot ártat-
lannak mondják. Elmélkedjetek. 

— A müncheni s bécsi városhatóság ez évben nem-
csak maga maradt el az úrnapi körmenetről, hanem még a 
költségek fedezésére évenkint fizetni szokott Összeget is 
megtagadta, sőt a bécsi városhatóság a külvárosi oltáro-
kat, melyek e czélból a hatóságnál le vannak téve, se adta 
ki. Se baj. A lakosság fedezte a költségeket mind a két 
városban, Bécsbon maga állított uj oltárokat. Nálunk Pesten 
az oltárokat egyes hívek állítják fel, a költségeket az illető 
templomok viszik, de a körmenetekről a városhatóság már 
elmaradt, kivéve a hatóságilag rendelt templomgondnokot 
a tanács kebeléből. De ez évben az egyetem is elmaradt 
százados szokás s a cultusminister egyenes rendelete da-
czára. Meglátjuk, fog-e tudni a minister rendeletének 
sanctiót adni ? Münchenben a nép rendkivüli sokaságban 
vett részt, sőt a két tanuló-egylet, a „Marcomannia" és 
„Walhalla" is testületileg zászlójával megjelent, mi miatt 
az egyetemi s egyéb tanuló ifjúság kikapja magáét a libe-
rális lapokban. Párisban roppant tömeg látogatta az nap a 
templomokat. A többi franczia városokra nézve a minister 
rendelete oda ment ki, hogy a körmenetek megtarthatók 
mindenütt, csak ott nem, hol a másvallásuak türelmetlen-
sége e miatt zavarokra adhatna okot. 

— Az olasz koronaörökös Humbert herczeg nejével 
együtt Berlinben volt s a porosz koronaörökös gyermekét 
vitte keresztvízre. Ez által az olasz-porosz szoros szövetség 
alkalmasint megnyerte a végszentesitést. Látható ebből, 
mit várhat a katholicismus e két országban. — Homo pro-
ponit, Deus disponit. Az „Osservatore Romano" erre azt 
mondja : A kath. hierarchia s papság mind a két államban 
az állam ellenségeül tekintetik, melyet minden módon s 
eszközzel elnyomni kell. Erre szövetkezik e két legújabb 
birodalom. Tudhatja tehát mindenki, mit kell tőle várnunk." 

— A csőcselék Rómában junius 7-én a La Frusta 
kath. lap nyomdáját megtámadta, a munkásokat összeverte, 
szétkergette s a mi csak kezébe került, azt összerombolta. 
A kár nagy. Csendőr természetesen ily alkalmakkor nem 
mutatkozik. Igy illustráltatik az olasz szabadság. 

— A szentatya az árvíz által károsult csehországiak 
nyomorának enyhítésére 5000 frtot küldött. 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk ez évi második félévére Istenbe vetett bizalommal ezennel előfizetést hirdetünk. Azt 

hiszszük ugyanis, hogy az eszméknek mostani harczában a katholikus lapokat minden áron fen kell 
tartani s bennük s általuk küzdeni a helyes, a katholikus, az egyházi, elvek diadaláért. E küzdelem a 
majdnem átalános elhagyatottság napjaiban terhes, de dicső, mert az igazságért vívatik, Él bennünk azon 
szilárd meggyőződés, hogy c s a k egyházunk elvei, azon elvek, melyeket a magisterium Petro-aposto-
licum hirdet, képesek az emberi társadalmat boldogitani s azért ezen elveket fennen hangoztatni meg nem 
szűnünk. Felkérjük ezennel teljes tisztelettel s bizalommal t. előfizetőinket előfizetéseik megújítására, 
valamint mindenrendű t. ügybarátainkat a támogatásra. 

„Domine, in nomine Tuo jactabo retia." 
Pest, 1872-ik év junius 12-kén. Cselka Nándor. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

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



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

KATH. EGVHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k, 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkeszt5nél (terézvá-
rosi plébánián) s Eoosi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

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

3 22-én 4 9 . I. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . AZ imakönyvekről. — A „Re-
versurus" bulla. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Az imakönyvekről. 
Anélkül, hogy annak tüzetes fejtegetésébe bo-

csátkoznánk, mi legyen az ima és hogyan kelljen 
imádkozni? legközelebb az imakönyvekről akarunk 
szólni, de nem ugy, mintha régibb és ujabb ima-
könyveinknek részletes bírálatát óhajtanánk nyilvá-
nítani, jóllehet tapasztaljuk az enemü kiadványok 
szaporodását s valamint egyiknek másiknak ajánla-
tára hajlamot, többeknek elitélésére pedig sürgető 
parancsot, érezünk belsőnkben és látjuk a szegényes 
vagy pazar fénynyel kiálliíott müveket, melyek 
leggyakrabban csupa nyerészkedési czikkekül tűn-
nek fel előttünk: mégis mindezekről, miként fentebbi 
kimondott szándokunk jelzi, értekezni nem fogunk. 
Meglehet, hogy alább következő soraink ébresztőül 
szolgálandnak egynémely gondolkodó főnek, misze-
rint az imakönyvek felett igazságos törvényt tartson, 
mit mi ezennel nem teszünk, csupán azt jegyezvén 
meg, hogy az „imakönyv" néven értjük a szent 
énekek gyűjteményeit is, melyek néha imakönyvek-
hez csatolvák, néha önálló müvek gyanánt kínál-
koznak. 

Az imakönyvekben előforduló szövegnek első 
és főfőzsinórmértékül szolgáljon azon magasztos ima, 
melyet maga az Isten fia, a mi urunk s Üdvözítőnk 
Jézus Krisztus, szerzett s melyre az azért esedező 
apostolokat önmaga tanítani kegyeskedett s megírva 
találtatik szent Máté apostol és evangelista evange-
liomos könyvének 6-ik részében 9 — 13-ik verseiben. 
Az Ur imája rövid és világos egyszerűségében szint-
úgy, mint mélységes érzelemdiís alakjában, ama fel-
séges mintakép, melyhez az imának, hogy jó legyen, 
illenie, melylyel az imának, ha a mértéket megütni 
akarja, megegyeznie kell. Ez a mérvessző, melytől 

ha az úgynevezett ima elüt, már imának nem mond-
ható. 

Nem parancsolá édes Üdvözítőnk, hogy épen 
csak ezen ő szerkesztette imát használjuk vagy hogy 
ennél se hosszabbat, se rövidebbet, ne alkalmazzunk, 
valamikor ajtatoskodni szándékozunk; mert hiszen 
ő maga is különféle eseteiben ') különféleszólamu 
könyörgéssel fordult mennyei Atyjához s a fenidé-
zett imaminta kijelölésénél se mondotta „ezt," hanem 

végezzétek, a szentírási szöveg bizonyitása 
szerint: „Ti tehát így imádkozzatok : Mi Atyánk sat. 

Távol van tehát tőlünk, hogy a kurta röpimá-
kat kárhoztassuk, ha azok velős és érzelemteljes fo-
hászt foglalnak magukban; sema hosszabb imáknak 
ellenei nem vagyunk, minthogy az ajtatos szívnek 
gyakorta szükséges éleményül szolgál a szent buz-
dulásoknak tartósabb ömledezése, mely párosulva 
lelki gyakorlással és elmélkedéssel hosszabb időt 
igényel, de több szellemi gyümölcsöt is terem. 

De határozottan ellene szólunk az üres szósza-
poritásnak, a pöffeszkedő és czifránál czifrább, csu-
pán fület csiklandoztató, imaszövegnek, mely a szi-
vet üresen hagyván nem egyéb puszta hangnál s 
hogy mégis imának lássék, el van tarkitva a nem 
magyaros számtalan oh! oh! felkiáltásokkal. Ott 
díszeleghet az ima- és énekkönyvön czimül, tán in-
kább czégerül, valamely kép vagy e szavak: „igen 
foganatos, igen ajtatos, igen szép," ima vagy ének ; 
lehet függelékében a nagy igéret, hogy eme meg 
ama kegyelem, ilyen mégolyan áldás, adatik annak, 
ki elmondja; mi magát a szöveget mérjük az Ür 
imájához, kérdezvén : váljon összevág-e a kettő? s ha 
nem, akkor elitélte maga magát a bár mily szépen 
vagy rútul hangzó ima és ének, mely megvételül 
kináltatott. 

») Máté 14. és 26. r . Márk 1. 6. 14. r. Luk. 3. 5. 6. 9. 
11. 22. Ján . 17. r . sat. 
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Talán azt véli a jámbor olvasó, hogy értekezé-
sünk éle az úgynevezett ponyvairodalmi termékek 
ellen irányoztatik. Épen ellenkezőleg. Mi a ponyva-
irodalmat fentartandónak mondjuk, mert a szegény 
embernek ez a könyves boltja és óhajtjuk, bár a vá-
sárokon árulgatók ponyváin ne csupán apró füze-
tecskéket, hanem tetemesebb műveket, is láthatnánk, 
például evangeliomi szent szakaszokat, 2) Kempis 
Tamás Krisztus követését, 3) kisebb nagyobb jó 
imakönyveket, Goffine épületes könyvét 4) meg a 
szent-istván-társulati már megjelent népies és dicsé-
retesen nyilvánult határozat folytán utóbb kiadandó 
füzeteket, mire nézve igénytelen véleménynyel bá-
torkodunk a n. t. lelkesz és segédlelkész urakat ille-
tőleg fellépni. 

Tudják ők, valamint mi, de talán jobban, mint 
mi, hogy a nép, miként a gyermek, az újnak örül; 
tehát ezen hajlamot felhasználva, ki lehetne hirdetni 
a népnek kezébe való tisztességes kiadványoknak 
megjelenését, azt is emiitvén, hogy kinél? helyben-e 
vagy a szomszéd faluban ? ilyen s ilyen áron kapha-
tók. Igy a lelkész urak egyszerű szava lassankint el-
töltené a hiveket jó imakönyvekkel vagy imaköny-
veiket jó imákkal, énekekkel. Ha papja nem törődik 
a jó olvasmánynyal és néhány szót sajnál hiveitől, 
majd elmegy az illető a legközelebbi vásárra s első 
kérdése, midőn a ponyvairodalmi ponyva előtt meg-
állapodik: „van-e valami szépuj imádság vagy ének 
v^gy istoria?" „Van bizony," feleli a ponyvás; 
„ime itt legújabb a szent levél, itt meg a zsidóból 
lett disznó, ezek legeslegujabbak; de nem is adhatom 
szokott áron, mert alig tudok eleget nyomatni." 

Ime, az imakönyvekről tevén szót kezdetben, 
immár a beléjük rakatni szokott nyomtatványokról 
is szólhattunk. Elmondottuk egyszerűen igénytelen 
nézetünket s nem kétkedünk az üdvös eredmény 
felett, ha e részben a kívánatos egyetértés, közremű-
ködés, katholikus népünknél egyenlő eljárás szerint 
kiván hatni. Gyujtsunk csak világot népünknek, ne-
hogy valaki mondhassa: hátra vagyunk. „Igen — 
úgymond a szelidlelktí Sambuga, gyujtsunk a kö-
zönséges embernek is világot, de szentelt legyen az." 

2) Legújabban kiadatott olcsó áron Egerben, de kár, 
hogy igen apró nyomtatás és az Űrnapra szóló evangelio-
maink nincsenek benne. 

3) Nálunk a fordítás készül, de nem lelünk kiadót. 
4) Olcsó, de mégis szép kiadást óhajtunk. 

Záradékul még az örökké elmés Jean Paul 5) 
német írónak szavait idézzük: 

Az imakönyvekről. 
„Nem ismerek könyvet, melyet nehezebb készíte-

ni és roszabbul készíttetnék, mint az imakönyv. Tíz-
szerte nyomorúbban magasztaltatik és kéretik az Is-
ten, mint valamely fejedelem és senki a szeretetet nem 
vallja úgynevezett istennőjének oly sületlenül, mint 
(itt) az istenségnek. Kezébe veszi tollát az imakönyv-
csináló és iires óráiban kidolgozza a különféle imá-
kat vevőinek számára, gyakran este reggeli imát 
vagy vidám hangulatban imát, a szükség idejében 
használhatót és könyörgést és a Végtelen előtt 
végzendő ajtatosságot kinek kinek kezére játszsza 
az, aki az ima készitésekor kevesebbet vala ön-
magánál, mintsem vevőjénél s az olvasónál. — — 
Önmagamat felharagitom, de csöndesen kérdezem 
mégis : váljon az imairó nem szerepel-e költész 
módjára, aki imákat visz a színpadra, melyek 
a keresztény érzelmet — nem úgy, mint a gö-
rögöknél — mindenkor sértik? 

Átalában mi is álljon az imakönyvben? — Elő-
ször eemmi imák, de másodszor azokhoz való készü-
letek; estére, reggelre, különféle viszonyokra, nézve 
imádságba gyűjtessék az idegen szív és felszentel-
tessék, de azuíáu maga csinálja azokat; a könyv 
csupán harangocska legyen a halmon, legyen elő-
szombat a belső szombathoz. A nyomtatott imák 
olvasása, melyek az olvasót állapota esetleges való-
ságainak ellenére,például, komor napon örömet,vidám 
napon vigaszt, kérni kényszeritenék, ahelyett, hogy 
figyelmet keltene, inkább szórakoztat, sőt csak az 
idegen szavak kisérése és felfogása is eltávolit a ben-
ső munkálkodástól és ajtatossági szemléléstől. Csu-
pán ettől függ minden, a szavaktól pedig oly kevés, 
hogy a katholikusok latin imákat, az izraeliták zsi-
dót — jóllehet mindkét nyelv érthetlen előttük, — 
mégis szivből és épen ezért kevesebb szórakozással 
végeznek." 

Protestáns férfiútól valóban emlékezetes és sok 
részben megszívlelendő nyilatkozat. 

Szóljon e tárgyhoz minél több imádkozni és 
imádkoztatni szerető és győzzön, ami jobb. 

•Jáky Ferencz. 

5) Jean Pauls sämmtliche Werke 59-er Band pag. 78. 
über die Gebetbücher. 
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A „Reversurus" bulla. 

Utolsó időkben ezen bulla igen sokszor emlittetett s 
azért érdokesnek találtuk azt tisztelt olvasóinkkal közölni. 

P I U S E P I S C O P U S 
S E R V U S S E B V O R Ü M D E X 

ad perpetuam rei memóriám. 
Reversurus ex hoc mundo ad Patrem Unigenitus Dei 

Filius, Ecclesiae suae divinam ordinationem ita constituit, 
ut, quemadmodum B. Leo PP. I. decessor Noster monuit, *) 
cum inter beatissimos Apostolos in similitudine honoris 
quaedam fuerit discretio potestatis omniumque par esset 

el ectio, uni tarnen, scilicet Brno Petro, datum fuerit, ut 
ceteris praemineret. Huic enim soli a Christo Domino su-
prema potestas fuit attributa pascendi nedum agnos, verum 
et oves, hoc ost regendi et gubernandi universam Eccle-
siam, ut iam in grege Christi non sit, qui Petrum Pasto-
rem non agnoscat. „De qua forma, ut ait idem B. Leo, 
Episcoporum quoque est orta distinctio et magna disposi-
tione provisum est, ne omnes omnia sibi vindicarent, sed 
essent in singulis provinciis singuli, quorum inter fratres 
haberetur prima sententia; et rursus quidam in maioribus 
urbibus constituti sollicitudinem susciperent ampliorem, 
per quos ad unam Petri Sedem universalis Ecclesiae cura 
conflueret et nihil umquam a suo Capite dissideret." Qui-
bus sane verbis Metropolitarum ac Patriarcharum ecclesia-
stica institutio aperte designatur. 

Hinc factum est, ut in iis tantum amplioribus urbibus 
patriarchalis dignitas antiquitus constiterit, quarum eccle-
sias B. Petrus fundaverat. Hinc factum est, ut Patriarchis 
ipsis vix electis nil magis cordi fuerit, quam confirmationis 
litteras ab hac B. Petri Sede obtinere, per quam sciebant, 
largiente Domino, omnium solidari dignitatem sacerdotum 
et ab eadem ipsam patriarchalem auctoritatem promanare. 
Hinc factum est, ut graviores ac difficiliores causae tam 
fidei quam disciplinae ad eamdem Sedem deferrentur, quae 
sola cunctas haereses, etiam ante conciliorum generalium 
definitiones, auctoritate sua interemit et universalis Eccle-
siae disciplinae, cum opus fuit, latis etiam legibus, provi-
dissime consuluit. Atque hanc constitutionem semper in 
Ecclesia fuisse religiosissime custoditam universalium con-
ciliorum acta, SS. Patrum institutiones atque universae 
Ecclesiasticae históriáé monumenta tam perspicue demon-
strant, ut nemo ante funestissimum Orientis schisma prae-
sumpserit hanc supremam Romanorum Pontificum auctori-
tatem in dubium definite revocare. 

Etsi autem schisma illud omnes ferme Orientales ec-
clesias ab unitatis centro divulserit, haud tarnen potuit 
hanc veritatem catholicam in Ecclesia obscurare vel sal-
tem ex Orientalium animis penitus eradicare. Etenim prae-
terquam quod innumerabiles gentes in agnitionem veritatis 
ex idololatriae vel haereseos tenebris vocatao ad hanc Ro-
manam Ecclesiam propter potiorem principalitatem undi-
que convenerunt aliaeque in dies conveniunt, ipsae etiam 

') Epist. ad Anastasium Thessalonicen. 

Orientalium ecclesiae, quoties ad bonam frugem, divina 
aspirante gratia, reversae sunt, primatum nedum honoris, 
verum et iurisdictionis, B. Petro Eiusque in Romana Ca-
thedra successoribus a Iesu Christo Domino Nostro attribu-
tum solemniter professae sunt. Quem primatum, licet a ve-
tustioribus etiam Conciliis et ab universa Ecclesia semper 
agnitum et summo in honore habitum, oecumenica Synodus 
Florentina, in qua Grraeci sacrorum Antistites cum Latinis 
convenere, solemni dogmatico decreto asseruit, ut magis 
magisque inexcusabiles fierent, qui tam perspicuam verita-
tem vellent inficiari. 

Atque utinam hoc Fidei christianae dogma Oriontales 
Antistites constanter tenuissent ! Neque enim eorumdem ec-
clesiae in misarrimam illam conditionem cecidissent, in qua 
post conflatum vel instauratum schisma versantur. Siqui-
dem praeter asperrimas calamitates, quae earumdem de-
fectionem ab hac Apostolica Sede consecutae sunt, etiam 
vigor canonum et ecclesiasticae disciplinae honestas et 
sacrae hierarchiae ordo et maiestas apud eas miserrime de-
feteerunt. Et inscrutabili Dei iudicio factum est, ut Antisti-
tes earumdem ecclesiarum, qui Supremi Ecclesiae Pastoris 
divinitus institutam auctoritatem contempserunt, laicorum, 
quin et infidelium, iugo premantur, ut neque ordinaria atque 
immediata Episcoporum iurisdictio in suas dioeceses, neque 
Patriarcharum in suos Episcopos canonica auctoritas sarta 
tecta manserit, quos contra monitum Apostoli suis cleris 
praeter canonum statuta dominantes clerus ipse ac populus 
contra eorumdem canonum statuta vel a sua dignitate deii-
ciunt vel eidem renunciare nunquam satis lugendo exem-
plo audacter compellunt. 

Tantam infelicitatem Orientalium ecclesiarum mise-
rati Romani Pontifices praedecessores Nostri nihil intenta-
tum reliquerunt, ut aberrantes oves in unicum Christi ovile 
reducerent. Quod assequi conati sunt plurimis datis ad 
Orientales litteris etiam encyclicis, Conciliis etiam genera-
libus celebratis ac potissimum missis ad Orientales piagas 
Apostolicis viris, quorum sudore, laboribus atque aerumnis, 
vineae illae olim florentissimae tandem aliquando reflore-
scerent. Quod si curis atque laboribus cumulate non respon-
dit fructus, haud tarnen res in irritum cessit, siquidem 
multi agnito errore, schismate eiurato, ad Ecclesiae unita-
tem reverti festinaverunt, quos inter, ut caeteros hic prae-
tereamus, Armenii recensendi sunt. Etsi autem propter hu-
manam infirmitatem, hominum nequitiam ac temporum 
acerbitatem, haud semel eorum Antistites in errorem reversi 
fuere, ex ipsis tarnen Armenis non defuerunt praeclarissimi 
viri, qui divina ope suffulti catholicam veritatem et unitatem 
restituendam curarunt. Talis fuit Abrahamus Petrus Pri-
mus, quem multis aerumnis pro catholica fide probatum Be-
nedictus PP. XIV. decessor Noster Patriarcham Ciliciae re-
nunciavit, quem deinde non interrupta Patriarcharum serie s 
huic Apostolicae Sedi firmiter adhaerentium subsequuta est. 
Praeclarum quoque fidei specimen exhibuerunt Armeni 
Constantinopolim finitimasque provincias incolentes, qui li-
cet persecutionibus exagitati, addoci tarnen nunquam po-
tuere, ut a catholica fide recederent, pro qua asperrima 
quaeque perpeti non dubitaverunt. 

Placuit tandem Omnipotenti Deo hisco malis finem 
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imponere, qui dans vocem virtutis inclytis christianorum 
Principum Legatis, eam mentem summo Turcarum impe-
rátori iniecit, ut catholicos Armenios a schismaticis omnino 
separaret eosque ab omni, qua antea tenebantur, erga schi-
smaticum Patriarcham suhiectione, obedientia parendique 
obligatione, vel sacris vel civilibus in rebus, perpetuo exi-
meret. 

Tunc roddita catholicis Armeniis ecclesiastica liber-
tate, piacúit sa. mem. Pio Papae Octavo decessori Nostro 
Primatialem atque Archiepiscopalem Armeniorum Sedem 
Constantinopoli erigere Apostolicis litteris Q u o d i a m d i u 
die sexta Iulii anno Domini millesimo octingentesiino trige-
simo sub annulo Piscatoris expeditis oamque huic Beatissimi 
Petri Cathedrae arctius coniungere, ut quo magis illi adhae-
reret, eo íirmius et fructuosius in catholicae veritatis pro-
fessione permaneret atque proficeret. In Petro enim, uti iam 
memoratus Sanctus Leo 2) docuit, omnium fortitudo solida-
tur et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, 
quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apo-
stolis caeteris conferatur. 

Re autóm catholica per memoratae Sedis Primatialis 
institutionem sic opportune constituta, potuimus Nos post 
aliquot annos episcopales quoque Sedes erigere, 3) quarum 
Antistites Constantinopolitano Armenorum Archiepiscopo 
Primati suffragarentur. Quin etiam Hispahanensem Arme-
nium Episcopatum, extra fines Constantinopolitanae eccle-
siasticae provinciáé in Perside a nobis erectum, eiusdem 
Primatis suffraganeum provisoria ratione decrevimus, 4) do-
nee catholicorum numero, Deo iuvante, adaucto opportu-
niori ratione providere liceret. 

Etsi vero tam feliciter Armenis Constantinopolitanae 
provinciáé consultum fuisset, iisdem tamen satius esse vido-
batur Primatialem Constantinopoleos et Patriarchalem Ci-
liciae Sedes in unum coniungi : quam unionem a fel. rec. 
Gregorio Papa Sextodecimo etiam Praedecessore Nostro et 
a Nobis praefati Armeni non semel efflagitaverunt. Sed gra-
ves iustaeque causae obstiterunt, quominus haec eorum vota 
possent expleri. Novissime autem post obitum bo. me. Gre-
gorii Petri Octavi postremi Ciliciae Patriarchae Episcopi 
eiusdem Patriarchatus synodaliter convenientes ad Succes-
soris electionem peragendam in eamdem sententiam deve-
nerunt atque huic fini assequendo Venerabilem Fratrem 
Nostrum Antonium Hassun hactenus Archiepiscopum Pri-
matem Armenorum Constantinopoleos in Patriarcham Cili-
ciae elegerunt seu postulaverunt, Nos humillime obsecran-
tes, ut nedűm hanc electionem confirmare, verum et memo-
ratam coniunctionem earumdem Armeniarum Sedium in-
dulgere dignaremur et hac ratione Catholicis Armeniis 
decus atque ordinem unitatis tam quoad iurisdictionem, 
quam circa disciplinam, tribueremus. 

Re itaque per Venerabiles Fratres Nostros Sanctae 
Romanae Ecclesiae Cardinales Congregationis christianae 
Fidei propagandae pro orientalium Ecclesiarum negotiis 
praepositae accurato examine perpensa, Nos Armeniorum 
votis annuendum esse censuimus. 

2) Serm. 3. in Anniver. Assumpt. suae. 
») Litt. Apostol. Universi 30 April. 1850 — Assidua 9 Maii 1865. 
4) Litt. Apostol. Ad Supremum 30 Aprilia 1850. 

Quapropter, exorato ad tanti momenti negotium defi-
niendum divinae gratiae praesidio, ad laudem et honorem 
Omnipotentis Dei et SSmae Genitricis Dei Mariae sine labe 
conceptae ac Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, nec non 
in catholicae Fidei exaltationem, Apostolica, qua pollemus 
in universam Ecclesiam, auetoritatj, tenore prasentium ex-
tinguimus et abolemus titulum Primatialem atque Archie-
piscopalem, quo memoratus Pius'Praedecessor Noster supra 
dictis Apostolicis litteris Armeniam Constantinopolitanam 
Ecclesiam decoravit. Deinde pari auctoritate Constantinopo-
litanam Ecclesiasticam Armenorum provinciám Patriarcha-
tui Ciliciae perpetuo unimus mandantes, ut novus Patriarcha 
eiusque successores titulo fruantur Patriarcharum Ciliciae 
Armenorum, ut iidom in Urbe Constantinopolitana resideant 
eamdemque Constantinopolitanam ecclesiam ordinaria iuri3-
dictione gubernent. Volumus autem, ut praedictus Patriar-
chatus iisdem limitibus coerceatur, quibus Ciliciae Patriar-
chatus et Primatiatus Constantinopolitanus in praesentiarum 
conti nentur. 

Quo vero haec ferme nova Patriarchatus Armenii con-
stitutio in bonum cedat animarum atque ut gravissima 
damna, quae ex iccerta vel minus apte constituta ecclesia-
stica disciplina soient derivari, propulsentur atque arceantur : 
motu proprio, certa scientia ac de Apostolicae potestatis 
plenitudine praecipua quaedam eiusdem disciplinae capita 
(salvis tamen ritibus Orientalium a Sanctis Patribus insti-
tutis et ab hac Apostolica Sede probatis) in memorato Pa-
triarchatu perpetuis futuris temporibus inviolabiliter obser-
vanda tenore quoque praesentium constituimus atque san-
cimus. 

Ac primo quidem praetensum quoddam capitulum, 
quod ante triennium a nonnullis Armeniis presbyteris pri-
mo expetitum, defunctus Patriarcha Gregorius Petrus Octa-
vus anno Domini millesimo octingentesiino quinquagesimo 
primo, uti accepimus, illegitime erexerat, cui etiam quae-
dam praetensa iura seu privilégia attributa fuerant episco-
pali, quin et patriarchali, dignitati iniuriosa itemque alia 
praetensa capitula, si quae fortasse intra fines eiusdem Pa-
triarchatus, uti supra, instituta sint, praedicta Nostra Apo-
stolica auctoritate abolemus prohibentes, ne in posterum 
similia capitula in Armenio Patriarchatu umquam institu-
antur. 

Vacante Sede Patriarchali nemini unquam, qui epi-
scopali charactere non fulgeat, fas sit suffragium ferre in 
electione Vicarii, qui vacantem Patriarchatum gubernet 
atque administret. 

In electione autem Patriarchae solis Episcopis ius erit 
suffragii ferendi, exclusis omnino clericis et sacerdotibu3, 
qui episcopali charactere non polleaut. Nemo vero laicorum 
in eadem electione semet inserere ullamque partem possit 
habere quovis quaesito colore vel praetextu. 

Porro, electum Patriarcham neque, uti aiunt, inthro-
nizari, neque ullum ius aut iurisdictionem, ne procuratorio 
quidem aut vicario nomine vel titulo, in Patriarchatum ha-
bere volumus, nisi prius eiusdem electio seu postulatio a 
Nobis vel a Romano Pontifice pro tempore existente fuerit 
admissa et de more confirmata atque Apostolicae litteraa 
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confirmations eiusdem fuerint expeditae, sublata qualibet 
contraria consuetudine. 

Eidem Patriarchae, quamvis ab Apostolica Sede, uti 
supra, confirmato, non licebit Episcopos consecrare, nec 
convocare concilium, nec chrisma conficere, neque ecclesias 
dedicare, nec clericos ordinäre, antequam ab Apostolica 
Sede sacrum Pallium obtinuerit. 

Praedicto autem Pallio Patriarcha uti tantum poterit 
in Missarum solemniis intra fines et in ecclesiis sui Patriar-
chatus sequentibus dumtaxat diebus : videlicet in Nativitate 
Domini Nostri Iesu Christi, in festis Sancti Stephani Pro-
tomartyris, Sancti Ioannis Apostoli et Evangelistae, Cir-
cumcisionis Domini, Epiphaniae eiusdem, Dominicae in 
palmis, Feriae quintae in Coena Domini, Sabbati Sancti, 
Dominicae Resurrectionis cum duobus sequentibus diebus, 
Dominicae in Albis, Ascensionis Domini, Dominicae Pen-
tecostes, Sacratissimi Corporis Christi, nec non in quatuor 
festivitatibus Beatae Mariae semper Virginis, videlicet Pu-
rificationis, Annunciationis, Assumptionis et Nativitatis eius-
dem, quibus, id humillime postulante praefato Venerabili 
Fratre Nostro Antonio Hassun electo seu postulato Patri-
archa Armenorum Ciliciae, addimus festum Immaculatae 
Conceptionis eiusdem Dei Genitricis Mariae ; item in festis 
Nativitatis Sancti Joannis Baptistae et Omnium Sanctorum, 
noc non in festivitatibus oiûnium Apostolorum, in dedica-
tiono ecclesiarum, in praecipuis ecclesiae suae festivitatibus, 
in ordinationibus clericorum, in consecrationibus Episcopo-
rum et Virginum atque in diebus anniversariis tam conse-
crationis suae, quam dedicationis ecclesiae. 

Sacra limina Beatissimorum Apostolorum Petri et 
Pauli singulis quinquenniis Patriarcha personaliter et per 
se ipsum visitabit Romanoque Pontifici pro tempore exi-
stenti rationem reddet do toto suo pastorali officio ac de 
rebus omnibus ad Patriarchatus sui statum pertinentibus 
eiusdemque monita et mandata humiliter excipiet ad dili— 
gentissime exequetur. Possessiones vero pertinentes ad ec-
clesiam vel mensam suam sive ad alias quascumque eccle-
sias vel loca pia sui Patriarchatus non poterit idem Pa-
triarcha vendere aut donare vel oppignorare aut de novo 
infeudare vel alio quocunque modo alienare, neque assen-
tiri, ut a quovis alienentur, inconsulto Romano Pontifice, 
secundum formain iuramenti, quod electi Patriarchae Orien-
tális ritus in sua promotione emittere tenentur. 

Verum nihil magis animum Nostrum sollicitât atque 
angit, quam provida Episcoporum electio, a qua praecipue 
pendent félicitas populorum, ordo ecclesiasticae disciplinae 
atque aeterna animarum salus. Animo igitur assidue reco-
lentes, quod sanguinem ovium Christi, quae peribunt ex 
malo regimine pastorum negligentium et sui officii imme-
morum, de manibus Nostris sit requisiturus Dominus No-
ster Iesus Christus, qui humilitati Nostrae universae Eccle-
siae, quanta ilia est, regimen et sollicitudinem demandavit, 
ea, quae sequuntur, circa electionem Episcoporum Armenii 
Patriarchatus pro Apostoliéi Nostri ministerii officio ac de 
Nostrae potestatis plenitudine tenore praesentium statuimus 
atque decernimus. 

Quoties aliquam dioecesim memorati Patriarchatus 
vacare continget, Patriarcha quamprimum synodum indi-

cet universorum Episcoporum eiusdem Patriarchatus; quo 
facto ab eodem Patriarcha et Episcopis synodaliter con-
gregatis très idonei ecclesiastici viri, collatis consiliis, Ro-
mano Pontifici pro tempore existenti proponantur, ut ex 
illis digniorem et magis idoneum eligere et vacanti Episco-
pali sedi providere possit. Non dubitamus autem, quin iidem 
Episcopi dignos ac vere idoneos viros proponere studeant, 
ne umquam cogamur Nos vel successores Nostri pro eiusdem 
Apostoliéi ministerii officio alium, licet ab eis non proposi-
tum, Episcopali dignitate augere et vacanti Ecclesiae prae-
ficere. Quod si propter instantem necessitatem aut itineris 
longitudinem universi Episcopi ad synodum, uti supra, a 
Patriarcha indictam accedere non poterunt, très saltem Epi-
scopi propriam dioecesim cum iurisdictione habentes una 
cum memorato Patriarcha in eamdem synodum omnino 
conveniant, absentibus ternariam suam propositionem scri-
pto significantibus. Volumus autom, ut universa acta eius-
dem Synodi ad praefatam Congregationem de Propaganda 
Fide Orientalium ecclesiarum negotiis praepositam per No-
strum et huius Sanctae Sedis Apostolicum Delegatum trans-
mittantur, ut diligenti primum trutina ab eadem Congre-
gatione expensa. demum Nostro et successorum Nostrorum 
iudicio subiiciantur. 

Dum autom haec pro Armeniorum Antistitum electione 
decernimus, haud obliviscimur reliquorum Patriarchatuum 
ritus Orientalis, pro quibus etiam hoc gravissimum do Epi-
scoporum electione negotium quamprimum moderandum cu-
rabimus, uti iam venerabilibus Fratribus Nostris Patriar-
chis Maronitarum et Melchitarum aliisque Orientalibus 
Praesulibus Romae in praesentia commorantibus palam edi-
ximus. 

Haec volumus, praecipimus atque mandamus, decer-
nentes irritum atque inane, si quid contra praemissa a quo-
libet quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit 
attentari ac reservantes Nobis et successoribus Nostris ea in 
posterum sancire, quae in memorato Ciliciae Patriarchatu 
pro temporum, locorum ac personarum rationibus magis in 
Domino expedire dignosceutur. 

Decernimus quoque praesentes Nostras litteras semper 
et quandocumque validas et efficaces fore suosque plenarios 
et integros effectus sortiri et obtinere et ab omnibus, ad 
quos spectat, inviolabiliter observari debere, quin ullo um-
quam tempore ex quocumque capite vel causa de subreptio-
nis vel obreptionis aut nullitatis vitio vel de Nostrae inten-
tionis defectu notari aut impugnari possint ; sicque et non 
aliter per quoscumque iudices ordinarios vel delegat03 qua-
vis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet qua-
vis aliter iudicandi et interpretandi facilitate, iudicari et 
definiri debere. 

Non obstantibus Nostra et Cancellariae Nostrae Apo-
stolicae regula „De iure quaesito non tollendo" ac quibus-
vis aliis etiam in synodalibus, provincialibus, generalibus 
univergalibusque Conciliis editis constitutionibus et ordina-
tionibus Apostolicis; dictarumque ecclosiarum Patriarchalis 
Ciliciae et Primatialis Constantinopoleos etiam iuramento, 
confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia rabora-
tis, statutis et consuetudinibus, privilegiis atque indultis et 
litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus et formis ac 
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cum quibuavis etiam insolitis clausulis et decretis concessis ; 
quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus 
pro plene et sufficienter expressis habentes, ad praemisso-
rum omnium et singulorum validissimum effectum latissime 
et plenissime ac specialiter et expresse, nec non opportune 
et valide harum quoque serie motu pari derogamus cete-
risque contrariis quibuscumquo etiam speciale mentione 
dignis. 

Nulli ergo omnino bominum liceat banc paginam No-
strae extinctionis, unionis, abolitionis, constitutionis, pro-
bibitionis, exhibitionis, praescriptionis, praecepti, maudati, 
decreti, voluntatis, intentiouis, reservationis et derogationis 
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem 
hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis 
Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se no-
verit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarna-
tionis Dominicae millesimo octingentesimo sexagesimo se-
ptimo, quarto idus Iulii, Pontificatus Nostri Anno vigesimo 
secundo. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 15. U j j e g y z e t e k a k é p v i s e l ő i 

p r o g r a m m o k h o z. Befejezésül jegyzeteinkhez a képvi-
selőjelölteknek azon neméről vagy fajáról se szabad 
megfelejtkeznünk, kik az előbbiekkel együtt hasonlóképen 
minden jót Ígérnek részünkre, de, azon hitben élvén, hogy a 
liberalismus nem fogja megtagadni őszinte támogatását a 
kath. egyháztól, ha nyilatkozatukban egy szemmel reá is 
pillantanak, elfogadják a liberális iskolától a mily ravasz-
sággal, oly leleményességgel, feltalált megkülönböztetést a 
katholikusok és ultramontánok között, elfogadják a kettő 
között felállított ellentétet, mintha katholikusnak lenni egé-
szen mást jelentene, mint a helyes értelemben vett ultra-
montanismus, mintha kath. ember létezhetnék anélkül, hogy 
egyúttal ultramontán is ne lenne és elfogadva e megkülön-
böztetést, ezen ellentétet, tiltakoznak programmjukban oly 
felfogás ellen, mintha ők ultramontánok lennének és egy-
szerűen katholikusoknak vallják magukat. 

Lehetetlen e tárgyhoz hozzá szólni a nélkül, hogy el 
ne ismerjük a liberalismus ügyességét. Számtalan eszközei 
között, melyeket a kath. egyház megsemmisítésére irányoz^ 
bizonyára nem utolsó helyet foglal el a „divide et vinces" 
elv, melyet hazánkban épen ugy felhasznál és, tegyük 
hozzá, épen oly sikerrel használ fel, mint külföldön ; a ka-
tholikus és ultramontán elnevezés között felállított ellenté-
tet liberális ministerek ma már épen ugy felhasználják az 
egyház ellen, mint akármely országos képviselő, vezér-
czikkiró vagy az iskola porától alig mogszabadult újdon-
dász és e lépre minden gondolkodás nélkül reá monnek azok 
is, kik különbon gondolkodó fejjel vannak a jó Istentől 
megáldva. 

Valljuk be, hogy századunk a sokszoros forradalmi 
törekvések daczára is vagy épen ezért a katholikus hivek 
ragaszkodásának a sz. székhez oly nagyszerű képét szem-

lélte, melyhez hasonlót, kivéve talán a középszázadok egyes 
momentumait, alig találhatunk ; de még itt is nem minden 
alap nélkül lehet azon megjegyzést koczkáztatni, hogy míg 
a középkorban a kifejlett vallásos öntudat mellett ott sze-
repelt a pápáknak a társadalom művelődésére és előhala-
dására oly üdvös befolyást gyakorolt hatalma : századunk-
ban a felébredt vallásos Öntudaton és azon benső hiten 
kivül, hogy a pápa a megtestesült Ige helytartója e földön, 
mi se maradt, mi vonzó erővel birt volna a hívekre nézve; 
a hatalom és fény elenyészett, de a ragaszkodás annál fé-
nyesebb és bensőbb volt. 

E nagyszerű látvány a forradalom romjai közül fen-
maradt liberális fractiónak visszatetszett ; tűrni nem lehe-
tett, hogy a felébredő kath. szellem megszilárdulva teljesen 
száműzze az jgyidőre uralmi teréről már leszorított forra-
dalmi elveket ; sőt, hogy a czél, az egyház megsemmisítése, 
annál biztosabban elérethessék, szükséges volt ugyanazon 
elveket az egyházon belül is elhinteni, szükséges volt az 
elemoket az egyházon belül is megosztaui s ha egyszer az 
egymás ellen zúdított elemek között a harcz kitört, a többi 
önmagától jön: szét fog robbanni az összeforrni készülő ka-
tholikusok tábora, az egyházi szellem elenyészik és készen 
van a liberalismus győzelme az egyház felett. 

E czélból találta fel a liberalismus a megkülönbözte-
tést a katholikus és ultramontán elnevezés között is. Harczra 
van szüksége az egyházon belül, hogy, mint hiszi, biztosan 
czélt érjen; harczra, megosztásra, van szüksége az egyházon 
belül, mert tudja, hogy az egyház egyesitett ereje ellen 
hasztalan lenne minden küzdelme. Tábort kellett szerezni, 
hívőt hivő ellen fegyverezni, az ütött résen könnyebb leend 
részükre is a behatolás. Nevet kellett keresni, e nevet meg-
bélyegezni, a bűn minden nemével totézni, a hivek egy ré-
szét vele megjelelni, mint a társadalomra veszélyeseket, sőt, 
mi fő, magára az egyházra kárhozatosokat, kikiáltani, a 
kath. névvel ellentétbe helyezni és e nevet az ultramontán 
névben feltalálták. 

A felületes vagy kevésbbé gondolkodni szerető elmék, 
elrémülve az ultramontánokra költött bűntettektől, melye-
ket az egyház és állam ellen állítólag elkövettek volna, 
visszautasították a tévesen megbélyegzőnek vélt ultramon-
tán elnevezést, magukat katholikusoknak nevezték, kezdet-
ben nem is álmodva a győzelmet, melyet a liberalismusnak, 
a kárt, melyet az egyháznak, okoznak. A terv sikerült, a 
megosztás megtörtént és ma vannak úgynevezett katholi-
kusok, kik a liberalismus védszárnyai alá menekülve ezek-
kel együtt közösen dobnak minden piszkot az ultramontánok-
nak nevezett katholikus hívekre, kitagadják őket az egy-
házból , nem is gondolva meg, hogy a józan ész azon 
közmondás szerint fog felettük ítéletet mondani, hogy: tár-
sáról ismerhető meg az ember ; és vannak ultramontánok, 
kik visszautasítva a rágalmakat, keresztény béketűréssel 
fogják fel a támadásokat, melyekkel a liberalismus és az 
úgynevezett katholikusok által illettetnek, mert soha és 
semmi más ponton nem támadtatnak, mint támadtatik maga 
az egyház, maga a pápa. Azokhoz tartoznak a többek kö-
zött Döllinger. Anton, Michaëlis, kik mindannyian igénylik 
maguk részére a katholikus nevezetet és a liberálisok által 
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olyanokul elismertetnek ; ezekhez, élükön a pápával, tartoz-
nak mindazok, kik nyilt homlokkal tesznek bizonyságot a 
kath. ogyház igazságai, jogai, mellett, kik nem ismernek 
transactiót ott, hol elvi kérdés forog szóban, mindenkor és 
mindenben a pápa, mint az egyházfejének, példája után in-
dulnak, ki magasztos példájával törhetlenül áll az igazság 
oszlopán, igazságot hirdet mindenkinek s ha netalán e té-
ren egyezkedésre felszólittatik, non possumus két szavával 
válaszol azoknak, kik az igazságot megoszthatónak vélik. 

(Vége köv.) 

SCHVEICZ. A k a t h o l i c i s m u s n a k s z o m o r ú 
á l l a p o t a . Országunknak, ugy látszik, földtani fekvésé-
nél és úgynevezett szabadelvű alkotmányánál fogva azon 
szomorú kiváltsága van, hogy a forradalmároknak válasz-
tott földje legyen, melyen mindenféle antikatholikus elmé-
leteik gyakorlati érvényesítését megkísértik. 

Ezen antikatholikus üzelmeknek első nyilvánulása az 
volt, midőn az aargaui canton 1836-ban a katholikus zár-
dákat eltörülte s azoknak javait confiscálta. A nagytanács 
hiába tiltakozott a szövetségi alkotmánynak ezen önkényes 
megsértése ellen ; az eltörülés fentartatott. 

De ez még csak előleges kisérlet volt. 1844-ben kez-
dődött ama nemtelen ellenségeskedés a katholikusok ellen, 
melyből 1847-ben a „Sonderbundskrieg" lett s mely semmi 
más nem volt, mint a protestantismusnak és az ezt toló sza-
badkőművességnek irtó háborúja a katholicismus ellen. 
Azon nagyhatalmak,melyek a szövetségi alkotmányt a maga 
idején garantirozták, megkisérlettek ugyan egy-egy tilta-
kozást, de se Guizotnak,a protestánsnak, nem volt elég jóaka-
rata, se Metternichnek annyi bátorsága, hogy szavuknak 
gyakorlati erőt is mertek vagy akartak volna szerezni. 1848 
mind e két államférfiúi elsodorta és a schveiczi radikálisok, 
akadály nélkül folytathatták rombolási müvüket s folytat-
ják mai napig. 

Az orleansi püspök, ki nem régen hosszabb utat tett 
Schveiczban, az akkor szerzett tapasztalatokat legújabban 
egy érdekes röpirat alakjában köztudomásra hozta, melyből 
a következő részleteket meritjük. 

Igen üdvös és tanúságos, — úgymond a tudós főpap, 
figyelemmel lenni arra, mit tesz a szabadkőművesség, mi-
helyt hatalomra vergődnie sikerült, ugyanazon szabadkő-
művesség, melynek szája csak ugy áradoz a legszabadelvübb 
phrazisoktól addig, míg ezen czélját elérnie sikerült. 

Nézzük csak, hogy értik a szabadságot azon liberáli-
sok, kiknek Schveicz a Sonderburgkrieg óta zsákmányul 
esett. 

Müvüket azzal kezdték, hogy a katholika egyházat 
megfosztották mindattól, mit neki századoknak kegyeletes 
hagyományai plébániái, iskolái, kórházai s szegényei fen-
tartására ajándékoztak volt s a keresztény szeretetnek 
őzen erőszakos elnyomatását követte nem sokára a keresz-
tény igazságnak elnyomása is. Placetum alá vettettek nem-
csak a pápának bullái s egyéb leiratai, hanem a püspökök-
nek hirdetései és rendeletei, sőt a káték és a vallástanitás-
nál alkalmazott egyéb könyvek, hanem még a sekrestyei 
rendtartások is ! A ki placetumon kivül valamit közhirré 

tenni mer, azt kemény pénzbüntetés, sőt még esetleges fog-
ság is, fenyegeti. Mennyi haszontalan vexatiója a katholika 
egyháznak származik ebből, azt csak az képes egész terje-
delmében felfogni, ki mai liberalismusunknak működését 
ismeri. Hol az egyik püspök dorgálva figyelmeztettetett, mi-
szerint elmulasztotta uj rituáléjához az „állami piacetet" 
megnyerni, hol a másiknak kátéját egy két világi tagból, 
ezek közt három protestánsból, álló felülvizsgáló bizottság 
vetette vissza „nevelészeti és dogmatikai" indokokból. A 
legfelforgatóbb lapok számára csak utólagos büntető rend-
szabályok léteznek : az egyházi nyilatkozványok azonban 
oly szigorú censurának vannak alávetve, hogy péld. a püs-
pökök kényszeritvék pásztorleveleiket 15 nappal megjele-
nésük előtt a kormánynyal közölni. 

De ez még semmi ahhoz képest, a mi még követke-
zik. A szabadelvüség ezen szabadkőműves zsarnokokat még 
egészen má3 tettekre is viszi. Azon furcsa vagy jobban 
mondva szemtelen ürügy alatt, hogy az állam, midőn az 
illető egyházi jószágokat, klastromokat vagy egyéb patro-
natusi joggal felruházott helyoket, elrabolta, ezen rablása 
révén a kegyúri jogokat is megnyerte, hogy tehát 'a 
jogbitorlásnak legfőbb igazolása ismét csak a jogfosztás, — 
ezen ürügy alatt a kormány nem egyszer interdictum alá 
helyzatt papokat nevez ki plébánosoknak és azokat aztán 
zsandárjai által installáltatja, placetumnak veti alá a többi 
plébánusnak vagy káplánynak kineveztetését, oly tanáro-
kat nevez ki a hittani tanszékekre, kik egyenesen kárhoz-
tatott tanokat hirdetnek hallgatóiknak ; az egyházi hata-
lommal való visszaélésnek ürügye alatt a legderekabb pa-
pokat űzi el, mint a minap a berni kormány egyik derék 
plébános irányában tett, kit ezen szavakkal, „felfüggesz-
tettük önt papi teendőitől," hivatalától felmentett. Ezen 
ürügy alatt bármiféle, püspöke által akárhogy approbált, 
papnak keményen meg van tiltva a schveiczi területen egy-
házi functiót végezni, hacsak erre nincsen engedélye a kor-
mánytól. Ezen ürügy alatt meghatároztatik, meddig sza-
badjon a vasár- s ünnepnapi prédikácziónak tartani, mikor, 
hányszor, egy hétben s meddig szabadjon a gyermekeket 
az első szent áldozásra előkészíteni, mikor szabadjon a 
gyermeknek először gyónni és áldozni... ! Ezen ürügy alatt 
kényszeríttetnek a katholikusok templomaikat bármiféle, 
a vallástól merőben elütő, czélra, például népgyülésokre. 
akárhányszor a kormánynak tetszik, megnyitni, mert az 
ajtók különben karhatalommal betöretnek; — s midőn 
tavai egy katholikus család saját házában saját négy falai 
közt a boldogságos Szűz tiszteletére májusi ajtatosságot 
rendezett, neki ez a kormány által különbeni büntetésnek 
terhe alatt megtiltatott. 

Ezen jobbadán személyes üldözésekhez járulnak még 
mások is, melyek átalánosabbjellemüek. Igy folytonosan 
azon insinuatióval üldöztetnek s következetes visszautasí-
tása miatt ép oly folytonosan a legérzékenyebb módon 
vexáltatnak a katholikus papok, hogy a kormányi kibo-
csátványokat, melyek nem ritkán a legistontelenebb phra-
zisokat tartalmazzák, az isteni tisztelet alatt a szószékről 
felolvassák vagy hogy azon a vegyes házasságokat is hirdes-
sék, melyek a protestáns prédikátor előtt köttetnek vagy 
hogy elvált feleknek házasságait is megáldják még akkor 
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is, ha az összekelő feleknek egyike zsidó, hogy oly temeté-
seket végezzenek, melyeket ez egyház tilt stb. stb, mind-
ezt pénzbüntetés, bezárás, hivatalvesztés, terhe alatt. 

Mit tett atossini kormány ? Megtiltotta, hogy a hivek 
a püspökkel közlekedjenek. Ekként a püspök tettleg min-
den egyházi cselekvénytől fel van függesztve, hacsak hí-
veit, illetőleg magamagát is, a legválogatottabb büntetések-
nek kitenni nem akarja. Mert mindenki, a ki őt saját há-
zában meglátogatja, a mint onnan kimegy, a legelső zsan-
dár által befogathatik s tömlöczbe vezettethetik, másrészt 
ez által a főpapi visitatiók vagy például a bérmálási szent-
ségnek kiosztása teljességgel lehetetlenekké tétettek. Ezen 
példa által felbátorittatva követte el az aargaui canton ama 
legujabbi lépését, melyet lapunk már a maga idején jelen-
tett s melylyel az aargaui katholikusokat a baseli püspök-
től elszakította. 

Genfben, hol a gyujtogatóknak szabad nyilvánosan 
nagygyűléseket tartani, hol a communenek petroleumos hő-
sei állami költségen fogadtatnak, ugyanezen Genfben a 
katholikusoknak meg van tiltva ajtatos czélokból testvérü-
leteket alapitani s minden ilyféle testület, mely háromnál 
több tagból áll, 600 — 5000 franknyi, azon háznak tulajdo-
nosa pedig, melyben összejöveteleit tartja, 10,000 franknyi 
büntetésben marasztaltatik el. 

íme a liberalismusnak eljárása a katholicismus irá-
nyában ott, a hol az övé a hatalom : mindenütt a szemte-
lenséggel párosult álnokság! 

V E G Y E S E K . 
— Személyzeti. Ő Felsége a besztorczebányai székes-

káptalanban Berlicza Ferencz éneklőkanonoknak az olva-
sókanonokságra, Tilles Ferencz székesegyházi főesperesnek 
az őrkanonokságra és Hyross Mihály mesterkanonoknak a 
székesegyházi főesperességre való fokozatos előléptetését 
jóváhagyván, az ezáltal megüresedett mesterkanonokságra 

Majovszky Antal czimzetes prépostot, alesperest s beszter-
czebányai plébánost nevezte ki. 

— Egy római élczlap, Don Pirloncino, a múltkor egy 
képet hozott, mely Krisztus urunk keresztjét ábrázolja, 
rajta Lanza ministerelnökkel, kinek szájába adatik a meg-
váltó szava, Sitio. Igy gúnyoltatik ki Rómában, a pápa 
szemeláttára, a kereszténység és a hatóság ezt elnézi, sőt 
áruitatni engedi. 

— A würzburgi egyetem tanulói testületileg megje-
lentek az úrnapi körmeneten s ajtatos magaviselet által 
tűntek fel. Legújabban egy Mária-congregatiót alakítottak 
maguk közt, melynek az első felhívásra 50 tagja volt az 
egyetemi polgárok közül. — Az olasz s német tanuló ifjú-
ság kitűnőn viseli magát s megérdemli, hogy imáinkban 
emlékezzünk meg róluk, miszerint azon bátor vallásosság, 
melyet tanúsítanak, növekedjék. A mi tanuló-ifjúságunk-
ról nem szólhatunk e tekintetben semmit. 

— Sokat bajlódnak utolsó időkben a liberálisok a 
pápa egészségével s a leendő conclaveval. Pedig a szent-
atya kitűnő egészségnek örvend s alkalmasint látni fogja, 
miként szégyenülnek meg azok, kik a pápa halálával az 
egyház enyésztét várják. S hogy ezen megszégyenülés mi-
nél hamarább megtörténjék, kérjük buzgó imában Istent. 

— A párisi kath. lapok bizonyos D. András tizéves 
fiúnak csudálatos meggyógyulásáról irnak, kit orvosai 
gyógyithatlannak jelentettek ki. Reméljük, a vizsgálat fel 
fogja deríteni a dolgot. 

Szeretetadoniány ok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg a 47-ik számból: 1519 forint 76 kr., 40 
frank aranyban, 54 régi húszas, 13 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 4 régi tallér. 

A nagyváradi 1. sz, egyházmegyéből 40 frt 73 kr és 2 régi húszas 

Kegyes adakozás. 
A Szent-Gyermokség társulata részére n.-váradi 1. sz. egyházme-

gyéből 2 frt 30 kr. 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk ez évi második félévére Istenbe vetett bizalommal ezennel előfizetést hirdetünk. Azt 

hiszszük ugyanis, hogy az eszméknek mostani harczában a katholikus lapokat minden áron fen kell 
tartani s bennük s általuk küzdeni a helyes, a katholikus, az egyházi, elvek diadaláért. E küzdelem a 
majdnem átalános elhagyatottság napjaiban terhes, de dicső, mert az igazságért vívatik. Él bennünk azon 
szilárd meggyőződés, hogy c s a k egyházunk elvei, azon elvek, melyeket a magisterium Petro-aposto-
licum hirdet, képesek az emberi társadalmat boldogítani s azért ezen elveket fennen hangoztatni meg nem 
szününk. Felkérjük ezennel teljes tisztelettel s bizalommal t. előfizetőinket előfizetéseik megújítására 
valamint mindenrendű t. ügybarátainkat a támogatásra. 

„Domine, in nomine Tuo jactabo retia." 
Pest, 1872-ik év június 12-kén. Cselka Nándor. 

Felolős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

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



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

szám alatt ) 
V / 

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

s 26-án SO. I. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . A pápa s az ószövetségi főpap 
csalatkozhatlansága. — A Szont-István-társulat jun. 13-án 
tartott választmányi ülése. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A pápa s az ószövetségi főpap csalatkoz-
hatlansága. 

Miként e czikknek czime mutatja, a pápa csa-
latkozhatlanságáról szóló dogmát csak egy szem-
pontból tekintjük. E dogma isteni kijelentésen alap-
szik. Méltán fel lehet tehát vetni azon kérdést: mily 
viszonyban van ezen újszövetségi isteni kijelentés az 
ószövetségi isteni kijelentéssel? Vagy más szavakkal: 
n i n c s e n - e e z e n u j s zö ve t s ég i i s t e n i k i j e -
l e n t é s e l ő á b r á z o l v a az ó s z ö v e t s é g i isteni 
k i j e l e n t é s b e n ? 

Midőn ekként az uj szövetség isteni kijelentésen 
alapuló ezen hitigazságának bebizonyitására az ószö-
vetségi könyveket felütjük, ujjmutatásokat s előképe-
ket keresünk számára, nem teszünk mást, mint 
amit az evangélisták, apostolok s az egyházatyák 
tettek, kik midőn az uj szövetség isteni tanait s intéz-
ményeit, az egyháznak titkait, ezeknek igazságát s 
isteni jellegét, akarták bebizonyitani, szintén az ószö-
vetség isteniihletésü könyveit ütötték fel s kutatták 
át, azokban keresvén a bebizonyitandódolgok számá-
ra ujjmutatásokat, előképeket. S ezt teszik az apostolok 
óta mindazok, kik a hit igazságait, a hit titkait, tanit-
ják. Azért teljes joggal fordulunk az ó szövetség köny-
veihez, midőn az egyháznak ezen mindenkor hitt, de 
dogmatikailag csak most formulázott, hitczikkelyét 
akarjuk másoknak előadui. 

Hisz az egyház tana csak nyer az által, ha ki-
mutattatik, hogy ezen hitczikkely, mely Krisztustól 
származik, melyről az egész egyház múltja tanúsko-
dik, már az ó szövetségben is előképileg jeleztetett, s 
Isten kiválasztott népének története által igazoltatik. 

Felállítjuk tehát a kérdést még egyszer. I g a z-e, 
h o g y a p á p a i c s a l a t k o z h a t l a n s á g a z ó 
s z ö v e t s é g b e n j e l e z t e t e t t e l ő k é p á l t a l ? 
Ki tagadná, hogy az egyház fejének hitbeli csalat-
kozhatlansága oly fontos és nagyhorderejű intéz-
mény, praerogativa, mely Isten örök terveibe beil-
lik s azért az előkészítő ó szövetségben szintén jelez-
tetett Isten által, mint átalán véve az egész uj szö-
vetség ? 

Átalánosan elfogadott keresztény igazság, hogy 
az ó szövetség előképe az újnak. A kereszténység 
nagy csudái, a megtestesülés, a kereszthalál, a feltá-
madás, a keresztség, az oltári szentség, egyátalán a 
katholika egyháznak nagy hittitkai, mçgfelelô ujjmu-
tatásokkal, typusokkal, előképekkel, birnak részint 
az ó szövetség jóslataiban, részint történeti tényeiben 
és személyeiben. Es ha ez igy van, aminthogy nem 
tagadható, váljon nem észszerű eljárás-e a pápai 
tévmentesség számára is keresni az ó szövetségben 
megfelelő ujjmutatást, előképet? 

A pápának, a keresztény egyház látható fejének( 

az ó szövetségben előképe az ószövetségi főpap, Isten 
kiválasztott népének lelki feje, Jehováuak látható 
képviselője. Az ó s z ö v e t s é g i f ő p a p e l ő k é p e 
J é z u s K r i s z t u s n a k , az Örök f ő p a p n a k ; 
t e h á t e l ő k é p e e g y s z e r s m i n d J é zus Kr isz-
tu s l á t h a t ó f ö l d i h e l y t a r t ó j á n a k is. 

Esime,ezen ó s z ö v e t s é g i f ő p a p b i z o n y o s 
rf 

e s e t e k b e n c s a l a t k o z h a t l a n vo l t . Oaz 
ú r i m és t h u m m i m által rendkivüli esetekben 
egyenes, közvetlen.kijelentést kapott Istentől. Ez tényf 

mely az ószövetségi szentírásban egyenesen benfog-
laltatik, melyet minden zsidó hitt s mely tényt eko-
rig egy keresztény hiltudós sem vont kétségbe. 

De nézzük a dolgot közelebbről s jelezzük azon 
körülményeket s eseteket, melyekben az ószövetségi 
főpapot csalatkozhatlannak kellett tartani s olyanul 

50 
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tartatott is. Dj ne feledjük mindenekelőtt azt, hogy 
I s t e n m a g a vo l t , ki ezen e l ő j o g o t a f ő p a p -
n a k k i z á r ó l a g e g y e d ü l f ő p a p i f u n c t i ó j á-
r a n é z v e a d t a . 

Az úrim és thummim, világosság s igazság 
vagy máskép kijelentés s igazságosság, a főpapi ru-
házatnak lényeges részei voltak, melyek az ephod-
nak a mellre eső részén voltak megerősítve vagy, 
mint mások mondják, a mellvéd külső részén függtek. 

Ezen úrim és thummim által a főpap rendkivüli 
esetekben isteni kijelentéseket kapott, csalhatatlan 
főpapi határozatokat hozott. Mi volt az az úrim és 
thummim s miként ismerte meg általok a főpap 
Istennek kijelentését, biztossággal nem lehet köze-
lebbről meghatározni, miután a szentirás ezen dol-
gokról bővebb felvilágosi'ást nem ad. Nem valószí-
nűtlen egyébiránt, hogy a főpap főpapi határozatai 
hozatalában ezen eszközök közvetítése által azon 
esetekre Istentől különös inspiratiót kapott. 

Ezen kérdésnek megoldása egyébiránt nem tar-
tozik az általunk felvetett s megfejtendő kérdéshez. 
Elég azt tu ini, hogy minden tudós közmegegyezése 
s állítása szerint az úrim és thummim azon eszkö-
zök voltak, melyek által a főpap Istentöl különös 
kijelentést nyert, mert ez alapszik magán a szent-
íráson. J) 

Midőn tudniillik a főpapnak isteni kijelentésre 
volt bizonyos esetekben szüksége, hogy megismei'-
hesse Isten akaratát, a kérdést egyenesen fel kellett 
Istennek terjesztenie s midőn ezt tette, magára kellett 
öltenie az ephodot, az úrim és thummimot, tehát a 
teljes főpapi öltönyt. 

A szentirás egyébiránt arról is ad felvilágosí-
tást, mikor s miképen kellett Isten ezen megkérdez-
tetésének törtéunie. Azt mondja ugyanis a szentirás, 
hogy Isten ezen megkérdeztetésének nem volt szabad 
magától a főpaptól származnia, hanem a r r a f e l 
k e l l e t t h i v a t n i a , h o g y I s t e n t b i z o n y o s 
ü g y b e n m e g k é r d e z z e az ő s z e n t a k a r a -
t á t m e g t u d a n d ó . Ha már most ily kérelem in-
téztetett a főpaphoz, ő felöltötte az ephodot az úrim- és 
thummimmal s különös főpapi functiót végzett, mely 
alkalommal Isten akarata csudálatos, rendkivüli, mó-
don tudomására jött s ő azután Istennek vele közölt 
ítéletét, akaratát, a feltett ügyre nézve kihirdette. 

A főpapi öltönyre, az ephodra az úrim- és thum-
') V. ö. B e l l e r m a n u Úrim és Thummim Berlin 

1824. H a n e b e r g . Die religiösen Altertliümer der Bibel. 
2. kiad. München 549 — 553. 1. S a a l s c h ü t z Archaeo-
logie der Hebraeer, Königsberg 1866. IL r. 360-369. 1. 

mimmal együtt a tudós biblicus D a n k ó József 
kanonok jeles müvében História Revelationis Divi-
nae veteris Testamenti, Vindobonae 18G2. 152 és 
.153. 1. ezeket jegyzi meg: „/?) Superhumerale sive 
Ephod ab liumeris ultra dimidiam corporis partem 
dependens, s:ne manicis, compositum ex duabus pla-
gulis. In utrcquehumero erant obstrigilla aurea . . . 
y) Pectorale intus cavum. Huic ex mandato Dei im-
posita fuit sors sacra liaurim vehathumim, revelatio 
et Veritas (LXK d/ßtuatg y.ai äh'i&Bia, doctrina et Ve-
ritas, lumina et perfectioues), qua oracula fundeban-
tur stante s. tabernaculo et templo primo, nam in 
secundo defecit. I n t e r n a r e v e l a t i o ne De i p e r 
a p p l i c a t i o n e m s o r t i s hu j u s p e r s v a d e b a -
t u r i p s i de eo, q u o d D o m i n u s i n t e r r o g a n -
t i r e s p o n s u m v e 11 e t." 

Ide írunk még a szent Írásból I. Reg. 23, 
9 —12, egy példát az ephodra, urim- s tliummimra 
s az Istenhez intézett kérdésre s adott feleletre nézve. 

Quod cum David rescïisset, quia praepararet ei 
Saul cl »m malum, dixit ad Abiathar sacerdotem: 
Applica Ephod. Et ait David: Domine Deus Izrael! 
audivit famam servus tuus. quod disponat Saul ve-
nire in Ceilam. ut evertat urbem propter me. Si tra-
dent me viri Ceilae in manus eius ? et si descendet 
Saul, sicut audivit servus tuus? Domine D JUS Israel, 
indica servo tuo. Et ait Dominus: Descendet. Dixit-
que David: Si tradent me viri Ceilae et viros, qui 
sunt mecum, in manus Saul? Et dixit Dominus: 
Tradent." (Vége köv.) 

A Szent-István-társulat junius 13-án tartott választmá-
nyi ülése. 

A májushó 16-án tartott vál. ülés jegyzőkönyve a 
kiküldött bizottság által hitelesittetvén, olvastatott a mult 
vál. ülésből kiküldött 9-tagu b i z o t t s á g j e l e n t é s e az 
1871. és 1872. közgyűléseken körülvonalozott irodalmi 
működés nagyobbmérvü kifejtésére vonatkozólag tett a 1-
e l n ö k i e l ő t e r j e s z t é s r ő l . 

A jelentés kiemelvén, hogy mindenekelőtt irányadóul 
vette azon nyilatkozatokat is, melyeket az inditványra 
nézve az alelnökhez intézett hivatalos és magánlevelekben 
tettek nagymélt. H a y n a 1 d Lajos kalocsai érsek, P e r -
g e r János kassai, S z a b ó Imre szombathelyi, I p o l y i 
Arnold beszterczebányai, püspök ő mgaik, továbbá K ő-
v á r y János apátkanonok és esperes, P á j e r Antal apát 
és plébános, R e n d e k József kanonok é3 L u d á n y i An -
tal esp. plébános urak, kik közül a „ népiratok " kiadására 
Kő v á r y János által a mult közgyűlésen tett 50-frtnyi 
adományon kivül ugyané czélra mélt. Szabó Imre püspök 
100 frtot, Pájer Antal apát-pléb. ur 50 frtot ajánlottak, — 
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a választmány ezen ajánlatokat örvendetes tudomásul vette 
s a bizottsági jelentés pontonkinti tárgyalásába bocsát-
kozott. 

Az e l s ő p o n t b a n a n é p i s k o l a i k ö n y v e k 
és t a n s z e r e k t e r j e s z t é s é r e n é z v e az eddigi 
sikeres eljárás utmutatásul vétetvén a szerencsés kezdet 
további folytatására s a tankönyvekben oly kívánatos 
e g y ö n t e t ű s é g eszközlésére, midőn a bizottság ezen 
egyöntetűséget sürgeti, egyszorsmind alkalmat vesz a t. 
választmány figyelmét felkérni a k á t é k n a k átalánosan 
ohajtott, a főméit, hg-primás által bizottságilag már mun-
kálatba is vett és általa a közgyűlésen megígért e g y s é -
g e s í t é s é n e k fontosságára, mely legfőbb figyelmet ér-
demel tankönyveink egyöntetűségénél ; — az igazgató-
választmány tekintettel arra, bogy ezen egységesítés mind 
a lapok utján, mind kerületi gyűléseken és magánkörök-
ben, országszerte sürgettetik, elhatározta ujolag felkérni a 
főméit, hg-primást, hogy a káték egységesitésének mun-
káját kegyesen siettetni méltóztassék, hogy ekként lehe-
tővé tétessék az ország kath. iskoláit azonos kátékkal 
ellátni. 

Az I. pontban indítványozta még a bizottság, misze-
rént bizza meg a választmány az igazgatóságot, hogy a 
jövő iskolaévet jóval megelőzőleg a tankönyvek lajstromát 
ismét szétküldje az összes plébániáknak, kath. iskolafel-
ügyelőknek s egyúttal körlevél kíséretében küldje meg a 
nm. megyés főpásztoroknak is azon alázatos kérelemmel, 
hogy népiskolai kiadványainkat az egyházmegyékbon újó-
lag ajánlani kegyeskedjenek. E javaslatot a választmány 
határozattá emelte. 

A bizottsági jelentés II. pontja az alelnök előterjesz-
tésében indítványozott szépirodalmi a l m a n a c h kiadá-
sát, illetőleg az egykori közkedvességü „Őrangyal" fel-
elevenítését, korszerűnek, sőt sürgetősnek, tartja, amennyi-
ben az nemcsak irodalmi tekintetben hézagot fog pótolni, 
hanem családok s egyesek kedvesen veendik névnapi, ka-
rácsonyi és egyéb alkalmi ajándékul, minélfogva a bizott-
ság annak kiadását javasolja. — A választmány osztván a 
bizottság nézetét s egyhangúlag elfogadván annak a ki-
adásra tett javaslatát, ennek alapján határozza: az „Őr-
angyal" a „Házi Könyvtártól függetlenül, önállóan, diszos 
képmellékletekkel, kiadandó, a szerkesztésre az arra úgyis 
ajánlkozott társulati alelnök urat kéri fel. Minthogy 
azonban az „Őrangyal" díszes kiállítása előreláthatólag 
költséges leend s a tarsulat jelenleg még folyvást uj isko-
lai könyvek kiadása által lévén igénybo véve, nincs azon 
helyzetben, hogy nagyobb összegeket fektethessen ily disz-
mü kiadásába: ez könyvárusi közvetítés utján kisérlendő 
meg, mivégre az alelnök megbizatik, hogy ez ügyben az 
illető vállalkozókkal érintkezésbe bocsátkozván, az ered-
ményről a választmánynak jelentést tegyen. Ha az alel-
nöki előterjesztésből kitűnnék, hogy az almanach kiadása 
a társulat által elönyösebben lenne eszközölhető, ugy a 
társulat hajlandó azt maga kiadni, fentartván mindazon-
által a választmány a végleges határozathozatalt mindkét 
esetben. 

A II. pont azon részét, mely k ü l f ö l d i j e l e s e b b 
és valláserkölcsi tekintetben kifogástalan r e g é n y e k át-

ültetését és kiadását javasolja, — a választmány magáévá 
tette olyképen, hogy a regények kiadását csakis könyv-
árusi közvetítés utján kívánja foganatosítani, minek kivi-
telére az alelnök felhatalmaztatik. 

A III. pont az alelnöki előterjesztés alapján 1. az 
egri „Népújság" irói által szerkesztendő „népiratokra," 

2. a „Kath. Néplapra" és „Naptárra," 
3. a „Társulati értesítőre" tett javaslatokat tárgyazza. 
Az l-re nézve a roszirányu népirodalom kártékony 

hatásának ellensúlyozására a bizottság is leghathatósabb 
óvszernek tartja a nép felvilágosítására és oktatására czél-
zó, valláserkölcsi tekintetben kifogástalan, „népiiatok" ki-
adását, mi eredotileg is a társulat egyik főfeladata volt ; 
minthogy azonban az eddig tett kisérlotek ohajtott ered-
ményre nem vezettek, — az alelnök inditványa kapcsán a 
bizottság javasolja, hogy a választmány bizza meg az egri 
„Népújság" iróit jövő év kezdetétől „ n é p k ö n y v t á r " 
vagy más alkalmas czim alatt 1 vagy 2 havonkiut megje-
lenendő népiratok szerkesztésével és kiadásával olyformán, 
hogy ezekből évenkint 25—30 ivet adjanak egy forintért 
s ezek első füzete még o nyáron megjelenendő és a jövő 
évre szolgáló n a p t á r legyen a nép számára E megbízás-
nál fogva a Szont-István-társulat magáénak ismervén ezen 
népirodalmi vállalatot, azt nemcsak erkölcsileg támogatni 
és közegei által terjesztetni fogja, hanem a kezdet nehézsé-
gein anyagilag is könnyíteni óhajtván, az egri népiróknak 
e czélra évenkint 400 forintot ajánl évnogyedes részletek-
ben mindaddig, míg az előfizetők száma 2500 — 3000-re 
szaporodván, a kiadás költségei fedezve lesznek. Ha pedig 
az előfizetők száma ezenfelül fog emelkedni, ez esetre a tár-
sulat fentartja magának, hogy a népiratokból bizonyos 
megállapítandó számarány szerint a nép közt ingyen szét-
osztandó példányokról rendelkezhessék ; — az igazg.-vá-
lasztmány a bizottság javaslatát elfogadván, azt határozat 
érvényére emelte, megbizván az alelnököt, hogy a kivi-
tel módozatait a „népiratok" szerkesztőivel megállapítsa s 
azokról a választmánynak jelentést tegyen. Midőn a Szont-
István-társulat ily bizalommal tiszteli meg az egri népiró-
kat, nem akar egyéb korlátot szabni a társulat czégo alatt 
általok szerkesztendő népiratoknak, mint hogy azokból a 
politika ki legyen zárva. A népiratok egyébiránt, mint a 
társulat czégo alatt megjelenő minden egyéb kiadvány, ki-
nyomatásuk előtt egyházi birálat alá lesznek adandók s e 
végre az egri érsek ö excja a társ. alelnök által a választ-
mány nevében fel fog kéretni, hogy a kiadandó népiratok 
gyorsabb megjelenésének tekintetéből kegyesen intézkedni 
méltóztatnék, hogy azok Egerben vétessenek egyházi birá-
lat alá. A társulat a „Népiratok" szerkesztőinek megszava-
zott 400 forint segélyezési összegért mogfelelőszámu pél-
dányokat tart fen magának, melyeknek ingyen kiosztása 
iránt a vá'asztmány fog rendelkezni. 

A 2) pontra nézve a bizottság azt javasolja, hogy az 
eddigi „ K a t h . N é p l a p " jövőre más czimmel a közép-
osztály számára hetenkint kiadandó folyóirattá alakittassék 
át valláserkölcsi s egyéb ismeretek terjesztésére. — A vá-
lasztmány ezen inditványt egyhangúlag elfogadván, a társ. 
alelnök úr elnöklete alatt b. J ó s i k a Kálmán és F ü s s y 
Tamás szerkesztőkből álló bizottságot küldött ki oly megbi-
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zással, hogy az átalakítandó lap programmját megállapítsa 
és azt a választmánynak előterjeszsze. 

A 2) pont javasolja továbbá, hogy a társulati „N a p-
t á r " kiadása továbbra is tartassák fen ; minthogy azon-
ban a nép számára az egri népii-atok folyamában már az 
idén fog naptár kiadatni, a tagilletményül kiadandó társ, 
naptár a középosztályok számára szerkesztessék. — A vá-
lasztmány ezen javaslatot elfogadván, azt határozat érvé-
nyére emelte. 

A 3) pont a „T á r s u l a t i é r t e s í t ő " kiadása iránti 
alelnöki előterjesztésre vonatkozik. A választmány bár ezt 
sok tekintetben kivánatosnak tartaná, tekintve azonban 
azon körülményt, hogy ily „Értesítő" kiadása és annak 
minden egyes tag számára való külön megküldése oly tete-
mes költséggel járna, mely az eredménynyel alig lenne 
arányban, a választmány elhatározta, hogy az „Értesítő" 
nem önállólag fog kiadatni, hanem a „Házi könyvtár" belső 
boritéklapjaira nyomatik s a kiadandó Népiratok boriték-
lapjai szintén e czélra igénybe fognak vétetni, ezenkivül 
pedig külön lenyomatok mellékeltetnek a „Kath. Néplap-
hoz" s az egri Népújsághoz, hogy a társulat iránti érde-
keltség ez uton is élesztessék. 

A IV. pont a régibb egyházi irók munkáinak kiadá-
sáról szólván, erre vonatkozólag bevárandó azon bizottság 
jelentése, mely I p o l y i Arnold püspök ő mltga elnöklete 
alatt a közgyűlés által kiküldetett. 

A bizottság jelentésének V-dik pontját, mely az al-
elnöki előterjesztés alapján javasolja, hogy a belépendő u j 
t a g o k n a k a belépés megkönnyitése végett megenge-
dendő, hogy az „Encyclopaedia" és „Szentek élete" helyett 
a társulat által kijelölendő kiadványokból egyéb megfelelő-
értékii könyveket választhassanak, — a választmány elfo-
gadta és határozatra emelte. 

A társulati alelnök ő nga tudomást vévén, hogy S i d -
n e y H e r b e r t L a i n g n a k „Darwinism refuted" (a 
megczáfolt darwinismus) czimü 5 — 6 ívre terjedő jeles ta-
nulmányát a nmélt. egri érsek magyarra fordíttatta s azt 
sajtó alá adatni rendelte, — nagyobb elterjedést óhajtván 
eszközölni e korszerű tanulmánynak, ezt a nm. érsektől a 
„Házi Könyvtár" számára átengedtetni kérte. A nmgu ér-
sek, ki a társulat legjelentékenyebb vállalatait, u. m. 
C a n t u C. világtörténelmét, a legújabb magyar S z e n t -
í r á s t sat., nemcsak kezdeményezte, hanem nagy áldoza-
tokkal segélyezte is, — társulatunk iránt ezúttal is ki 
akarván tüntetni szives hajlamát, — a sajtókész jeles ta-
nulmányt az alelnöknek átengedte, ki is azt a választ-
mánynak bemutatván, a választmány hálás köszönettel fo-
gadta a nm. egri érsek ezen irodalmi ajándékát s tekintve 
annak korszerűségét, azt a társulat szabályszerű birálat 
után tagilletményül mielőbb sajtó alá adatni rendelte. 

Alelnök előadván, miszerint a „Szentek élete" kez-
dettől fogva oly nagymennyiségű példányokban nyomatik, 
moly jóval felülmúlja a tagok számát s több ezer példány 
fekszik ezen műből a társulat raktárában, — intézkedésre 
kérte a választmányt arra nézve, hogy ezen mű ezentúl ke-
vesebb példányszámban nyomassák. A választmány elha-
tározta : a Szentek élete IV. része az 55-ik ívvel befejezte-
tik s a szerkesztő utasittatik, hogy ehhez indexet készítsen. 

— A „Szentek élete" ezentúl a tagok létszámának megfe-
lelő példányszámban nyomatandó, azonfelül az igazgatóság 
külön eladás végett legfölebb még néhány száz példányt 
nyomathat. A szerkesztő utasítandó, hogy a munkát az I . 
rész terjedelméhez mért arányban szerkeszsze, melynek 
nyomatása azonban mindaddig felfüggesztetik, míg egy-
szerre az augusztus és szeptember havi szentek életét tár -
gyazó kézirat egészen beadva nem leszen ; a többi három-
hónapi szintén egyszerre lesz benyújtandó és csak az ily 
teljesen kész munka fog sajtó alá adatni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 15. U j j e g y z e t e k a k é p v i s e l ő i 

p r o g r a m m o k h o z . (Vége.) Tekintsünk csak körül, 
mennyire katholikusok a „katholikusok" és mennyire nem 
katholikusok az „ultramontánok ;" ex fructibus eorum co-
gnoscemus eos. 

Nem tudunk társulatot, melyhez méltán számithatók 
lennének oly tagok, kik készek a társulat lényeges jogait 
feladni, igazait, elveit, feláldozni; lehettek valamikor a 
társulat tagjai, viselhették a társulat-tagi czimet, míg an-
nak jogait, igazait, védelmezték : megszűntek azonban azok 
lenni azon pillanatban, midőn nemcsak feladták a védel-
met, de sőt az eddig védett jogokat védelem helyett meg-
támadják, feláldozzák és ha mégis a társulat tagjainak 
nevezik magokat, az elnevezés jogtalan, természetellenes 
és csakis oda lehet irányozva, hogy általok mások is tév-
útra vezettessenek. 

Dönthetetlen ezen állitás minden társulatnál, dönthe-
tetlen az egyházban is. Katholikusok azok, kik az egyház 
elveit, tanitmányát, elfogadják, jogait, igazait, védik, azért 
katholikus czimmel élhetnok ; megszűnnek azok lenni, 
bármennyire verjék Í3 mellöket, hogy ők katholikusok, ha 
feladva a kath. egyház álláspontját, hitelveit megtámadják, 
jogait az ellentábornak zsákmányul oda dobják ; hirdethe-
tik magokat katholikusoknak bármennyire tetszik is, mint 
hirdetik Döllinger és társai, de tényleg megszűntek lenni ; 
állításaik nem mást czéloznak, mint hogy zavart idézve elő 
a hivek között, az egyháznak minél több kárt okozzanak. 
Ezt tagadni nem lehet, a tények oly hangosan beszélnek, 
hogy minden okoskodást halomra döntenek. Bár merre 
tekintsünk is, azt találjuk, hogy ott, hol az egyház jogai 
feladattak, hol a liberalismus az egyház elveit elvetette, 
részt vettek e működésben azok is, sőt legnagyobb részt 
épen azok küzdöttek az egyház ellen, kik elfogadva a li-
berális iskola által felállított megkülönböztetést, magokat 
egyszerűen csak „katholikusok"-nak vallották ; ezeknek 
lehet köszönni a polgári házasság, a közös iskolák, megho-
nosítását, ezek voltak szóvivői országgyűlésen, gyüldék-
ben, lapokban, a temető profanáiásának, ezek hangoztatják 
liberális protectoraikkal együtt a teljes vallás- és lelkiisme-
retszabadságot, ezek készek liberális lapok dicséreteiért 
bármely órában átadni az egyházi vagyont az államnak 
vagy csupa testvéri szeretetből megosztani más felekeze-
tekkel; holott az ugynevezstt ultramontánok hi ven az egy-
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ház tanitmányához, a joghoz és igazaághoz, megfeszített erő-
vel törekednek fentartani mindazt, mit a „katholikusok" a 
liberális pártnak zsákmányul oda dobni készek azért, 
hogy, mint mondják, kiengeszteljék és az oddigi békés (?) 
viszonyt fentartsák. Igy van ez Pesten, Bécsben, Párisban 
vagy Európa bármely zugában ; állításainkat a „katholi-
kus"-ok- és „ultramontánokról" az élet maga igazolja; a 
következtetés arra nézve, melyik rósz tulajdonképen az 
igazi katholikus, az előzményből önkényt foly. Az előzmény 
ugyanis arra tanit bennünket, hogy minden ultramontán 
katholikiis, mig az úgynevezett „katholikusok" leikökben 
rég szakítottak már az egyházzal, nem tartva meg örök-
ségül magoknak egyebet, mint a katholikus nevezetet és 
ezt — jogtalanul. 

Ez átalános Ítéletünk a liberalismus által feltalált 
megkülönböztetésről a „katholikusok" és ultramontánok" 
között és nagyon csalatkoznak azok, kik, elfogadva e meg-
különböztetést, tiltakoznak lehozásunk ellen. Engedjük 
meg, hogy — mit senkitől sem tagadunk meg — kik e 
megkülönböztetést elfogadják, kezdetben azt a legjobb 
szándékkal teszik, de, amit ismét senki sem tagadhat, ez-
által közöttük és az úgynevezett ultramontánok között 
már létrejött egy válaszfal, — az elnevezés ; csekélynek 
tűnik ez fel, mégis nagyhorderejű jelenség, mert a kezdet, 
az alap, a teljes elválás csirája, rejlik benne, a feszült vi-
szony bizonyos nemét hozza létre, mely később idegenke-
dést, majd ismét teljes elszigeltséget, végre az elvek terén 
teljes szakadást, szokott létre hozni. A liberalismusnak lesz 
reá gondja, hogy a mit az elnevezésen kezdett, azt az elven 
végezze; azon tátongó ürt is, mely ma a „katholikusok" és 
az egyház között létezik, igy hozta létre; kezdetben meg-
elégszik vagy legalább megelégedni látszik, ha egyesek az 
általa tett megkülönböztetést elfogadják, mert ezáltal már 
egy lépéssel közeledtek hozzá ; de itt azért nem állapodik 
meg; lépésről lépésre szoritja le az illetőket, mig az apo-
stasia be nem következik. A liberalismus félig bevégzett 
munkát nem szokott művelni, mindig tovább és tovább 
tolja azokat, kik vele egyezkedni kezdettok és ha pilla-
natra megnyugodni látszik is, az csak cselfogás, nehogy 
erőszakoskodása által elrontsa a jól (?) kezdett müvet és 
az illetők, megpillantva a helyzetet, melybe sodortatnak, 
felébredjenek és tőle elpártoljanak. Bizonyos pontokon 
megállapodik, hogy, kiket eltántorított, uj helyzetökbe 
beleszokjanak, a mindinkább tágabbá váló lelkiismeretbe 
benyugodjanak, mig végre, ha lehet, teljesen elnémitva a 
lelkiismeret szózatát, a legnyíltabb hittagadást, az egyház 
ellen elkövetett legkézzelfoghatóbb jogtalanságot, sem ve-
szik észre és katholikusoknak tartsák magokat akkor is, 
midőn már a ker. embernek fogalmát is elveszítették. 

Veszélyes, végtelenül veszélyes, játékot űznek azok 
legszentebb érdekökkel, kik e lejtőre lépnek, mert épen 
akkor, midőn talán legszentebb szándékkal teszik e lépést, 
jövő elmerülésök alapját tették le. A liberalismus nem 
szokta terveit és végczélját feladni; akkor is, midőn en-
gedni, egyezkedni, látszik, nem ad fel elveiből semmit ; el-
lenkezőleg, mindig azok, kik vele pactálnak, adják fel saját 
elveiket; az egyház és liberalismus között lehetetlen a ki-
egyezkedés ; itt az egyezkedés a két elem egyikének meg-

semmisülésével egyenlő ; sokan keresik már azon arany-
középutat, melyen e két elem egymás mellett megférhetne, 
de még feltalálni nem adatott és nem is fog adatni senki-
nek ; megkülönböztettek, simultak, alkalmazkodtak, mig 
a liberalismus által teljesen elnyelettek és a liberalismus 
szolgáivá lettek. 

Szolgáljanak e sorok figyelmeztetésül azoknak, kik 
képviselőjelölti programmjokban tiltakozva az ellen, mintha 
ultramontánok lennének, önmagokat egyszerűen katholi-
kusoknak nevezik; vegyék figyelembe azon örömujjongást, 
melylyel e nyilatkozatukat liberális lapjaink fogadták és 
azonnal tisztában lehetnek, mit jelent e megkülönböztetés és 
mit vár, reményei, tőlök azon párt, mely oly kedvteléssel 
hangoztatja a „katholikus" nevet az ultramontán elneve-
zéssel szemben ; meg fognak-e felelni a liberalismus vára-
kozásának és ha igen, nevezhetik-e magokat mégis való-
ban katholikusoknak, az előadottak után reájok bízzuk 
megítélni. Q 

MÜNCHEN. Az ó k a t h o l i k u s m o z g a l o m n a k 
h a n y a t l á s a napról napra észrevehetőbbé válik. Mint 
lapunk olvasói talán emlékeznek, történt a maga idején, 
hogy a bajor úgynevezett vallás- és közoktatásügyi minis-
terium két faluban, Tantenhausen- és Kiefersfelden-ben, az 
odavaló plébánosokat annak daczára, hogy a vatikáni zsinat 
elleni nyílt engedetlenségök miatt nemcsak egyházilag fel-
függesztve voltak, hanem a nép összesége is elmozdittatá-
sukat szorgalmazta, hogy, mondjuk, a ministerium mind-
kottőt, Hosemant és Bernardot, védelme és pártfogása alá 
vette ugy, hogy azok javadalmaikat még máig is bitorol-
ják. A ministeriumnak ezen pártfogolási buzgalma oly 
élénk volt eleinte, hogy számos egyén ellen, kik az „óka-
tholikus plébános" személyéről bizonyos nem épen hizelgő 
nyilatkozatot tenni mertek, becsületsértési, sőt valláshábo-
ritási, keresetet is inditott. Mindezen fáradság azonban 
kárba veszett, mint a két fentemiitett községnek jelenlegi 
állapota mutatja. A tuntenhauseniak, hogy a nyakokba 
varrt ókatholikus plébánostól szabaduljanak, azon eredeti 
ötletre jöttek, miszerint nem adnak neki enni azaz oly módon 
esküdtek össze ellene, hogy senki az egész faluban nem 
ád neki semmiféle élelmi szert, sem hust, sem kenyeret, 
sem zöldséget, sem tejet, sem tojást, szóval semmit, ugy, 
hogy szegény Hoseman, hacsak azt nem akarja, miszerint az 
eddig létezett három ókatholikus plébános közül be-
cses személyében az egyik éhen haljon, kénytelen a falut 
odahagyni s ez által a községnek kivánatát, valamint az 
érseknek rendeletét, önkénytelenül is teljesitoni. 

Nem sokkal különben járt a kiefersfeldi Bemard, 
amennyiben erről nemcsak az igazi katholikusok, de az óka-
tholikusok, sem akarnak tudni semmit. Szegény Bernard 
tudniillik azt gondolta, hogy ö azért lett ókatholikus plé-
bánossá, miszerint az ókatholikus bárányoknak lelki üdvét 
gondozza; ezen ókatholikus juhok és bárányok azonban 
nem igy gondolkodtanak, hanem értésére adták a lelkész-
nek, miszerint ök azért lettek azokká, hogy ezentúl semmi-
féle pappal, következőleg ővele se, legyen dolguk, minél-
fogva kérik, hagyjon nekik békét. Ez már rettenetes egy 
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állapot s az ókatholikus plébános ur nem is tűrte soká, 
mert csakhamar annak hire járta be Münchent, miszerint 
Bernard elpártolni készül a párttól azaz az ókatholika 
„egyház"-tól. Ez már viszont rettenetes csapás lenne ezen 
„egyház"-ra nézve, mely Bernard személyében plébánosai-
nak egy harmadrészét veszítené, minélfogva a köz-
ponti bizottság háromtagú küldöttséget határozott hozzá 
küldeni, mely őt „a hitben megerősítse." De Bernard bará-
tunk az őt kapacitálni akaró küldöttségnek zamatos dől— 
némot dialectusában csak e kevés szót válaszolván : „Lasst's 
mi aus, es geht doch nix z'samm" (hagyjatok nekem bé-
két, nem megy ez a dolog), fogta magát és személyesen el-
ment Münchonbo Döllingerhez, kitől máskor mindig „jó" 
tanácsokat venni szokott. De a főfő-ókatholikust ez egy-
szer rosz kedvébon találta, mely rosz kedve még roszabbá 
vált, midőn észrevette, hogy hierarchiájának egy egész 
harmadrésze már olyannyira elvesztette minden lelkesedé-
sét az ókatholikus ügy iránt, miszerint ezért már nemcsak 
hogy meghalni nom, de még élni sem akar. Ezen rosz kedv-
nek s ezen még roszabb tapasztalatnak tulajdonítandó, 
hogy Döllinger végre e szavakra fakadt: „Hagyjon maga 
nokem békét s legyen, a mint tetszik, ókatholikus vagy 
ujkatholikus, ez nekom mindegy!" Képzelhetni, hogy né-
zett Bernard ur, kinek a még nom régen az ókatholikus ügy 
érdekében tartott háromórás beszédek még fülében csengtek, 
midőn most egyszerre ugyanezen ajkakról e különös 
szót hallja : „nekem ez mindegy . . . " — „Tehát önök 
bolondokká tettek minket", — kérdé nem minden felhevü-
lés nélkül, — „midőn oly ügy érdekében ugrasztottak a 
falnak, melyben most már magok sem biznak?" — „Mond-
tam már, hagyjon nekem bókét s tegyen, a mit akar", — 
lőn a válasz, mire a hátnak Bernard felé való fordítása, 
Bernard részéről pedig ajtóbecsapással összokötött gyors 
távozás, következett . . . . Mondják, hogy az utóbbi ezen 
különös affaire által azon meggyőződésre jutott, miszerint 
vagy ismét igazi katholikussá vagy — hitetlenné kell 
lennie ; kíváncsiak vagyunk, melyiket választja. 

Egy másik jelenet, mely az ókatholikus befolyásnak 
a kormányzat magasabb régióiban való csökkenését jelzi, 
azon magatartás, melyet a cultusministerium legujabban a 
müncheni egyetemi sonatus irányában követ, melyben ez 
idő szerint Döllinger az úr. Az országgyűlés tudniillik azon 
kivánatáról tudósította a ministeriumot, miszerint óhajtja, 
hogy a jelenleg üresedésben lévő bölcsészeti s egyháztör-
ténelmi tanszékek az egyetemnél csak oly tanárok által 
töltessenek be, kik ellen egyházi tekintetben nem lehet 
kifogást tenni, szóval correct katholikus emberekkel s 
kiknek előadásait a katholikus hittanulók is hallgathas-
sák, mely kivánatot a király is helybenhagyta s ehhez ké-
pest a ministeriumot utasította. Ennek most az egyetemi 
tanács Döllinger vezetése alatt ellen szeretne mondani 
s valóban f. évi május 3L-én tartott rendes ülésében kije-
lentette, miszerint az egyetem azon 26,000 frtot, melyet az 
országgyűlés az ő számára azon czim alatt utalványozott, 
hogy ezen összegből az esztendőre megülendő 400-dos jubi-
leumnak költségei fedeztessenek, el nem fogadhatná, ha 
ezen összegnek folyóvátételo a fentjelzett feltételhez köttet-
nék ; mire Lutz minister eddigi tudósításaink szerint azt 

felelte, miszerint ő ily körülmények közt az omlített 
26,000 ftot nem fogja folyóvá tenni. 

E válasz ugyan egyrészt azt bizonyítja, miszerint 
Lutznak lassan lassan már el kezd menni kedve minden-
ben csak az ókatholikusokat legyezgetni ; nem mondhatjuk 
azonban, hogy ezért már egészen correct volna. Mert a 
ministernek azt kellett volna mondania : jól van ; ha 
nektek a 26,000 ft. nem kell, hát nem kapjátok; függetle-
nül ettől pedig fenáll az országgyülésnok kivánata s a 
királyi parancs, melyeknek oleget kell tennetek, akár 
elfogadjátok a sogélyt, akár nem. Reméljük, hogy a dolgok-
nak logicája önkénytelenül is orro fogja a ministert birni s 
így legalább a münchoni katholikus hittani kar meg losz 
kiméivé azon botránytól, hogy kebeléből hirdettessék az 
egyházi lázadás, a vallási szakadás és a szabadkőmüvesi 
rágalom minden ellen, a mi keresztény. 

Végre röviden még csak ennyit : a tuilleriák leve-
lezései közt, melyeket a franczia kormány most közzé tesz, 
van III. Napoleonhoz intézett egy német levél is bizonyos 
Wolff által irva,ki benne felette szerencsésnek mondja magát, 
hogy ő felségének hajdanta— alkalmasint Augsburgban — 
iskolatársa lehetett s hogy most mint bajor királyi állam-
ügyész visszatorolhatja mindazon sérelmeket, melyek ő 
felségét a bajor lapokban nótán érnék. Ezen ember, ki ha-
zája legnagyobb ellenségének érdokében saját honfitársait 
hivatalosan üldözte, most egyike a legradikalisabb ókatho-
likusoknak. — Nemde ez is jellem? ! 

STUTTGART. A f e l e k e z e t e k k ö z t i b é k e 
nálunk Würtembergben, hála Istennek, eleddig egy per-
czig som zavartatott meg. Ha Bismark herczeg a porosz bi-
rodalmi gyűlésnek egyik legujabbi ülésén ezeket mondta : 
„Köztudomásu dolog, hogy a felekezetek közti viszonyok 
ügyében a hangulat ezidő szerint igen nyomott egész Né-
metországban : " — akkor, ha e szavak csakugyan valódi 
meggyőződését fejeznék ki, jobbat nem tanácsolhatnánk 
neki, mint látogassa meg néhány hétre a mi sváblakta kis 
országocskánkat. A würtembergi állapotok igen tanuságosak 
lehetnének rá nézve, mert az általa emiitett nyomott ke-
délyhangulatot mi csak akkor érezzük, ha meggondoljuk, 
mint bánik hitfeleinkkol ő, a herczeg, oda kün, a nagy-
porosz birodalomban. Nálunk egész a mai napig csak-
ugyan hitfelekezetközti béke uralkodott, mert méltányos 
kormányunk eléggé szabadelvű, hogy minekünk katholiku-
soknak is mogengedje, miszerint hitünk szerint a mint tetszik 
éljünk, valamint a többfélefelekozetü protestánsok irányá-
ban is hasonló engedékenységgel viseltetik. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nálunk Wür-
tombergben minden oly jó rendben van, miszerint jobb som 
lehetne s hogy a katholikusoknak époly jó sorsuk volna itt, 
mint a protestánsoknak, például, hogy a hivatalnokok 
alkalmazásánál méltányos tokintet uralkodnék a katholi-
kusok számarányára ; — koránsem ; hiszen a katholikusok 
még ott is háttérbe szoríttatnak, hol, mint például Ausz-
triában, túlnyomó többségben vannak ; hogy várhatnék 
tehát mi itten, hogy az igazság teljes mértékkel méressék ki 
nekünk ? Ez eszünkbe sem jut s azért például fel se tűnik 
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nekünk, ha az állam a katholikus papok nyugdijalapjára 
csak 10,000 ftot fizet évenkint, holott a protestánsokéra 
évenkint négyszer annyit áldoz azaz 40,000 ftot annak 
daczára, hogy protestáns adófizető csak kétszer annyi van, 
mint katholikus. Igy nyugodtan tűrjük az interconfessiona-
lis törvénynek ránk nézve hátrányos pontjait is, Örülve 
annak, hogy -— t i s z t á n k a t h o l i k u s i s k o -
l a ü g y ü n k van, mely kizárólag katholikus kezek által 
igazgattatik s katholikus papi felügyelők alatt áll. Vannak 
ezenkívül szürkenénikéink, sőt több helyütt iskolatestvé-
reink is, tartathatunk misiókat bármiféle szerzetesek által 
bárhol b bármikor, mi tekintetben csak az követeltotik tő-
lünk, hogy ebbeli szándékunkat tudomás végett előlege-
sen bejelentsük. A k i r á l y k a t h o l i k u s j a v a d a l -
m a k r a v o n a t k o z ó k e g y ú r i j o g á t a k a t h o l i k u s 
e g y h á z i f ő t a n á c s k ö z v e t í t é s e á l t a l g y a k o -
r o l j a , p a p j a i n k az i n f al 1 i b i 1 i t á s t h i r d e t t é k 
és h i r d e t i k egészen tetszésök, kötelességök s a hivő 
nép lelki szükségletei szerint, miközben eleddig még sen-
kínok sem jutott eszébe o tanban az államra valami veszélyt 
felfedezni ; a jezsuitákat senki sem üldözi nálunk, sőt 
missióik gyakran protestánsok által s pedig eléggé sürüen 
látogattatnak. 

Viszont a protestánsoknak is egyházilag rendezett 
iskolaügyök van ugy, hogy hitfelekezotnélküli iskolát nem 
igen ismerünk ; vannak diaconissáik s van logfőbb egyházi 
tanácsuk, moly az ő ügyeiket végzi és — mi nevezetes, 
Würtembergből senki sem volt a hírhedt darmstadti protes-
antico-szabadkőmüves gyűlésen ! 

Ekként tehát csak a kormánynak ildomossággal pá-
rosult jóakaratától függ, legyen-e a felekezetek közt béke 
az országban vagy sem ; — ha lehet nálunk, miért ne lehetne 
Poroszországban is? ! 

PARIS. A k e r e s z t é n y t a n i t á s e g y l e t é n e k 
c o n g r e s s u s a hallomás szerint folyó évi szeptember 
hóban városunkban tartatik meg. A párisi központi katho-
likus bizottság ugyanis az egyes albizottságokhoz a követ-
kező felhívást intézte : 

„Multévi octóber havában a katholikus tanszabad-
ságnak pártolói előtt egy átalános congressust indítvá-
nyoztunk, melynek feladata leendett a bárhonnan nyilvá-
nuló törvényes óhajokat megvizsgálni, az állami tanmono-
polium ellen határozottan tiltakozni s egyúttal azon esz-
közökről is gondoskodni, melyek jogos követeléseinknek 
érvényesítésére szükségesek s melyek majdan, midőn eb-
beli jogainknak teljes elismerését kivívni fogtuk, ezeknek 
sérthetetlen épen tartását biztosítani képesek." 

„Jelenleg örvendetes helyzetben vagyunk barátaink-
kal s pártolóinkkal azon kellemes hírt közölhetni, mi-
szerint a francziaországi katholikus bizottságoknak múlt-
kori közgyűlése tervünknek gyakorlati kivitelét nagyban 
előmozdította, olyannyira, hogy ma azon kedvező lehetőség 
előtt állunk tisztelt pártolóinknak tudomására hozhatni, 
miszerint a keresztény tanitás egyletének congressusa fo-
lyó évi szeptember hóban Párisban megtartatni fog. A con-
gressus megnyitásának napját későbben teendjük közzé, 
minthogy annak végérvényes kitűzése még folyamatban 

levő egyéb alkudozásoktól is függ. A helyre nézve azon-
ban már most is azt jelenthetjük, miszerint Beluze úr, 
a katholikus köröknek buzgó főigazgatója, a párisi körnek 
helyiségeit rendelkezésünkre bocsátotta. 

Tárgyalásainknak, melyek nemcsak a gymnasiális, 
hanem a felsőbb, tanításra is kiterjeszkedni fognak, a kö-
vetkező pontozatok szolgálandnak alapul : 

1. Az állami tanmonopolium a felsőbb tanitás körül 
végkép eltörültessék ; miből következik, hogy ennek meg-
felelőleg a gymnaziális tanitásmódnak tetemes változtatá-
sokon keilend keresztül mennie. 

2. Bizonyos életpályára lépni készülő minden egyén-
től megfelelő szakvizsga kövoteltessék ; — minő legyen az ? 
mily körülmények és foltételek közt követelendő é3 le-
teendő ? 

3. Jogunk van szabad egyetemeket alapítani ugyan-
azon szabadalmakkal és kiváltságokkal, melyekkel az ál-
lami egyetemek birnak. 

4. Fontartjuk magunknak a felett tanácskozni, vál-
jon illő-e, hogy az állami tanítókat az állampolgároknak 
összlete fizesse, minthogy azok igen gyakran oly rend-
szert követnek s oly nézeteket hirdetnek, melyek ez utób-
biak meggyőződésével kiáltó ellentétben állanak. 

Ezek után a felhívás a tanszabadságnak barátait arra 
kéri fel, hogy netaláni javaslataikat vagy Nismes városába 
„Au bureau de la Revue de l'enseignement chretien" vagy 
Párisba „Au Sécrétaridt du Congrès, rue Francois, 1-er. 
nr. 8" juttassák, hogy e javaslatok idejekorán feldolgoz-
tatván, majdan mint indítványok kerülhessenek a congres-
sus elé további behatóbb tárgyalás végett. 

A szabad katholikus egyetemeknek alapításáról szól-
va, a felhívás el nem mulasztja felemlíteni, miszerint az 
egylet igen jól tudja, hogy az egyetemalapítás a katholi-
ka egyház legfőbb, csalatkozhatlan, tanítójának hatáskö-
rébe vág, melyet, valamint a püspöki karnak jogkörét is, 
teljes tiszteletben tartani önkényt s örömmel késznek nyi-
latkozik. 

Egy időben ezen congressussal a „Société générale 
d'éducation" is tartandja ezévi közgjúilését, mire nézve, te-
kintve, hogy nem egy barátja a tanszabadságnak, ki abban 
megjelenik, ebben is fog talán részt venni akarni, oly meg-
állapodások történtek, melyek azt nemcsak lehetségessé te-
szik, hanem tetemesen megkönnyítik is. 

Y E G - Y E S E K 
— Személyzeti : O felsége a beszterczebányai székes-

egyháznál létező káptalanon kivüli nyitrai főesperességro 
Vittkó Ignácz kerületi alesperest és kis-krastyonyei plébá-
nost, a barsi főesperességre Szepossy József kiérdemült al-
esperest s trubini plébánost díjmentesen kinevezte. 

— O fmlga a hgprimás Sujánszky Antal esztergomi 
prépost-kanonokot a Pazmaneum kormányzójává nevez-
te ki. 

— Beküldetett : Philalethesiiek a kalocsai növendék-
papság Sz.-Ágoston-egylete által magyarított „Világosság 
és Sötétség" czimü 15 ívre terjedő müve. A t. forditók je-
lentik egyszersmind, hogy a mü a megrendelőknek legna-
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gyobbrészt megküldetett. Megrendelések folyvást elfogad-
tatnak. Ara 70 kr. 

— A Szent-László-Társulat budapesti tagjai a társu-
lat védszentjének, szent László királynak, teljes búcsúval 
egybekötött ünnepét f. é. junius hó 30-án az egyetemi tem-
plomban délelőtti 11 órakor tartandó szentmiseáldozattal s 
alkalmi szentbeszéddel fogják megülni, melyre a társulat 
t. c. tagjai s mindenrendű katholikus hivek tisztelettel 
meghivatnak. Kelt Pesten az 1872. május 23-ki választ-
mányi gyűlésből. 

— Az „Erdélyi prot. Közlöny" ezidei 24-ik számában 
igy ír: „Nagy harag az ultramontán Israelben. A pesti 
egyetemen ezidő szerint a kath. Tóldi Ferencz a rektor és 
ö ugy rendelkezett, hogy az idei úrnapi processiókon az 
egyetem senatusa nem jelent meg hivatalos minőségben. E 
merénylet az egyetem kath. jellege ellen fellázitotta az ul-
tramontánokat, kigyót bókát rákiáltanak Tóldira (sic): s 
nyelvet öltő orditozásukban azon közlönyökre, melyek e 
tettet helyeselték, azt mondják, hogy zsidó lapok. Nó, ettől 
ugyan nyugodtan alhatik a derék Tóldi s ama lapok szer-
kesztői, mert nehezen hiszszük, hogy a jó Isten kárhozatra 
adja őket azért, mert a tudomány szabadságát védelmezik 
és nem járnak fedetlen fővel és mezétláb." — Nem az ar-
gumentatióra, sem a helyesírásra, pusztán a kenetes ki-
fejezésekre akarunk mutatni. Azután ily Írókkal kezdjen 
az ember polemizálni! 

— A bajor cultusministerium, miután mindakét ka-
mara kimondta, hngy a szegényen javadalmazott papság 
fizetése a bevallott összeg szerint minden plébánosnál s 
ezzel egy rangban levő lelkésznél 900 ftig kiegészittessék 
az állam által, május 23-án a "következő körözvényt 
tette közzé: 1) Mindazon plébánosok s velük egy rangban 
levő önálló lelkészek, kiknek bevallott fizetése már eddig 
is 800 ftra egészíttetett ki, folyó év január elsejétől az 
államtól még 100 ftot kapnak. 2) Hasonlag 900 ftig egészít-
tetik ki mindazon plébánosok s önálló lelkészek fizetése, 
kiknek bevallott jövedelme 8 és 9 száz közt ingadozik. 
3) Ugyanily kiegészítésben részesülnek mindazon kath. 
plébánosok, kiknek beneficiumai 1864- és 65-ben újonnan 
alapíttattak s eddig semmi fizetésjavitásban nem részesül-
nek. 4) Azértis a jövőben alapítandó plébániák- s önálló 
lelkészi állomásoknál oda kell törekedni, hogy a jövedelem 
900 ftnyi legyen. 5) Az állam által adottjavitás nem a benefi-

cium javadalmazása, hanem pusztán személyi fizetésjavitás, 
amiértis az visszavonható s a beneficium megüresedésekor 
megszűnik. 6) Az engedélyezett fizetésemelés a megfelelő 
dijaknak van alávetve. 

— A bajor országgyűlés elrendelte, hogy az egyetem-
nél megüresedett hittani cathedrák a hittani kar előter-
jesztése szerint betöltessenek. Az egyetem jubileumának 
megünneplésére pedig 26 ezer frtot szavazott meg. Az egye-
temi tanács azonban kijelentette, hogy az összeget el nem 
fogadja, ha infallibilista tanárokat fog a kormány kine-
vezni. A fenyegetés azonban nem használt, mert a király 
Silbernage],''Bach és Schegg tudoi'okat nevezte ki egyetemi 
tanárokká. Kíváncsiak vagyunk, váljon lemond-e az infal-
libilis tanács a 26 ezer frtról. 

— A Kölnben állomásozó német katonaság kath. tag-
jainak szabadságára hagyatott az istentiszteleten azon tem-
plomban résztvenni, melyben kinek-kinek tetszik. — Már 
hiszen mindenesetre okosabb, mint kath. katonákat arra 
kényszeríteni, hogy eretnek istentiszteleten jelenjenek meg. 

— A mult hónapban megtámadott s meggyilkolt pá-
pai csendőrnek, DeLuccának gyilkosai a jury által felmen-
tettek. — Justitia est regnorum fundamentum, gondolja 
Victor Emmanuel kormánya. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jnbilaris pápa, számára. 

Összeg a 47-ik számból: 1560 forint 49 kr., 40 
frank aranyban, 56 régi húszas, 13 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 4 régi tallér. 

Szekeres János rozsnyói apát-kanonok 60 régi húszast. 
Egy valaki 
Gronauer Antal 
Sindler Erzsébet 
Sindler János 
Pázsi Erzsébet 
Korinszky Anna 
Korinszky Rozália 
Nemecskai Teréz . 

ft. 
ft. 
ft. 

n 
ft. 

20 
20 
30 
15 
15 

kr. 
kr. 
kr.. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk ez évi második félévére Istenbe vetett bizalommal ezennel előfizetést hirdetünk. Azt 

hiszszük ugyanis, hogy az eszméknek mostani harczában a katholikus lapokat minden áron fen kell 
tartani s bennük s általuk küzdeni a helyes, a katholikus, az egyházi, elvek diadaláért. E küzdelem a 
majdnem átalános elhagyatottság napjaiban terhes, de dicső, mert az igazságért vívatik. El bennünk azon 
szilárd meggyőződés, hogy c s a k egyházunk elvei, azon elvek, melyeket a magisterium Petro-aposto-
licum hirdet, képesek az emberi társadalmat boldogítani s azért ezen elveket fennen hangoztatni meg nem 
szününk. Felkérjük ezennel teljes tisztelettel s bizalommal t. előfizetőinket előfizetéseik megujitására, 
valamint mindenrendű t. ügybarátainkat a támogatásra. 

„Domine, in nomine Tuo jactabo retia." 
Pest, 1872-ik év junius 12-kén. Cselka Nándor. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándoi'-utcza 13. szám alatt. 
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kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

szám alatt ) 

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

Pesten, junius 29-én 3 1 . I. Félév. 1872. 

- A - s z e n t a t y á n a k a „ R e l i g i o " s z e r k e s z t ő j é h e z i n t é z e t t 

l e g k e g y e l m e s e b b brévé je . 
Dilecto Filio Presbyter o Ferdinando Cselka, Rectori Ephemer idis1 cui titulus „Religio 

P E S T I N U M IN H U N G Á R I A . 

P i u s P. P. I X . 
Dilecte Fili salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Exemplar ephemeridis hungarico idiomate editae, cui nomen „Religio", a te Nobis oblatum 

simulque litteras a te datas, sinceri tui aliorumque regionis istius fidelium in Nos obsequii testes, nuper 
perlibenter excepimus. Hoc munus, quod titulo ipso commendabatur, carum etiam Nobis magis magisque 
effecerunt eximii prorsus illi animi sensus, quos in tuis litteris expressos perlegimus. Vidimus enim magna 
cum consolatione nihil tibi potius esse, quam zelum tuum in tuendis divinis Apostolicae hujus Cathedrae 
praerogativis, in veritate et Dei causa propugnanda, constanter impendere; vidimus etiam ita tuum aliorumque, 
quorum scripsisti nomine, filiorum Nostrorum animos esse comparatos, ut in tanta contra Christi regnum 
conjuratione id vobis firmiter sit propositum, fidem nempe vest ram, catholici spiritus robur ac pietatem 
Nobis et Ecclesiae, Deo auxiliante, penitus probare. 

Nos plurimum tibi gratulamur, Dilecte Fili, aliisque tuorum sensuum consortibus atque egregias 
voluntates et zelum vestrum praecipuo paternae caritatis affectu in Domino commendamus. Quoniam vero 
a Summo bonorum omnium auctore omne exspectandum estauxilium, ut sancta consilia ac studia proficiant, 
Ipsum precamur, ut sua gratia vos confortet ac tribuat vobis vires, queis bonum operari semper acstrenue 
possitis ac propitius efficiat, ut aliis etiam exemplo vestro prodesse largiter valeatis. 

Muneris praeterea Nostri esse agnoscimus, Dilecte Fili, tibiae piis omnibus gratias agere, qui suis 
oblationibus tuo ministerio transmissis uberius testimonium Nobis sui in hanc Apostolicam Sedem amoris 
et observautiae praebere voluerunt. Dum Nos pro certo habemus Clementissimum Deum mercedem vobis, 
quam meremini, copiose redditurum, interim ejus omnium que caelestium bonorum auspicem ac pignus 
paternae et praecipuae benevolentiae erga vos Nostrae esse volumus Apostolicam Benedictionem, quam 
tibi, Dilecte Fili, cunctisque, quorum te interprete obsequia et munera excepimus, peramanter et ex corde 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 12 Iunii An. 1872. 
Pontificatus Nostri Anno Vicesimosexto 

Pius p. P. IX. 
Ezen számhoz van csatolva a tartalomjegyzék. 45 
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T A R T A L O M . A pápa s az ószövetségi főpap 
csalatkozhatlansága. — Jekelfalusy Vincze székesfehérvári 
püspök ő mlgának egy hozzá intézett hódolati iratra adott 
kegyelmes válasza. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A pápa s az ószövetségi főpap csalatkoz-
hatlansága. 

(Vége) 

A zsidók és rabbinusok ugy tekintették a főpa-
pot, midőn a feltett kérdésekre nézve Istennek aka-
ratát, illetőleg feleletét, adta tudtára a kérdést tevő-
nek, mint oly embert, ki extasisban van s azért a 
főpap által adott feleletekről azt tartották, miszerint 
azok közvetlenül Istentől származnak, általa sugal-
maztalak. A főpapot ugy tekintették ily esetben; 
mint Istennek rendkivüli követét, rendkivüli pro-
phetát. 2) Azért mondja M a i m o n i d e s : „Minden 
főpap prophéta, midőn az úrim és thummim közve-
títése által tőle feleletet kapunk, miként a mi böl-
cseink magokat kifejezték : az isteni fenség lakik 
benne és a Szentlélek beszél általa." 

Végre az ószövetségi főpapnak nem volt szabad 
Istent más dologra nézve megkérdezni, mint Izrael 
népének legfontosabb, de kétes, ügyeiben. Azért 
mondja a Mischna (Thalmud Tract. Jona. C. VII. § 
5.): Ezekben, t. i. főpapi ruhákban, oraculumot ké-
rünk, még pedig az úrim és thummim által. De nem 
szabad más ügyben feleletet kérni, mint csak olyan-
ban, mely a királyt, a synedriumot vagy községet 
illeti és ugyan csak a szükség idejében." 

A Mischnának ezen állítása a szentíráson alap-
szik. Igy Jozua, midőn Mózes helyett Izrael népé-
nek vezéreül rendeltetett, Istentől egyenesen azon 
utasítást kapta, hogy Jehova népe vezetésének 
ügyében Eleazar főpap által Jehovát kérdezze meg 
s ennek utasítása után induljon. „Pro hoc, si quid 
agendum erit, Eleazar Sacerdos consulet Dominum. 
Ad verbum ejus egredietur et ingredietur ipse et 
omnes filii Izrael cum eo et cetera multitudo. 3) A 
szentírásban több kérdezősködés fordul elő. Egyet 
már idéztünk. Ilyen még a többi közt Judic. 1. 2 : 
„Post mortem Jozue consuluerunt filii Izrael Domi-
num dicentes : Quis ascendet ante nos contra Cha-
nanaeum et erit dux belli? Dixitque Dominus : Judas 
ascendet : ecce tradidi terram in manus eius. 
Ugyanott 20, 18. 23. 28. I. Reg. 10, 22; 14, 36. 

2) V. ö. Bellermann és Saalschütz i. m. 
3) IV. Moz. 27. 21. 

37; 23, 2. 4; 28, 6. II. Reg. 2, 1; 5, 19. 23. Mindezen 
idézett helyeken a dolog fontos volt és kétes és ma-
gára Isten kiválasztott népére nagyhorderejű. 

Tehát az ó s z ö v e t s é g i f ő p a p I s t e n 
á l t a l v o l t a r r a r e n d e l v e , h o g y v á l a s z t o t t 
n é p e j a v á r a r e n d k i v ü l i f o n t o s 
é s k é t e s e s e t e k be n I s t e n a k a r a -
t á t n y i l v á n i t s a . 

A főpapnak ezen különös kiváltsága, csalatkoz-
hatlansága, mindaddig tartott, mig a főpapi hivatal 
meg nem szűnt, ámbár tagadhatlan, hogy a máso-
dik templom idejében ritkán vétetett igénybe, míg 
később végkép elaludt, mert hisz az ószövetségi pro-
phetálás a Megváltó közeledtével mindritkábbá vált, 
mig végre egészen elnémult. 

Azt, hogy a főpapnak Isten nevében adott nyi-
latkozatai valóban Istentől származtak, tehát isteniek 
vagyis csalatkozhatlanok voltak, minden zsidó hitte 
s vallotta kivétel nélkül. Sőt magában az uj szövet-
ségben is találunk oly helyre, mely a zsidóknak ezen 
hitéről bizonyságot tesz. Midőn t. i. Krisztus urunk 
Lázárt halottaiból feltámasztotta s a synedrium azon 
volt, hogy Jézust ezen tette miatt megbüntesse, az 
akkori főpap a halálitéletet hozta indítványba s ezen 
indítványát indokolva mondá : „Vos nescitis quid-
quam, nec cogitatis, quia expedit vobis, ut unus mo-
riatur homo pro populo et non tota gens pereat." S 
az evangelista hozzá teszi : „Hoc autem a semetipso 
non dixit : sed, cum esset Pontifex anni illius, pro-
phéta vit, quod Jesus moriturus erat pro gente." 4) 
Szent János tehát a prophetálást Kaifás főpapi mél-
tóságával egyenes összeköttetésbe hozza s azért egy-
átalán nem lehet kételkedni, hogy a főpapban a 
rendkivüli prophetát elismeri s a nép hitéről bizony-
ságot tesz. 

Ha most mindazt, amit eddig mondottunk, rö-
viden egybefoglaljuk, a következő tételek állíthatók 
fel : a) Az ószövetségi főpap bizonyos esetekben s 
bizonyos feltételek mellett az isteni kijelentéseknek 
eszköze volt, mintegy szája Istennek, tehát csalat-
kozhatlan. b) Ezen kiváltságot Isten egyenesen, köz-
vetlenül, neki mint főpapnak adta. c) A főpapnak 
ilyen kijelentései, feleletei, a zsidó nép fontos, de ké-
tes, ügyeire vonatkoztak, d) A zsidók mind hitték a 
főpapnak ezen csalatkozhatlanságát s határozatait, 
kijelentéseit, feleleteit, isteni kijelentésekül, határo-
zatokul, fogadták. 

Alkalmazzuk már most ezen tételeket az ujszö-

4) Joann. 11, 49—51s. 



vetségi főpapra, a pápára, mint a keresztény egyház 
látható fejére s meg fogjuk látni, mily fényben tün-
tetik ezek eló', mennyire igazolják, a pápa tévmen-
tességét. Mert hisz ezen tételek alapján okvetlenül 
magoktól vetődnek fel ezen kérdések : ha a zsidó 
főpap bizonyos esetekben csalatkozhatlan volt : miért 
ne lehetne ugyanilyen a kereszténység főpapja? 
Váljon nem előképe volt az ó szövetség az újnak, a 
zsidó főpap a kereszténynek? A mi az ó szövetség-
ben tökéletlenül, előkép gyanánt, adatott, az az uj 
szövttségben tökéletes valóság. A mivel tehát 
Krisztusnak előképe birt, azzal az ő valóságos hely-
tartójának szintén kell bir nia, még pedig teljes mér-
tékben. Az újszövetségi főpap földi helyettesének, 
a római pápának, tehát bizonyos esetekben szinte 
csalatkozhatlannak kell lennie, mert az ószövetségi 
főpap bizonyos esetekben az volt. 

Továbbá, ha Isten az ószövetségi főpapot vá-
lasztott népe földi javára s ideiglenes vezetésére való 
tekintetből az isteni kijelentés csalatkozhatlan esz-
közévé tette : váljon nem százszorta inkább szüksé-
ges, hogy Isten a keresztény népnek örök javára, a 
mennyországba vezetésére való tekintetből ugyanezen 
népnek főpapját csalatkozhatlansággal lássa el? Való-
ban nagy anomalia volna, ha a csalatkozhatlansági 
praerogativa, az ószövetségi főpap számára ajándéko-
zott ezen charisma, megvonatott volna az újszövetségi 
főpaptól. Mert az újszövetségi főpap sokkal nagyobb s 
kitűnőbb hatalommal és kiváltságokkal van felruház-
va, mint volt az ószövetségi és állása,valamint hivatása 
a keresztények között, sokkal magasztosabb, mint 
volt az ószövetségié a zsidók közt. E két főpap úgy 
viszonylik egymáshoz méltóságaik, hatalmok és 
főpapi tisztjök tekintetéből, miként Mózes Krisztus-
hoz, mert ennek helyettese az egyik, amazé a másik. 

Az egész ó szövetség ugyanis magán viseli az 
előkészület jellegét, amiértis benne vannak a jöven-
dölések, előképek. Maga az ószövetségi főpap sem 
volt egyéb, mind a jövendő valódi főpapnak typicus 
hirnöke, előképe. Izrael népének kiválasztása, ideig-
lenes fentartása és csudálatos vezetése, szinte nem 
volt más, mint előkészület a Messiásra s az általa 
hozandó üdvre. Az ó szövetség ezen prophetico-typi-
cus jellegének megfelelőleg, miként saját állásából 
kifolyólag, az ószövetségi főpap csalatkozhatlansága 
magán hordozta az inspiratio, prophetálás, jellegét. 

Egészen másként van a dolog az uj szövetség-
ben. Itt Krisztusban az ó szövetség befejeztetését 
találta, az előképek valósággá váltak, a jóslatok 
beteljesültek s az isteni igazság és malaszt egész 

teljében megjelent a világon s az egyházba, mint 
isteni depositum, letétetett. Uj kijelentés, kinyilat-
koztatás, mely által az isteni igazság s malaszt mint-
egy szaporittatnék, többé nem történik. Mindez 
Krisztusban teljét elérte. Amiértis a keresztény 
egyházban most már csak arról lehet szó, hogy a 
letett igazság s malaszt hamisittatlanul fentartassék, 
értelmeztessék, alkalmaztassék úgy. mint azt Krisz-
tus maga akarta s áthagyományozta. Innen van, 
hogy a keresztény egyházban a pápa, mint csalat-
kozhatlan legfőbb tanitó, többé nem mint propheta 
lép fel s különös isteni sugalmazás következtében 
nem uj kijelentéseket tesz, uj igazságokat hirdet, 
hanem tiszte arra megy ki, hogy a Szentlélek sege-
delmével a letett igazságokat csalatkozhatlanul meg-
őrizze, csalatkozhatlanul értelmezze. A pápa nem 
propheta többé, hanem őre, értelmezője, annak, mit 
Krisztus mint isteni igazságot az egyházban letett. 
S azért a pápa semmit sem jelenthet ki mint dogmát, 
hacsak az az újszövetségi úrim- és thummimban, az 
Írásban s hagyományban, mint isteni kijelentés, ben 
nem foglaltatik. 

Ha pedig Isten a kiválasztott nép között az 
ószövetségi főpap személyében akaratának kijelen-
tésére egy rendes prophetát rendelt: váljon nem 
rendelt volna az újszövetségi kiválasztott nép, a ke-
resztények, közt isteni kijelentéseinek hamisittatlan 
megőrzésére s értelmezésére az újszövetségi főpap-
ban, a pápában, egy rendes őrt és értelmezőt? Hisz 
amily szükséges volt az ószövetségben az isteni ki-
jelentések és közlemények adására egy rendes pro-
pheta: ép oly szükséges az uj szövetségben az adott 
isteni igazságoknak hamisittatlan megőrzésére s 
csalhatatlan értelmezésére egy rendes,, csalhatatlan, 
közeg, őr, értelmező. 

Végre, Isten az ó szövetségben a csalatkozhat-
lanságnak kiváltságát a főpapnak adta, mint egyet-
len egy nép lelki fejének, ezen nép ideiglenes javára : 
váljon nem adta volna ugyanazon kiváltságot az 
egész kereszténység lelki fejének minden keresztény 
népek lelki s örökké tartandó java előmozdítására? 
Hisz az ószövetségi választott nép Isten szolgája 
volt, az újszövetségi választott nép pedig fogadott 
fia. Tehát több gondot forditott volna Isten szolgája 
ideiglenes javára, mint fia örökké tartandó boldog-
sága előmozdítására ? 

Már pedig a pápa valóban atyja, tanitója, az 
egész kereszténységnek, őre Krisztus egész nyájá-
nak, ki azért áll a megváltott kereszténység élén, 
hogy azt az igazság, igazságosság s malaszt utjain a 
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mennybe vezérelje. Azértis szükséges, bogy mint 
ilyen a Szentlélek által adott különös kiváltság által 
csalatkozbatlan legyen, különben meg kellene enged-
nünk, hogy Krisztus egy vezetőt rendelt, ki az 
egész kereszténységet tévútra is vezérelheti s kit 
épen azért, daczára annak, hogy Krisztus által ren-
deltetett az egész nyáj őrévé s vezetőjévé, ugyanezen 
nyáj őrizne s vezetne, hogy ne tévedjen. Már pedig 
azt, hogy Krisztus ily őrt, ily vezetőt, rendelt volna 
a drága vére árán megváltott nyáj számára, józan 
észszel senki fel nem teheti, hanem el kell fogadnia 
azt, hogy azon őr, azon vezető, azon tanitó, kit Jézus 
maga helyett rendelt nyájának őrzésére, vezetésére, 
tanítására, ezen tisztének valóban minden körülmé-
nyek között meg is felel s tehát a nyáj gond nélkül 
bizhatja magát vezérletére. 

A pápa tehát a kath. egyháznak feje, miként 
az ószövetségi főpap a kiválasztott népnek. S vala-
mint ez mint főpap tévedésbe nem vihette népét, 
valahányszor annak java forgott szóban: ugy az, t. 
i. a pápa, valahányszor a hit s erkölcs dolgaiban a 
nép örök javára végleges határozatot hoz, Isten kü-
lönös malasztja által csalatkozhatlan. Ha pedig ez 
igy van, miként máskép nem is lehet, hogy gondol-
hatja vagy állithatja valaki, hogy az Isten által az 
igazság megőrzésére s értelmezésére adott kegyelem 
veszélyt rejthet magában a népek s államok üdvét 
illetőleg? A mit Isten tesz, az mind jól van téve, 
tökéletes. A csalatkozhatlanság is, mint isteni intéz-
mény, csak javára szolgál az emberiségnek, miként 
javára szolgált a kiválasztott népnek. 

De azt vetheti valaki ellen, hogy ezen isteni 
ajándékkal vissza is élhet az illető, ki azt kapta. Jól 
van. Ha már nem akarjátok velünk megengedni, 
hogy ezen visszaélés lehetetlen, mert ezen kiváltság 
épen a visszaélés ellen adatott: ne küzdjetek ezen 
kiváltság ellen a priori, hanem akkor emeljétek fel 
szavatokat a posteriori, ha ezen visszaélés megtör-
tént. Hisz tudjuk, hogy örökké fogtok hallgatni. 

Szolgáljanak nektek e tekintetben a zsidók jó 
példával. Ezek folyton hitték, hogy főpapjok a 
mondott értelemben csalatkozhatlan és soha senki-
nek sem jutott eszébe ezen csalatkozhatlanságban a 
nép vagy az állam java tekintetéből veszélyt látni 
vagy keresni; ellenkezőleg, épen ezen csalatkozhat-
lanságban látták népök s államuk javát biztosítva. 
Sőt azon zsidók, kik a bibliában még hisznek, ezen 
csalatkozhatlanságról még most is úgy vélekednek. 
Es ha volna főpapjok, volna ephodjok urim- s thum-
mimmal, ezen főpapnak csalatkozhatlanságát most 

is hinnék, vallanák, benne prophetát szemlélnének, 
kit Isten adott számukra, hogy kijelentése tisztán 
megmaradjon s értelmeztessék. A zsidók nemcsak 
veszélyesnek nem tartanák főpapjok ezen kiváltsá-
gát, hanem ellenkezőleg garanziául tekintenék arra 
nézve, hogy Isten velők van, őket folyton őrzi, gon-
dozza. 

Es sok katholikus napjainkban hitre nézve 
alantabb áll a zsidóknál. Szomoritó látmány. 

Jekelfalusy Vincze székesfehérvári püspök ő mlgának 
egy hozzá intézett hódolati iratra adott kegyelmes vá-

lasza. 

Tisztelendő kedves öcsém az Urban ! 

Mult november 15-dikén hozzám küldött bizalmas 
levele igen jól esett szivemnek, mert láttam abban, mint-
egy tükörben, önnok erős hitét, buzgalmát és rendíthetlen 
elszántságát, mi nélkül hivatásunkkal csak foglalkozni 
lehet, de nem annak kellőleg megfelelni. 

Minél meglepőbb ennyi szilárdságot egy fiatal pap-
ban látni akkor, midőn a korosabb tölgyek is ingadoznak, 
annál ékesebb reménybimbók fakadoznak űzőbe vett egy-
házunknak és hitünknek mihamarábbi diadalára, még pe-
dig mindenfelé ; — mert ha emelkedik is itt-ott ama szem-
telen lobogó, mely istentagadók toborzására van kitűzve, 
nem lehet mégis nem látnunk, mint növekedik Urunk zász-
lója körül is az istenfélők tábora. Ernyedetlen buzgalom-
mal környezik buzgó papjaink a feltámadt Krisztusnak 
eme zászlóját és rendíthetlenül állanak mellette ők, kik a 
szent bitért szenvedni és meghalni is készek ; hiveinkben 
pedig szembetünőleg emelkedik a vallásosság érzete. Isten-
nek meglepő műve ez, mert a poklok tábora ellenében tör-
ténik, melyről csakugyan megjövendöltetett, hogy Krisz-
tus egyháza ellen győzni soha , de s o h a, sem fog ! 

Sok ideje mult annak, kedves öcsém, hogy a hitetlen-
ség Jézus egyháza ellen dühöng ; századoktól fogva forr 
ezen düh, de ilyen nyiltan csak most tér a sikra, most, 
midőn már minden, maga a polgáxú tekintély is, hatalmába 
került ; csak most, midőn semmi álarczra sincs többé szük-
ség, látjuk tisztán azt, mit eddig homályban láttunk és 
eléggé sejteni sem valánk képesek. 

Hitetlen elleneink toborzására növokedik ugyan az 
Isten egyháza elleni tábor, de, amint látjuk, főleg azokkal, 
kik vagy egész tudatlanságban maradtak a hit dolgában, 
miértis könnyen elcsábithatók vagy pedig korlátlan gőg-
től elkapatva odáig szédelegnek, míg magokat a hitetlen-
ség örvényében találják, honnan annál nehozebb a szaba-
dulás, minél viharosabb a pokol tapsa. Kinek sugallatára 
ébredt fel a g ő g a paradicsom első lakósaiban? tudjuk; 
és hogy ugyanaz a gonosz lélek, ki őket hatalmába kerí-
tette, most is keringet bennünket és ólálkodik, lesvén, 
„quaerens, quem devoret", megirta már sz. Péter Apostol 
I. levelének 5. részében. De ettől, Isten segedelmével, min-
denki megóvhatja magát, ha folyton i m á d k o z i k vagyis, 
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lia Istenhez felemelkedett lélekkel működünk e földön és 
ötet felejtve még csak mulatni vagy aludni sem megyünk« 
Nagyobb baj mireánk nézve a t u d a t l a n s á g , mely most 
oly nagy csorbát ejt híveink sorában. Nehéz volna meg-
határozni, honnan eredt ez a hiba és hiány ? Egyik a tanitó 
egyház papjaira, másik magokra a hívekre, harmadik 
elleneink fáradhatlan ügyességére, káritgatja híveinknek 
eme sokszor igen meglepő tudatlanságát a hit dolgában ; és 
e három tényező mindegyikének meglehet itt a maga része, 
miután — mint tudjuk — az első tényező régen szoron-
gattatik minden oldalról, a másik pedig naponta szedi a 
mérget ama harmadiktól, kinek tevékenysége mindinkább 
leirhatlan. 

Ezt tudva és a jelen szellemi mirigy forrására akadva J 
kénytelen vagyok felkérni önt, kedves öcsém, — kinek 
említett levelében oly lelkes nyilatkozatára akadtam — 
miszerint az egyházunkban jelenleg annyira duló nyomor-
nak e két főoka, t. i. a t u d a t l a n s á g és gőg , ellen már 
most vértezze fel magát, hogy legalább Önt soha sem érje 
ama vád, mintha az Ur parlagon maradt szőlőjének elva-
dulását részben ön is okozta volna. De, hogyan is fogna az 
tanítani, ki maga nem tanult ? Hogyan fogna az jótéko-
nyan hatni a hívekre, ki gondolja, hogy ő csak az oltárnál 
pap, azonkívül pedig többé nem az? Valamint a jó 
illat mindenhol jelentkezik, bár el legyen rejtve : úgy kell, 
hogy a szent balzsamnak is, melylyel papokká felszentel-
tettünk, meglegyen mindenhol a maga kellemes szaga és 
jótékony hatása, ahol csak megfordulunk ; és kell, hogy 
mibennünk papot lásson és lelkipásztort találjon mindenki 
az oltáron kivül is ! Ferde valóban és botrányteljes jelenet 
volna, ha egy társaságban több papi szellem találtatnék 
egy világi személyben, hogysem papszomszédjában. A mi 
jelenlétünk bárhol és bármikor, kedves öcsém, hasonló 
legyen ama gyertyavilághoz, mely sötétséget nem tűr és 
ama jó illathoz, mely kedvessé teszi a légkört. Az igazi 
pap az ég nyelve s mint ilyen szól, tanit, oktat, szóval úgy, 
mint tettel ; olykor csak egy tekintettel épit és javit ő, e 
felett levelezve szinte, mint társalogva. Es ide kell töre-
kednie annak, ki pap l e n n i akar inkább, hogysem annak 
l á t s z a n i . 

Tanitsunk tehát, miután tanultunk, ahol csak lehet, 
hogy elejét vegyük ama t u d a t l a n s á g n a k , mely a 
hitet zárja ki az ember lelkéből és óvjuk meg magunkat 
szinte, mint híveinket, ama g ő g tő i , mely ha dicsvágyra 
ébred, képes megtagadni a bitet . . . 

Többire vegye bizalmas leveleért szives köszönete-
met. Kérni fogom Istent, hogy soha sem vonja meg öntől 
szent kegyelmét. Ki is ajtatos imáiba ajánlottan, szeretettel 
maradok Rómában deczembor 27-dikén 1871. Tisztelendő 
kedves öcsémnek rokona az Úrban 

Jekelfalusy Vines e, m. k. 
székesfehérvári püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ALSÓ-SZÖLNÖK, junius 16. IX. P i u s 2 6 - é v es 

u r a i k o d á s a . „Miért agyarkodnak a pogányok (jelenleg 
az uj pogányok, a modern világ hősei) s gondolnak a népek 
(jelenleg is a zsidók) hiúságokat ? Felállanak a föld kirá-
lyai és a fejedelmek egybegyűlnek (a modern diplomaták) 
az Űr ellen és az ő felkentje (az ő helytartója) ellen. „Szag-
gassuk el kötelékeit és rázzuk le magunkról igájokat." A 
mennyekben lakó kineveti őket és az Ur kigúnyolja őket." 

Hányszor hirdették már az egyház ellenségei IX. Pius 
súlyos betegségét és közeli halálát és ime ő Isten kegyel-
méből megélte szenvedésteljes és eseménydús uralkodásá-
nak 26-ik évét, ami szent Péteren kivül a 256 pápa közül 
egynek sem jutott osztályrészül; és ő május 13. óta élete 
80-ik évét túlélte, aminő kort csak kevés pápa közelitett 
meg vagy haladott túl. Ellenségei, mint az elfajzott, hálát-
lan, gyermekek, lesik atyjok halálát, hogy hagyatékát 
minél előbb feloszthassák magok közt ; az a különbség 
mégis van köztök, hogy dicső Piusunkat természetellenes, 
kaján, fiai földi birtokától, földi királyságától, már életé-
ben megfosztották és halála esetére szellemi királyságá-
nak, az összes katholikusok szivei és elméi feletti uralmá-
nak, bukását vagyis az egyház megszűntét hiszik bekövet-
kezendőnek. 

Hiú önámitás. 
Qui habitat in coelis, irridebit eos et Dominus sub-

sannabit eos. Az egyház a világ végéig fog tartani és Pius-
sal a pápaság nem fog kihalni. Ezek nem hiú reményke-
dések, ezek hitünk, csalhatlan, isteni, hitünk tételei. És az 
Úr még akként is kineveti és kigúnyolja az egyház ellen-
ségeit, hogy hosszú élettel, igen hosszú uralkodással, áldja 
meg IX. Piust. Ezért méltán kellett hálát adnunk az úr 
Istennek, örvendetes szivvel zengvén „Te Deum lauda-
mus"-t. Harangjaink ünnepies zúgása fokozta kegyeletes 
hangulatunkat és forró imákban a kitett legméltóságosabb 
oltári szentség előtt esengtünk az egyház láthatlan fejéhez, 
Krisztus Jézushoz, az egyház látható fejéért, IX. Pilisért: 
Tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját. 
Fürkésztük alázatos szivvel azon okokat, miért adott Isten 
ő felsége IX. Piusnak oly hosszú és oly szenvedésteljes 
uralkodást. És azon eredményre jutánk, hogy kénytelenek 
vagyunk szent Pállal felkiáltani : „Oh Isten bölcseségének 
és tudományának mélységes gazdagsága, mely megfog-
hatlanok az ő Ítéletei és megvizsgálhatlanok az ő utai ! 
Mert ki ismerte át az Úr értelmét? Vagy ki volt az ő ta-
nácsosa ? Vagy ki adott elsőbb neki, hogy visszaadassék 
annak ? Mert őtőle és őbenne vannak mindenok. Őneki 
legyen dicsőség mindörökké. Amen. Rom. 11, 33—36. Hit-
elveink világánál felismertük, hogy a hosszú élet az Isten 
negyedik parancsa teljesítésének jutalma szokott lenni, a 
sok szenvedés pedig a biztos kiválasztatás jelének tekinte-
tik. Elménkbe visszaidéztük, hogy a szenvedélyektől ment 
keresztény élet rendszerint meghosszitja az életet. A mi 
időnkben lefolyó tények bizonyítják, hogy — fájdalom ! 
Magyarországot kivéve — az egyes főpásztorok nyájaik-
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kai együtt rendkivüli, legalább a 16. századbeli bitujitás 
óta nem látott, ragaszkodást tanúsítanak a szentatya irányá-
ban, mely kegyeletes ragaszkodás IX. Pius hosszú, dics-
teljes, uralkodásában fejlődött ki ennyire és legyen Istennek 
ezer hála érte ! még mindig növekedőben van : tehát az az 
Isten gondviseléses és titkos végzésébon meg volt állapitva 
és pedig avégre, hogy a népek a csalhatlantekintélyü taní-
tóhoz érezzék magokat utasitva, honnan az ideiglenes és 
örök boldogulás tiszta elveit és tanait nyerhetik. Csudála-
tos, hogy a szentatya tekintélyének aláásásával tünedez az 
apai tekintély a családból, az elöljárói tekintély a társada-
lomból, a modern constitutionalismus befolyása alatt a fe-
jedelmi tekintély az államokból. Csudálatos, hogy mióta a 
szentatya az őt legjogosabban megillető birtokaiból galádul 
kiforgatva lőn, szaporodnak a birtokjog szentsége elleni 
szellemi áramlatok és bűnös merényletek, inogni kezd a 
társas életben nem mondom a lelkiismeretesség, hanem már 
a sokat hánytorgatott becsületesség iránti hit, mert a leg-
nemesebbindokú törekvések a haszonlesés bélyegével lát-
tatnak el. A tekintély és birtokjog szentségén ejtett sebe-
ket csak a római pápa legfőbb tekintélyének helyreállítása 
és átalános elismertetése meg birtokaiba teljes visszahelyez-
tetése fogja orvosolhatni. E czélra kell tehát törekednünk 
oktatásainkkal, buzgó imáinkkal és Péterfilléreinkkel. Úgy 
legyen. 

Zsemlics I. 

AMERIKA. A k a t h o l i k u s j ó t é k o n y e g y l e -
t e k n e k á t a l á n o s k ö z g y ű l é s e pünkösd vasárnap-
ján nagy ünnepélyességgel tartatott meg Daytonban, Az 
egyes egyleteknek képviselői a főiskola nagy termében 
fogadtattak a központi bizottság által, honnan ünnepélyes 
menettel a templomba vonulván szent misét hallgattak, 
mely után a tanácskozások kezdetöket vették. 

Közöljük a következőben azon tudósitást, melyet 
ezen gyűlésre vonatkozólag a Cincinnatiban megjelenő 
„Wabrheitsfreund" hozott. 

A sz. Alfonznak védnöksége alatt álló buffalói ka-
tholikus jótékony egyleté az érdem, melytől eredt azon 
eszme, hogy igen hasznos, sőt szükséges lenne, ha az egyes 
jótékony egyletek egymást közt összeköttetésre lépnének, 
miszerint ekként egyesítve hatályosabban s kedvezőbb 
eredménynyel működhetnének szent czéljaik elérésének ér-
dekében. Ily értelemben fogalmazott felhívásnak követ-
keztében történt, hogy 1855-ben az akkor még csak kevés 
németszármazású tagból álló néhány egyletnek képviselői 
april 15-én összegyülekeztek Baltimoreban, hogy mindenek-
előtt a felett tanácskozzanak, miként lehetne szent ügyök-
nek minél előbb hathatós lendületet adni. Akkor a központi 
összegyleti bizottság is szerveztetett és a szent család ótal-
ma alá helyeztetett. 

Az egyes egyletek ezen szövetkezésének főczélja az 
volt, hogy egyesült erővel annál hathatósban ellene működ-
jenek a szabadkőművesség e téren is sűrűn nyilvánuló 
üzelmeinek, nagyobbszerű lendületet adjanak a keresztény 
Charitas müveinek és egyátalán a hitéletnek felvirágzását 

a katholikusok közt minden megengedett módon előmoz-
dítsák. Határoztatott továbbá, hogy az egyes helyi egyle-
tek ezentúl a betegek s önvétkökön kivül elszegényedettek 
segélyzésében egymásnak kölcsönösen segítségökre lesz-
nek és végre, hogy az egyletek mindezeken kivül főköte-
Jességöknek tekintendik arra vigyázni s a felett gondosan 
őrködni, nehogy a katholikus szülők gyermekeiket oly 
helyen, hol katholikus iskola is van, máshova, mint oda, 
küldjék. 

A szentatya 1866-iki julius 5-kén hosszabb levelet 
intézett mgr. Timon buffalói püspökhez, melyben az akkor 
már javában virágzó egyleteket szeretetteljesen megdi-
csérte és áldásdús müködésöknek minél lelkiismeretesb 
folytatására felbátorította. Volt is hatása ezen atyai áldás-
nak, amint azt az egyleteknek csudaszerü szaporodása és 
felvirágzása mutatja. Ezelőtt 17 évvel az első baltimorei 
közgyűlésre csak 12 egylet képviselői jelentek meg, míg 
ezidén nem kevesebb, mint 245 ily egylet küldött képvise-
lőket az Unio minden részéből, kik egyesülten megható 
bizonyságot tőnek a katholikus eszmének hatalmáról áta-
lában és különösen annak örvendetes terjedéséről Ameri-
kában. 

Az evenkinti nagygyűlések szabályszerűleg minden 
évben pünkösd vasárnapján tartatnak és pedig mindig más 
más városban, hogy az egyes katholikus községek felváltva 
élvezzék azon lelkesítő befolyást, melyet a katholikus 
Amerika képviselőinek egy helyeni egybegyülése a szemle-
lőre okvetlenül gyakorol. A nagygyűlések eddig a követ-
kező sorrendben tartattak: 1855 Baltimore, 56 Buffalo, 
57 Pittsburg, 58 Rochester, 60 Saint-Louis, 61 Zanesville, 
62 Sgrawse, 63 Cincinnati, 64 Erré, 65 Milwaukee, 66 Buf-
falo, 67 Pittsburg, 68 New-York, 69 Chicago, 70 Louis-
ville, 71 Baltimore s ezidén Dayton városában. Isten áldása 
e jámbor mûre. 

KÖLN. A P i u s - ü n n e p é 1 y itt is, valamint a kö-
zelfekvő Bonnban, katholikusirányú szép tüntetésekre szol-
gált alkalmul. Junius 10-én nagyszerű katholikus népgyű-
lés volt az úgynevezett császárteremben, mely népgyűlés-
nek feladata és czélja volt a hat nappal későbben, vasárna-
pon, junius 16-kán, megülendő Pius-ünnepélyre a program-
mot megvitatni és megalapítani. A gyülé3 a legszebb rend-
ben ment végbe és ujolag fényesen megmutatta lefolyásá-
ban úgy, mint végeredményeiben, mily szives szeretettel 
ragaszkodnak Köln városának katholikusai anyaszentegy-
házokhoz, annak látható fejéhez, a csalatkozhatlan pápá-
hoz. A gyűlésen Baudri elnökölt, ki azt a jelenlevők által 
lelkesülten visszhangoztatott háromszoros Béljen"-nel a 
szentatyára megnyitotta. Azután hosszabb beszédben a 
vallásellenes sajtónak üzelmeit tárgyalta, különös tekintet-
tel az itteni helyi és vidéki viszonyokra s azon magatar-
tásról is szólt, melyet a jó katholikusnak ezen üzelmek 
irányában követnie kell. Utána egy más szónok IX. Pius-
nak életét s pápai működését ecsetelte oly megható modor-
ban, hogy nem egy hallgató szeméből sűrű részvétkönye-
ket csalt ki. Végre Franszen kereskedő azon indítványnyal 
lépett fel, hogy jövő vasárnapon minden templomban min-
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den mise alatt két-két katholikus férfi által gyűjtés ren-
deztessék a szentatya számára, mely inditvány közlelke-
sedéssel el is fogadtatott. 

Bonnban hasonlólag nagyban készülnek a katholiku-
sok, hogy a szentatya megkoronáztatásának 20-ik évfordu-
lóját a lehető legdíszesebb módon megüljék. Junius 11-én 
átalános katholikus gyűlés tartatott a „Hattyúban", mely-
nek alkalmával határozátba ment, hogy a rendes egyházi 
ünnepélyességen kivül diszes bucsúmenet is rendeztessék a 
kereszthelyre, mely menetnek vezetésére a kölni segédpüs-
pök úr kéressék meg; továbbá elhatároztatott, hogy Pius 
napján minden katholikus polgár házát zászlókkal, szőnye-
gekkel, díszítse fel s végre, hogy a katholikus casino fényes 
estélyt rendezend. 

Mindezeken annál inkább örülhetünk, minthogy épen 
Bonn egyike azon városoknak, melyeket az úgynevezett 
ókatholicismus különösen kiszemelt volt magának műkö-
dési térül, de, mint látjuk, hiába, amiért szivünk mélyéből 
mondjuk Deo gratias ! 

Végül röviden még azt jelentem, hogy az itteni kö-
rökböl származott azon terv, mely szerint a nem régen 
kimúlt Roh atya jézustársasági tagnak megfelelő emlék-
szobor emeltessék, mind nagyobb pártolásra talál, mit 
többi közt az e czélra mindenünnen befolyó gyűjtési pén-
zeknek folytonos szaporodása is bizonyít. Az eszme szép, 
kivitele nem nehéz, sőt jelenleg majdnem biztosított is már 
ugy, hogy erősen reméljük, miszerint szép városunkban nem 
kevésbbé egy kitűnő pap érdemeinek, mint azon háladatos-
ságnak és tiszteletnek is lészen örökké maradandó emléke, 
melylyel Némethon katholikusai e szegény szerzetesnek 
lángesze, apostoli buzgósága és egyéb érdemei iránt visel-
tettek. 

BERLIN. S y d o w é s L i s k o . E k é t névvel hónapok 
óta majdnem minden német lapban találkozunk. Mindkettő 
protestáns prédikátor, mindkettő „a protestáns ultramon-
tanismusnak martyrja", mint nem régen egy porosz pro-
testáns egyházi közlöny mondta. Ezen két férfiú huzamosb 
idő óta arról hires, hogy Krisztus Urunknak istenségét, a 
Szentháromság létét és egyéb alapigazságait a keresztény-
ségnek nemcsak könyvekben és röpiratokban, hanem még 
a gondjokra bizott nyájaknak szine előtt, a templomban az 
egyházi szószékről, — tagadták. Ennélfogva a branden-
burgi s pommerni protestáns consistoriumok, melyeknek 
alárendelvék, kérdőre vonták őket, mi viszont nagyszerű 
ellentüntetésekre adott alkalmat, amennyiben az egész po-
rosz és osztrák liberális sajtó az említett két consistorium-
nak „tűrhetetlen intolerantiáját" a legkirívóbb színekkel 
festette s a legerősebb kitételekben korholta s ezenfelül 
mind a két hatóságot oly czimekkel is illette, melyek kö-
zül a „középkori inquisitio" még a leggyengédebb vala. 
Sőt a sajtó izgatásainak sikerült továbbá egy egész felirat-
áradatot is előidézni, melyben e két férfiú hite (rectius 
hitetlensége) bátor kimondásáért az egekig magasztal-
tatott. 

Ránk nézve az egész dolog csak annyiban szomo-

rúan érdekes, amennyiben ujolagos bizonyítéka azon régi 
igazságnak, hogy a hithű protestantismus is hiába erőkö-
dik, hiába küzködik és fárad, midőn adandó esetben saját 
alapelvének, a szabad kutatásnak, végkövetkezményei ellen 
sikra száll. Sydow és Lisko a szabad kutatás s az egyéni 
ész alapján állanak s a ki őket protestáns szempontból 
megtámadni vagy épenséggel elitélni akarja, az legalább is 
következetlen. Bármennyire örülhetünk is tehát, midőn azt 
látjuk, hogy még protestáns körökben is találtatnak oly ele-
mek, melyek a Krisztus istenségében való hithez ragaszkod-
nak: mégis meg kell vallanunk azt is, hogy a nagyobb kö-
vetkezetesség dicsősége a fenforgó pörben azoké, kik Sy-
dow és Lisko védelmére kelnek. 

Ilyenek pedig azaz oly férfiak, kik e kettővel együtt 
Krisztus istenségét és a Szentháromságnak existentiáját 
tagadják, vannak a porosz királyságnak legfelsőbb egyházi 
hatóságában is, minek következtében a különféle alsóbb-
rendű consistoriumok eljárása Sydow, Lisko, Hanne, Mül-
ler és egyéb hasonszőrű pásztorok ellen felsőbb helyen nem-
csak nem helyeseltetik, hanem ellenkezőleg egyenes ellen-
mondásra talál úgy, hogy a consistoriumoknak fellépése 
mindenesetre eredmény nélkül marad; mert azon szellemi 
iránynál fogva, mely a főegyházi tanácsban uralkodik, 
bizton elvárható, hogy ezen istentagadók nemcsak el nem 
Ítéltetni, hanem még hivatalaikban is meg fognak tartatni. 

Sydow nevezetesen azt tanitja, hogy Krisztus Józsefnek 
és Máriának természetes fia, közönséges ember, mint akár 
melyikünk ; sőt, midőn o miatt a consistorium elé idézte-
tett, ott in facie loci Krisztus csudás születését kereken 
tagadta, jól tudván, hogy bármit mondjon vagy tegyen is, 
a főtanácsban istápolóra fog találni a consistorium 
ellen, melynek „ildomtalan buzgóságát" amott már több 
ízben korholták. 

Tagadhatatlan, hogy, mint már fentebb mondók, a 
főtanács ebben következetesebb, mint a consistoriumok. Sy-
dow, Lisko, Müller, Hanne s mindazok, kik Krisztus isten-
ségét tagadják s a tiszta rationalismus terén állnak, egye-
bet sem tettek, mint hogy a szabad vizsgálódás elvét követ-
kezetesen a végletekig vitték. Ezen elv a protestantismusnak 
alapelvét képezi, melynek személyes érvényesítése minden 
protestáns embernek hatalmában áll. Ha tehát a fent-
emlitett prédikátorok ugy találták, hogy Krisztus nem 
Isten fia, akkor ebbeli „szabad vizsgálódás"-uknak ered-
ményét miért ne szabadna közhírré tenniök is ? Hol van az 
egész protestáns egyházban az a legfelsőbb csalatkozhatlan 
tekintély, mely ilyféle tanokat, mint vétkes tévelyeket, 
megbélyegezhetne s elitélhetne? Sehol. Mert midőn a pro-
testantismus az átalánosan elismert tekintélynek helyébe 
az egyéni észt és az egyéni észnek egy legfelsőbb csalat-
kozhatlan tekintély iránti engedelmessége helyébe a „szabad 
vizsgálódást" tette: lemondott jogáról a gyarló emberi elme 
bármely fonák szüleményét annak bélyegezhetni, a mi,tudni-
illik tévelynek és azon kötelezettséget vette magára, hogy a 
beteges észnek képzelődményeit, ha következetes akar lenni, 
fölébe tegye az isteni kinyilatkoztatásnak, melynek legott 
helyt engednie, pusztulnia kell, mihelyt valakiben, akárki 
legyen az, a „szabad vizsgálódás" alapján az a „meggyőző-
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dés" érlelődött meg, Hogy ezen kinyilatkoztatás — 
semmi. 

Mi katholikusok a hithű protestánsokat csak sajnál-
hatjuk ezen kérlelhetlen consequentiák miatt, melyek eme 
sokat emlegetett vallási alapelvekből folnyak, de segiteni 
rajtok nem tudunk ; csak azt tanácsolhatnék nekik, 
hogy lelkiismeretőknek nyugalmát s a valódi hitmeggyő-
ződésnek azon megingathatlanságát, mely után ők is annyi-
ra sóvárognak, ott keressék, a hol az egyedül található, a 
csalatkozhatlan katholika anyaszentegyházban. 

V E G Y E S E K . 
f f 

— Személyzeti : 0 felsége Tárkányi Béla József egri 
kanonoknak a boldogságos szűz Máriáról nevezett borsmo-
nostori Kőszeg melletti czimzetes apátságot és Kovacsóczy 
István szinte egri kanonoknak a szent Lászlóról nevezett 
somogyi czimzetes prépostságot ; — továbhá Tilless Ferencz 
beszterczebányai kanonoknak a boldogságos szűz Máriáról 
nevezett királyhegyi czimzetes apátságot és Hyross Mihály 
szinte beszterczebányai kanonoknak a szent Margitról ne-
vezett dömösi czimzetes prépostságot adományozta. 

— Beküldetett : Előfizetési felhívás. Jézus a földön a 
legfőbb tanitói hatalmat Péterre és szakadatlan sorban kö-
vetkező utódaira, — helytartóira, a római szentséges pá-
pákra, ruházta és pedig olyképen, hogy a hit- és erkölcs-
szabályokban tévmentesek legyenek. A római pápák a Jé-
zustól vett tévmentességi előjogot minden időben élvezték ; 
de a tan, hogy a római pápák a hit- és erkölcsszabályok-
ban tévmentesek, csak a legközelebbi egyetemes vatikáni 
szent zsinatban lett alkalomszerűleg hitágazati méltóságra 
emelve. Miután sokan ezen szükséges tanról ferde foga-
lommal hirnak, mi több, még azok is, kik magokat intelli-
genseknek tartják, szükségesnek láttam a tévmentességi 
tant a legnagyobb egyszerűséggel értelmezve kis füzeiké-
ben különösen a nép számára előadni. Annál is inkább 
teszem ezt, mert tapasztaljuk, hogy a ronda szabadkőmű-
vesség és a nemzetközi muakásegyletek romboló irányesz-
méi nemcsak a városokban, de, elég fájdalom, falvak-
ban, sőt a puszták lakói között is, kezdenek lábrakapni. 
A füzetkében a pápai tévmentesség észszerüségét és külö-

nösen korunkban szükségességét fejtegetem. Tegyünk Jézus 
igaz egyházáért annyit, amennyit gyenge erőnk tenni enged. 
Tanítsuk a rom. kath. egyháznak hitigazságait nemcsak a 
szószéken, de egyéb alkalmakkor is, tanítsunk „opportune 
et importune." Egész bizalommal fordulok tehát főtiszte-
lendőségedhez, kérvén, szíveskedjék közreműködni, hogy 
„A pápai csalatkozhatlanság" czimű füzetke, mely terjede-
lemre mintegy 2—3 ívnyi leend, a lehető legszélesebb kör-
ben terjesztessék. A mű körülbelül julius közepén jelonend 
meg. Minden egyes füzet ára 15 kr., 8 példányra egy tisz-
teletpéldánynyal kedveskedem. Az előfizetéseket hozzám 
kérem küldeni. Nagy-Kőrös, 1872. május 16. Horvát J á -
nos, áldozópap. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összeg az utolsó számból: 1564 forint 49 kr., 40 
frank aranyban, 116 régi húszas, 13 uj frtos, 1 kétftos, 
3 osztrák % ftos. 36 cs. k. arany, 22 db. egyesületi tal-
lér és 4 régi tallér. 

Hőn tisztelt szentatyjok s pápakirályuk iránti törhet -
len ragaszkodásuk zálogául dicső pápasága 26-ik évfordu-
lati napjának emlékéből a temesvár-gyárvárosi magán s 
községi leánytanoda növendékei . . 18 ft. 21 kr 

Hitoktatójok . . . . 1 „ 79 „ 
Matégka Antal Privigyéről . . 1 „ — „ 
T e l j e s ö s s z e g 1585 ft. 49 kr., 40 frank aranyban, 

116 régi húszas, 13 uj frtos, 1 kétftos, 3 osztrák % ftos, 36 
cs. k. arany, 22 db. egyesületi tallér és 4 régi tallér. 

Ezen összegarany frankokba beváltva tesz 4230 frankot. 
Ezen összegből 4000 frankot aranyban Malvieux pesti 

bankár által Jekelfalusy Vincze székes fehérvári püspök ő 
mlgához küldöttünk azon alázatos kérelemmel, kegyesked-
jék azt rövid hódolati feliratunk kisére ében a szentatya 
lábaihoz letenni, mint törhetleu hűségünk jelét. Hozzá volt 
ezen felirathoz s az összeghez csatolva az 1870 és 1871-ik 
évi „Religio "-nak egy díszkötésű példánya a vatikáni 
könyvtár számára, mi által igen sok ügybarátunk sürgős 
felszólításainak tettünk eleget. Az összeg a felirattal s a 
díszpéldánynyal május 29-én adatott át Antonelli bibornok 
ő eminenciájának. 

Marad tehát a gyűjtés folytatására 230 frankaranyban. 

Előfizetési felhivás. 
Lapunk ez évi második félévére Istenbe vetett bizalommal ezennel előfizetést hirdetünk. Azt 

hiszszük ugyanis, hogy az eszméknek mostani harczában a katholikus lapokat minden áron fen kell 
tartani s bennük s általuk küzdeni a helyes, a katholikus, az egyházi, elvek diadaláért. E küzdelem a 
majdnem átalános elhagyatottság napjaiban terhes, de dicső, mert az igazságért vívatik. Él bennünk azon 
szilárd meggyőződés, hogy c s a k egyházunk elvei, azon elvek, melyeket a magisterium Petro-aposto-
licum hirdet, képesek az emberi társadalmat boldogítani s azért ezen elveket fennen hangoztatni meg nem 
szününk. Felkérjük ezennel teljes tisztelettel s bizalommal t. előfizetőinket előfizetéseik megújításárar 
valamint mindenrendü t. ügybarátainkat a támogatásra. 

„Domine, in nomine Tuo jactabo retia." 
Pest, 1872-ik év junius 12-kén. Cselka Nándor. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

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