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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1877. I. félévi folyamához. 

Önálló czikkek s értekezések. 

Sanctissimi Domini Nostri Pii P.P. IX Allocutio habita die 
12. Mártii 1877; 185. 

Apostolicum Decretum de forma eliciendae in posterum 
fidei professionis, 233. 

A S. Rit. Congregatio nyilatkozata az V. Pius-féle Graduale 
Pustetnél meginditott ujabb kiadása ügyében, 323. 

O szentségének leirata a püspöki jubileumához engedélye-
zett bucsuk ügyében, 161. 

Az osztrák katholikusoknak nagygyűlése, (ő szentsége le-
iratával) 144. 

Ugyanerre vonatkozó felhivás, 153. 
Ö szentségének nyilatkozata az olasz parlamenti választá-

sok ügyében, 100. 
Ö szentségének leirata a svajczi kath. püspökökhöz, 1. Svajcz. 
Ö szentségének leirata a rozsnyói püspökhez a megye szá-

zados emlékünnepélyének alkalmából, 1. Rozsnyó. 
Fontos határozatok a házassági felmentések tárgyában, 43. 
S. Congregationis de Prop. Fide Instructio de scholis pu-

blicis, 393. 
In supremam Suinmi Pontificis Allocutionem observationes. 

(Ö Emja körlevele) 289, 297, 305, 313. 
Episcopate Iubileum Suae Sanctitatis Summi Pontificis. ( 0 

Einjának körlevele.) 177. 
Ad mÍ8sam celebrandam et Eucharistiam sumendam recte 

disposito8 ac praeparatos accedere oportet, 97, 105, 113, 
121. 129. 

A nagyméltóságú magyar püspöki kar tanügyi megállapo-
dásai, 4,12, 19. 

Mlgos dr. Schlauch Lörincs, szatmári püspök urnák f. évi 
márcz. 2-án az uzsora-törvény tárgyalásakor tartott , fel-
sőházi beszéde, 209. 

Felhivás egy ő szentségének, püspöki jubileuma alkalmából 
a magyar katholikusok részéről átnyújtandó kegyeletes 
ajándék ügyében, 131. 

Voltak-e keresztények Pompejiben? 4, 13, 20, 28, 36, 44. 
Az öngyilkosságról szóló tanok. 17, 25, 33. 
A párisi katholikus könyvészeti társulatról, 27, 36. 
Egy ereklye viszontagságai, 41. 
A közösiskolák paedagogikus szempontból, 49, 57, 65. 
A szabadkőművesség benső alaptalansága, 51, 60, 67, 75,83, 

91, 99, 107. 
A katholikns nemzetek jövője, 61, 68, 76, 84, 92. 
A választott és felszentelt czimzetes püspökökről s ezek né-

mely jogi viszonyáról a megyés püspökökhez és a székes-
káptalanhoz, 89. 

Jézus gyermekkorának története,108,116, 123,140,163,171. 
Egy magyarhoni vértanú ügyében, 115. 
A meráni betegpap-segélyző egylet és alapszabályai, 133, 

139, 148, 157. — Ugyanerről, 379. 
Adalékok „a választott és felszentelt püspökökről" czimü 

czikkhez, 137. 
Az egyházi javak elvilágiasitása, 145. 
A kereszténység természetfölötti jellege, 161, 169, 361, 369, 

377. 385. 
Msgr. Peti t jean Európában, 179. 
A keresztkut szentelése, 181, 189, 194. 
A két latorról, 193. 

Nagyszombat napján, 201. 
Az ,Imitatio Christi' szerzője, 204, 213, 220, 228. 
Msgr. Nardi emlékezete, 217, 225. 
Szerény visszhang egy főp. körlevélre, 241. 249/257, 265. 
Egy magánkihallgatás I X Pius pápánál, 244. 
Az eperjesi gör.-kath. megyének üdvözlő felirata ő szent-

ségéhez, 250. 
Sajtó-monopolium és még valami, 259, 268, 299, 308, 347, 

355, 371. 
A vallástalanság s a protestantismus befolyása a korunkban 

folyton terjedő öngyilkosságra, 267. 275, 282. 
Culturharcz, 277. 
A megengedett és érvényes feloldozás kellékei, 321, 329. 
Decretum S. Congr. Indicis, 331. 
A teleologia kérdéséhez, 337. 
Pius-ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban, 354, 

360, 368, 376, 384, 392, 400. 
A társadalom árvái, 356, 363. 
A kath. olvasóközönség és a .liberális' lapok, 395, 403, 411. 
A jegyesek naplójának vezetése s a körül némely visszaélé-

sek felemlítése, 401, 409. 
Szent-László-Társulat, 148, 317. 
Szent-István-Társulat . 52, 196 ; Nmlgu gr. Cziráky ő exjá-

nak a közgyűlésen tartott beszéde, 202; Alelnöki jelen-
tés, 211, 219, 226, 234, 242, 252; A Szent-István-Társu-
lat hódolata pápa ő szentségénél, 331. — 396. 

Havi Szemle, 1, 9, 73, 81, 273, 281, 345, 353 
Missiói tudósítások, 23, 31, 40, 55, 71. 112, 136, 143, 167, 

175, 183, 192, 207, 215, 253, 263, 279, 317, 350, 359. 

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . 

1) Magyarország. 

Beszterczehánya. Solemnitas Jubilaei Eppalus SSmi 
Dni Nostr i ; (püspök ő mlgának körlevele) 301. 

Eger. Érsek ő nmlgának böjti körlevele, 142, 150, 158. — 
Főpásztori körlevél „De civili principatu S. Pont . et de 
celebrando eppali jubileo Pii P .P . I X , 333, 343, 349. — 
Bérmálási körút, 368. — Mindszenty Gedeon, 399. 

Esztergom. Pius-ünnepély, 389. 
Győr. Főpapi rendelkezés ő szentsége jubileumára nézve, 

253. — A római útjáról visszaérkező püspök fogadta-
tása, 381., 

Kalocsa Érsek ő Exjának látogatása a papneveldében,349. 
Karsa. Felelet Csicskó ur ily czimü czikkére: „Üdvös-e a 

,8ziirke nénék'-nek betelepítése a helybeli közkórházba ?" 
125, 134, 142, 151,159, 165, 174,183, 191, 197, 205 214. 

Nyitra. A zsidó-libernlismusnak haladatossága, 94. — Egy 
kis utóhang, 118. 

Osli. Észrevétel egy szerény javaslatra, 260. 
t'est. Hogy ál lunk? 5. — Egy kultur-bizottság, 14 .— 

Liberális gazdálkodás, 21. — A ,Pesti Napló• interpella-
tiója, 29. — A katholikus iskolaügy szervezése, 37. — A 
közoktatási bizottság és a,Pesti Napló', 45. — Egy rend-
kivüli bizottság, 53. — A socialismus réme, 62 — A kö-
zéptanodai törvényjavaslat sorsa. 69. — A vasárnap és 
ünnepek megszentelése, 77. — Még egyszer a vasár- és 
ünnepnapok megszenteléséről, 86. — A kilencztagu kath. 
bizottság, 94. — Mit jelent ez ? 101. — Orthodoxia és 



liberalismus a hazai protestantismusban, 109. — Protes-
táns Jnquisitio' Magyarországon, 110. — Mit hirdet a 
,Pesti Napló'? 117. — A ,kiegyezés' ára — itthon, 124 
I X Pius nagy napja, 133. — Hajdan és most, 141. — A 
katholikus izgatások, 149. — A szervezett conspiratio, 
158. — A ,Syllabus' szelleme, 164. — A büntető codex 
ultramontán §-a, 165. — A katholikusok terrorizálása, 
172. — Egy méltányos nyilatkozat, 181. — Difficile est 
satyram non scribere, 182. — A ,bécsi katholikus con-
gressus', 190. — A pápa allocutiója, 197. — A feltáma-
dás napja, 205. — A tény hatalma, 214. — A kegyelet 
fillérei, 221. — A katholikus reactio, 229. — A fővárosi 
kegyuraság, 230. — A liberális tábor rémülete, 237. — 
A római kérdés, 246. — Az egyházi missio, 252. — Na-
zarenus ,Credo', 260. — Az osztrák püspöki tanácskoz-
mány, 269. — Egy kis felvilágosítás, 278. — Egy felszó-
lítás, 285. — A .szofta'-ünnepélyek, 292. — Megtérés 
vagy mi ? 301. — Megtérés-e vagy mi ? 309. — A kath. 
reactio, 317. — A kath. reactio, II., 323. — Májusi ájta-
tosság, 332. — A ,Pester Lloyd' találgatásai, 342. — Fen-
sőbb inspiratio, 348. — Pius-ünnepély a központi pap-
neveldében, 356. — Adalék a magyar akadémiai válasz-
tásokhoz, 357. — A ,sy8tema', 365. — Lassan, de bizto-
san, 373. — A .közalapok' (?) kezelése, 380. — A rém-
uralom, 388. — Régi nóta és még valami, 397. — ,Non 
possumüs', 404. — A forradalom és lapjaink, 412. 

Rozsnyó. Pápai leirat a megye százados emlékünnepélye 
alkalmából, 125. — Püspöki körlevél pápa ő szentsége 
jubileuma alkalmából, 324. 

Szeged. Az érdem kitüntetése, 134. 
Székesfehérvár. Herczegprimás ő Emjának ajándéka, 

191. De Jubileum eppale SSmi D. N. Pii Papae IX. 290. 
Szombathely. Püspök ő mlgának körlevele ő szentsége 

püspöki jubileumának ügyében, 237. 
Vácz. Nyilatkozat, 78, 86/ 
Znyováralya. Hogyan lehetne a bajon segiteni ? 102. — 

Egy testvéri hang, 286. — I X . Pius pápa ő szentségének 
jubileuma, 382. 

Erdély Püspök ő exjának körlevele, 247, 254, 261, 262. — 
Üdvözlő felirat ő szentségéhez, 405. — Körlevél ő szent-
sége jubileumáról, 413. 

Fejérmegye. Bérmálás, 335. 
Munkácsi q. kath. megye. Üdvözlő felirat ő szentségé-

hez, 389. 
Nagycáradi egyházmegye. Egyházi népénekeink ér-

dekében, 310. 
Pécsi megyéből. Bérmálás, 374. 
Somogymegye, Andocs. Visszatérés az egyház kebe-

lébe, 15. 
Szepesmegye. Püspök ő mlgának böjti körleveléből, 173. 

— Főpásztori körlevél pápa ő szentségének püspöki j u -
bileuma ügyében, 223. — De iubileo eppali SSmi D. N. 
Pii Papae IX . quando et quomodo celebrando, 286. 

Vidéki levél, a bécsi kath. congressus ügyében, 230. 
Í\Í Í\Í Visszhang egy pesti levélre, 318. 

2) Külföld, 

Bécs. A lelkészkedő papság anyagi helyzetének javítása, 
30, 39, 46. — A házassági törvényjavaslat az urak házá-

ban, 135. — A katholikus nagygyűlés, 294, 303,311, 319, 
326, 334. — A Pázmány-intézet Pius ünnepélye, 365. 

Berlin. A kulturharcz folytatása ; protestáns proselytis-
mus, 22. — A temetők s a kegyurak kérdése ; Ledo-
chowski bibornok levele, 39. — A vörös rém, 54. — A 
kegyúri kérdés, Reichensperger inditványa, culturkampfos 
szövetség Oroszországgal, 70. — A Kulturkampf unal-
mas volta és a ,modus vivendi'. — A porosz országgyű-
lésnek tárgyalásai a gyónási titok felett, 151. — A ,bé-
külékeny' szellemről. 160. — A német püspökök Rómá-
ban ; Ledochowski bibornok isméti elitéltetése, 359. — 
Ö szentségének legujabbi nyilatkozata Bismarckról ; ka-
tholikus temetés a ,culturharcz' a la t t ; különfélék, 375, 
382. — A király, mint a lutheránus orthodoxia bajnoka, 
s a zsidók, mint a,kulturharcz ' ellenségei. Különféle ,tiszta 
fogalmak', 406. 

Konstantinápoly. A katholicismus kilátásai az uj rend-
szer alatt, 102. 

Paris. A vallás s a politika. A felforgatók reményei, 7. — 
A protestáns ,hittani' karok ; a katholikus nagygyűlés; 
Veunillot ; a kormány és a szentatya, 239. — Felirat a 
szentatya érdekében ; élőkészületek ugyanennek püspöki 
jubileumára, 255. 

Róma. Ő szentségének újévi szózata a bibornoki karhoz, 6. 
— Kinevezések a bibornoki karban; Victor Emanuel le-
vele a szentatyához, 22. — Ö szentségének beszéde az 
olasz ifjúság, 47. — A kir. civillistának botrányosan zi-
lált viszonyai, 53. — A papi hivatallal űzött visszaélések-
ről szóló törvény, 70. — Az olasz, franczia, spanyol, 
svajczi s lengyel katholikusoknak készülődései a szent-
atya püspöki jubileumára, 119. — Pápaellenes s egyéb 
összesküvések. A chaldaeusok patriarkájának kiközösí-
tése. IX . Piusnak egy tévedése, 126. — A szentatyának 
legujabbi allocutiója, 183. — Az allocutio, az uj iskola-
törvények, 199. — A bibornok-államtitkárnak körlevele, 
238. — Napihirek s újdonságok, 261. — A jubileumi hí-
rek chronologiájn, 319, 326, 350, 358, 367, 374, 382, 391, 
399, 405, 414. 

Ecuador. A liberalismus gazdálkodása, 167. 
Észak-Amerika. A kath. tudomány állapota, 262, 271, 

287, 295. 
Francziaorszáy. Egy kis katholikus statistika, 207, 

215, 231. 
Oroszország. A ,megtérések', 223. 
Svajcz. Ö szentségének leirata a svajczi katholikus püs-

pökökhez, 63. — Mermillod püspök visszahivatása, 407. 
I r o d a l o m . 

Horváth-féle pályakérdés, 263. 
Ipolyi. Czinár, 264. 
Jósika. Vallás, Politika sat. 175. 
Misiin. Les saints lieux, 287, 295. 
Tomory-Lukas, A sajtó, 303. 
Schill. Die Constitution Unigenitus, 336, 343. 
Schüch. A lelkipásztorkodás kézikönyve, 103. 
Svátost Pohania sat., 127. 
Szabó. Aranygyapjas vitézek, 199. 
Hirdetések, Könyvészet sat. 16, 32, 40, 48, 56, 71, 79, 87, 

96, 120, 144, 175, 184, 208, 223, 240, 247, 255, 272, 280, 
303, 312, 327, 400, 407, 416. 
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kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta- [ 

küldéssel 5 fi. 
Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros,főutca 221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

H A K M I M ' Z H A T O I H K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai j 
irodájában.országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 3. 1 . I. Félév, 1877. 

Tartalom. Havi szemle. — A nmlgu magyar püspöki kar tanügyi megállapodásai. — Voltak-e keresztények Pompeji-
ben.— Egyházi tudósítások: Pest. Hogy állunk? Róma. Ő szentségének újévi szózata a bíbornoki karhoz. Paris. A val-

lás a politika; a felforgatók reményei. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
„ Die Jakobiner und ihre Lehrmeister ; ein Spie-

ge lb i ld aus der Vergangenhei t für die Gegenwart, 
dem christ l ichen Volke zur Mahnung und War-
nung" , czime az e lőttünk fekvő, i gényte l en kiné-
zésű könyvecskének, melyet , ámbár, mint ősz intén 
megva l l juk , sok ujat nem hoz, m é g i s meg lehetős 
érdeke l t ségge l o lvastunk v é g i g ; mert a mit hoz, 
azt nem csak kedvesen népszerű alakban adja, ha-
nem oly begyőző módon is á l l i t ja szemünk elé, h o g y 
kényte lenek v a g y u n k u tóvégre is igazat adni neki 
s beismerni , miszerint a mindennapi é letnek szám-
talan apró vonása, me lye t a m ú g y egyenkint gyak-
ran figyelemre is a l ig mél tatunk, a ke l lő szempont-
ból nézve s azon irányeszmék fonalán csoporto-
s í tva és magyarázva, me lyeke t e könyvecske szol-
gá l ta t nekünk, mindannyian tanúságot tesznek mel-
lette, tanúságot , h o g y igazat mond s miben sem tú-
loz s h o g y intései épenné l fogva nagyonis figye-
lemre s megsz ív le lésre méltók. 

Vezéreszméje pedig e könyvecskének, mint 
már czime is n é m i l e g sejteti , az, h o g y ugyanazon 
eszmék s szel lemi tényezők, melyek a inultszázadi 
nagy forradalmat e lőidézték, s akkor annyi fe l forga-
tás- s vérontásnak, annyi vétek- s gaztettnek lőnek 
sz i i löanyjáivá, — h o g y e tényezők m é g ma is teljes 
erővel műkődnek, h o g y a franczia jacobinusoknak 
mél tó utódai s sze l lemörökösei m é g ma is követke-
zetesen, bár i t t ott s imább eszközökkel fo lytatják 
ama m ü v e t : a keresztény társadalomnak felforgatá-
sát, me lye t őseik a conventben kezdettek, s melynek 
h a g y o m á n y a azóta szakadatlanul fentartatik ott, 
hol a Krisztus s anyaszentegyháza elleni g y ű l ö l e t 
képezi a ,testvérek'-nek , főerényét' s hadi je lszavát . 

A t isztel t o lvasó immár látja, h o g y könyvünk 

szerint a páho ly az, me ly a franczia jacobinusok-
nak, eme kedves fiainak eszméit átszármaztatta mi-
ránk, köztünk fentartja s m é g fo lyvás t terjeszti. De 
azért ne gondolja , mintha e he lyen a ,szabadkőmű-
vesség ' felett i va lami e lmélkedés számára akarnók 
becses figyelmét i g é n y b e venni. H a g y j u k ez egyszer 
a működő személyeket s nézzük az e szmét : igaz-e, 
h o g y a franczia jacobinus forradalomnak szel lemi 
tényezői m é g ma is érvényben állanak, mozognak 
és működnek, s h o g y ők okozzák ama szünetnélkül i , 
mé lyenható rázkódtatásokat , me lyeknek rendszeres 
vo l ta e l é g g é feltüntet i , h o g y nem eset legesek, ha-
nem egy j ó l á tgondol t s borzasztóan sz ívós követ-
kezetességge l keresztül v i t t tervnek mindannyi nyil-
vánulásai , melynek v é g c z é l j a : társadalmi ál lapo-
tainknak gyökeres fe l forgatása, megsemmis í t é se s 
o lyannal való felcserélése, m e l y mindannak taga-
dása, mi t az emberek a kereszténységnek fenál lása 
óta va l l á s i l ag s erkölcs i leg , pol i t ikai lag s társadal-
mi lag helyesnek s igaznak tartottak. 

Rendszeres terv szerint történik mindez, mond-
juk, azaz nem mi mondjuk, hanem a mindennapi 
tapasztalás m u t a t j a ; — s itt meg in t vo lna egy kis 
alkalom, a t i tkos társulatokról szó ln i ; annál több 
j o g g a l , mert ha o ly hatalmas birodalomnak, minő 
Angolországnak, o ly hatalmas ministere, minő lord 
Beaconsfield, a hajdani Disraeli , ny i l tan megva l l ja 
ünnepé lyes alkalommal, miszerint a d iplomatiának 
állása manap azért o ly nehéz, mert t evékenységé -
ben mindenütt a titkos társulatok aknáival találko-
z ik; akkor, ugyhiszszi ik, megengedhet ik azok, kik 
képzel t szel lemi fö lényökben a kísérteteket csak 
u g y nevetni szokták ; — megengedhet ik , h o g y mi 
is hiszszük, miszerint a t i tkos társulatok működése 
oly tényező, m e l y l y e l manap számítani kell, s mely-
től e l tekinteni anny i t tesz, mint készakarva tudat-
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lant játszani, készakarva lélektanilag megfejthetlen 
talányokat látni ott, hol csak némileg is mélyebben 
pillantva, mindent világosan, ha mindjárt szomorú 
vi lágosságban is látunk. 

Azonban — „a szabadkőművesség nem foglal-
kozik p o l i t i k á v a l . . m o n d j á k mások, kik valami-
vel többet, sőt talán sokat, talán mindent is tudni 
vélnek. Erre is megfelel a rni fentidézett könyvecs-
kénk. Igaz, vagy legalább tegyük fel, hogy igaz, 
miszerint maga ezen titkos társulat, közvetlenül s 
egyenesen nem foglalkozik pol i t ikával; de tény, 
hogy a „testvéreket" mindenütt ott látjuk, hol a 
legelkeseredettebb harcz foly a keresztény társada-
lom s annak alapja s legerősebb oszlopa, a katholi-
kus egyház ellen. Mégis csak tagadhatatlan, hogy a 
páholy azon közös iskola, melyben a hajdani jaco-
binusoknak elvei népszeriisittetnek, tetszetős, köny-
nyen felfogható rendszerbe hozatnak s honnan egyre 
szélesbedö körökben terjesztetnek. A „humanitá-
rius eszmék", melyek folytonosan előtérbe .tolat-
nak, nagy hatást gyakorolnak mindazon felületes s 
fé lmüvei t fejekre, melyeknek egyéb sem kell, mint 
egy kis jócsengési i jelszó, melyet hangoztatni lehet, 
anélkül, hogy az ember kénytelen legyen, valamit 
gondolni is, s melyet ezren meg ezren annál szive-
sebben ismételgetnek, mert elhitették velők, hogy a 
ki e szót naponta legalább egyszer kiejti, az ipso 
facto ,müveit, fe lvi lágositott ember', — pedig i ly 
olcsó áron, ki ne szeretne müveit s fe lvi lágosodott 
embernek lenni ? — 

H o g y e jámborok, kiket egy pár szép hang-
zású szóval elbolonditani lehet, legtöbbnyire csak-
ugyan nem tudják, mit cselekesznek, az kétséget 
sem szenved ; olyanok ezek, kik a praemissákat szí-
vesen elfogadják, a következményektől pedig, ha 
ismernék azokat, aligha nem visszariadnának ; s hogy 
ne ismerjék, arról gondoskodnak tanítóik, arról 
gondoskodik a fentemiitett ,közös iskola', a páholy. 
Azért kábitja el őket oly phrazisokkal, melyeket 
nem értenek, de melyeket épezért roppant bölcseknek 
képzelnek, s olyanoknak, melyeknek utánmondása 
az embert okvetlenül a ,müveitek' közé sorozza; — 
igy képezik ezek a polit ikával ,nem foglalkozó' pá-
holynak álló hadseregét, mely igenis foglalkozik 
pol i t ikával; természetesen: eszéhez képest, foná-
kul, téves irányban, máshonnan érkező parancsszó-
nak vakon engedelmeskedve s mind a mellett azt 
képzelve, hogy ők azok, kik a kornak magaslatán 
állanak ; mert mindenben — ,szabadelvüen', libera-
liter , gond ólnak' ! 

Azért minek is foglalkoznék a páholy politi-
kával, midőn a l iberalismus vulgaris , communis oly 
szépen elvégez mindent; az a liberalismus, melynek 
legismertebb s legtevékenyebb vezérei mindenütt 
époly ismeretes ,testvérek', kik, ha nem is mint ,sza-
badkőművesek', hanem mindenesetre mint ,liberáli-
sok' elvégzik mindazt, mit a páholy tervei szerint elvé-
gezni kell, mindenek előtt, a tudatlan tömegnek a ke-
reszténység, azaz a katholicismus elleni fel lázitását. 

Ha ezen lehozás igaz, ha a mai l iberal ismus 
semmi egyéb, mint a páholynak nyiltan küzdő had-
serege, akkor szükséges, hogy magának a liberális-
musnak vallási s politikai ,elvei' azoknak legyenek 
viszhangja,melyek a páholyban hirdettetnek,— hogy 
mindenek előtt keresztényellenesek, kiválólag a ka-
thol ic ismussal el lenségesen szembe szállók legye-
nek; — s váljon talán nem igy van-e a do log? 

A mai l iberalismusnak legkedvenczebb ,val-
lási' rendszere a pantheismus, mely szerint a min-
denség isteni, s minden egyes ember ezen i s tenség-
nek' egyegy része, melyben amaz egyéni öntudatra 
ébred, legtökéletesben az egyének összletében, az 
államban, amiértis az ál lam a képzelhető legmaga-
sabb tekintély. I ly rendszerben nincs hely termé-
szetfeletti kinjúlatkoztatás, természetfeletti rend, 
személyes Isten számára; a l iberalismus ezt ugyan 
nem vallja be őszintén, nem mondja talán ki elmé-
leti leg, de gyakorlatilag igenis eszerint cselekszik, 
midőn a maga államát berendezi minden tekintet 
nélkül Istenre, a vallásra s a természetfeletti rendre, 
egyedül csak a „természetes józanész törvényeinek" 
alapján. Sőt a l iberalismus ugy tesz, mintha volta-
képen esze ágában sem lenne, ama kérdést : van-e 
Isten s van-e természetfeletti rend ? bolygatni , de 
midőn a maga államát legfőbb tekintély gyanánt 
tólja ránk, melynek törvénye absolute kötelező, 
akkor tényleg tagadja a természetfeletti törvényt 
és rendet, tagadja a keresztény hit ama tételét , 
mely személyes Istent hirdet, s oly legfőbb tekinté-
l y ű hatalomnak létét, mely a földi állam felett áll. 

A l iberalismusnak eme tanai természetesen 
összeférhetlenek bármely posit ive keresztény, leg-
inkább pedig a katholikus egyház elveivel ; innen az 
el lenszenv s elkeseredett harcz a kereszténység, leg-
kivált pedig a katholicismus ellen. Meglehet, sőt 
meg is engedjük, hogy vannak a liberálisok közt 
elegen, kiknek a liberális eszméknek ezen végkö-
vetkezményeiröl talán sejtelmök sincsen, de ez nem 
változtat a dolgon ; tény, hogy ezen eszmék, ha 
szabad folyás engedtetnék nekik, ott a hol ez történ-
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nék, kiirtanák a kereszténységet — úgyszólván : fatum-
szeriileg. 

Pedig épen a liberalismus az, mely unalomig gyakran 
beszél „tiszta morál-, tiszta erkölcs-, igazi vallásosságáról ; 
mely szinte kérkedik vele, hogy ő neki is van ,vallása' 
Igen, — de minő ,vallás' ez?! O ' 1 

Az igazi vallás csak egy lehet, mint ilyennek szaba-
tosnak, határozottnak, Istentől származónak kell lennie ; 
nem olyasminek, mit emberek gondoltak ki, szenvedélyeik, 
vágyaik, gyengéik sugallata szerint. A vallás Istenhezi vi-
szonyunkat határozza meg s azt, miként kelljen Annak szol-
gálnunk. Ez t pedig csak Isten mondhatja, határozhatja 
meg, nyilatkoztathatja ki... Tette is, kinyilatkoztatta az 
igazi vallást, s ez a kereszténység. Ez az a vallás, mely Isten-
től származik, ember azon nem változtathat, ezt bizta csal-
hatlan őrre, az egyházra. 

Mindezekkel szemben mit mond, mit tesz a liberalis-
mus? A szabadkőmüvesi ,bölcsészet' révedezései- s álmodo-
zásaiból valami vallás-félét férczel magának össze, mibe a 
kereszténységből csak azt veszi fel, a mi neki tetszik, a leg-
többet pedig elveti ; az ekként készült ,vallás' pedig épen 
annyit ér, mint az a ,pénz', melyet valaki csinál magának, — 
hamis mind a k e t t ő . . . . Nem igazi vallás ez ; mert nem szár-
mazik Istentől, ki az ő hit- s erkölcstanát az egyháznál le-
téteményezte, azon hit- s erkölcstant, mely nélkül vallás 
époly kevéssé létezhetik, állhat fenn, mint nem állhat fenn 
a fa gyökér nélkül. S csak ezen igazi vallás bir elég erköl-
csi erővel, hogy az emberi szenvedélyek felett uralkodjék, 
azokat féken tartsa, ártalmatlanokká tegye. A ki pedig ezen 
igazi vallást, a keresztény vallást aláássa, meggyöngíti az 
emberek sziveiben, az szabad szárnyra bocsátja a legvésze-
sebb szenvedélyeket. Ezt teszi a liberalismus. mely az em-
beri szenvedélyek ellen a vallás által emelt gátokat ledönti. 

E gátok egyikét, hogy csak példát is felhozzunk, az 
Isten tíz parancsolatjában látjuk, melyeken a liberalismus^ 
tudvalevőleg tulteszi magát, valahányszor ugy tetszik neki. 
Nem törődik az első parancsolattal. Nem az örök Istennek 
majdani, végnélküli, boldog látása az, mi felé e földön tö-
rekszik, hanem egyedül a földi, a mulandó jólét ; ezért sze-
retné a társadalmat berendezni minden tekintet nélkül 
Istenre s a természetfeletti világrendre. Nem törődik a má-
sodik parancsolattal sem. A liberális államban bátran szid-
hatod a keresztények Istenét, de j a j neked, ha csak egy szó-
val is felszólalni mersz azon bálványok ellen, melyeknek 
imádása épen divatos vagy — előnyös, hasznot hajtó, kama-
tot, nyereséget ígérő, b iz tos i tó . . . . Époly kevéssé tetszik a 
liberalismusnak a harmadik parancsolat ; mert tudjuk, hogy 
a keresztény ünnepeknek megszentségtelenitése kedvencz 
foglalkozását képezi. Eléggé gyakran vétkezik a negyedik 
parancs ellen is ; a hatóságnak csak addig engedelmeskedik, 
a mig ez is ,liberális1, különben kész a forradalom, példát 
rá csak nem régen Belgium libéralisai szolgáltattak, de fel-
hozhatnánk máshonnan is. Viszont azonban, ha ő maga 
uralkodik, akkor feltétlen engedelmességet követel, legszí-
vesebben s legdurvábban ott, hol „a ,törvény' majestása" — 
a keresztények lelkismeretébe ütközik. Hogy gondol pe-
dig a hatodik parancsolatról, ennek jellemzésére elég az 
,egészséges érzékiség' kedvencz jelszavát emliteni . . . . 

De ugy látszik, mégis van egy czikkely a dekalogns-
ban, melyet a liberalismus is tisztel, s ez a — hetedik-, ugy 
tudjuk legalább, hogy bizonyos alkalmakkor nagyon han-
goztatja, hogy: „szent a tulajdon ! " . . . Igen ám, — de ha 
közelebbről nézzük a dolgot, ugy találjuk, hogy legnagyobb 
pathossal akkor mondja ezt, midőn a maga tulajdonát biz-
tosítandó, másokéra irányozza a félrevezetett tömegnek kap-
zsi tekintetét. A liberális tőkepénzesnek, a tőzsde hatalma-
sainak tulajdona mindig „szent" ugyan; de a kath. egyház 
vagyona s birtoka, alapjai s alapitványai, azok természete-
sen „profán"-ok ; . . . . „szent" mind az, mit egyegy liberális 
coryphaeus uzsora és szédelgés utján „nyert", de ama tisz-
tességes uton, szorgalom és takarékosság által szerzett fillé-
rek, melyeket a liberális „népgazdászat" folytonosan kicsal, 
kilop a szegény keresztény nép zsebéből, hogy néhányak-
nak millióit növeszsze, — e fillérek nem képeznek „szent" 
tulajdont ; sőt ezeket ügyesen s mi a fő . eredménynyel ki-
lopni a ,kis" ember zsebéből, még genialitásnak is tekintetik 
a liberális államban, s kitüntetésre érdemesítő tevékenység ; 
— de j a j neked, ha azt mernéd mondani : ha igy áll a do-
log, akkor igazuk van a socialistáknak, kik sokkal követke-
zetesebbek lévén a mi liberálisainknál, ezeknek tulajdonát 
sem tar t ják „szentebb"-nek az egyházak- s zárdákénál; — 
ja j neked, ha igy mernél szólani ; de minek is szólanál igy, 
hiszen a tények majd szólandanak helyetted, csak hadd 
gazdálkodjék ez a gyönyörűséges liberális állam még egy 
pár lustrumig. 

Folytassuk-e még? Mondjunk-e valamit a nyolczadik 
parancsolatról? — Elég egyegy liberális lapot átforgatni, 
hogy lássuk, minő fogalma van a liberalismusnak az igaz-
ságról, s vájjon jellemével összeférőnek tart ja-e a hazugsá-
got, a ferdítést, a rágalmat. Avagy tiszteletben tartja-e, 
hogy végig menjünk a dekaloguson — tiszteletben tar t ja-e 
a házasság s család szentségét ? 

A házasság az emberi nemnek életforrása, melyet a 
kereszténység megszentelt, midőn szentséggé emelte. De a 
liberalismus megszentségteleníti, mert elvilágiasitja, mert 
kivonja a vallás oltalma alól s ekként megfosztja azon er-
kölcsi erőtől, mely nélkül képtelen a társadalom egyik fen-
tartó oszlopául szolgálni. 

Ily oszlop a család is, mely a házasság szentségéből 
származik, s erkölcsi jellemét, erejét ennek köszöni. S ime, 
a liberalismus a családot is megtámadja legszentebb jogai-
ban sérti meg, midőn gyermekei nevelésére való, elidegenit-
hetlen jogától erőszakosan megfosztja; midőn arra kénysze-
ríti a szülőt, hogy oly hazug elveket engedjen szülöttének 
szivébe belecsepegtetni, melyek a magáéival merőben ellen-
keznek, midőn arra kényszeríti a szülőt, hogy engedjen ma-
gának saját gyermekében megvető, gúnyoló ellenséget ne-
velni — ,állami', ,liberális' rendszer szerint. Ez a szellemi 
zsarnokságnak egyik legvisszataszitóbb nyilvánulása ; s ime, 
épen ez képezi a liberalismusnak egyik ismertető jelét ! 

Igazunk van-e, midőn mind ezek után azt mondjuk, 
hogy a liberalismus, mely a keresztény társadalomnak leg-
szentebb s legszükségesebb kötelékeit bűnös kézzel szétsza-
kítja, semmi egyéb, mint a mindent felforgató világforrada-
lomnak úttörője ? Igaz, hogy adeptusai elég oktalanok azt 
hinni, hogy ha majd ők kellőképen elhelyezkedtek, akkor a 
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világ szép csendesen megáll, s tiszteletteljesen bámulja őket, 
amint a .genialiter' össze — ,nyert' milliókat élvezik . . . . 
azonban, fájdalom, nem igy lesz az ; — van a liberalismusnak 
egy, a maga nemében tökéletesb árnyalata, következetesebb 
alakja, — a socialismus, mely elég merész, vonni ama vég-
következtetéseket, melyektől a Jól lakot t ' liberalismus visz-
szariad ; nem talán lelkismeretességből, hanem ép azért, 
mert oly kedves dolog, kényelmesen jóllakni; — s ez a so-
cialismus oly közeli rokona a mi liberalismusunknak, hogy 
talán jól lesz annak is kissé szeme közé nézni. (Vége köv.) 

A nmlt. magyar püspöki kar tanügyi megállapodásai. 
Iskolaszékek szervezetére és hatáskörére vonatkozó rendszabályok, a latin 

és görög szertari ásu római-jsath. hitközségekben. 

I. Fejezet, 
Az iskolaszék megalakítása. 

1. §. A hitközségben létező népoktatási intézetek a 
püspöki hatóság mint egyházmegyei főtanhatóság felügye-
lete és kormányzata mellett, a hitközségek alatt állanak. 

2. §. Ehez képest minden hitközségben, mely kath. 
népiskolával bir, lehetőleg az oktatásügyhöz értő de min-
denesetre irni, olvasni tudó egyénekből külön hitközségi 
iskolaszék alakittatik. 

A fiókegyházak iskolaügyeiket, akár az anyaegyház 
módjára külön, akár az anya- vagy más fiókegyházakkal 
egyesülve, mindig azonban az illető lelkész, mint rendes el-
nök vezetése alatt kezelhetik. 

Az egyesült hitközségi iskolaszékek tagjainak számát 
s azon arányt, melyben a hitközségek azokba tagokat vá-
lasztanak, az e végből egyesült községek szabad egyezke-
déssel állapítják meg. Ha megegyezni nem tudnának, mind 
a tagok számát, mind az egyes községek által választandók 
számarányát az egyházmegyei hatóság határozza meg. 

3. §. A hitközségi iskolaszék tag ja i : 
a) Hivataluknál fogva a plébános, vagy helyettes plé-

bános (administrator) és a latin s görög szertartású r. kath. 
népiskolák rendes tanitói. 

Azon esetre, ha a plébános vagy a helyettes plébános 
betegség vagy hasonló körülmény miatt az iskolaszék mun-
kálkodásában huzamosb ideig részt nem vehetne, akkor ma-
gát mint iskolaszéki tagot segédje által helyettesitheti. 

Oly egyházközségben, hol több rendes tanító van, a 
tanitók képviselés utján vesznek részt a hitközségi iskola-
székben. E czélból kebelökből titkos szavazással öt rendes 
tanitó után egy, tizenkét rendes tanitó után pedig két tagot) 
ezenfelül minden tiz rendes tanitó után még egy képviselőt 
választanak, három évről három évre. 

b) Választás által minden hitközségben legalább 5, és 
legfőlebb 36 tag, — és pedig a hitközség lélekszámához ké-
pest 6000 lélekszámig 5—12, 6000—12000-ig 18,12000— 
24000-ig 30, és azontúl 36 rendes tag választatik. 

4. §. Választó képességgel bir minden latin, vagy gö-
rög szertartású r. kath. férfiú, ki mint a hitközség tagja, 
vagy azon kivül is, az iskola fentartásához állandóan 
hozzájárul. 

5. §. Választóképességgel nem birnak azok, kik az 

1871. X V I I I . t. cz. 39. §-ának a) b) c) és d) pontjai értel-
mében a községi választásokból ki vannak zárva: Jelesen: 

a) a hadsereg (hadi tengerészet) állományában tettleg 
szolgáló katonák valamint a tettleges állományban levő 
honvédek ; 

b) a kik valamely bűntény miatt vizsgálati fogság-
ban vannak, 

c) a kik valamely bűntény miatt elmarasztaltattak, a 
marasztó itélet kihirdetésétől a büntetés egész tartama alatt ; O ' 

d) a csőd alatt lévők. 
6. Iskolaszéki tagokul választhatók azon hitközség-

beli választók, kik az oktatásügyhöz lehetőleg értenek s 
mindenesetre olvasni s irni tudnak. 

7. Az első választás alkalmával a választók össze-
írását és a választást az illetékes plébános, vagy helyettes-
plebános a hitközségnek két választott tagjával eszközli, 
illetőleg vezeti. A következő választásoknál azonban, vagy 
ott, ahol már van hitközségi iskolaszék, az iskolaszék küld 
ki két tagot, kik a plébános elnöklete alatt az összeírást és 
a választást eszközlik. 

A választók lajstroma megtekintés és netaláni felszó-
lamlás végett 3 napig kitétetik. Ezen idő alatt a felszólam-
lások az összeiró bizottságnál bejelentendők, mely azokat 
saját véleménye kíséretében végeldöntés végett az egyház-
megyei hatósághoz terjeszti fel. (Folyt, köv.) 

Voltak-s keresztények Pompejiben? 
Nem régen harmadik kiadása jelent meg egy oly mun-

kának, melyet a régészek nem kevésbbé mint a történetbu-
várok már első megjelenése alkalmával is nagy tetszéssel 
fogadtak ; ér t jük Overbecknek „Pompeji in seinen Gebäu-
den, Alterthümern und Kunstwerken" czimü művét, mely 
a Pompeji körül folyó ásatásoknak történetét s eredmé-
nyét 1748. óta egészen a mi napjainkig ismerteti. A mun-
kának külső kiállítása fényes, számos műmellékletei, terv-
rajzai sat. kitűnők. Azonban nem ennek felemlítése, vagy az 
egész érdekes munkának ismertetése s ajánlása az, mi jelen 
soraink feladatát képezi, mint inkább egy oly mozzanat kö-
rüli vizsgálódás, melyet az csak igen röviden érint s mint 
szerinte mellékes dolgot, alig néhány szóra méltat. 

Voltak-e keresztények Pompejiben? Léteznek-e hitelt 
érdemlő bizonyságok, melyek azt muta t ják , hogy ezen, 
79-ben eltemetett városban Krisztus neve már ismerve s 
hirdetve volt ? Ezek bizonyára oly kérdések, melyek, elte-
tekintve attól, hogy a netán igenleges válasz Pompeji iránti 
érdekeltségünket nem csekély mérvekben fokozná, történet-
tudományi, különösen egyháztörténelmi szempontból is fe-
lette figyelemreméltók; hiszen tudjuk, mennyi fájdalmas 
hézag tátong még az ősegyház történelmében. Ha e két 
kérdésre igenlöleg válaszolhatunk, akkor ez igen fontos ada-
lék a kereszténységnek gyors terjedése mellett, még kisebb 
városokban is: adalék, mely annál becsesebb, minthogy egé-
szen megbizható, mert kortanilag szabatosan meghatározott 
alapon nyugszik. Ha az ott netalán felfedezendő, vagy máris 
felfedezett bizonyítékok pogány forrásból származnak, 
akkor mint ilyenek a legrégiebbek, melyek vallásunkat em-
iitik ; mert a mit Tacitus, Suetonius s Plinius, kik ugyan 
mind a hárman Pompeji elpusztulásának kortársai voltak, 
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a keresztényekről feljegyeztek, az a város elveszte után, s 
pedig jóval utána Íratott. Pompeji csak körülbelül öt német 
mértföldnyire volt Puteoli, a mai Puzzuolitól, hol szent 
Pál kikötve, már testvéreket talált, (Ap. Csel. X X V I I I , 13) 
kiknél hét napig maradt. Ha tehát Pompejinek elveszte 
előtt husz évvel az ennél alig nagyobb Puteoliban máris 
keresztények voltak, hogy ne volnánk kénytelenek feltenni, 
hogy amabban is, mely Strabo V, 4 szerint szintén kikötő-
vel bíró város volt, hasonlólag már akkor is keresztény test-
vérek laktak, s hogy a görög-római közéletnek annyi érde-
kes s becses tárgyát s mozzanatát 1800 esztendeig megőrzött 
hamu alatt oly kegyeletes emlékek is lappanganak, melyek 
emez őskori hitrokonainktól származnak ? 

Overbeck e kérdésre csak igen röviden s szárazon fe-
lel, midőn művének 437. lapján ezt mondja : „Egészen el-
szigetelten, de azért kétségbevonhatlanul a keresztények is 
emlittetnek egy szénnel irt feliratban, mely a vico dei lupa-
nari 26. számú házában találtatik. Ezen feliratból, melv job-
badán elenyészett, kellő biztossággal csak ezt az egy, de 
azért döntő szót lehet felismerni: [CJHRISTIAN. . melyet 
azonban tüzetesen a Nero-féle üldözésre vonatkoztatni, 
mint ez némely oldalról történt, nem látok elegendő okot. 
Egy, kétségenkivül keresztény származású lámpa, melyet 
állitólagosan 1756-ban találtak, ugyancsak Pompejiben, ne-
gyedik századbeli készítmény s ennélfogva mit sem bizo-
nyít ama kérdésnek eldöntésében: voltak-e keresztények 
Pompejiben, vagy sem ? —" 

A mi e lámpát illeti, tugadhatatlnn, hogy már réges-
régen, talán mindjárt a városnak eltemettetése után, bizo-
nyos neme a tolvaj-bányászatnak űzetett ott értékes tár-
gyakra s ily uton jöhetett ez a ,keresztény' lámpa is a ro-
mok közé. Durva egy munka, a kereszt jelével díszítve, mely-
ben Garucci, római régész, egész biztossággal a IV. keresz-
tény századnak készítményét felismerte. 

Azonban térjünk vissza a mi feliratunkra, melyben a 
„Christian .." szó fordul elő, vagyis jobban mondva, mely-
ből csakis ezen egy szó ismerhető fel tisztán. Igaz-e, hogy 
megfejtése csakugyan oly nehéz s bizonytalan, amint ezt 
Overbeck állítani látszik ? Ha egyebet sem tudunk is az 
egészből kibetűzni, mint ezt az egy szót ,Christian ..' még 
akkor is legalább ennyit következtethetünk belőle, hogy 
Pompejiben csakugyan voltak keresztények is, vagy leg-
alább, hogy ismeretesek voltak ottafi. De az is igaz, hogy 
ebből az egy szóból a Nero-féle üldözésre következtetni, na-
gyon merész, hogy ne mondjuk alaptalan eljárás. Legköny-
nyebben s legbiztosabban akként fogjuk magunkat ezen 
felirat iránt tájékoztathatni, ha felfedeztetésének s a körü-
lötte történt fejtegetési s magyarázási kísérleteknek törté-
netét vizsgálva, más feliratokkal is hasonlítjuk össze, me-
lyek, tekintve a helyet, ahol találtattak, némi összefüggést 
sejtetnek a mienkkel. De még egy másik előzetes kérdés is 
van itt, s ez az : váljon voltak-e Pompejiben zsidók is. Ha 
igen, akkor már ezáltal is nagyon valószínűvé tétetik, hogy 
keresztények is voltak ; mert tudjuk, hogy az evangelium 
hírnökei rendesen először is a zsinagógához fordultak, hol sok 
helyt hivőket szereztek, de még több helyütt elkeseredett 
ellenségeket is, legtöbbnyire épen a zsidók lévén azok, kik 
a hatóságokat s a népet a keresztények elleni erőszakosko-

dásokra unszolták. Zsidók pedig voltak Pompejiben sőt 
zsinagógájok is volt o t t ; — de erről legközelebb. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, jan. 2. H o g y á l l u n k ? Az uj év kezdetén talán 

nem is azon kérdést kellene felvetnünk, hogy ,hogy állunk ?', 
hanem inkább azt, hogy ,mit hoz a jövő ?' és mégis ugy 
véljük, hogy nem minden alap nélkül lehet felvetni ,épen' 
az uj év kezdetén a kérdést, ,hogy állunk'? lényegesen függ-
vén a jövő a jelentől épen ugy, mint az elvetett mag minő-
ségétől a termés minősége; lia az alap, melyen társadalmunk 
nyugszik ép és szilárd, ha az irány, melyben társadalmun-
kat az uj év találja, helyes, szóval ha társadalmi állapotaink 
az uj év kezdetén olyanok, hogy azokra nyugodtan pillant-
hatunk, ugy Isten segélyével a jövőnek is nyugodtan tekint-
hetünk eléje ; de ha az alap korhadt, ha az irány, mely tár-
sadalmunk hajóját kormányozza, téves, ha állásunk az uj év 
kezdetén a komolyan gondolkozó léleknek mi megnyugta-
tót sem nyújt, ugy a jövőre is csak ag o'odalomtelten te-
kinthetünk. 

,IIogy állunk'? kérdezzük ismét, a jelzett két állapot 
közül melyik az, melyre a múltból határozott feleletet von-
hatunk ? Lesznek mindenesetre, — hiszen a liberalismusnak 
minden bűnét elfedő, minden vétkét az erény színében fel-
tüntető, minden jogtalanságot és igazságtalanságot a jog és 
igazság mezébe felöltöztető harczosai még uralkodnak, hogy 
a corruptiót még nagyobb mérvben, mint az eddig történt 
terjeszthessék; mondjuk, lesznek, kik a helyzetet a liberalis-
mus szemüvegén keresztül tekintve, mert előttük a vallás, 
jog és igazság nem tényezők a társadalomban, örömteljes 
megelégedésüket fogják hangoztatni társadalmi állapotunk 
felől, legfeljebb talán azon aggodalom zavarván örömüket, 
hogy az ujabb mammon után kiterjesztett ujjaikat, isme-
retes lármájuk közt vissza kell vonniok, különben szerintük 
minden jól megy. 

Nem tudjuk, irigyeljük-e inkább sorsukat, vagy pedig 
szánakozzunk-e felettük! Annyi bizonyos, hogy mi nem va-
gyunk oly szerencsés helyzetben, hogy velük együtt örven-
dezhetnénk. Ha mi e kérdésre felelünk: „hogy állunk", fe-
leletünk nem lehet más, mint a leglesujtóbb, a legaggasz-
tóbb, azért is tekintetünk a jövőbe a legszomoritóbb — 
a legszomoritóbb reánk magyar katholikusokra nézve. 
Vagy, volt-e egyetlenegy egy mozzanat hazánk mult évi 
eseményeiben, mely az inaugurált liberális irányt a katholi-
kusokra nézve kedvezőbb szinben tüntethetné fel? muta-
tott-e hajlandóságot a liberalismus, társadalmunkat a jog 
és igazság alapjára fektetve, visszavezetni odo, honnan azt 
a nemzet legnagyobb kárára leterelte ? vagy csak tett-e Ígé-
retet arra nézve, — mire különben tudvalevőleg nem nagy 
suly fektethető, — hogy megkezdendi a nemzet regenera-
tiójának nagy müvét oly irányban, mely ezt egykor nagy-
gyá, mert a vallásos élet által nemessé tette? Vagy, amit 
még elébb kell vala kérdeznünk, kifejezte-e beismerését an-
nak, hogy annyi évi uralkodása nem egyéb, mint a téve-
dések szánandó lánczolata, melyek a nemzetet erkölcsileg 
ugy mint anyagilag tönkre tették ? hogy a kormányzásról 
hirdetett elvek, hogy a képviselő padokról tett nyilatkoza-
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tok, hogy a nép képviselőinek tettei legnagyobbrészt okai 
azon corruptiónak, mely a társadalom minden rétegeit 
áthatotta ? Eloszlatott-e a kormány csak egyetlenegy ag-
godalmat is a mult évben azok közül, melyek méltán ébred-
tek a nemzet szomorú jövőre nézve azoknál, kik komolyan 
megfigyelve a liberalismus által elvetett mag gyümöl-
csét, előre megjövendölték, hogy a lejtő, melyre a libera-
lismus a nemzetet vezette, az örvénybe viszi azt? 

Mind e kérdésre, fájdalom, tagadólag kell válaszolnunk. 
A helyett, hogy a kormány által uralkodó liberális párt 
szakított volna múltjával, és nem mondjuk, hogy kiváltsá-
gokkal ruházta volna fel, hanem csak a nemzet törvényei ál-
tal biztosított jogaiban megtartotta volna a kath. egyházat, 
mit tenni kötelessége volt, igenis e helyett a nemzet morális 
kárára rendszeresen oly irányt követett, mely működését 
vagy szűkebb térre szoritja, vagy épen lehetetlenné teszi 
azáltal, hogy a fentartására szükségelt eszközöket tőle el-
vonja. A nemzet érdekében még ma is fájdalommal gondo-
lunk vissza arra, hogy az alsóházban katholikus szemponthói 
egy szó sem emelkedett azon törvényjavaslat ellen, mely az 
egyház jogát az iskolában megszorította, és hogy a nm. 
kalocsai érsek ur, a mily jogosult époly nemzeti érdekű in-
ditványa a főrendiházban nem méltányoltatott, nem csekély 
fájdalmára mindazoknak, kik a nemzet jövőjét csak vallásos 
nemzedék által tudják biztosithatónak. Tetézi aggodalmun-
kat azon körülmény, hogy a kormány még út já t is el akarja 
vágni, egy netaláni üdvösebb irány keletkezésének, mintha 
csak erőszakkal oda fordítaná törekvését, hogy a nemzet lé-
tezni megszűnjék ; ide kell szükségképen magyaráznunk a 
kormány azon tettét, melylyel a kath. kaszinók alapítását, 
honnan a liberalismus hatását ellensúlyozni lehetne, megtil-
totta. Ki mondhatja ily tények láttára, hogy helyzetünk 
örömteljes ? hogy az uj év bennünket oly helyzetben ta-
lált, honnan nyugodtan tekinthetnénk a jövőbe ? Vagy szük-
séges-e felemlíteni, hogy csak egy pár héttel ezelőtt sze-
gény szerzetesek fosztattak meg kegyeletes alapítványuk-
tól? fejtegessük-e ennek horderejét? ki ne látná be. hogy 
ama szegény szerzetesek igényei szerves összeköttetésben 
vannak a magyar- és erdélyországi összes kath. birtokok-
kal? ki ne látná be, hogy a mily könnyen felforgattatnak 
egyik fejedelem alapítványai, époly könnyen felforgathatok a 
másikéi is? nagy végnek csak csekély kezdete az,ami a sze-
gény barátokkal már megtörtént, ezt bizonyítja a mult év-
nek azon ténye is, hogy egyházi alapitványaink nem egy-
szeri megtámadásnak voltak kitéve, hogy az országgyűlés, 
jeléül annak, hogy nem tartja az egyházat azon alapítvá-
nyok jogos tulajdonosának, famosus 15-ös bizottságát is-
mét megválasztotta, melynek eshetőleges jogköre, a magyar 
független bank megalapithatása érdekében, valószínűleg 
oda is k i fog terjesztetni, hogy vizsgálja meg a főpapi, káp-
talani és szerzetesi javak jogi természetét. 

Ezek tények, melyekhez bizonyára még többet is ad-
hatnánk; de elegendők, hogy azon kérdésre, ,hogy állunk ? 
alaposan azt felelhessük, miszerint mi katholikusok és ben-
nünk a nemzet szellemileg és anyagilag védtelenül megtá-
madtatva, tehát a legszomoritóbb helyzetbe juttatva va-
gyunk épen azok által, kiktől védelmet és igazságot köve-
telni jogunk volna. Igy talál bennünket az uj év, hogy ebből 

mikép lehet örvendetes jövőt jósolni, vagy ki az, ki ily 
helyzetből elég mérész volna ezt tenni, — azt nem tud-
juk ; mi ily bátorsággal nem birunk, mert nem tudunk 
hazudni, nem tudjuk a valóságot eltitkolni, nem akarjuk ol-
vasóinkat fényes jövő Ígéretével az igazság rovására — 
megcsalni. Az adott helyzetből a jövőre következtetni in-
kább t. olvasóink Ítéletére bízzuk, mihez azon Ígéretet csa-
toljuk, hogy e helyen jövőre is mindig a leplezetlen igaz-
sággal, az igazság; védelmével, a bün és jogtalanság; ostoro-oo 7 o o ' J o o 
zásával fognak találkozni, mint eddig. Adja Isten, hogy az 
utóbbival minél kevesebbet kelljen foglalkozni ! 4 

Róma. Ö s z e n t s é g é n e k ú j é v i s z ó z a t a a b í -
b o r n o k i k a r h o z . Karácson estéjén a bibornoki kar tisz-
telgett ő szentségénél. Di Pietro bibornok, mint jelenleg a 
testületnek alelnöke olvasta a hódolatteljes feliratot, melyre 
ő szentsége a következő beszéddel válaszolt : 

„Tökéletesen, őszintén s szivemből osztom fájdalma-
tokat azon veszteségek felett, melyeket e napokban szen-
vedtünk; mely veszteségek annál sujtóbbak, minthogy oly 
időben értek minket, midőn a folytonos rázkodtatások az 
egész világot lázas forrongásban tart ják." 

„E forrongások, ámbátor már huzamosb idő óta tar-
tanak, még maisc sincsenek kimerítve, sőt nincs is kilátás 

* o o ' 
rá, hogy egyhamar véget érjenek. Mindazonáltal épen e 
forrongás az, mely ujabb meg ujabb dicsőséget borit az 
egyházra, a hit s erkölcsi erőnek ama fényes példái által, 
melyeket kebelében minduntalan szemlélünk, s melyekre 
hiveit szakadatlanul ösztönzi; — s ugyan e forrongás az, 
mely nektek, Tiszt. Testvéreim, mindennap megujuló fára-
dalmakat hoz, melyeket önként s a legnagyobb önmegtaga-
dással felvállaltok s uj indokokat, Krisztus szeplőtelen je-
gyesének jogait a hatalmaskodókkal szemben bátran és ki-
tartóan védelmezni ; — e forrongás, ez tagadhatatlan, oka 
annak is, hogy az egyház elnyomatik, zaklattatik, üldözte-
tik, bel- s külellenségek által, olyképen, hol valamint egy-
kor a zsidó nép, ugy manap ő kénytelen, egyik kézzel fel-
építeni a titokszerü Jeruzsálemnek, az ellenségek által meg-
rongált falait, másik kezével pedig fegyvert forgatni ugyan-
ezeknek folytonosan megujuló ostromai ellen." 

„Üldözik az egyházat belellenségek, s ezek kevesen 
vannak; de üldözik külellenségek is, s ezek már nagy szám-
mal vannak. A belellenségek méltán lázadóknak nevezhe-
tők, kik a külellenséggel szövetkezve, mindketten a rátartás 
s felfuvalkodottság szelleme által űzve, felváltva ekként ki-
áltoznak : Non serviam ! Vannak, kik élő szóval és tollal tá-
madják meg az egyházat, kisebb nagyobb iratokat bocsátva 
közre, melyeknek közös czélja az, hogy az egyháznak te-
kintélyét aláássák. Vannak névtelenül megjelent ily iratok 
is, melyek valamely uri teremnek sötét szögletében kelet-
keztek. Viszont a külellenségek tűzzel s vassal támadják 
meg az egyházat, magokhoz ragadva, felforgatva, megsem-
misítve annak nem csak birtokait, hanem egyéb, legszen-
tebb jogait is." 

„Amazok saját magok elhatározásából irnak és be-
szélnek, mi küldetéssel sem bírva erre. Ex semetipsis loquun-
tur, mint Krisztus Urunk mondá a pharizaeusokról. Ennél-
fogva hiábavaló minden erőiködésök, nuhes sine aqua s 
mindössze csak tévelyeket hirdetnek. Beszélnek ugyanis, de 
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nem mondhatják, a Megváltó példájára, e csudaszeriien 
alázatos s mégis döntő szót : Mea doctrina non est mea, sed 
eius qui misit me, Patris. De mi, Tiszt. Testvéreim, mi 
ugyan mondhatjuk teljes igazsággal: Mea doctrina non est 
mea, sed Patris; — amelyet mi hirdetünk, e tan csak-
ugyan Istentől származik, s egyedüli foglalkozásunk, az ő 
szent Igét terjeszteni." 

„De különösen mit tegyünk, mit tehetünk, hogy e 
daczos kihívásokat az illő korlátok közé visszaszorítsuk? 
Az egyház, siratva a lázongókat, önkénytelenül is e sza-
vakra fakad: Filii matris mcae pugnaverunt contra me; s 
ismét : Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me ! 
En is egyesítem hangomat e szomorkodó anyáéval s ismétlem 
vele: Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me ! 
Mindazonáltal kövessük sz. Pá l apostolnak intelmét: Ar-
gue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina, — intse-
tek, kiáltozzatok, imádkozzatok, s ha szükséges, használjá-
tok az egyház fegyvereit, a canonszerü büntetéseket, ne-
hogy e gonosz csalók incselkedéseinek az együgyüek és 
gyengék áldozatul essenek." 

„Továbbá pedig, az ellenségek ama másik fajára mu-
tatva, igy szóljunk a mennyei Atyának magas trónusa előtt : 
Usquequo peccatores, Domine, usquequo peccatores gloriabun-
tur? Oh Istenem, meddig fognak e gonoszok lihegve zsák-• Ö O CT O 
mány után rohanni, hogy az egyházat minden anyagi bir-
tokától megfoszszák ? — mindig készek, (s ez még roszabb,) 
hogy egyéb jogait is lábbal tapodják, tanszabadságától meg-
foszszák őt, sőt mind azon szabadságoktól, melyeket Te ru-
háztál rá, különösen pedig attól, mely e szavakban foglalta-
tik „Euntes, docete omnes gentes?!" 

„Ekként, Tiszt. Testvéreim, amint szembe szállunk az 
egyiknek felíuvalkodottságával, ugy álljunk ellent mások 
vadságának is. Igenis, azokkal, kiket az Ur Isten már is el-
itélt, — azokkal szemben amaz állhatatosságra támaszkod-
junk, mely eddig is már csudálkozás tárgya volt az an-
gyalok s emberek részéről egyaránt, s mely Isten segítségé-
vel a végleges diadalt biztosítja nekünk. Eddig azt mond-
hatjuk, hogy azok ugyan üldöznek minket, mi pedig tánto-
rithatlan következetességgel teljesítjük kötelességünket: 
Persecutionem patimur sed sustinemus. Ez irányban halad-
junk ezentúl is, Tiszt. Testvéreim, éltünk végnapjáig, hogy 
aztán a Mindenhatónak ítélő széke elé állítva ezt mondhas-
suk : íme, hű őrei voltunk küzdő egyházadnak, s mindent 
megtettünk, mit erőnk tennünk megengedé, hogy annak jo-
gait épségben fentartsuk ; — igy az apostolnak jámbor bizal-
mával fogjuk az örökkévalóság koronáját mi is remélhetni." 

„Adja Isten szent áldását emez óhajainkra s adjon 
szent áldása által uj erőt nekem és Nektek is. Ugyanezen 
áldás száljon Rátok s minden hozzátok tartozókra s ma-
radjon veletek mindvégig — Amen! Benedictio... 

Páris. A v a l l á s s a p o l i t i k a ; a f e l f o r g a t ó k 
r e m é n y e i . Bármit mondjanak is bizonyom theoreticusok, 
kik azonban elméleteikben magok sem hisznek s a gyakor-
latban minden lépten nyomon meghazudtolják azokat : a 
vallás képezi azon főrugót, főtényezőt, mely mindazoknak 
eljárását igazgatja, kik jól vagy roszul avval foglalkoznak, 
mit mainap .politiká'-nak nevezünk. Akár positive, akár ne-
gative, azaz : akár azon szándékkal, hogy a vallást s a vallá-

sosságot előmozdítsák, akár azzal, hogy azt üldözzék, el-
nyomják, kiir tsák; — mindig a vallás képezi azon közpon-
tot, mely köré tetteik, beszédeik, törekvéseik forognak, s ez 
jól van igy ; mert, habár folytonos harezok és súrlódások 
közt, az eszme mégis él, hangoztattatik, fentartatik s ezzel 
meg van adva a lehetőség, annak isméti uralmát, bár nagy 
küzdelmek árán is kivivni, s a jobb jövő számára, az emberi 
nem javára biztosítani. 

Ezen s hasonló goudolatok támadtak lelkünkben, mi-
dőn törvényhozó testületünk alsóházának, a cultusministe-
rium költségvetése körüli vitáit szemléltük. Hogy ily költ-
ségvetés egyáltalában létezik, s hogy olyan, amilyen, az a 
múlt századi egyházüldözésnek szerencsétlen következmé-
nye. Nem lehet e szükkörü tudósításnak feladata, bebizo-
nyítani, mily nemzetgazdászatilag káros hatást gyakorolt 
az egyházvagyonnak elkobzása nem csak nálunk, hanem a 
pyrenaei félszigeten s legújabban Olaszországban is, s min-
denütt hol az egyházi javaknak lelkiismeretlen elharácsolása 
néhány zsidó nyerészkedőt gazdaggá tesz ugyan, de az állam-
nak s a nemzetnek mi hasznot sem, hanem inkább roppant ká-
rokat okoz, amennyiben az egyháznak, addig önmaga által 
födött költségeit most már roppant uj adók által fedezni kény-
telen ; — mondom : ennek fejtegetése nem képezheti egyegy 
rövid tudósításnak tárgyát ; nem csudálni azonban, ha ily 
tárgyalások s viták alkalmával, mint a minőknek legújab-
ban alsóházunkban valánk szemtanúi, hasonló gondolatok 
önkényt is előtérbe tódulnak. 

E tárgyalásoknak vörös fonalát a radicalisoknak azon 
törekvése képezi, a cultusministernek, a katholikus egyház 
költségeinek fedezésére követelt összegekből, a hol csak le-
hetett, törölni. Az eszközölt törléseket nem mondhatni szer-
felett nagyoknak, s azért inkább csak arra valók, hogy az 
illetőknek rosz akaratát tüntessék fel, semmint, kevés kivé-
tellel, valódi kár t tegyenek. Van azonban a törlések közt 
olyan is, mely valóban hátrányosa franczia egyházra nézve. 
Ilyen azon indítványnak elfogadása, hogy a ,Magasabb hit-
tani Intézet'-nek költségei töröltessenek, s a szent Dénesről 
nevezett káptalanban az üresedésbe jöt t helyek többé be ne 
töltessenek. Eléggé nevezetes, hogy mindkét inditvány zsi-
dótól származik; mert ez a szemtelen faj polgári egyenjogú-
ságát mindenütt arra használja fel, hogy a keresztények 
ügyeibe avatkozva, a ,goj' elleni gyűlöletének elégtételt 
szerezzen s a keresztény társadalom felforgatására czélzó 
törekvéseit annál szabadabban folytassa. Ezért látjuk a 
zsidót mindenütt tevékeny részt venni mindenféle forrada-
lomban ; nem ugyan ott, hol a golyók röpülnek ; mert arra-
való a ,goj', hogy egymást oktalanul agyonüsse és lőjje ; 
hanem a háttérből nógatva, uszitva a keresztényeket egy-
másra, s a sajtóban, a parlamenti szószéken s mindenütt, hol 
veszély nélkül az ő legsajátosb fegyverét forgathat ja : a ha-
zugságot s arczátlan rágalmat. Ily ,nemes' harezos Sée zsidó 
is, ki az emiitett két inditványt tette. 

A felforgató elemek egyáltalában igen bátor hangon 
nyilatkoznak ismét. íme egy kis idézet a ,Revolution' czimü 
lapból, mely irálymintának nagyon is jellemző. A kérdéses 
czikk ily feliratot muta t : „Három elmetszendő torok vagg le-
vágandó fej" s többi közt ezeket mondja: „Nem I X . Pius, 
Abdul Hamid vagy I. Vilmos fejét kérjük egyelőre, de még 
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Shylock-ét sem, (e név alatt a vörösök Mac-M ihont értik, 
azon következetesség miatt, melylyel az alkotmányos for-
mákhoz ragaszkodik) ; — sokkal sürgősebb, hogy más há-
rom fej vágassék le : a királyság-, a papság- és a tőkéé. Mig 
ez a három fej nincsen levágva, addig a nép — tehát az 
emberi nemnek kilencz tizedrésze kénytelen lemondani azon 
jótéteményekről, melyeket a tudomány és műveltség, a béke, 
a szabadság, egyenlőség s testvériség nyújthatnak neki, 
addig kénytelen lemondani a munkára, sőt az életre való jo-
gáról is; — szóval le kell mondania az igazi köztársaságról, 
mely nem a szólamok, hanem a tettek köztársasága leend. 
Mig e három fej ugyanazon egy kalap alatt a legigázott 
néposztályok ellen összeesküdhetnek, addig a jövőben csak 
ugy fognak uralkodni, mint a múltban, az egyik a nyers 
erőszak, a másik a tudatlanság, a harmadik az éhség által. 

Hogy ily gyújtó beszédek nagyon is arra valók, a tá-
jékozatlan osztályokat felbőszíteni, könnyen megérthető, s 
az ember valóban nem tudja, szánakozzék-e a szegény, félre-
vezetett népen, vagy megvesse-e ama durva tömeget, melyre 
ily haszontalan beszédek képesek, még csak a legkisebb ha-
tást is gyakorolni. De ha van, a kit megvetni kell, ugy azon 
,müveitek' azok, kik ilyetén lapokat s czikkeket gyártják, 
kik iparczikket csinálnak a hazugságból s üzletet a töme-
ges gyilkolások előidézéséből ; mert a zavarosban halászni 
reméllenek aminthogy a legnagyobb ,,szabadsághősök' minde-
nütt a legnagyobb tolvajok is — exempla sunt odiosa ! . . . . 

VEGYESEK. 
— A ,M. Állam' érdemes szerkesztő tulajdonosát, Lon-

kay Antal urat a majsai kath. Olvasó-egylet mindjárt ala-
kuló közgyűlésén egyhangúlag disztugjául választotta meg. 
Az erről kiállított értesitő okmány igy hangzik : 

Nagyságos ur ! 
Tekintve a hazai katholicismus érdekeinek előmozdí-

tása körüli sokoldalú s fáradhatlan kitartással párosult ta-
pintatos eljárását : de különösen tekintve a Majsán alakulni 
szándékolt „kath. Olvasóegylet" vezér-eszméinek valósítá-
sában tanusitott azon minden dicséretet felülhaladó ügy-
buzgalmát, mely által a majsai kath. Olvasó-egylet érdekei-
vel egyetemben az összes hazai katholicismus ügyét is vé-
delmezé, a Majsán alakult „kath. Olvasó-egylet", — mely-

nek alapszabályai cziméből a kath. szó töröltetni rendelte-
tett, melynek alapszabályaiban azonban azon kitétel: hogy 
tagjai „csak is katholikusok lehetnek", meghagyatott, — f. 
évi október hó 8-áa tartott alakuló közgyűlésén egyhangú-
lag elhatározta, hogy Nagyságod felkéressék : miszerint ke-
belébén mint disz-tag helyt foglalni méltóztatnék. 

Ezen elhatározásnak következtén hódolatunk tiszte-
letteljes kifejezése mellett odajárul alázatos kérelmünk, mi-
szerint olvasó-egyletünk óhajtását, hogy t. i. kebelében mint 
disz-tag helyt foglalni szíveskednék, kegyesen fogadni, s 
azt teljesíteni méltóztassék. 

Ki egyébiránt kitűnő tiszteletem nyilvánítása után, 
olvasó-egyletünk alapszabályai másolatának ide •/. alatti 
tiszteletteljes csatolása mellett vagyok, Majsán, nov. 30-án 
1876. Nagyságodnak alázatos szolgája, Demény János, plé-
bános s olvasó-egyleti elnök. 

— A liberális rendszernek egyik előkelő személyisége, 
Luksich Bódog, volt országgyűlési törvényhozó, későbben 
többrendbeli magánérdemek következtében, a pesti kir. zá-
logháznak főigazgatója, legújabban 70,000 forint eltűnése 
után megszökött. De ez még csak semmi, — hisz' ez csak ö O 7 

állami pénz, mely talán arra való ; hanem több az, hogy az 
emiitett ,ur', nem tudjuk hanyadfoku szabadkőműves lévén, 
a ,testvérek' pénztárát is, mely rá volt bizva, hallomás sze-
rint tetemesen megkönnyítette. Igaz, hogy az országos kő-
müvességnek egyik méltóságos főemberét néhány nap óta 
feltünőleg kétségbeesett képpel látjuk az utczán futkározni. 

— Schematismus Yenerabilis Cleri reg. 0. S. Bene-
dicti Archi-Abbatiae Sancti Martini in S. Monte Pannoniae 
ad a J . Chr. 1877. E nagyérdemű rend jelenleg a mlgos fő-
apát uron kívül 3 apát s 129 rendtársból áll. A főapátság 
területén 26,539 katholikus van, 4142 iskolás gyermekkel. 
Főgymnasiuma van a rendnek Esztergomban, Győrött, So-
pronyban ; algymnasiuma Komáromban, Kőszegen, P á p á n . 

Szeretetadományok szentsége* Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Karácsonyi ajándékul a szentatyának, névtelenül 1 db. cs. ar. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Missiókra egy darab régi 2 ftost. 
A külföldi üldözött papoknak item 2 ftost. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A ,Religio' néhány hét múlva harminezhatodik évfolyamába lép, s büszkén Magyarország legrégibb lapjának 

mondhatja magát. Ennek érdeme jórészt a t. közönségé, mely azon elveket, melyeket e lap hét lustrumon keresztül vallott 
és védelmezett, nem csak általában osztotta, hanem pártolása által is bebizonyította, miszerint azokat egész terjedel-
mökben helyesli. 

Négy éve, hogy az annyi jeles elődök által kijelölt uton haladni iparkodunk ; — mióta a ,Religio' fenáll, még 
senki ily ho3zu időig, megszakitás nélkül, nem vitte a szerkesztést; váljon a lap hasznára van-e ez, vagy sem, itélje meg a 
t. közönség, ítéletét pedig pártolása által tüntetendi fel, melyet a jövő évre is ezennel teljes tisztelettel kérni bátorkodunk, 
azon szerény öntudatban, miszerint részünkről eddig mit sem mulasztottunk el, miáltal lapunkat nem csak érdekessé, 
hanem hasznossá, sőt itt ott talán szükségessé is tehetni gondoltuk. Vezérczikkeink az egyházi tudománynak kiválóbb 
ágait mindig kellő változatossággal tartották szem előtt ; ,Pesti leveleink' bátran s kimerítően tárgyalják a hazai esemé-
nyeket, kivétel nélkül, támadva s védelmezve, amint a szükség magával hozza; ,Egyházi tudósításaink' mindent említenek, 
mi tisztán egyházi s egyházpolitikai szempontból érdekes és fontos, mig végre irodalmi rovatunk a kül- s kiválólag a 
hazai katholikus irodalmat, majd jelezve, majd ismertetve s bírálva, a lehető legnagyobb tökéletességben felkarolja. 

Igy lesz ez ezentúl is. Részünkről a jó akarat s buzgó törekvésnél egyebet ugyan nem Ígérhetünk ; de azért 
Istenbe vetett bizalommal megnyitjuk az uj előfizetést, azon kedves reményben, hogy nem csak régi barátainkkal fogunk 
találkozni, hanem hogy épen ezek szívesek lesznek, lapunkat alkalomszerű ajánlás által minél szélesebb körökben terjeszteni. 

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

viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros. főutca '221. hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemenyek in-

tézendők 

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

HAKÍUNCZIIATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nvitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 6. 2. I. Félév, 1877. 

Tartalom. H:ivi szemle. — A nmlgu magyar püspöki kar tanügyi megállapodásai. — Voltak-e keresztények Pompeji 
ben. — Egyházi tudósítások : Pest. Egy kultur-bizottság. Somogymegye, Andócs. Visszatérés az egyház kebelébe. Rómc 

Ö szentségének szózata a római nemességhez. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

A socia l i smus semmi egyéb , mint a l iberalis-
musnak természetes, de e lmélete iben atyjánál sok-
kal következetesebb fia, amiért is j o g g a l azt áll it-
hatni róla, h o g y sokkal közelebb ál l mindket tőnek 
közös eszményképéhez , a multszázadi jacobinismus-
hoz, mint atyja, a ,jól lakott' l iberal ismus, ki e l é g 
b á r g y ú azt követe lni , h o g y a forradalom, me lye t 
előidézett , az ö pénzes ládái e lőtt megál l jon, v a g y 
,bölcsészete' s , irodalma' által á l landóan másfe lé 
engedje magát terelni, oda, ahol talán már nincs is 
mi t keresni, v a g y lega lább o ly kevés , h o g y nem 
is érdemes ezért annyi zajt ütni. A durva csel meg 
e g y kis idő ig használhat, ámbár hatá lyából már 
sokat vesztett , s akkor i t t van a pil lanat, midőn a 
„negyedik rend" he lyébe fogna lépni a harmadik-
nak, h o g y immár a maga ,eszméi' szerint ,regene-
rálja' a társadalmat , azaz, vonja ama végkövetkez-
tetéseket , melyeket a l iberal i smus azért nem akar 
vonni ; mert — pénzébe kerülne. P e d i g a socialis-
mus itt is következetesebb atyjánál . Ez utóbbi , mi-
dőn hatalomra került , nem csak az egyházi vagyon-
nal szemben hirdeté s gyakor lá emez elvet, misze-
rint „a tu lajdon lopás" ; hanem tüzetesen mint ama 
népgazdászat i rendszernek feltalálója, m e l y manap 
a népeket koldusbotra jut tat ja , a gazdag s szegény 
közti, a l iberál is elvek keretén belől áthidalhat lan 
űrt á l lapitotta meg, s az ebből természetes kény-
szerkövetkezetességgel származó osz tá lygyülö le te t 
nem csak keltette, hanem m é g f o l y v á s t is ápolja s 
öregbit i . De ez m é g korántsem minden, mit a téren 
is vádképen a l iberal i smus el len felhozni lehet . 
U g y a n i s ő az, ki fe l fedezte, miszerint a hatalom is 
o ly áruczikk, melyet a tőzsdén értékesíteni leliet, ő az, 
ki a képvise le t i rendszernek amaz erkölcstelen alak-

ját fedezte fel s alkalmazta, melyben az ál lam sem-
mi egyéb, mint egy kisebb n a g y o b b pajtás-csapatnak 
fejős tehene, eszköz a , legfe lsőbb tízezernek' foly-
tonos gazdagí tására s a barátok s ,testvérek'-nek e 
körül tett jószo lgá lata inak juta lmazására: — s mind 
e mel l e t t e lég arczátlan azt követe lni , h o g y a dol-
gok ezen rendjét mindenki ne csak elismerje, hanem 
t iszte letben tartsa is, mert a v i l á g tökéletesen bol-
dog, a ,haladás' netovábbja el van érve, s a ,XIX. 
század eszméi'-nek e lég van téve, ha ók uralkodnak, 
azaz mi l l iomokat gyűjtenek. 

Ped ig ez igen fé l szeg s egyo lda lú egy rend-
szer. V a g y van l eg főbb erkölcsi törvény , me ly min-
denkit kötelez ; v a g y nincs, s akkor senki sincs kö-
telezve általa. V a g y nem szabad lopni senkinek, 
v a g y szabad mindenkinek ; pr iv i l ég iumnak e téren 
helye nincs. Ha pedig a l iberális á l lamgazdászat , 
bölcse let és gyakorlat , m é g ma is, h o g y önlé té t iga-
zolja, kényte len kü lönbsége t tenni o lyanok közt, 
kiknek lopni á l l i tó lagosan szabad, s o lyanok közt, 
kiknek ez megt i l tandó, akkor pusztán emberi leg 
v é v e a dolgot , nem nagy csuda, ha ez utóbbiak fel-
lázadva ezen ,zsarnokság' ellen, minden áron azon 
vannak, h o g y a lopás eme szabadságát a magok szá-
mára is k iv ivják s aztán magoknak az eddig ural-
kodott l iberál is uraknak pénzecskéjére is terjesz-
szék ki a z t . . . . 

Természetes , h o g y ez a to lakodás n a g y o n is 
kel lemet len a l iberal i smusra nézve 1 Mily szépen 
megcs iná l ta a m a g a ,törvényeit' , melyek mindany-
anyian arra rendelvék, h o g y az ő érdekeit szolgál-
ják, s h o g y az e lnyomott , megcsa l t s ki fosztogatot-
taktól az önvédelemnek m é g csak l ehe tőségé t is 
e lvonják. Mily szépen e lhatározta: „A dolgok je-
l en leg i rendje tetszik nekem, rendelem tehát, h o g y 
örökké fenál l jon;" — s akkor fe l lép ez a elveteme-

2 
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dett fiu, a socialismus, s gunykaczajjal ezt kiáltja 
sápadozó atyja szemébe: „De nekem wem tetszik, 
szeretnék már örökölni te tőled, ,édes' atyám ; nem 
tennénk egy kis kísérletet valamely más rendszer-
rel, mely engemet állitana a te helyedbe ?" Mily 
szépen elhatározta a jól lakott l iberalismus : „Az 
állam minden jognak egyedüli forrása. A ,törvény' 
absolute kötelező, minden tekintet nélkül arra, mit 
némelyek ,isteni törvény'-nek neveznek. Az u. n. 
vallás, s a család csak annyi s oly jogokkal bir, 
amennyit s a minőket ,az állam' rájok ruházni jó-
nak látja, s addig, a meddig ennek tetszik. A ma-
gánbirtok azonban sérthetetlen . . . . " S ekkor feláll 
a socialismus és igy szól : „Merő esztelenség az 
egész; ha az állam minden jognak kútforrása, akkor 
ez áll a birtokjogról i s ; ha mindaz s csakis az abso-
lute kötelező ,törvény', mit egynehány összegyűlt 
urnák tetszik, mert érdekök vagy szenvedélyök 
vagy szeszélyök igy kívánja, v a g y a legkedvezőbb 
esetben oktalanságuk ennél jobbat nem tud ; akkor 
hadd gyülekezzünk mi is egyszer oda, majd csiná-
lunk mi nektek ,törvényt' a magánbirtok számára is, 
melynek gyakorlati keresztülviteléről majd csak 
gondoskodnak a mi barátaink s testvéreink súlyos 
ökle i ; — ha ti nektek eddig szabad volt a tulaj-
donjogot u g y ,tisztelni', a mint nektek tetszett ; en-
gedelmek kérünk már most, annak oly magyaráza-
tot adni ,aminő nekünk tetszik, azaz mindenek előtte 
valamennyi magántulajdont, közös, nemzeti, ál lam-
tulajdonná tenni — !" 

Ha a liberális elvek helyesek, akkor a socialis-
muséi m é g helyesebbek ; ha azok igazak, akkor a 
socialismuséi annyival igazabbak, a mennyivel kö-
vetkezetesebbek; — ez tagadhatatlan. 

A páholy l iberalismusa „a világok nagy épi-
tőmesterét" ismeri csak, s kineveti azokat, kik még 
e léggé együgyűek, Istenben hinni. A socialismus 
ezt nem bánja, sőt i gy szól édes apjához: „Igazad 
van, öregem, én is nevetem, veled együtt , ezt az 
egész beszédet az örökkévalóságról , a fö ldöntúl i 
lét, a földöntúli jutalom- s b ü n t e t é s r ő l . . . . De halld 
csak : ha igaz, a mit naponta mondasz, hogy a pa-
pok csak csalók s ámitók ; ha igaz, amit a bölcs-
észek közül azok, kik jó barátaid, folytonosan hir-
detgetnek : hogy az ember csak azért van a vilá-
gon, hogy élvezzen, a létérti harczot harczolja s 
aztán megsemmisüljön ; — szóval, ha nincs földön-
túli mennyország, akkor engedd meg, hogy itt e föl-
dön, amennyire lehet, kellemesen berendezkedjem 
én is ; s akkor be fogod talán látni (?) miszerint 

igazságtalan, hogy az emberi nemnek 90 szásza-
léka ki legyen zárva amaz élvezetekből, melyek, 
szerinted s barátaid szerint is, mindnyájunknak 
közös rendeltetését képezik, mig 10 százalék, az u. n. 
gazdagok, mindenben bővelkednek; — akkor, ugy-
hiszem, sokkal igazságosabb lesz, ha mindnyájan 
egyformán élvezünk, de egyformán dolgozunk, fá-
radozunk is." 

Ismét mondjuk : ha a l iberalismusnak igaza 
van, akkor ez is igaz, okos s helyes beszéd ; csakhogy 
a liberalismusnak nincs igaza-, hanem csak a keresztény 
tan az igazi, mely szerint van örökkévalóság, van 
túlvi lági lét, van e földön tul örök jutalom, de örök 
büntetés is. 

A szabadkőművesség s a l iberalismus általá-
nos egyenlőséget Ígérnek és hirdetnek. ,Szabadság, 
egyenlőség, testvériség!' ki ne ismerné e phrázist, 
melyet soha senki nem hazudtolt meg jobban, mint 
épen azok, kik azt forradalmi értelemben hangoz-
tatni kezdék. Mert a l iberalismus lelkismeretlen 
nyereséghajhászata hozta létre a szegény s gazdag 
közti ama kiáltó különbséget, mely az evangel iumi 
tanoknak rideg, kiegyenlithetlen ellentéte, de egyút-
tal a so ialismusnak is egyik leghatalmasabb, mert 
legszembeszököbb érve „Azt mondjátok, hogy mind-
nyájan egyenlők v a g y u n k ! tehát legyünk is! ezért 
félre a birtokkal, mert ez az egyenlőségnek örökös 
tagadása, olyannyira, hogy ti a polgárnak ,legne-
mesebb', vagy mint különösen ünnepélyes pillana-
tokban mondani szoktátok: ,legszentebb' jogát , az 
u. n. választási jogot is ettől, a birtoktól tettétek 
f ü g g ő v é ! . . . Aztán mit szóljunk m é g arról, mennyi 
kiváltsággal bir a gazdag már csak azért is, hogy, ha 
kedve s hajlama van, sokkal könnyebben lehet ta-
nulttá és műveltté , mint a szegény, kit a minden-
napi kenyérérti küzdelem tart lekötve, ki e folyto-
nos, testét lelkét nyomorító küzdelem miatt mi 
egyébre, mi magasabbra, nemesebbre sem talál 
időt Végre pedig, hallgassatok nekünk az,egyen-
lőségéről , mig néhány mil l iomos mellett tengődnek 
a koldusok milliói , mig az emberi munka áru, s oly 
áru, melyet rendesen nem a legtöbbet fizető szerez, 
hanem mely gyakran kénytelen magamagának árát 
alábbszállitani, csakhogy valakinek kelljen, mit ti 
ugy hívtok. hogy ,a kínálat s kereslet nemzetgaz-
dászati dogmájának', holott többnyire semmi egyéb, 
mint az összehalmozott tökének irtóháboruja a sze-
génység , az éhezők ellen — ! Hallgassatok tehát a 
ti egyenlőségtekről ; merő szédelgés az; majd csi-
nálunk mi egyenlőséget" — 
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Ime, a liberalismus nevetségessé tette s teszi még foly-
vást a túlvilági létről, a túlvilági javakról szóló tant s a 
földiekben találja az élet legfőbb czélját ; — ha igaza lenne, 
akkor még inkább lenne a socialistának . . . . De nincs igaza, 
n liberalismus hazudik, a socialista téved. 

A multszázadbeli franczia bölcsészet azt tanította: 
„Minden hatalom a néptői származik" ; a mai hegelianus 
liberalismus hasonlólag igy szól: „A nép, mint állam birja 
az absolut s legfőbb hatalmat, s nyilatkozik többsége által 
mint minden jog s törvénynek kútforrása." Ezzel a libera-
lismus tagadja, sőt kigúnyolja ama keresztény hitelvet, 
mely szerint minden hatalom Istentől származik, hogy tehát 
az állam s a fejedelmi hatalom is csak „Isten kegyelméből" 
való. Jön a socialismus és a fentjelzett liberális tant egész 
terjedelmében magáévá tevén, egy kis észrevétellel toldja 
meg azt, mely halálos csapás a liberalismusra nézve : „Töké-
letesenigaz,— úgymond - hogy a néptől származik minden 
hatalom, s hogy a nép többségének akarata képezi az össz-
let számára a törvényt ; — de e többség mi vagyunk, a munká-
sok, kik a népnek 90 százalékát teszsziik, illő tehát, hogy a 
társadalom a mi socialista elveinek alapján rendeztessék be." 

Igy követi a socialismus mindig nyomban elerőtlene-
dett atyját, a liberalismust s ennek rémületére borzasztó con-
sequentiával vonja annak tételeiből a természetes, de neki 
kedvező következtetéseket.1) Természetes, hogy az apa sza-
bódik fiának eme logicáját elismerni, nem ugy értette ő 
ezt, midőn a hitet kilopta az emberek szivéből, midőn az 
erkölcsi törvényt tagadta, midőn a vallást papi csalásnak 
declarálta ; — az erkölcsi törvénynek csak annyiban kellett 
félre tolatnia, amennyiben neki alkalmatlan volt ; mások 
csak hadd tartsák meg azt; mert lia a forradalom még na-
gyobb arányokat vesz, akkor a harmadik rend után követ-
kezik a negyedik s mind az a sok „birtokos intelligentia" 
egyszerre csak azon veszi észre magát, hogy az ő „felvilá-
gosodottsága" helyébe, mely a vallást, a papot, az egyházi 
birtokot sat. a X I X . század nézeteivel összeférhetlennek de-
clarálta, egy oly „felvilágosodottság" lépett, mely — tegyük 
fel a X X . század eszméivel — igen közel vagyunk már 
hozzá — összeférhetlennek tar t ja magát a birtokot, leg-
alább — ismét a liberalismus példája szerint — azt, mely 
nem az ővé. 

S „a X X . századnak" ezen eszméi már igen is el van-
nak terjedve a népek közt. A mi a páholy volt a franczia 
forradalom eszméinek terjesztésére, époly hatalmas eszköz a 
socialismus nézeteinek terjesztésére az Internationale, a ne-
gyedik rendnek ezen szabadkőművessége. A liberalismus 

•) A tavali I. félév 44. számában ezeket irtuk . „Augsburgban az 
ottani socialdemocraták f hó 21-én rendkívüli gyűlést tartottak, melyen 
többi közt azon körülmény is hozatván szóba, hogy Münchenben a leg-
újabb választások alkalmával ismét a liberalismus győzött a katholikus 
hazafias párt ellenében, egyik szónok ekként nyilatkozott : „Ennek mi 
socialdemocraták csaii örülhetünk, mintliogy ez biztos előjele annak, hogy 
München is rövid idő múlva hatalmunkba kerül ; mert a liberalismus 
semmi egyéb, mint a socialismusnak szolgája, ki urának útját egyengeti. 
Ultramoután helyeken a socialismus csak igen nehezen tucl tért fog-
lalni ; mert ott az emberek mindent Istenre vonatkoztatnak, következő-
leg azt hiszik, hogy bajaikat s szorongattatásaikat is az küldi rájok ; de 
ahol e hiedelmet a liberalismus egyszer elűzte, ott a socialismus csakha-
mar képes mély s állandó gyökeret verni. A hol az atya él, ott a fainak 
is van joga élni. Manap amaz mar megöl egedett s tehetetlen aggas-
tyánná lett, s azért a flu most igy szól hozzá : ,Elég soká gazdálkodtál, 
vonulj már vissza, hogy már most én rendezzem be a házat a magam 
Ízlése s z e r i n t ' . . . . Ez a liberalismus s socialismus közti viszony." Tökéle-
tesen igy fogjuk fel a dolgot mi is." 

ugyan minden erejét megfeszíti, hogy a munkás kérdésnek 
még becsületes s igazságos megoldását is meggátolja ; már 
csak azért is teszi ezt, mert e kérdés véglegesen csak a ke-
reszténység társadalmi elveinek alapján oldható meg ; neki 
pedig mi sem kell, mi keresztény, miben egyébiránt csudá-
latosan egyetért magával a rettegett ellenséggel, a socialis-
mussal, mely eddig a legoktalanabb vallásgyülöletben tet-
szik magának. Miért? azt talán maga sem tud ja ; — részben 
azért, mert szellemi vezetése s sajtója legnagyobb részt oly 
kezekben van, melyek a ,goj' elleni, velők született gyűlölet 
érvényesítését mindig amolyan kis mellék-üzletnek tekin-
tik, mely nélkül el nem lehetnek; részint azért, mert a libe-
ralismus gondoskodott róla, hogy titkos bérenczei által a 
munkás osztály ezen vallásellenes irányban mindinkább fa-
natizáltassék, mit jó villámhárítónak tekintettek ; részben 
pedig azért, mert a munkás nép, látva, mennyire ellenkezik 
a liberalismusnak, ellene követett eljárása azzal, mit a ke-
reszténység az embernek felebarátja iránti viszonyáról ta-
nit, a fogalmak egy különös összezavarásánál fogva a val-
lásnak tulajdonítja azt, mit annak megvetői vétkeztek, 
mintha a vallási törvény azért helytelen lenne, vagy épen-
séggel hazugság, ámítás vagy igazságtalanság ; mert sokan, 
talán valamennyien megszegik ! 

Mindezeknél fogva igy állunk manap, hogy, ha a dol-
gok még néhány évig az eddigi irányban tovább folynak, 
ugyanazon eszmék, melyek ezelőtt körülbelül egy századdal 
a civilizált világot félig felforgatták, ismét hatalomra ke-
rülnek, s kül- s belterjileg iszonyúan megerősödve, az ak-
korinál még nagyobb pusztitásokat teendenek. Ezen hosz-
szabb időre a most Európaszerte annyira divó militarismus 
sem fog segiteni ; mert a forradalmi, a socialista propaganda 
már egészen azon rétegig is elhatolt, mely a hadseregnek 
zömét, legfőbb erejét képezi : a földművelő osztályig ; — so-
cialista katonák pedig le fogják-e lőni nézettársaikat, „test-
véreiket". . . . ? 

Mindezeken csak a keresztény tanoknak egész terje-
delmükben való, őszinte, becsületes érvényesítése segíthetne. 
Meglehet, hogy a liberalismus a tizenegyedik órában kijóza-
nul s ismét a vallás segélyéhez folyamodik ; nem azért, hogy 
csak a szegényekkel gyakoroltassa a keresztény askesis, az 
önmegtagadás elveit ; hanem, s főleg azért is, hogy maga tel-
jesítse keresztény felebaráti kötelességeit ; — meglehet, 
mondjuk, hogy a liberalismus kijózanul, magába t é r ; de 
valószínűbb, hogy ezt nem fogja tenni ; s a k k o r . . . . ? 

Bármi történjék azonban, annyi bizonyos, hogy a ke-
reszténység, s vele az egyház nem fog elveszni, mig e világ 
áll ; sőt a beállható catastrophának lezajlása után a keresz-
ténységnek isteni fénye még csak szebben, erősebben, hatal-
masabban fog ragyogni, mint valaha; mert a kik addig nem 
akarták belátni, akkor bizonyára belátandják, miután óriási 
harczok eredmény nélkül küzdettek végig, tengernyi vér 
ontatott haszon nélkül, miszerint csak — in G r a c e Salus. De 
azért szükséges, hogy a zivatar közepette is, egy bár csekély 
számú, de hiterős csapat magasan lobogtassa a mennyei 
igazságok zászlaját s erősen ragaszkodjék azon megingat-
hatlan sziklához, melynek meg van Ígérve, hogy a pokol 
kapui nem fognak erőt venni rajta. Ez ama központ, mely-
hez a tévelygő, bolyongó világnak vissza kell térnie, mely-

2* 



12 

hez vissza fog térni ; szerencséje, ha teszi, dum tempus est; 
— j a j neki, ha csak önkárán akar okulni ; mert az okulás 
ára ugyan keserves lesz. 

A nmlt. magyar püspöki kar tanügyi megállapodásai. 
Iskolaszékek szervezetére és hatáskörére vonatkozó rendszabályok, a latin 

és görög szertariásu római-itath. hitközségekben. 
(Folytatás.) 

8. §. Az összeírás befejezése és a felszólamlások elin-
tézése után, a választás napját a plébános vagy helyettesple-
bános 8 nappal előbb a szószékről kihirdeti. A hirdetmény 
azután az iskola aj ta jára kifiiggesztetik. A hirdetményben 
a választás helye és módja is határozottan kitűzetik. 

9. §. A választás szavazás által élő szóval vagy irott 
jegygyei történik.A szavazó személyesen tartozik megjelenni. 

10. §. A szavazatokat az elnök és a bizottság szedi, és 
az eredményt kihirdeti. 

11. §. A megválasztatásra egyszerű szavazattöbbség 
elégséges. Egyenlő szavazatszámnál a nagyobb életkor 
határoz. 

12. §. A megválasztott tag ellen a választás után 8 
napig az egyházmegyei hatóságnál kifogást tenni szabad. 
Ez a kifogást megvizsgálja, és ha alaposnak találja, a vá-
lasztást megsemmisíti ; ellenkező esetben a kifogás elveté-
sével a választást megerősíti. A kitörölt iskolaszéki tag he-
lyét az foglalja el, ki a megválasztottak után legtöbb sza-
vazattal bir. Ugyanez történik valamely iskolaszéki tag el-
halálozásakor. 

13. §. A tagok három évre választatnak, de ezen idő 
letelte után ismét megválaszthatok. 

14. §. Ha az illető hitközség az iskolaszék megválasz-
tását a három év letelte után négy hét alatt újonnan nem 
eszközölné, az iskolaszék tagjait a hitközség tagjaiból a 
plébános felterjesztésére az egyházmegyei hatóság nevezi 
ki. Ha a kinevezettek azt el nem vállalnák, és az iskolaszé-
ket ily módon megalakítani nem lehetne, az egyházmegyei 
kormány a plébános mellé az iskola részére gondnokot ne-
vez ki. A kinevezés azonban csak egy évre érvényes ; ez idő 
elmultával csak azon esetben ujitandó meg, ha a hitközség 
választási jogával két hét alatt ekkor sem élne. Ugyanezen 
eljárás követendő minden oly esetben, amidőn az iskolaszé-
ket egyáltalán megalakítani nem lehet. 

15. §. A hitközségi iskolaszék elnöke a plébános, illető-
leg a helyettesplebános, ki mellé az iskolaszék saját kebeléből 
egy világi elnököt választ. Ez az egyházi elnök akadályoz-
tatása esetében annak felhívására minden elnöki tisztet tel-
jesít. Ezenkivül az iskolaszék ugyancsak saját kebeléből 
jegyzőt választ, és a pénzkezelésből eredő felelősség miatt, 
tekintettel a vagyoni állásra fő- és algondnokot. A gondno-
kok az iskolaszék körén kivül levők közöl is választhatók. 
Ekkor azonban az iskolaszék üléseiben csak tanácskozási 
joguk van, de szavazatuk nincs. 

16. §. Az iskolaszék üléseiben minden határozat a je-
lenlevők általános szavazattöbbségével hozatik. Az iskola-
szék kebelében megejtendő választásoknál a választott ta-
gok két harmadának, más érvényes határozatok hozására 
pedig általános többségnek jelenléte szükséges. Egyenlő 
szavazatszámnál az elnök dönt. 

17. §. A gondnokok hivataluk pontos és lelkismeretes 
teljesitésére, az iskolaszék előtt következő esküt tesznek: 

„En N. N. esküszöm az élő Istenre, a boldogságos 
Szűz Máriára és Istennek minden Szenteire, hogy mint az 
n-i hitközségi iskolaszék gondnoka, kötelességeimet hiven ö o ' o 
és pontosan teljesíteni, az iskola javát tehetségem szerint 
előmozdítani, és annak rám bizott vagy bizandó minden-
nemű vagyonát lelkismeretesen kezelni fogom. Isten engem 
ugy segéljen !" 

I I . Fejezet. 
A hitközségi isicolaszék teendői. 

A) A z i s k o l a ü g y r e n é z v e . 

18. §. Az iskolaszék megalakulása után annak egyházi 
elnöke az elnökök és tagok névsorát az egyházkerületi tan-
felügyelő utján az egyházmegyei hatóságnak ós az illető 
állami tanfelügyelőnek haladék nélkül Írásban bejelenti. 

19. §. A hitközségi iskolaszék ülést tar t minden évben 
az iskolai számadás megvizsgálása végett, ezenkivül min-
den hónapban, és valahányszor az elnök, vagy iskolaszéki 
tagok fele kivánja. Az iskolaszéket rendszerint az egyházi 
elnök, akadályoztatása esetén az ő tudtával és beleegyezésé-
vel a világi elnök hívja Ö3sze. 

20. §. Az ülésekről rendes jegyzőkönyv vezettetik, 
mely az elnök és a jelenvoltak két megbízottja által hitele-
síttetik. Ezen jegyzőkönyvet az egyházi elnök őrzi, az egy-
házkerületi tanfelügyelő hivatalos iskola-látogatása alkal-
mával aláírja. A jegyzőkönyv kivonata minden, a fennálló 
szabályok szerint egyházhatósági elintézést vagy jóváha-
gyást igénylő ügyben s különben is valahányszor az egy-
házmegyei hatóság kivánja, az elnök és a jegyző aláírásával 
ezen hatóság elé terjesztetik. 

21. §. Az iskolaszék a tanítókat a megüresült állomá-
sokra mindenkor előlegesen kihirdetett pályázat folytán az 
e hivatalra képesitettek közöl az egyházkerületi tanfelügye-
lőnek, vagy helyettesének, mint egyházhatósági biztosnak 
jelenlétében választja. A választási jegyzőkönyvet a meg-
választott tanító bizonyitványaival együtt az egyházkerü-
leti tanfelügyelőség utján a választás megerősítése végett az 
egyházmegyei hatósághoz felterjeszti. 

Oly esetekben, midőn valamely tanítói állomás végle-
gesen be nem tölthető, arra az iskolaszék képesített segéd-
tanítót az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával, ideigle-
nesen alkalmaz. 

22. §. A szükségesekké vált segédtanítói állomásokat 
felállítja s betölti. E végből okleveles tanítókat vagy tanitó-
képezdét végzett egyéneket segédtanitókul meghívhat, mit 
ha nem teljesitene, a segédtanitót az egyházkerületi tanfel-
ügyelő alkalmazza. Ezen meghívás vagy alkalmazás az egy-
házmegyei hatósághoz megerősítés végett felterjesztendő. 

23. §. A megválasztott és egyházhatóságilag megerő-
sített tanító az egyházkerületi tanfelügyelő, vagy ennek 
akadályozhatása esetében a helybeli plébános által leszen 
hivatalába bevezetendő és pedig a hivek jelenlétében a 
templomban, hol a trienti szent zsinat rendelete szerinti hit-
vallást ünnepélyesen leteszi. 

24. §. A rendes és segédtanítók fizetését a helyi körül-
mények szerint az iskolaszék, tekintettel a népiskolai tör-
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vény 142. §-ra megállapítja, s arról az egyházkerületi tan-
felügyelőség utján, helybenhagyás végett az egyházmegyei 
hatóságnál jelentést tesz. A hitközségi iskolaszék által meg-
állapított tanitói dijlevél az egyházkerületi tanfelügyelőség 
utján az egyházmegyei hatóságnak két példányban előlege-
sen felterjesztendő, s csak annak jóváhagyása után lesz ér-
vényes. Jóváhagyás után az egyik példány az egyházme-
gyei levéltárba tétetik, a második az iskolaszéknek küldetik 
vissza. A tanítónak hitelesített másolat adatik ki. 

25. §. Az iskolaszék az össze irt tankötelesek névsorát 
a községi elöljáróságtól átveszi, és szigorúan felügyel, hogy 
ezek az iskolába rendesen j á r j anak : a mulasztók szüleit 
vagy gondviselőit első izben meginti, azután a mulasztások 
jegyzékét legalább minden két hétben s- községi elöljáróság-
nak a büntetések megszabása végett átadja, és attól a be-
haj tot t büntetéspénzeket az iskola javára átveszi. 

26. §. Intézkedik az iskolának szükséges tanszerekkel 
való ellátásáról, és a tanitók illetményeinek pontos kiszol-
gáltatásáról. 

27. §. A szükséges tankönyvek beszerzéséről gondos-
kodik, ügyelvén, hogy az iskolákban olyan könyvek és tér-
képek ne használtassanak, melyek az egyházmegyei ható-
ságtól engedélyezve nincsenek, vagy melyeknek használatát 
a kormány eltiltotta. 

28. §. Felügyel, hogy a tanitók az egyházhatóság1 által 
megállapitott és hitelesített tantervet szorosan megtartsák. 

29. §. A megállapitott, és hitelesitett tanterv alapján 
a tanító vagy tanitók hozzájárulásával a helyi körülmé-
nyekhez és a tanitók számához alkalmazott tanítási tanter-
vet dolgoz ki évről évre, melyet a tanitó a tanterem falára 
kifüggeszt, és tanítási eljárásában pontosan követ. 

(Vége köv.) 

Yoltak-e keresztények Pompejiben? 
(Folytatás.) 

Voltak tehát zsidók Pompejiben is, az bizonyos ; volt 
zsinagógájuk is. Garucci több feliratot gyűj tö t t s adott 
ki,*) melyek gúnyos megjegyzéseket tartalmaznak a zsi-
dókra, s maga Overbeck is megengedi, hogy a gyakran elő-
forduló „verpus" szó, (a körülmetélt) nehezen magyaráz-
ható másként, mint ha a zsidókról ért jük. Továbbá Miner-
vini több oly mozzanatot, sőt bizonyságot is áll í tott össze, 
melyek azt mutat ják, hogy Pompejiben mindig számos 
alexandriai zsidó tartózkodott. 2) Még fontosabb a követ-
kező felirat, mely 1764-i szept. 1-én fedeztetett fel: 

C V S P I V M . P A N S A M 
A E D . F A B I V S . E V P O R . P R I N C E P S 

L T B E R T I N O R V M 
azaz: Cuspium Pansam aedilem — értsd: facit vagy O V F = 
orat vos faciatis — Fabius Eupor, princeps libertinorum.3) 

Lát juk , hogy e felirat sem többet sem kevesebbet nem 
tartalmaz, mint egy kis tisztességes ,korteskedést'. Ilyetén 
feliratok szép számmal találtattak Pompeji falain, hol fe-
kete, hol, mint a jelen esetben is, vörös festékkel mázolva, 

') Bull. arch, napol. 2. serie. Tom. II . p. 8. — ») U. o. Tom. III 
p. 59. — 3) Fiorelli ,Pompejauarum antiqu.' hist. Tom. I. p. 160. Ezen 
felirat a ,via consularis' déli oldalán találtatott, közel a város kapujához 
Zangemeister „Inscriptt. parietariae Pompejanae" czimü munkájában a 
117. számmal van jelezve ; eredetije jelenleg a nápolyi museumban van. 

nagy, messzire látható hetükkel. Rendeltetésök természete-
sen az volt, hogy a járó-kelőket, illetőleg a választójoggal 
bíró polgárokat egyegy jelöltre figyelmeztessék. Tiberius 
óta ugyanis a városi hatóságokat többé nem az összes nép-
gyűlés választotta, hanem Rómában a senatus, a municipa-
l s joggal biró városokban pedig a decuriók testülete. T. ba-
rátunk, Fabius Eupor ur tehát azt kivánja, hogy a decu-
riók Cuspius Pansât válaszszák meg a város aedilisévé. Az 
aedilisi hivatal a legelső volt a „duumviri iuri dicundo" 
után, kik a decuriók testületében elnököltek. Teendői első 
sorban az építészeti rendőrség körébe tartoztak ; az aedilis a 
középületek, fürdők, utczák, terek jó karban tartása felett 
őrködött, de a vásári rendőrséget is kezelte s a városnak 
kellő élelmézéséről gondoskodott; végre pedig a ,cura ludo-
rum' is hozzá tartozott, minthogy pedig e közmulatságok 
költségeit legnagyobb részt ő maga viselte, azért szegény 
ember nem igen lehetett aedilissé. Az itt ajánlott Pansa-
család, ugy látszik, csakugyan gazdag is volt ; mert az ara-
phitheatrumban két Pansának, apa- s fiúnak, mindkettő C. 
Cuspius Pansa nevűnek szobrai állottak, melyek bizonyára 
a város körül szerzett érdemeik jutalma- s emlékeül állít-
tattak fel. 

De mit jelent feliratunkban a „princeps libertinorum" ? 
Mi előtt e kérdésre felelnénk, előrebocsátjuk, miszerint ilye-
tén választási figyelmeztetések rendesen valamely előkelő 
férfiutói, vagv épenséggel egész testületek részéről is közzé-
tétetni szoktak, minők az egyes czéhek, iparos társulatok, 
vagy cultusközségek is voltak. Overbeck (p. 419 sk.) husz ily 
testületet számlál fel, melyektől származott hasonló, válasz-
tási figyelmeztetéseket, vagy mint mondani szokták : ,vá-
lasztási programm'-ot birunk. Ilyen volt az aranyművesek 
(aurífices), a fakereskedők (lignarii), a sófőzde-munkások 
(salinenses) ; még a ,Venerei' és ,Isiaci' testülete is, melyek 
létezésök nyomát egy vagy több ily választási programúi 
által hagyák Pompeji falain. Nem ritkán a pajkosság tré-
fára is vette e különben komoly cselekedetet. Vannak pro-
grammok, melyekben „a városnak összes alvói" (dormientes 
universi) ajánlanak egyegy jelöl tet ; mást még a „későn 
ivók" (serobibi) ajánlottak, kik tehát szintén, legalább tré-
fában, testületileg léptek fel. Ily testület azonban a ,liber-
tini', azon értelem szerint, melyben e szót a római törvény 
vevé, sohasem képeztek, következőleg nem is birhattak kü-
lön főnökkel vagy elöljáróval. ,Princeps' pedig valamely 
testületnek vagy városnak, vagy népnek, vagy akár csak 
egyegy hivatalnak is főnökét jelenti, a katonai pályán pe-
dig külön rangot jelzett. Akármelyik értelemben veszszük 
pedig, soha sem jön ki belőle egy ,princeps libertinorum', 
milyent feliratunk emlit. Az sem jár ja , hogy egy, szabadon 
bocsátottakból képezett hadcsnpatnak vezetőjét értsük 
alatta ; mert a libertini ki voltak zarva a rendes hadsereg-
ből s csak kivételesen s igen ritka esetekben soroztattak be, 
mely esetek olyannyira említésre méltóknak tetszettek, hogy 
a római történetíróknál valamennyit a legnagyobb pontos-
sággal feljegyezve találjuk. Először történt ez, Livius sze-
rint — epit. 1. 74 ; — a szövetségesek háborújában, későb-
ben, Suetonius — Octav. 45, —ezen szavai szerint : „Liber-
tino milite bis usus est". Augustus alatt. Későbben meg csak 
egyszer történt, s pedig Tiberius idejében, hogy a szaba-
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donbocsátottak egyik osztálya katonai szolgálatra szorítta-
tott s pedig eléggé különös körülmények közt, de épen ez 
az, mi a szóban forgó, ,princep3 libertinorum' kifejezés ma-
gyarázatára szolgálhat. 

Tacitus, Ann. II , 85, ezeket beszéli: „Actum — in se-
natu — et de sacris Aegyptiis Judaicisque pellendis : fa-
ctumque patrum consultum, ut quatuor millia libertini ge-
neris, ea superstitione infecta, quibus idonea aetas, in insu-
lam Sardinian! veherentur, coërcendis illic latrociniis, et si 
ob gravitatem coeli interissent, vile damnum : ceteri cederent 
Italia, nisi certam ante diem profanos ritus exuissent." 
Hogy ezen 4000 szabadonbocsátott, — libertinus, kik ekként 
Sardiniába küldettek, hogy a rablókat, vagy ha ugy tetszik, 
a rablók őket kiirtsák, mely esetben mint Tacitus igen böl-
csen megjegyzi, a kár nem leendett felette nagy, — hogy 
ezek mind zsidók voltak, tudjuk Suetoniusból is, ki, — 
Tiber. 36. — egyenesen ezt mondja; „Judaeorum iuventu-
tem (Tiberius) per speciem sacramenti in provincias gravio-
ris coeli distribuit", mihez Arch. 18, 3, 5 Josephus Flavius 
is csatlakozik. Ezek azon zsidóknak utódjai voltak, kiket 
Pompejus Chr. e. 63. évben Rómába hozott, s kik későbben 
szabadon bocsáttattak. Ezeknek legnagyobb része, mint 
Philo — Leg. ad Cajum 23, — beszéli, Olaszországban, ki-
válólag Rómában maradt, hol széles tér nyilt kedvencz fog-
lalkozásaik, első sorban a mindenképeni uzsora gyakorlá-
sára. Rómában már Augustus idejében szabadon gyakorol-
hatták vallásukat, s legnagyobbrészt a tiberentuli város-ne-
gyedben laktak, mint mindenütt, elválva a többi néptől s 
szellemi s anyagi piszkosságuk magaslatáról megvetve azo-
kat, kiket, egészen ugy, mint két évezreddel későbben, ,tör-
vényesen' kiraboltak. De épen ezen különvált állást, melyet 
a zsidó elfoglalni szokott, okozhatta, hogy a ,libertinus' jelző 
rájok nézve mintegy tulajdonnévvé lőn, mely annyit jelen-
tett, mint olasz zsidó. Ezen olasz zsidók, mint minden külföl-
dön lakó zsidók külön zsinagógával birtak Jeruzsálemben is, 
s ehhez tartoztak bizonyára azok „de synagoga, quae appel-
latur Libertinorum11, kik néhány cyrenaei, alexandriai sat. 
zsidóval egyetemben, Stephanus ellen támadtak. 

Ha tehát a libertinusok olasz zsidók voltak, akkor ez 
a,princeps libertinorum' is csak a pompejibeli zsidók testü-
letének teje, az ottani zsinagógának főnöke, az archisynago-
gus volt. A kifejezésnek ezen értelme tökéletesen megegye-
zik a latin nyelvszokással. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, jan. 5. E g y k u l t u r - b i z o t t s á g . Nyilt t i t-

kot árulnánk el, nyitott ajtót törnénk be, ha most emlékez-
tetnénk valakit arra, hogy mi, már t. i. a magyar állam is 
kultur-állam vagyunk ; ez a kérdés már különféle irányban 
annyira minden kétséget kizárólag megvan állapítva, hogy 
ezt, mint adott tényt el kell fogadnunk ; másrészt azonban 
az is minden kétséget kizáró tény, hogy a kulturában még 
nem haladtunk annyira, hogy itt-ott eddigi haladásunk 
folytatására bizonyos emeltyűket alkalmazni ne kellene, 
melyeknek segélyével lassan-lassan egy-egy lépést tehetünk 
előre, — hogy azután ez a lépés néha tisztességes ugrásnak 
is beillik, arról adjon számot az uralkodó szellem. 

Elég az hozzá, hogy mint említők, a lépés megtehe-

tésére bizonyos emeltyűk hozandók mozgásba, hogy azután 
ezen emeltyűket ,bizottság' vagy más névvel jelölik, az a 
dolog lényegén mit sem változtat. Mi sem akadunk fel ennek 
következtében a néven, hanem csak magát a dolgot fogjuk 
figyelmünk tárgyává tenni, azon dolgot, mely a mult napok-
ban egy bizottság kebelében megfontoltatott, melyet, mint-
hogy tudományos intézetekkel foglalkozott, talán nem té-
vesen nevezünk ,kultur-bizottság'-nak. 

Őszintén bevalljuk, hogy nem egészen kellemetlenül 
lepettünk meg, midőn egyik napilapunkban ily czimü czik-
ket pillantottunk meg ,Enquête az egyetemi építkezések 
ügyében'; ez, gondoltuk azonnal, kulturális állapotunknak 
ismét egy lépéssel előbbre vitelét jelenti — és nem csalat-
koztunk A czikkből ugyanis arról értesülünk, hogy a tini, 
miniszter ur, ki sem pihenve még a költségvetéseinek tár-
gyalása alatt bizonyára érzett fáradalmait, máris bizottsá-
got hivott össze, melynek feladása volt tanácskozni az 
egyetemi helyiségek hiányait fedezendő épitkezések felől. 
A műegyetem, az állatgyógyintézet, az állattani intézet, a 
szülőkórház, a belgyógyászati és szemészeti intézetek és 
kórodák, mint melyeknek állapota tarthatatlan és mielőbbi 
gyökeres javitást követel, mint azt ő excja megjegyezte, 
mind ezek a megbeszélgetés tárgyát képezvén, bizonyára 
senki sem tagadhatja, hogy itt igen fontos kulturális kér-
dések forogtak szőnyegén. 

Alig is hiszszük, hogy valakinek kifogása lehetne az 
ellen, ha jórészt nyomorult állapotban sínylődő kulturális 
intézeteink tisztességes és a tudomány méltóságának meg-
felelő helyiségekben helyeztetnek el ; vagyis inkább azt kell 
mondanunk, alig hiszszük, hogy lenne valaki, ki nem örven-
dene, látva mily gondos figyelemben részesül ő excja részé-
ről tudományos intézeteink helyzete, látva mennyire törek-
szik a jelenlegi állapoton segiteni. S ha a tanácskozásnak e 
pontját veszszük csak figyelembe, elméletileg mi sem akadá-
lyozza, hogy mély érdeklődéssel ne tekintsünk hasonló bi-
zottsági tárgyalásokra, és mi is egyetértünk ő excjának 
azon nyilatkozatával, természetesen a mi felfogásunk sze-
r in t : „hogy, ha hazánk bizonyos, alig tengő vasutak garan-
tiájára évenkint milliókat adhat, hogy ne fektethetne akkor 
be a tudomány és közművelődés élő tökéjébe is valamit?" 

Ha, mondjuk, ugy elméletileg veszszük a dolgot, ne-
künk is óhajtásunk volna a további fejlődés és szeretnők, 
ha hazánk oly tudományos intézetekkel dicsekedhetnék, 
melyek a külföldieket is felülmúlnák ; de mi a gyakorlati 
kivitelt is szemelőtt tar t juk, és csak ezért mondtuk fentebb 
hogy ,nem egészen kellemetlenül lepettünk meg' a bizott-
ság működésének hallatára, mert hát habent sua fata li-
belli, és ez az, ami bennünket kiválólag e sorok megirá-
sára inditott. 

A fentebb már emiitettekből ugyanis kitűnik, hogy a 
kultur-bizottság mintegy hét tudományos intézet felépíté-
sével foglalkozott; de ugyanazon tudósitásból, honnan ada-
tainkat vettük, az is kitűnik továbbá, hogy a t. bizottság, 
ámbár pénzzel nem rendelkezik, még sem érzett semmiféle 
aggodalmat sem aziránt, hogy mikép fogja a pénz-nehézsé-
get leküzdeni, nekünk pedig épen az a pont okoz aggodal-
mat ; mert itt, kér jük szépen, ugy az emelendő intézetek szá-
mánál fogva, mint azon tekintetből is, hogy itt állami épitke-
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zésről van szó, nem csekély összeg forog szóban, ami világos 
már abból is, hogy a tudósítás szerint egy millióból a mű-
egyetem czélszerü épületét lehetne felemelni, az állatgyógy-
intézet felépítése pedig előreláthatólag 400 ezer forintot 
fog igénybe venni, s lia már két intézet mintegy másfél 
millióba kerül akkor, midőn az állatgyógyintézetnek a telek 
már rendelkezésére áll, a két intézet költségét legkevesebb 7 o O 
négy millióra lehet tenni, vagyis, minthogy e négy millió 
forint hiányzik, ennek fedezéséről kell gondoskodni. 

De kérdés, honnan fedezte az állam e hiányzó négy 
millió forintot? bizonyos, hogy az állam üres pénztárából 
ez nem fedezhető ; az is bizonyos, hogy miután a liberális 
állam milliókat öl be évenkint holmi keleti és családi vas-
utak részére, ma a t. ház sem igen lesz hajlandó a hiányt 
megszavazni ; de van még egy mód, építettek már mi nálunk 
egyetemi épületet pénz nélkül, azaz, hogy nem épen pénz 
nélkül, hanem oly pénzen, melyet kölcsön vettek a katholikus 
alapokból, és mi bevalljuk aggodalmunkat, hogy félünk, ne-
hogy az uj építkezések is ily kölcsön pénzen történjenek, 
ugy hogy, a mely időre az ismét kiküldött 15-ös bizottság 
feladatát bevégezné, ne legyen már meg az objectum, mely-
nek jogi természetét meg lehessen határozni. Nem akarunk 
gyanúsítani senkit sem, de múlhatatlanul fel kell említe-
nünk, hogy az alkotmányos korszak kezdetén a még ma is 
élő közösiskolás ,Néptanítók Lapja'-ra 27,000 forint vétetett 
fel kölcsönképen (?) a kath. alapokból, de nem tudjuk, vál-
jon visszafizettetett-e, s hogy az ilyen példák bennünket 
méltán aggodalomba ejtenek mindannyiszor, valahányszor 
kölcsönről van szó a kath. alapokból, ugy hiszsziik, hogy 
ezt mindenki meg fogja érteni. Hogy egészen igy lesz-e 
azt határozottan mondani most még nem tudjuk, de hogy ez 
számosak aggodalmát képezi, az bizonyos ki lesz, ki ezt 
eloszlatját, ki lesz, ki a készülő uj csapást e lhár í t ja? $ 

Somogymegye, Andócs. V i s s z a t é r é s a z 
e g y h á z k e b e l é b e . Az isteni Gondviselés a mulandó 
életnek is megadja lelki örömeit! Ily lelki örömről óhaj-
tóm becses lapját tudósitani, melyet az isteni kegyelem ez 
uj év első napján szerény andócsi községünknek s vele az 
egész keresztény katholikus anyaszentegyháznak adni mél-
tóztatott, kegyeskedett. 

Ugyanis: ama nap azon volt örvendetes, mert helysé-
günk lakosa, Tolnay Sámuel és neje Molnár Julianna, az előd-
jeiktől rájuk maradt (protestáns) eretnekségről lemondva, 
a keresztény katholikus anyaszentegyház egyedül üdvözítő 
örök igazságaira, a bold. sz. Szűz kegyteljes oltára előtt, s 
a szent miseáldozat ajtatosságában, a hivek épülése és saját 
lelkik üdvére ünnepélyes hitvallomást tettek. 

Valóban leirhatlan volt, mondhatom, mind a hitvallók, 
mind a jelenlevő hivek részéről, a jelenet, kik a legnagyobb 
szeretettel s örömmel fogadták őket az igaz liivők gyü-
lekezetébe. 

Adja a Mindenható Isten, hogy az uj megtértek pél-
dányképei legyenek a hitbuzgóságban a hithideg katholi-
kusoknak is, s valamint anyaszentegyházának adjon növe-
kedést s adjon e becses lap munkásainak is, a szent igazsá-
gokért te t t fáradalmaikban istápolást, küzdelineikban ki-
tartást. — E sorok közléseért alázatosan felkérve Méltó-
ságodat, maradok igaz tisztelője, Andocs, 1877. jan. 1. La-

(loesy Leander, ferenczi szerzetes atya, áldozár s vasárnapi 
hitszónok. 

H ó m n . O s z e n t s é g é n e k s z ó z a t a a r ó m a i 
n e m e s s é g h e z . Decz. 26-án a római főnemességnek fejei 
gyülekeztek a Vaticánba, hogy újévi szerencsekivánataikat 
kifejezzék. Cavaletti őrgróf olvasta a hódolatteljes felira-
tot, melyre ő szentsége következőképen válaszolt: 

„Ismét egyszer érzem, Kedves Fiaim, ez évben is, amaz 
örömet, ismét megujul szivemben amaz édes vigasz, melyet 
mindannyiszor érzek, valahányszor titeket diszes s szeretett 
koszorúban magam körül látlak. Bizonyára u.indig igen 
kedves dolog volt előttem, valahányszor, s pedig igen gyak-
ran, a nemesség közepette találhattam magamat, s ekként 
mindig jobban és jobban tapasztalhattam, mennyire szolgál-
hat annak jó példája a népnek épülésére és tanítására." 

„Nem tudom ugyan miér t ; de történt ez előtt néhány 
évvel, hogy egy, bár nemes családból származott patrícius 
mégis, a rosz lélek sugalmazásait követve, arra vállalko-
zott, hogy Krisztus jelenlegi Helytartójáról többféle roszat 
mondva, többi közt azon szokását is kárhoztatá, mely sze-
rint fiatal korában aristocraticus körökben is megfordulni 
szokott." 

„Igaz ebből ennyi, hogy az előkelők társaságában 
sem feledé a szegényeket s azok sajnálkozásra méltó s el-
hagyatott gyermekeit. Amott, azaz az előkelők közt nem 
ritkán volt alkalma, utánzásra méltó példákat csudálni; az 
utóbbiakban pedig termékeny földeket látott szellemi mun-
káltatásra s soha sem forditá el szemeit ama sok nyomor-
tól, melyen ott segíteni kellett." 

„Manap azonban kénytelen lévén megvonulni ott, ahol 
vagyok, nein vagyok többé azok helyzetben, hogy egyes 
köröket felkeressek: először, n.ert pápa vagyok, másodszor 
pedig, mert a külviszonyok abban gátolnak. Történt egy-
szer, hogy midőn Krisztus Urunk Galileában tartózkodnék, 
egyes rokonai arra akarták őt bírni, hogy Júdeába, neveze-
tesen Jeruzsálembe menjen. ,Menj' — igy szólának hozzá 
— ,menj oda, hadd lássák az ottani népek is a te cselekede-
teidet, hogy csudáljanak téged s csudálkozzanak tetteid 
nagysága felett-. De Krisztus Urunk ekként felelt nekik : 
Tempus meum nondum advenit, még nem jöt t el az én időm, 
hanem Atyám akaratától függ, mikor legyen az. S ezt 
mondá propter metum Judaeorum, kik az első percztől fogva 
megölni óhajtották őí, non enim volebat in Judaeam ambu-
lare, quia quaerebant eum Judaei interficere." 

„Ily módon, ha valaki azt kérdezné tőlem, amint e 
napokban csakugyan valaki kérdezte is, hogy miért nem lé-
pem át soha a Vatican küszöbét? azt kellene felelni: Tem-
pus meum nondum advenit, s különösen nem mehetek ki 
propter metum Judaeorum. A hely, a hol jelenleg tartózko-
dom, ama kis Galilea, melynek határát nem szabad túllép-
nem, s bizonyos, hogy a Vatican köréből ki nem léphetek 
— propter metum Judaeorum." 

„Szellemben mindazonáltal lépjünk oda az isteni 
Gyermek elé, csudálva ama számos erényt, melyeknek példá-
já t nyújt ja nekünk, kivánva, hogy utánozzuk. Mi pedig tö-
rekedjünk őt különösen az alázatosság erényében utánozni, 
mert ennek ellenkezője okozza ama sokféle bajt, mely ma-
nap az egyházat zaklatja, s azzal minket is. Midőn a Meg-
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váltó először jöt t e földre, alázatosan jött és szelíden. Hasz-
náljuk fel emez első jövetelét s közeledjünk Hozzá bizal-
masan, kérve tőle mindama kegyelmeket, a melyekre szük-
ségünk van; mert ez első lejötte alkalmával kegyes hozzánk 
s hajlandó a mi kérelmeinket teljesíteni, megvigasztalni ben-
nünket. Második jövetele alkalmával pedig ijesztő leszen, 
mert akkor a hajthatatlan igazságosság törvényeit érvénye-
sitendi. Most pedig az ő szent áldása szálljon alá mi-
reánk, s legyen emez áldása záloga annak, melyet a boldog 
örökkévalóság küszöbénél remélünk." Benedictio. ... 

IMDALOI. 
= Előfizetési felhívás ily czimü műre : , , .1 Keresz-

tény Társadalom TörvényeiIrta: Périn Károly, 
louvaini egyetemi jogtanár. Magyaritá : a központi növen-
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 

E munka szerzőjét kitűnő irodalmi érdemeiért IX . 
Pius pápa Ö Szentsége nein rég dicsérő s kitüntető brévére 
méltatta. E mű a ker. társadalmi s államelvek szakszerű 
fejtegetése mellett magába öleli az e nembeli összes téve-
lyek tudományos bírálatát. Nincs elv, nincs mozzanat, melyre 
figyelmét ki nem terjesztené. A ker. politikai elvek egész 
terjedelmükben, éltrevalóságuk s igazságuk oly fényes bebi-
zonyításával vannak itt ismertetve, hogy e mű valóban a 
ker. politika theologiájának mondható. Szilárd, tudományos 
alapokra fektetett meggyzőződéssel bátran s győztesen har-
czol azon ál-állambölcselet ellen, mely társadalmunkat a 
sir szélére hurczolta. Tuba mirum ez, spargens sonum per 
sepulchra regionum. Szerzője páratlan dialektikájával a 
mester franczia remek irályát, a kitűnő jogász s socialista 
széles szakismereteivel alapos hittudományt egyesit. 

A körülbelül 33—34 ivre terjedő nagy munka ára 2 
frt. 50 kr., növendékpapoknak 2 frt. A mű május közepe 
táján fog minden bizonynyal megjelenni, 10 példány után 
tiszteletpéldány. 

-f- , Isten Igéje' szentbesszédekben, szerk. Fábián 
János, kiadja Buzárovits Esztergomban; évenkint 36 iv, 12 
havi füzetben ; előfizetési ára egy évre 2 ft. 

Megjelent a II . évfolyamnak 1. füzete, köv. tartalom-
mal : Ujévnapján, Vizkeresztnapján, Vizk. ut. I. s I I I . va-
sárn., Jézus szent nevének ünn., Hetvened vasárn., Szent-
ség imádás napján, Vázlat Nagypéntekre; Isten igéje az 
iskolában. 

[ j ,Uj magyar Sión' deczemberi füzet. Tartalom: Az 
ismereteknek bizonyosság-fokozat szerinti osztályozása, 
Cseh Ferencztől. — Magyar egyházi irók csarnoka. — A 
katholicizmus fejlődése Austráliában, Ernyei Lajostól. — 
De la Colombiére Kolos, Rosti Kálmántól. — Cantabria 
földjén, Maszlayhy Ferencztől. — Irodalom és művészet. — 
Vegyesek. — Tartalom. 

VEGYESEK. 
— A magyar püspöki kar — mint illetékes helyről ér-

tesülünk — irja a ,Magyar Korona', elhatározta, hogy tes-
tületileg fog részt venni a nemzetek ünnepén, IX . Pius pápa 
püspökké avatásának 50 éves évfordulóján Rómában. 

— A bécsi birodalmi tanácsnak decz. 29-i ülésében 
Kutschker érsek ő excja felszólalt az ottani kultusministe-
riumnak azon eljárása ellen, mely szerint a katholikus val-
lásalapot az országos költségvetésbe felvette, s annak keze-
léséből a kath. egyház illetékes közegeit merőben kizárja, 
mig péld. a keleti-görögök vallásalapja sokkal önállóbban 
kezeltetik az illető felekezetek által. A minister eme kettős 
mértékkel való mérését avval iparkodott igazolni, hogy a 
kel.-görög vallásalap elégséges a maga költségeinek fedezé-

sére, holott a katholikus évenkint körülbelül egymilliónyí 
pótlékra szorult az állam részéről. — Ad vocem „kettős 
mérték" említhetjük Magyarországból, hogy a ,M. .1.' egyik 
tudósítása szerint az egyházilag Szombathely-, politikailag 
Vasmegyéhez tartozó n. sz. mihályi község, miután m. évi 
apr. 12-én oly nyilatkozattal fordult az illető hatóságokhoz, 
miszerint képes s hajlandó lévén, kath. tanítóit adandó eset-
ben saját erejéből nyugdijazni, az 1875-i X X X I I . tvez. 
által rendelt befizetések alól az országos tanitói nyugdij-
alapba felmentetni ker — hogy mondjuk, a katholikus hit-
község ebbeli, a törvényben gyökerező kérelme elutasittatott, 
mig ugyané vidéknek protestáns hitközségeinek hasonló ké-
relme ellen mi kifogást sem tett az ottani megyei főtan-
felügyelő, Mennyey József. 

— Patrizi bibornoknak halála óta még csak hat bibor-
nok van e magas testületben, kiket nem IX. Pius, dicsősé-
gesen uralkodó szentatyánk nevezett ki, úgymint: Amat, 
Vanicelli-Casoni, Schwarzenberg herczeg, Asquini, Caraffa 
és Riatio Sforza. — A megbold. bibornok helyébe Monaco 
La Valetta bib. neveztetett ki római ált. helynökké. — 
Ugyanis Rómából felette érdekes egyházrégészeti leletről 
értesitik a ,Daily Ncivs'-t, mely a Via Nomentana melletti 
Ostrian-katakombákban történt. Ezen katakombáról Rossi 
már régebben bebizonyitotta, hogy ez volt ama hely, hol 
sz. Péter a keresztség szentségét osztogatni szokta, s pedig 
tüzetesen a földalatti kápolna kryptájában. Legújabban 
pedig signor Armellininek sikerült egy feliratot megfejteni, 
melyben sz. Péter neve is előfordul, s mely Rossinak a neve-
zett katakombák körüli combinatióit egész terjedelmükben 
igazolni látszik. 

— A ,Germania' a következő nyilatkozatot hozza 
Neureuter, marpingeni plébánostól : „Mióta a személyemre 
vonatkozott póstazár ismét felfüggepztetett, számos levelet 
kapok, melyeknek írói azt kérik tőlem, hogy a jelenés for-
rásából vizet küldjek nekik. Minden egyesnek adandó kü-
lönleges válasz helyett tehát kijelentem e helyt, miszerint 
erre sem most, sem a jövőre nem vállalkozom. A három 
gyermek állitólagos ,visszavonására' nézve, melyről liberá-
lis lapjaink beszélnek, mondhatom, hogy minden ily hír 
alaptalan." Megjegyzendő, hogy az ezen események miatt a 
maga idején befogottak most már mindnyájan ismét szabad 
lábra helyeztettek ; nem tudni azonban, vájjon az ügy ezzel 
be van-e fejezve. A liberális ,Saarbrück. Ztg.' több gúnyver-
set hozott Neureuter plébánosról, melyek miatt ez pert indí-
tott a nevezett lap ellen ; a tárgyalás febr. 10-én lesz. 

— A bajorhoni Für th nevű város jobbadán socialista 
hatósága s a bajor kormányközegek közt már régibb idő 
óta érdekes vita foly, melyet mi is már ismételten emiitet-
tünk. A magistratus ugyanis az ottani ,közös' iskolánál zsidó 
tanitót alkalmazott, mi ellen a tartományi helytartóság ki-
fogást tőn, mivelhogy az iskolának ,keresztény'-nek kell 
maradnia, mintha bizony a ,közös' iskola egyúttal ,keresz-
tény' is lehetne. A városi hatóság ez ellen a ministeriumhoz 
fellebbezett, mely a helytartóság határozatát helyeselvén, a 
zsidó tanitó alkalmaztatását véglegesen megtiltotta. A ma-
gistratus és a ministerium eljárása közt a főkülönbség az, 
hogy amaz őszintén nyilatkozik a ,közös' iskola jelleméről, 
a ministerium pedig jónak látja a hivatalos hazugságot ez 
esetben is fentartani. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Jézus nevében N. N. szentséges I X . Pius pápának 5 ft. 
Egyéb kegyeletes adakozások. 

A perzsa kath. missiókra 5 ft. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z Í S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

HAHMINt ZHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél, Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, jannár 10. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Az öngyilkosságról szóló tanok. — A nmlgu magyar püspöki kar tanügyi megállapodásai. — Voltak-e ke-
resztények Pompejiben.— Egyházi tudósítások : Pest. Liberális gazdálkodás. Róma. Kinevezések a bibornoki karban. 
Victor Emanuel levele a szent atyához. Berlin. A ,kulturharcz' folytatása ; protestáns proselytisraus. Missiói tudósítások. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Az öngyilkosságról szóló tanok. 
A kereszténység kora.1) 

Az ó-v i lág in tézménye i hasonl í tottak egy ho-
mokra épitett óriási erődhöz, melynek összeroska-
dása csak idökérdés volt . 

A p o g á n y társadalom v é g v o n a g l á s á h o z közel-
gett . Ha léteztek is m é g tényezők, melyek vérének 
lassú lükte tésé t é leszte t ték; csak az a lkonyt hir-
dető verő fény v é g s ő sugarainak tekinthetők azok, 
melyek a beköszöntő éjnek e lőhírnökei voltak. Kiet-
len pusztaként terült az el, mint a megátkozot t vi-
dék, m e l y e n a fürkésző szem e g y üditő forrást, e g y 
enyhet nyúj tó oázt sem talál t . A bölcsészet m e g 
vo l t méte lyezve : a pol i t ika a haszonlesés és csalás 
alapelveire fektetve; a val lás v a g y a babonaság ig 
aljasodott , v a g y he lyé t e l fog la l ta a mindenható 
á l lam akarata. A l eghata lmasabb nemzet, a római 
l eg inkább tükrözte v issza a szel lemi s erkölcsi el-
törpülés gyászos je lensége i t . Ök is tenitették az 
ál lamot, me lynek parancsait fe l té t len engedelmes-
s é g g e l te l jes í tet ték ; nem mintha ezek a j o g o s s á g 
és igazság természetes k i fo lyásai vol tak vo lna ; ha-
nem kizárólag azért, mert az á l lam akarata szent 
vol t . A t ö r v é n y babonás t i szte letben részesült . Mi-
vel ped ig ennek fékező hata lma terhes volt , a tör-
v é n y tekinté lye s isteni j e l l egének megőrzése vé-
g e t t a l e g n a g y o b b igazságta lanságokat jogszerű 
alakba öntötték. Valóban a czél szentesitette az 
eszközöket. A törvény t i l totta a szüzek meggy i l -
ko l ta tását ; azért Sejanus l eányát le fejeztetése előtt 

Mutatvány Séda Ernőnek „Az öngyilkosság mél-
tatva vallási, bölcsészeti, jogi, történelmi, lélektani, erkölcsi 
s társadalmi szempontokból" czimü, a magyar kir. tudo-
mányi-egyetem hittani kara által a Horváth-féle; pályadij-
jal jutalmazott és legközelebb sajtó alá rendezendő művé-
ből. (II . Rész. C.) 

m e g kel lett becsteleniteni . Az á l lam érdeke a jog-
ta lanságból jogot , a bűnből erényt teremtett . Midőn 
Regulus Attilius a rómaiakat a Carthagoiak ellen iz-
gatta, Curio hangsú lyozta , h o g y ebben a „köztársa-
ság haszna határoz." Az ókorban a j o g alapjait az 
erőszak képezte. Mig keleten minden j o g o t az ural-
kodó nye l t el és a törvényhozás nem joge lméle -
tekre, hanem egyszerűen rendőri szabályokra vol t 
f ek te tve ; addig az egyéni és népjog a görögök és 
rómaiaknál az á l lam hatalmában o lvadt fel. A pol-
gári törvények k-örülvonalozták az e g y é n rendelte-
tését , m e l y a fo ly ton a lakuló s enyésző á l lamoknak 
való használásban állott . Az i ly v i szonyok között 

fe l tűnő korlátok közé szorított szabadság is csak 
© 

egyes osztá lyok k ivá l t sága v o l t ; mert a rabszolga-
ságon n y u g v ó társadalom természeténél fogva kép-
telen v o l t az ember mél tóságát , annak magasabb 
czélokra h ivatot t ságát mél tányoln i . A törvények 
i s ten isége felett v i ta tkozó bölcsészet csak a bölcset 
nevezvén szabadnak, gögre tanította a hatalmaso-
kat, kik időközönkint az élet szenvedése i alatt meg-
törve, s mive l egy fensőbb gondvi se lé sben v igaszt 
nem leltek, a ké t ségbeesé s r ideg karjaiból h idegen 
rohantak a halál ölébe. H o g y a n t iszte lhették vo lna 
önmagukat azok, kik önmagukban az embert leala-
csonyítot ták ? H o g y a n lehettek vo lna könyörülete-
sek önmaguk iránt, midőn a rabszolgákkal való 
embertelen bánásmód keblükben a könyörüle t v é g s ő 
szikráját is e lhamvasztá ? 

Kétséges ál lapotok következtek be. A bölcsé-
szet növel te az á l ta lános b a j o k a t ; a t ö m e g t engő-
dött és szenvedett czél nélkül . A müvei tek mohón 
szedték az élet rózsáit, és midőn már é lvezni nem 
lehetett , főgondjuk vo l t a terhes lé t tő l szabadulni . 
A zsarnokok ö ldöklés és puszt í tásokban edzették 
gonoszságukat . A forradalmak rémnapjai , az erköl-

3 
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csök e lvadulása, a jog- és igazságga l va ló vissza-
élés, i s tentagadás , az öngyilkosságok : a társadalmat 
bi izhödt tóvá vál toztatták, me lynek gát já t eltávo-
l í tani nem volt szabad, nehogy m é g i szonyúbb 
rombolásokat tegyen. Ezt biztos terv szerint hoszas 
és fáradságos m u n k á v a l ki kel let t szárítani, h o g y 
a megfer tőzte te t t talaj i smét t ermékenynyé tétes-
sék. De ki létes í tse e tervet, ki adja meg a szüksé-
ges tényezőket ennek sikeres végrehaj tá sára? Az 
e lsülyedt ember iség tehetet len volt . I t t Istennek 
kel let t közbelépni , ki nem is vonakodot t s egé lyé t 
megadni , m i d ő n az emberiség romlot t sága v é g s ő 
határait megközel í te t te . 

A v i lág-ura lom létes í tésének n a g y müve be 
vo l t fejezve. A római birodalom határait északon 
Németország őserdei, dé len Atlasz hegysége i , nyu-
gaton a Tajo alkották és keleten az indiai oczeán da-
gadó hul lámai mosták. Rómában a görög művésze t 
remekei, az e g y p t o m i t u d o m á n y kincsei meghono-
sultak. A játéktermek- és fürdőket Apelles és Pra-
xiteles csudás müvei , idegen népek gazdag szőnye-
gei diszitették. A keleti természet pazar ajándékai , 
palest inai gránát, dé lczeg pálmafák, északi fenyve-
sek, a bozontos ciprusok, pontus i cseresnye, egyp-
tomi birsalma, jerichói rózsák emelték a kéjbarlan-
gokat övező kertek varázsát. Az enyhet nyúj tó bok-
rok árnyaibó l a forró é g ö v madarainak éneke hang-
zott fel. Gyöngyökke l kirakott v íz tartókban a meg-
hódítot t népek tavaiból k i fogot t halak és tengeri 
rákok pajzánkodtak. A fény , pompa emelésére Ma-
cedonia s Hispania k i fogyhatat lan kincstárai szolgál-
tatták az aranyat és ezüstöt. Minden növény , á l lat 
és t á r g y a le igázot t nemzetek hódolatát hirdeté. 

A harcz zaját csendes n y u g a l o m vál tot ta fel, 
nehogy az ember iség epedő várakozásában megza-
vartassék. Közeledett az emberi nem megvál tása , a 
béke f e j e d e l m e ; 2 ) azért mindenütt l es imult a ten-
ger háborgása. Ez vo l t a p o g á n y v i l á g fénykora, 
R ó m a nagysága , de egyszersmind az elhaló mécs 
v é g s ő fe l lobbanása. Ez egyetemes béke korszaká-
ban derenget t a most született keresz ténység haj-
nala, m e l y lassanként e loszlatá a p o g á n y le lkeken 
n y u g v ó homályt . Elérkezett az idők telje, melyrő l 
az ember i ség már évezredek e lőtt ve t t tudomást a 
próféták jövendölése ibő l . Egész keleten azon meg-
g y ő z ő d é s uralkodott , h o g y Judaea magához ragadja 
a v i l á g uralmát. 3 ) És valóban a p o g á n y v i l á g indo-
kol t sejte lme beteljesedett , ané lkül h o g y az anyagi 
képzetekkel te l t e lmék ezt észrevették volna. A 

2) haias IX . 6. — 3) Tacit. Hist. Lib. V. c. 13. 

p o g á n y fe l fogás egy hatalmas hódi tót várt, ki pal-
losával a v i l á g széleit fogja érinteni ; pedig ö csak 
a roppant b irodalom igényte len zugában, egy já-
szolban született kisded volt . Jézus meghódi tá a 
v i lágot , nem erőszakkal és fegyverekkel , hanem 
isteni tanaival , melyekkel az egész emberiséghez 
szólott . Az emberi g ő g ezt nem birta fe l fogni ; azért 
g ú n y o l t a a királyok k irá lyát és Isten fiát. A fé l té-
keny hatalmak g ú n y o s kaczajok köt koronázták 
m e g fejét tövisekkel és nádvesszöt szorítottak lebi-
l incse l t kezeibe ; pedig ö vo l t az, ki fe lo ldotta az 
ember i ség sú lyos békói t és széttörte a zsarnokok 
vasveszszejét . A g y a r l ó emberek nem tudták, h o g y 
csak a megjövendö l t megvá l tás m ü v e fejeztet ik be, 
midőn a m i n d e n s é g urát m é g ruhájától is meg-
fosztva megö l ték , midőn az isteni szentséget latrok-
kal egyenér tékes i tve o ly bünt követtek el, me lynek 
terhe alatt a fö ld megrendül t , és melynek rútsága 
a nap f é n y é t e lhomályos i tá . A gy i lkosok nem hit-
ték, hogy önmagukat győz tek le, midőn kétségbe-
esésükben béketűrő Istenüket káromolták. Midőn a 
lázongók vért l ihegő boszuja a: „ F e s z i t s d m e g öt!" 
fe lk iá l tásban tört ki ; már akkor m i n t e g y útban 
vol tak a m e g g y a l á z o t t Isten-ember tanitványai , kik-
hez dicső fe l támadása után e szavakat intézé : „men-
jetek és tanitsatok minden népeket." És ők szét-
mentek a v i l á g minden részébe, h o g y isteni Meste-
rük tanait terjeszszék, h o g y a szenvedők le lki nyo-
morát enyhi tsék és tanúbizonyságot t egyenek arról : 
h o g y a Golgothán k imagas ló kereszt fö lérve a vég -
telen m a g a s s á g b a , az ember iséget a kegyes ég áldá-
saival e g y b e k ö t i és két karja a v i lág szé le ive l 
érintkezik. 

A p o g á n y társadalom, mint a v i l á g e g y e t e m b e n 
pá lyá jábó l kiesett cs i l lag sehol sem lelte fel nyu-
galmát , mert I s tenétő l elszakadt. A keresz ténység 
v isszaadta az emberiségnek Is tenét és Is tenének az 
ember i sége t ; m e g v é d t e öt a vak ösztön romboló 
hatása el len ; nemesitet te vágyai t , törekvése i t és 
erkölcse i t ; szóval visszaterelte eredeti ösvényére , 
me ly örök rendeltetése s bo ldogságához vezeti . Ezen, 
évezredek néma borongása által megerös i te t t igaz-
ságban rejlenek egyszersmind az érintkezési pon-
tok tárgyunkra , az öngyilkosság kérdésére vonat-
kozólag. 

Jézus m e g v á l t á s i müve az egye temes gondol -
kodásmódnak határozott és uj fordulatot adott, a 
rég i e lveket lerontva, uj s á ldásosabbakat teremtet t 
he lyükbe ; ennélfogva meg kellett változtatnia a pogány vi-
lágnak az öngyilkosságra vonatkozó felfogását és tanait is. 
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„A kereszténység tartalma s értéke felöli kérdés-
ben, alapitója személyében pontosul össze minden, a mint 
ki e személyről gondolkodik, ugy gondolkodik magáról a 
kereszténységről is."4) 

A z é r t a ke i ' e sz t énység k o r s z a k á t t á r g y a l ó fe je -
z e t ü n k b e n m i n d e n e k e l ő t t v i z s g á l j u k J é z u s t a n a i t . 

(Folyt, köy.) 

A nmlt. magyar püspöki kar tanügyi megállapodásai. 
Iskolaszékek szervezetére és hatáskörére vonatkozó rendszabályok, a latin 

és görög szertartású római-Katii. hitközségekben. 

(Vége.; 

30. §. Felügyel a hitközségi iskolában a közegészségi 
állapotra, s ugy az 1868: X X X V I I I . t. ez. 27. 28. §§-ban 
ban, valamint a közegészségügy rendezéséről szóló 1876: 
X I V . t. ez. 27—35. §§-ban foglalt rendeletek megtartására. 

31. §. A tanügyi statistikai adatokat elkészítteti, hogy 
azokat kívánatra vagy az egyházmegyei hatóságnak vagy a 
kormány képviselőjének kiszolgáltathassa. 

32. §. Az iskolai törvény pontos végrehajtását illető 
ügyekben a közigazgatási bizottságtól hozzá intézett meg-
kereséseknek eleget tesz ; a bekivánt táblázatokat, kimuta-
tásokat kiadja, s a sérelmes eseteket az egyházmegyei ható-
ságnak feljelenti. 

33. §. Az iskolát hetenkint legalább egy-egy küldöttje 
által meglátogattatja. A kiküldött a tanitásba bele nem 
szólhat, hanem csak az iskolát szemléli meg, és a tanitás ren-
des folyását kiséri figyelemmel. Tudomást szerez arról, vál-
jon a gyermekek rendesen járnak-e iskolába ? váljon a tani-
tás imádsággal kezdődik, végződik-e? váljon a leánygyer-
mekek külön oldalon ülnek-e ? A tanitót az iskola netaláni 
szükségei felül megkérdezi. Ottléte idejét a tanítónál e 
czélra őrzött jegyzőkönyvbe beírja, és a tapasztaltakról az 
iskolaszéknek jelentést tesz. 

34. §. Az iskolaszék szigorúan felügyel a rendes és se-
gédtanítóknak erkölcsi magokviselete, hivatali kötelességeik 
pontos és szorgalmas teljesítésére, a növendékekkel való bá-
násmódjukra, valamint arra is, hogy a népiskolai törvény 
141. §-ának értelmében a kántori szokott teendőkön kivül 
semmi más hivatalt ne viseljenek, vagy az egyházmegyei 
hatóság által meg nem engedett mellékfoglalkozást ne gya-
koroljanak. A hanyag vagy rosz magaviseletű tanitót meg-
inti, s ha ismételt megintésre sem javulna, az egyházkerü-
leti tanfelügyelőnek feljelenti, ki az ügyet az egyházme-
gyei hatóság elé terjeszti; ellenben a szorgalmas és kitűnő 
tanitó igyekezetének jutalmazásáról gondoskodik. 

35. §. Iskolai fegyelmi ügyekben, ugy szintén a szülők 
és tanitók közötti perekben intézkedik és elsőbiróságilag 
itél ; határozata ellen azonban mindkét fél 15 nap alatt az 
egyházmegyei hatósághoz fellebezhet. 

36. §. Az iskolai szorgalomidőt, valamint a szünetek 
idéjét a törvény ide vonatkozó rendeletének (154. §.) korlá-
tai között tekintettel a helyi viszonyokra, meghatározza, a 
szorgalomidő kezdetét legalább két héttel előbb kihirdeti, 

4) Dr. Bita. „A keresztény vallás isteni eredete" stb. 
Budapest 1875. 361. lap. 

és a tanitó vagy tanitóknak meghagyja, hogy a felvételre ki-
tűzött napon a gyermekeket beirják. 

37. §. Az iskolában a tanitás körül tapasztalt hiányo-
kat, vagy a szükséges javításokat, amennyiben azokat maga 
el nem háríthatná, illetőleg nem eszközölhetné, az egyház-
kerületi tanfelügyelőnek bejelenti. 

38. §. Határoz a tandij behozatala vagy megszüntetése 
iránt : de mindig tekintettel a népiskolai törvény 1., 50. és 
54-ik szakaszaira, melyekben a tankötelezettség — és sze-
génységüket kimutató gyermekek tandij-mentessége van 
kimondva. 

39. §. Az évi vizsgálatokon jelen van, és a kitűnő 3 
szorgalmas tanulók megjutalmazásáról gondoskodik. 

40. §. A néptanitók nyugdíjazásáról szóló törvény ér-
telmében a rábizottakat végrehajtja. Különösen pedig az or-
szágos nyugdíjintézetbe felvett tanitók nevét, midőn azok a 
községbe beköltöznek, vagy lakhelyeiket változtatják, azon 
hely megnevezésével együtt, a hová költöztek, az állami 
tanfelügyelőnek bejelenti. 

41. §. Eljárásáról a hitközségnek évenkint legalább 
két izben, sürgős és fontos esetekben többször is jelen-
tést tesz. 

42. §. Mint a hitközségben a népnevelésügy őre és kép-
viselője gondoskodik, hogy a népiskolai törvény 50-ik §-a ér-
telmében az ismétlő oktatások mindenütt megtartassanak és 
azokba a 13—15 éves tanulók pontosan eljárjanak, továbbá, 
hogy a körülményekhez képest kisdedóvoda, felsőbb népis-
kola, vagy polgári iskola állittassék fel. 

43. §. Általában felügyel arra, hogy az egyházmegyei 
hatóságnak az iskolaügyre vonatkozó minden rendelete pon-
tosan végrehaj tassék. 

B) Az iskolai vagyon kezelésére nézve. 
44. §. A hitközségi iskolavagyont, annak jövedelmeit, 

úgyszintén a hitközségi iskola javára tett alapítványokat 
rendeltetésökhöz híven, s az azokra vonatkozólag1 fennálló 7 a 
szabványok pontos megtartásával, az egyházmegyei ható-
ság felügyelete alatt és rendeletei szerint kezeli. Amennyi-
ben pedig az ily alapítványok kezelését az alapító kifejezett 
akarata másra bízta volna, azok szabályszerű és rendelteté-
sűknek megfelelő kezelését ellenőrzi. 

45. §. Az iskolának évi szükségleteiről, beleértve a t a -
tanitók járandóságait, rendes költségvetést készit, melyben 
pontosan elősorolja mindazon forrásokat, melyekből az iskola 
évi jövedelmeit meríti. 

46. §. Ügyel az iskolaépület s a tanítói lak jókarban 
tartására, és az iránt a szükségekhez képest intézkedik. 

47. §. Nagyobb iskolai építkezések iránt az egyházme-
gyei hatósághoz a tervek és költségvetés mellékelésével fel-
terjesztést tesz, attól engedélyt kér, s az engedély és rendelet 
szerint az épitkezést eszközli: halasztást nem szenvedő javí-
tásokat pedig felelősség és utólagos feljelentés mellett rög-
tön eszközöltet. 

48. §. A hitközségi iskolavagyonhoz tartozó tőkésít-
hető pénzeket 100 frtig kamatozás végett elhelyezi s földeit, 
ha czélszerünek látja, bérbe adja, arra figyelni tartozván 
hogy a kölcsönvevő háromszoros biztosítékot nyújtson. A 
kötelezvények és biztosítékok másolatai utólagosan az egy-
házmegyei hatósághoz felterjesztendők, s a kölcsönadott 

3* 
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összegért az iskolaszéknek a kölcsönt megszavazó minden 
tagja együttesen és egyenkint felelős. Száz forintnál nagyobb 
összegnek kölcsön — valamint a földnek bérbeadása az egy-
házmegyei hatóság jóváhagyása után s rendelkezése szerint 
foganatosítandó. Az elnök és a gondnok a hitközségi iskola 
pénztárából kölcsönt nem vehetnek. 

49. §. Gondoskodik a szükséges kiadások fedezéséről. 
De ha rendes kiadásokon felül 50 frtnál nagyobb kiadás 
szükségeltetnék, arra az egyházmegyei hatóságtól az egy-
házkerületi tanfelügyelőség ut ján engedélyt kér. 

50. §. Ha iskolai alapítványok tétetnek, a hitközségi 
iskolaszék azokról szóló három példányban kiállított sza-
bályszerű alapitványleveleket s egyéb hozzátartozó okira-
tokat megerősítés végett az egyházkerületi tanfelügyelőség 
utján az egyházmegyei hatósághoz felterjeszti. 

51. §. Az iskolai leltárt elkésziti és rendben tartja. 
52. §. Az iskolai számadásokat megvizsgálja és felül-

vizsgálat végett az egyházkerületi tanfelügyelőség utján az 
egyházmegyei hatósághoz felterjeszi. 

I I I . Fejezet 
Az isicolaszék tisztviselői. 

A) E l n ö k . 
53. §, Az iskolaszék elnöke összehivja a gyűlést ; ki-

tűzi az elintézendő tárgyakat, vezeti a tanácskozmányokat, 
kimondja a határozatokat, azok végrehajtását eszközli, az 
iskolaszéket, közvetve az egész hitközséget iskolai ügyek-
ben képviseli. 

B) J e g y z ő . 
54. §. A jegyző vezeti az ülések jegyzőkönyveit, elké-

sziti a szükséges kivonatokat és a jelentéseket felszereli. 
C) G o n d n o k . 

55. §. Az iskolaépületek jókarban tartására ügyel, az 
épületek tisztogatásáról gondoskodik, a szükséges javitáso-
kat a hitközségi iskolaszéknek bejelenti s annak rendele-
tére eszközli. 

56. §. Az iskola kiadásait és bevételeit felelősség terhe 
alatt kezeli : mihez képest a község tagjaitól a köteles isko-
lai tartozásokat — ha szükséges, a polgári hatóság felkért 
közbenjárása mellett — beszedi ; a tanitó illetékeit megha-
tározott időben annak nyugtatványára kiszolgáltatja. Azon-
ban mind a bevételre vonatkozó ellennyugtákat, mind a ki-
adási nyugtákat a plébános, mint az iskolaszék egyházi el-
nöke ellenjegyzi, melyek csak igy érvényesek. Mindamellett 
az évi rendes kiadásokon felül rendkivüli szükségekre a hit-
községi iskolaszék előleges jóváhagyása és utasítása nélkül 
10 frtnál többet egy éven át ki nem adhat, s azért a szük-
séghez képest összeállított költségelőirányzatát az iskola-
széknek bemutatja, eljárásáról pedig a teljes ülésben min-
denkor jelentést tesz. 

57. §. A kiadásokról és bevételekről hiteles, a plébános 
mint elnök által ellenjegyzett, okiratokkal ellátott számadást 
vezet, és naplóját havonkint, végszámadásait pedig az év 
végével a hitközségi iskolaszék elé terjeszti. 

58. §. A gondnok teendőit akadályoztatása esetén az 
algondnok végezi. 

59. §. A hol eddig a tanitók fizetését, az iskolák fenn-
tartását, az épületek javitását a polgári község elöljárósága 

a kath. iskolaszékkel egyetértve gondozta, ezen gyakorlat 
továbbra fenntartatik. 

60. §. Az iskola és az erre vonatkozó alapítványok 
pénzei biztos szekrényben, legalább két zár alatt tartatnak ; 
a kulcsok egyikét az elnök, másikát azon gondnok őrzi, ki 
számadásra köteles. 

61. §. A pénzszekrény rendesen a plébániai lakban 
helyeztetik el. 

Voltak-e keresztények Pompejiben 1 
(Folytatás.) 

A ,princeps libcrtinorim'-nak mult czikkünkben adott 
magyarázata nagyjában Rossitól származik; de amint ily 
esetekben történni szokott : lia az egyik tudós valamit ál-
lit, akkor a másik ezt tagadja, gyakran anélkül, hogy job-
bat tudna, csak azért, hogy a collega véleményének ne vesse 
alá magát. Talán innen van, hogy Zangemeister — i. m. 13. 
1. — kijelenti, miszerint e magyarázatot magáévá nem teheti, 
mivelhogy, úgymond, Jeruzsálemben ugyan nevezhették a 
római zsidók zsinagógáját „a libertinusok zsinagógájának," 
de Pompejiben nem; mert a ,libertinus' szónak sokkal széle-
sebb értelme volt, mint Jeruzsálemben, hol alatta igenköny-
nyen csak szabadonbocsátott olasz zsidókat érthettek, mit 
Pompejiben azért nem lehetett, inert ott különféle szárma-
zású s vallású libertinusok voltak. Ezen ellenvetés ugyan 
eléggé hangzatos, tüzetesben megvizsgáltatva azonban szét-O o O 1 o o 
foszlik. Sz. Lukács ugyanis Ap. Csel. VI, 9 ekként szól, hogy 
e szót :,liber ti nor um\ hasonlólag mint a közvetlenül mellette 
állókat : „ . . . Cyrenensium et, Alexandrinorum, et eorum 
qui erant e Cilicia et A s i a . . . o l y értelemben kell vennünk, 
melyben azt jelenti, hol laktak, honnan valók voltak az ille-
tők, s az exegeták, katholikusok és protestánsok, — 1. Her-
zog, Realenencyclopaedie f. prot. Theol. ,Libertiner4 — 
megegyeznek abban, hogy e szó alatt a Pompejus által mint 
hadi foglyok Rómába hozott s későbben szabadon bocsátott 
zsidók értendők ugy, hogy a ,libertini' szó Lukácsnál ép 
akként áll a ,judaei romani' helyett, mint a ,Cyrenenses' e 
helyett Judaei Cyrenenses' ; — ily felcserélését a jelzőknek 
pedig, hogy ,libertini'«t tegyen ,romani' helyett, Lukács csak 
akkor engedhette meg magának, ha azok az emberek otthon 
is igg neveztettek ; mert különben ,romani' — ,rómaiaknak' 
nevezte volna őket, amint cyrenaiakról s alexandrinaiakról 
beszél, holott nem odavaló bennszülöttekről, hanem csak ott 
lakó zsidókról van szó. 

Ilyformán tehát több mint bizonyos, hogy a szentírás 
idézett helyén a ,libertinus' szó bátran olasz, tüzetesen ró-
mai zsidókról értendő ; kérdjük tehát, miért nem lehetett 
volna Pompejiben is ekként nevezni őket ? A zsidók tudva-
levőleg, daczára minden külső egyenjogúságnak, daczára 
azon sűrű érintkezésnek, melyben azokkal éltek, kik közt 
laktak, mégis erkölcseik, szokásaik, modoruk s egész külső 
megjelenésök által szigorúan megkülönböztették magokat a 
nem-zsidóktól, ámbár már akkor is mindig teljes egyen-
jogúságot követeltek azon nép polgáraival, mely közt mint 
idegen nemzet laktak. Ezen szigorú elszigetelés-, elzárkó-
zásnak egyik természetes következménye, hogy e minden 
tekintetben külön álló, nem tisztelt, sőt megvetett, furcsa 
faj számára csakhamar különös elnevezés is jött divatba. 
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Mint szabadonbocsátottak megszűntek a római törvény ér-
telmében zsidók lenni, hanem a polgároknak egy külö-
nös, a ,libertinus'-ok osztályához tartozván, ekként nevez-
tettek el. Igy nevezi őket Philo is, i. h. : „Mily kegyes volt," 
— mondja — „(Augustus) azon a Tiber folyamon tul fekvő 
nagy városzrész iránt, melyről tudta, hogy az a zsidóknak 
birtoka és lakhelye. Rómaiak voltak ezek, s többnyire sza-
badonbocsátottak. Mint hadi foglyok ugyanis Olaszhonba 
hurczoltatva, szabadonbocsáttattak azok által, kiknek tu-
lajdonát képezék, anélkül, hogy bárki is arra kényszeritette 
volna őket, hogy atyáik erkölcseit letegyék." Nagyon is 
ragaszkodtak amaz ,erkölcsökhez', melyek miatt Tacitus is, 
rólok szólva, ezen örökké igaz szavakra fakad: „Si interis-
sent, vile damnum . . . " amint különben más római Írókból is 
tudjuk, hogy társadalmi különczkedéseik s különösen uzso-
ráskodásuk miatt már az első császárok alatt is a közgyü-
lölet tárgyát képezték. Lehetséges az is, hogy ezek az olasz 
zsidók a Kr. u. 4. évben hozott lex Aelia Sentia értelmében 
a szabadonbocsátottak egy alacsonyabb osztályához tartoz-
tak, minélfogva az őseiktől öröklött ,libertinus' elnevezés 
rájok nézve határozott jelzővé lett. 

De ha Rómában lehetséges volt, hogy a zsidóknak 
ezen osztálya s azoknak utódai xar ' è£o/>]V libertinusoknak 
neveztessenek, ugylátszik Pompejiben sem akadályozta azt 
semmi, mihez még azon figyelemreméltó körülmény is járul, 
hogy ez a ,princeps libertinorum• nyilván mint valamely testü-
letnek feje lép fel, s mint ilyen ajánlja Cuspius Pansât ; mint-
hogy pedig a ,libertini', mint már fentebb mondók, a római 
törvény értelmében soha sem képeztek testületet, azért itt 
csak valamely hitközségnek fejét érihetjük a ,princeps' alatt , 
mely hitközség a polgárilag szabadonbocsátottak közt léte-
zett ; — nyilvános hitközséget pedig akkor ismét csak a zsi-
dók képeztek, ugy hogy ezen az uton is csak oda jutunk, a 
hol már előbb voltuuk : hogy t. i. Fabius Eupor a pompeji-
beli zsidó hitközségnek feje, archisynagogusa volt. 

Zangemeister ezen érvek súlyát tökéletesen méltá-
nyolva mégis, Mommsen után indulva azt hozza fel, misze-
rint lehetséges, hogy ,princeps' olyasvalakit is jelentsen, aki a 
szabadonbocsátottak közt tekintélye által különösen kitű-
nik, mire több helyet idéz Ciceróból. Ebben ugyan igaza 
van, hogy ,princeps' annyit is jelenthet, csakhogy — nem egy 
választási programmban, melyben valaki maga magát ,prin-
ceps'-nek nevezi ; mert a dolog természete magával hozza, 
hogy ha valaki ily körülmények közt minden felhatalmazás 
nélkül ekként beszélne, nem csak czélját, valakit annál hat-
hatósban ajánlani, nem érné el, hanem ez egyúttal csalha-
tatlan eszköz is lenne arra, emez arrogált principatusnak 
egy csapással véget vetni. Ha tehát Fabius Eupor itt nyil-
vánosan meri magát valamely, a szabadonbocsátottak közt 
fenálló testület fejének nevezni, ismét csak a szabadonbo-
csátott zsidók hitközségére vagyunk utalvs, melynek archi-
synagogusa volt. 

Érdekes, hogy jóval Rossi előtt egy multszázadbeli 
olasz tudós, Gaetano Marini — Att i e monumenti dei fra-
telli Arvali, Roma 1795, p. 471 ; — a kérdéses kifejezést 
ugyanilyképen magyarázta, mit Rossi csak későbben fede-
zett fel, miután ő a maga fejtegetését már közrebocsá-
totta volt. 

Ekként látjuk, hogy Fabius Eupornak választási 
programmja kitűnően magyarázza, — ha még az ő bizony-
ságtételére szükségünk lett volna, — mit kelljen Lukácsnak 
eme kifejezése „synagoga libertinorum" alatt érteni ; de vi-
szont a programm is az Apostolok Cselekedeteiből is ma-
gyarázható. Csak még azt az egy ellenvetést tehetné valaki, 
hogy a zsidók, épen mivel, s akkor, kevéssel a zsidó háború 
kiütése előtt különösen a közmegvetés s általános gyűlölet-
nek tárgyai voltak, nem igen ajánlhattak valakit, vagy leg-
alább ajánlásuk nem nagy előnyére szolgált volna az illető-
nek, — de akkor azt feleinők, hogy nézzen körül s észre fogja 
venni, hogy a megvetett és gyűlölt zsidó mindig tud ural-
kodni s tettleg uralkodik is összetartása, tolakodása és pénze 
által. Ez már akkor is igy volt, Reumont — ,Gesch. d. Stadt 
Rom I. sat. — tüzetesen megmutatja, miszerint a zsidók már 
akkor is igen fontos elemet képeztek az olasz tengerparti s 
kikötői városokban, mindenütt majdnem kizárólagosan ural-
kodván a kereskedelem és a pénzpiacz felett. Egy ily pénze 
után hatalmas elemmel miért ne szövetkezett volna a szin-
tén gazdag Pansa-család ; — vagy az újkor is, nem szolgál-
tat-e erre hasonló példákat ? . . . (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest,jan. 9. L i b e r á l i s g a z d á l k o d á s . Legkö-

zelebbi levelünkben azon aggodalmunknak adtunk kifeje-
zést, hogy a tervezett egyetemi épitkezések, nem levén a 
költséget honnan fedezni, a katholikus alapokból kölcsön 
vett pénzen fognak végrehajtatni, vagyis lassan, de biztosan 
ez alapok jogi természete tényleg fog ,megoldatni' és pedig 
nem az egyház, hanem a felekezetnélküli állam javára, lé-
vén az az egész kölesönvételi dolog ugyanis nem egyéb, 
mint fictio, mert az állam tényleg már ma is ugy bánik a 
kath. alapokkal, mintha semmi kétség sem férhetne hozzá, 
hogy azon alapok nem katholikusok, hanem államiak. 

Egy ujabb tény aggodalmunkat csak nevelni képes. 
Midőn egy pár év előtt a kath. alapok conversiója szóba 
hozatott, már azon alkalommal megjegyeztük, hogy ez a 
spekulatio kárára lesz az alapoknak és azok megsemmisítését 
nagyon könnyen vonhatja maga után, s ime, alig egy pár év 
mult el, már is fájdalmasan igazolva van előrelátásunk. A 
conversio utján azon alapok, melyeknek pedig meghatáro-
zott rendeltetésük van, melyeknek, hogy az általok elérendő 
czél megvalósittathassék, jövedelemben csökkeniök nem sza-
bad, ezen alapok tőkéje ma már hatszázezer forinttal keve-
sebb, és igy a tőkehiánynak megfelelő kamat kevesbbet 
hoz, mint hozott, mielőtt a conversio végrehajtatott volna. 

Ilyen a liberális gazdálkodás, ugy a nemzeti, mint az 
egyházi vagyonnal ; ami kezei közé kerül, azt pazarolja, 
tÖDkre teszi, az ott elolvad, neki pénz és mindig pénz kell, 
és legyen az alap bármily szent czélra szánva, legyen bár-
mennyire is bizonyos, hogy az ő keze közt megsemmisítte-
tik, ő hozzá nyul, elpazarolja, lelkismeretét nem zavarja az 
alapitó sz. szándéka, nem nyugtalanítja a gondolat, hogy a 
sz. czél elérése akadályozva van, hiszen ő czélját épen ez 
uton éri el, az ő czélja ellentétben van az egyház czéljával, 
a mi szomorúságunk az ő öröme, az ő öröme a mi szomorú-
ságunk, a mi veszteségünk az ő nyeresége épen ugy, mint a 
pokol nyeresége a lélek elveszte. Ha az egyház vagyonilag 
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tönkre lesz téve, igy gondolkoznak a liberálisok, ha czéljai-
nak elérésére a mi kegyelem-morzsáinkra lesz szorulva, ha 
majd csak az éhhalál és köztünk lesz választása papjainak, 
akkor bizonyára hozzánk csatlakoznak, és épen őket fogjuk 
saját érdekeink előmozdítására felhasználni, ö ellenük. 

Hogy a szabadkőművesség befolyása alatt álló liberá-
lis gazdálkodásnak az egyházi alapítványok körül ez a terve, 
azt a már eddig ismert tények után ugy véljük felesleges 
bizonyítgatni, a kath. alapok conversiójának már eddig is 
deficittel folyó ügye oly szomorúan szóló tény, hogy vak-
nak kellene lenni annak, ki még most sem látná be, hogy 
mily terv uralkodik a magas regiókban, hol ez időszerint a 
kath. alapokkal nem csak önkényszerüleg rendelkeznek, ha-
nem e mellé még elég bátorsággal is bírnak, ugyanazon ala-
pok érdekében (?) a püspöki kart is megadóztatni. 

Mindenesetre a legnagyobb, hogy többet ne mondjunk, 
inconvenientia, hogy a kormány a kath. alapokkal ugy ren-
delkezhetik, mint azt tényleg teszi, hogy az egyházi va-
gyonnal ilynemű üzérkedést folytathat, mely az alapoknak 
valóságos romlására vezet; de van ez üzérkedésben a vesze-
dehnen kivül még guny is a legnagyobb cynismussal össze-
kötve. Mikor ugyanis a kormány az alapok pénzének con-
versióját elhatározta, a famosus 15-ös bizottság az alapok 
jogi természetének megvizsgálásával már meg volt bizva. E 
körülményből minden józan itélő tehetséggel megáldott em-
bernek azt kellett következtetni, hogy az alapok jogi ter-
mészete a kormány szerint, épen azért mert vizsgálat alatt 
van, még függőben van, tehát ugyancsak a kormány nézete 
szerint még nem volt bizonyos, hogy az államéi-e ? a kor-
mánynak tehát oly alapok pénzének conversióját, mely nem 
az államé elhatározni, és igy O Felsége elé helybenhagyás 
végett terjeszteni, vagy ha az elhatározás és felterjesztés 
megtörtént, a határozatot mind az ideig, mig az alapok jogi 
természetének kérdése el nem dől, végrehajtani szabad nem 
lett volna, nehogy az Ítélet az államra nézve esetleg ked-
vezőtlenül ütvén ki, jogtalanul oly pénz felett rendelkez-
zék, melyhez épen semmi köze. 

Igy itélt minden józan ész ; de a liberalismus a logi-
kával nem törődik, avval semmi rokonságban nincseji, ott 
pedig, hol az egyháznak kárt akar tenni, nem elégszik meg 
a kárral, hanem még gunynyal is tetézi. Tudta, hogy az 
alapok jövedelme kath. czélokra forditandó mind az ideig, 
mig a kérdés véglegesen el nem dől ; tudta, hogy mennyi 
aggodalmat fog okozni a katholikusoknak, ha határozatát 
végrehaj t ja ; tudta, hogy ebből kár fog háromolni az ala-
pokra és határozatát mégis végrehajtotta ! Nem valóságos 
guny ez ? A kérdés függőben van és a kormány mégis ren-
delkezik? Az alapok tényleg a katholikusokéi és a kormány 
mégis convertálja? Az alapok eddig biztos jövedelmet hoz-
tak és a kormány mintegy ezt mondja a katholikusoknak: 
megmutatom nektek, hogy ami a tietek, avval mégis én ren-
delkezem, s hogy megmutassam mily ur vagyok felettetek, 
csökkentem vagyonotokat, és igy jövedelmeteket a nélkül, 
hogy feleletre vonhatnátok ; — lehet ezt másnak, mint gúny-
nak nevezni ? 

Miután tény, hogy a liberális gazdálkodás az egyházi 
vagyont hatszázezer forintig megkárosította, miután nagyon 
valószínű, hogy továbbra is megfogja kárositani, azon eset-

ben, ha nálunk katholikusok csakugyan lennének, olyanok 
t. i., kik e névre érdemesek, ugy ezeket felszólítanék, hogy 
követeljék a kormánytól, miszerint az okozott kárt megté-
rítse az alapoknak. Ez időszerint azonban, hogy a papi 
képviselőkről ne is beszéljünk, világi képviselőt nem isme-
rünk, ki elég katholikus lenne hozzá, hogy csak egy egy-
szerű interpellatiót is intézzen a kormányhoz az elpredált 
600 ezer forint ügyében, és igy nincsen egyéb hátra, mint 
hogy reményünket vagy a felsőházba helyezzük, vagy 
azokba, kik a vallás- és közoktatásügyi minister ur ő excja 
megbízásából az alapoknak eddigi kezelését meg fogják 
vizsgálni, hogy őket kérjük, miszerint az elveszett összeg-
érdekében a kormánytól felvilágosítást kérjenek illetőleg a 
hiányzó összeg pótlását követeljék és a nyert választ a nyil-
vánosság elé hozni szíveskedjenek. Ennyit , azt hiszszük, nem 
méltánytalanul várunk és meg vagyunk győződve, hogy ké-
relmünk nem fog a pusztában kiáltónak szavaként el-
hangzani. @ 

Róma. K i n e v e z é s e k a b í b o r n o k i k a r b a n . 
V i c t o r E m m a n u e l l e v e l e a s z e n t a t y á h o z sat. 
Patrizi bibornoknak halála a bíbornoki testület kebelében 
többféle változást tett szükségessé. Azon kivül, hogy, mint 
a múltkor már emiitettük, Monaco La Valetta bib. nevez-
tetett ki ált. római helynökké, még Chigi bib. a maltai rend 
nagypriorjává, Bilio a szertartások congregatiójának prae-
fectusává, Caterini bib. pedig a sz. Inquisitio congregatió-
jának t i tkárává neveztettek ki. A bíbornoki testület dékán-
jává a kor szerint Amat bibornokot kellene kinevezni ; de 
mivel ez részint hajlott kora, részint folytonos gyengélke-
dése miatt e kitüntetést megköszönte, ő szentsége valószínű-
leg Di Pietro bibornokat fogja ezen helyre előmozdítani. 

A bibornoki kar jelenleg 54 tagból áll, köztök 36 
olasz ; hallomás szerint a szentatya márczius havában 8 uj 
bibornokot fog nevezni. 

Deczember 27-én 350 volt pápai tiszt fogadtatott ki-
hallgatáson a szentatya által, kiknek nevében Kanzler tá-
bornok szónokolt. Tény, hogy a szentatya deczember 21-én 
sajátkezű levelet vett Victor Emmanueltől, melyet egy tos-
canai pap hozott. E levél tartalma természetesen mély ti-
tok, a szentatya környezete csak annyit tud, hogy ő szent-
sége rögtön a levél vétele után Simeoni bibornokot hivatta. 

Szép vonást beszélnek a bold. Patrizi bibornokról, 
mely ujolagos bizonyiték azon régi közmondás igazvolta 
mellett: „Qualis vita, mors est ita." A bibovnok, ki teljes 
életében oly buzgó jótevője volt a szegényeknek, hogy még 
a I I I . Napoleontól vett becsületrendkeresztnek gyémántjai t 
is eladogatta s az ekként bejött pénzt a szegények közt ki-
osztotta, végrendeletében is csak szegényekről s szegény 
templomokról gondoskodott. Halála előtt igy szólt roko-
naihoz : „Az Úristen elég vagyonnal áldott meg benneteket, 
hogy nevetekhez méltóan élhettek ; nem szükséges tehát, 
hogy végrendeletemben rólatok megemlékezzem ; ellenben 
van elég szegény templom, s nyomort, szükséget szenvedő 
család, engedjétek meg tehát, hogy végrendeletemet ezek 
javára csináljam." 

Berlin . A ,k u 11 u r h a r c z' f o l y t a t á s a ; p r o -
t e s t á n s p r o s e l y t i s m n s . Liberális lapjaink azzal ke-
csegtetik magokat, hogy a ,kulturharcz l, mely a birodalmi 
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tanács épen most befejezett ülésszakában végképen nyugo-
dott, nagyrészt azért, mert a liberális urak, tekintettel a kö-
zelgő választásokra, jónak látták, kissé elhallgatni, a követ-
kező ülésszakban .megifjodott ' erővel fog ismét kitörni, ne-
vezetesen maga a centrumpárt az, mely e harczot előrelát-
hatólag megindítani fogja, mivel el van határozva a cultus-
ministert, a költségvetési viták alkalmával, keményen meg-
támadni. Hogy a centrum ezt tenni fogja, annak megjósolá-
sára különben nem kell nagy előrelátás, mert az magától 
érthető. E hireket egy megbizható forrás, a ,Köln. Vlksztg.' 
azzal toldja meg, hogy nem csak a cultusministernek, hanem 
Eulenburg grófnak, a belügyministernek is lesznek akkor 
keserves napjai ; amennyiben szintén a centrumpárt alkal-
mat szándékozik szerezni ő excjának, hogy a viarpingeni 
dolgokróli bölcs nézetét leplezetlenül feltárja a világ előtt. 
Er re nézve maga az u. n. ,Kreuzztg' is akként nyilatkozik, 
miszerint ezen ügy nagyon kényes s összebonyolodott ala-
kot vett fel azáltal, hogy a berlini rendőri körök nem átal-
lották kémet használni, ki ott mint ,fanaticus ultramon-
tán' lépvén fel, oly cselekhez folyamodott, melyek civilizált 
államokban eddig szokatlanok voltak. A nevezett lap azt 
hiszi, hogy a minister nem lesz azon helyzetben, ebbeli el-
járását, valamint egyáltalán a három gyermeknek, azok 
szüleinek s a többi befogottaknak törvénytelen zaklattatá-
sát igazolni, „ha csak a további vizsgálat az állitólagosan 
elkövetett csalások bebizonyítására kézzelfogható bizonyí-
tékokat nem szolgáltat." Csakhogy a vizsgálatról mindin-
kább elhallgatnak az illető körök, ugy hogy vajmi könnyen 
beteljesedhetik ugyan e lapnak jóslata, miszerint : „a kor-
mány alighanem sajnálni fogja, hogy a dolgot ilyképen s 
nem ildomosabban kezdte." 

Változás kedveért néhány szót hadd szóljak azon szé-
lesmérvü protestáns proselytismusról, mely birodalmunkban 
országszerte űzetik, épen akkor, midőn más felől a ,kultur-
harcz' a katholicismusnak kiirtására törekszik. A legujabbi 
panaszok a ,Scliles. Volksztg.'-ban találhatók azon üzelmek 
ellen, melyeket a neissei s oppelni protestáns diaconissák 
szünet nélkül folytatnak. Tudvalevő dolog, hogy a katholi-
kus árvák, kik eddig szürke és irgalmas nénikék époly bölcs 
mint jótékony vezetése s ápolása alatt állottak, f. évi ápril 
hó 10-étől kezdve világi gondozás alá helyezendők, azaz 
más szóval, a neissei katholikus árvaház feloszlattatik, mi-
által harmincz katholikus árva az eddig élvezett jótétemé-
nyektől fosztatik meg. Ugyanakkor pedig a szintén Neisse 
városában fenálló protestáns árvaház nem csak nem bánta-
tik, hanem emelésére a hatóság s egyesek is minden kitelhe-
tőt elkövetnek. Ez ugyan magában véve nem volna rosz, 
csak ne történnék a katholicismusnak nyilt s roszszándéku 
megkárosításával ; mert az már talán csak nem tisztességes 
eszköz, ha a diaconissák szegény kath. özvegyeket ostro-
molnak : adják be gyermekeiket intézetökbe, akkor ingyen 
fognak azok neveltetni, természetesen protestáns vallásban ; 
ha a betegeknek orvosi gyógykezelést s orvosságokat Ígér-
nek ingyen, azon feltétel alatt, ha gyermekeiket a protestáns 
iskolákba adják, vagy családostól térnek e hitre. Ja j , ha ka-
tholikus apácza ilyesminek csak tizedrészét is merné. Jó l 
mondja az idézett lap ; „Ha Bismarck hg. iskoláinkat be-
zárja s tanítóinkat elűzi, legyen kegyes megengedni, hogy 

egyik röpke szavát a mi viszonyainkra alkalmazzuk, t. i. : 
inkább semmiféle iskola, mint olyan, melyet protestáns dia-
conissák és ,kulturharczosok' tartanak fenn és vezetnek ! 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. 1843-i decz. 
21-én egy büszke franczia hadihajó jelent meg az ujkaledo-
niai partokon s Balad előtt kikötvén, önérzetesen fejté ki a 
háromszínű zászlót. A hajónak neve ,Bucephalus' volt. s 
ámbár kellő felszerelése megengedte volna neki, hogy akár-
melyik ,civilizált' ellenféllel bármikor megvivjon, jelenlegi 
küldetése mindazonáltal nagyon is békés volt, amennyiben 
franczia hitküldéreket hozott ezen vad, embertelen népek 
által lakott vidékekre ; mert tetszik tudni : hogy hova Eu-
rópa büszke s bátor szárazföldi s tengeri katonái nem me-
rik betenni lábukat, oda mindennek előtte néhány fegyver-
telen, azaz nagyonis, mert a kereszttel felfegyverzett mis-
sionariust küldenek, kik kimondhatlan fáradalmak, veszé-
lyek, küzdelmek és nélkülözések közt előkészítvén a talajt , 
gyakran saját vérökkel is öntözvén azt, egyengetik az igazi 
civilizátio számára az utat, boldogok, ha keserves munka 
árán kivívott eredményűket az után érkező politikai ,civi-
lizátorok' tönkre nem teszik, — mint ez fájdalom nem rit-
kán történik. 

A ,Bucephalus' is hozott, mint már fentebb mondók, s 
pedig szám szerint három franczia hitküldért a b. szűz Má-
riáról nevezett congregatióból, kik alighanem reményteljes 
aggályokkal fordították tekintetöket azon nagy szigetre, 
mely közeledésökkel fokozatosan emelkedett ki a tengerből. 
E meredek, kopár sziklahegyek, ez erdőlepte völgyek, e 
beláthatlan vadon, az előtte fekvő korall-szirtek miatt alig 
hozzáférhető e vadnépek lakta sziget — ez legyen jövő te-
vékenységűk, apostoli fáradalmaik, valószínűleg vértanúi 
haláluk is színhelye ! Magasabban dobogott szívok, midőn 
a hajó egy mély öbölbe behatolt, melyben a kapitány ki-
kötni akart. Neveik : msgr. Douarre, amatai i. p. i. püspök, 
Rougevron és Viard atyák s két laicus testvér. A püspök ur 
azon nehéz s veszélyes megbízást nyerte a szentszéktől, hogy 
e távoli vidékeken Krisztus igéjét hirdesse. Mint „Uj-Ka-
ledoniának ap. Helynöke" jöt t ide, nyáját azonban még 
csak teremtenie kellett, összegyűjtenie ama félmeztelen va-
dakból, kik amott a parton összevissza szaladgáltak, azon a 
parton, melyet szemei most látnak először. Hasonló volt 
helyzete a mondabeli kalóz-fejedelmekhez, kik mit sem birva 
mint egy koronát s egy kardot, s ez utóbbinak forgatására 
mitől sem visszariadó bátor szivvel s erős kézzel, néhány h ű 
bajtárs kíséretében kalandos útra keltek, hogy koronájok-
hoz megfelelő királyságot hóditsanak magoknak. Az ő 
kardja a feszület, bátorságot pedig öntött szivébe a Meg-
váltója s anyaszentegyháza iránti forró szeretet, s a men-
nyei jutalomnak biztos reménye; mert hiszen Az, ki monda : 
„Buntes docete omnes gerdes", akar ja is, tudja is megjutal-
mazni azokat, kik éltöket miben sem veszik, ha annak árán 
az ő szent nevét terjeszthetik. 

Eközben a kapitány, La Ferr ier ur. behatolván a ba-
ladi öbölbe, horgonyt vetett. Legott sűrű néptömeg lepte a 
szélesterjedelmü kokospálmák s sugár banánfákkal beül-
tetett partot ; megjegyzendő, hogy az ott tolongó bennszü-
löttek közt húszan együttvéve sem viseltek annyi ruhát ma-
gokon, mint egyegy tiszteséges európai ember. A parton 
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itt o t t különös neme a sa jkáknak volt czölöpökhez erő-
s i tve: kettős ladikok, vagyis inkább kivájt durva fatörzsök, 
deszkák által összekötve, kissé nehézkes, eléggé különös ki-
nézésű já rművek. Nem sokára egész ra ja e páros ladikoknak 
közeledett a hajóhoz s észre lehetett venni, hogy néhány 
kitűnő főnököt hoznak, kik a „fehér férfiakat" megláto-
gatni szándékoztak. A kapitány szivélyesen fogadta, s igen 
bőkezűen megvendégelte őket, mig-a hi tküldérek megfe-
lelő ajándékok által szivökhez férni iparkodtak. E főnökök 
közül legyen szabad néhányat bemuta tnunk; — itt volt 
először Pak i l i -Puma , a kokói fejedelem, aztán Taneundi, 
kumai s különösen Tschapea a bordei király, kiket meg-
nyerni kellett, hahogy művöknek némi kis biztosságot sze-
rezni akar ták. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Az ,Erdély-egyházmegyei Közlöny' azon figyelemre-

méltó hir t hozza, miszerint dr. Éltes Károly kanonok ur, 
püspök ő nagyméltóságának megbízása folytán a latin r i tuá-
lénak magyarra való fordításával foglalkozik, fi hír egyház-
jogi és dogmatikai szempontból is érdekes. 

— Az , Union' szerint ő szentségének junius 3-ra ki tű-
zött püspöki félszázados jubi leuma nagy ünnepére méltó 
előkészületeket tesznek Pár isban, hol külön bizottság ala-
kult e czélra, Descars marquis elnöklete alatt. A marseillei 
egyházmegye katholikusai művészi kiállítású trónt készít-
tetnek a sz. atyának ama napra. Belgium katholikusai is 
nagyban készülnek s a ,Bien Public' decz. 28-i száma már 
közli azon felirat szövegének javaslatát , melyet ama napon 
Rómában fényes belga küldöttség fog á tnyúj tani . Az ,Unità 
Cattolica' megjegyzi ; „Mindenüt t sürgés , forgás a sz. atya 
megdicsőitésére. Mi is dolgozni fogunk. Éljen I X . Pius !" 
(.Magyar Állam'.) 

— Délnyugot i Németország protestánsai közt már 
huzamosb idő óta nagy forrongás uralkodik az u j egyházi 
adó miatt, melyet kikerülendők, a hivek tömegesen kilépnek 
a protestáns államegyházból és uj , u. n. ,szabad-protestans 
hitközségeket ' képeznek. Az egész ,kilépés' nagyszerű egy 
szédelgés, mely azonban i t t -o t t mulat ta tó jeleneteket is okoz. 
I g y történt egy hassiai, Monsberg nevű városkában, hogy a 
402 tagból álló hitközségből 400-an ,kiléptek' s csak ketten, 

azaz két asszony maradt meg a régi egyházban. De ez még 
csak semmi, hanem midőn az u j hitközség aztán a főconsi-
storiumhoz folyamodott, hogy megengedtessék neki, a hely-
ség templomát „a régi községgel közösen" használhatni, a 
consistorium elutasitólag válaszolt. A monabergi ál lamegv-. . ® O J 

hazi protestáns ekklézsia tehát hivatalosan eme két tisztes 
asszonyságból áll, kiknek egy egész templom áll kizáróla-
gos rendelkezésökre. 

— A müncheni magistratus, tekintve, hogy a káplá-
nok nem képesek a h i tokta tás t a városnak valamennyi isko-
láiban elvégezni, elhatározta, hogy az egyházi hatóság jo -
gainak fentartása mellett hitelemzőket fog alkalmazni, kik 
az iskolai törvénynek értelmében szaktanári rangot és fize-
tést nyernek. Megjegyzendő, hogy a müncheni tanács csak 
oly ,hitfelekezetnéküli '-nek tekinti magát, mint akármelyik 
más a világon. — A münsteri püspök, dr. Brinkmann, kit a 
porosz kormány, mint nem rég közöltük, vád alá helyzeti, 
mert elüzetése alkalmával a megyei pénzeket biztos helyre 
vinni tudta, az itélet ellen fellebbezett. Az illető irat An-
vers-ből van keltezve. — Mily megható jeleneteket tud még 
a ,kulturharcz ' is előidézni, arról a következő eset szolgál-
jon például. Koblencz mellett van egy Moselweiss nevü 
falu, melynek papja _már egy év óta bezárva lévén, a köz-
ségben nincs isteni tisztelet, a házasságok nem áldathatnak 
meg, a halot tak egyházi kiséret nélkül temettetnek el sat. E 
napokban azonban egy halottnak rokonai a következő expe-
dienst talál ták fel, hogy a kimultnak keresztény temetést 
szerezzenek : a halottas kocsi, mielőtt a temetőbe fordult 
volna, a Koblenz felé vezető uton egészen a két községet 
elválasztó ha tárkőig haladt s ott, de még moselweissi terü-
leten megállott ; másfelől j ö t t egy koblenczi pap, s szintén a 
határkövön innen, tehát sa já t plébániája területén állva, 
szentelte be a ha lo t ta t , ki aztán a temetőbe vitetett . Az em-
berek már most kíváncsiak, mit fog az államügyész kifun-
dálni, hogy az illető papot vád alá helyezhesse; mert tény, 
hogy egyházi funct ió já t saját plébániájában végezte. 

Kegyeletes adakozások. 
A chinai missiókra : R. Gyula 5 ft. 

Szerkesztői üzenetek. 
Egy veszprémmegyei papnak : Tessék az officiumhoz fordulni, én nem 

tehetek róla — Többeknek : Nincsenek intentióim s nem is tudok szerezni. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A ,Religio' néhány hét múlva harminczhatodik évfolyamába lép, s büszkén Magyarország legrégibb lapjának 

mondhat ja magát. Ennek érdeme jórészt a t. közönségé, mely azon elveket, melyeket e lap hét lustrumon keresztül vallott 
és védelmezett, nem csak általában osztotta, hanem pártolása által is bebizonyította, miszerint azokat egész ter jedel-
mökben helyesli. 

Négy éve, hogy az annyi jeles elődök által kijelölt uton haladni iparkodunk ; — mióta a ,Religio' fenáll, még 
senki ily hoszu időig, megszakitás nélkül, nem vitte a szerkesztést; váljon a lap hasznára van-e ez, vagy sem, ítélje meg a 
t . közönség, Ítéletét pedig pártolása által tüntetendi fel, melyet a jövő évre is ezennel teljes tisztelettel kérni bátorkodunk, 
azon szerény öntudatban, miszerint részünkről eddig mit sem mulasztottunk el, miáltal lapunkat nem csak érdekessé, 
hanem hasznossá, sőt i t t ott talán szükségessé is tehetni gondoltuk. Vezérczikkeink az egyházi tudománynak kiválóbb 
ágait mindig kellő változatossággal t a r to t ták szem e lő t t ; ,Pesti leveleink' bátran s kimerítően tárgyal ják a hazai esemé-
nyeket, kivétel nélkül, támadva s védelmezve, amint a szükség magával hozza ; ,Egyházi tudósításaink• mindent említenek, 
mi tisztán egyházi s egyházpolit ikai szempontból érdekes és fontos, mig végre irodalmi rovatunk a kül- s kiválólag a 
hazai katholikus irodalmat, majd jelezve, majd ismertetve s birálva, a lehető legnagyobb tökéletességben felkarolja. 

I gy lesz ez ezentúl is. Részünkről a jó akarat s buzgó törekvésnél egyebet ugyan nem Ígérhetünk ; de azért 
Is tenbe vetet t bizalommal megnyi t juk az u j előfizetést, azon kedves reményben, hogy nem csak régi barátainkkal fogunk 
találkozni, hanem hogy épen ezek szívesek lesznek,lapunkat alkalomszerű ajánlás által minél szélesebb körökben terjeszteni 

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

viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb 8 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat a j á n l j u k . A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heteu-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

El ,fizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel .í ft. 
Szerkesztői iatós.Budán 
viziváros.főutca 2'Jl.hova 
alap szellemi reszétillető 
minden küldemények in-

tézendők. 

LIGÍO. Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 

1 szám alatt, hova a neta-

K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . I S T Ä S : 
zendők. 

H A R MI i\ € 1. H A T O D1K E ' V F O L Y A M. 

Pesten, január 13. 4. I. Félév, 1877. 

Tartalom. Az öngyilkosságról szóló tanok. — A párisi katholikus könyvészeti társulat. — Voltak-e keresztények 
Pompej iben?—Egyház i tudósítások: Pest. A ,Pesti Napló' interpellatiója. Bécs. A lelkészkedö papság anyagi helyzetének 

javitása. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

első 

Az öngyilkosságról szóló tanok. 
(Folytatás.) 

Jézus és az apostolok. Jézus és az e v a n g e l i u m 
hirdetői az öngyilkosságot sehol sem érint ik 

közvetlen és határozott tilalommal. Ez inditotta 
S. Preux-1 ama téves véleményre, hogy az öngyil-
kosság biinös voltát legelőször Lactancz és sz. Ágos-
ton kezdték bizonyítgatni. Azonban (eltekintve attól, 
hogy a sz. Írásban nincs megörökítve Jézus min-
den szava) méltán kérdezhetjük Preux t , váj jon nem 
sokat követel-e a történetíróktól , midőn a vallás, 
mely történelmük tá rgyát képezi, mindenüt t hatá-
rozott ellentétben áll az öngyilkosság bűnével ?') 
Ha az öngyilkosságot védelmező tudósok gőgösen 
hangozta t ják : hol mondotta Krisztus, hogy az ön-
gyilkosság akaratával ellenkezik ? viszont kérdőre 
vonhat juk őket, honnan meritik a sejtelmet, a való-
színűséget, hogy e bün Isten akaratával összhang-
zásban á l l ? De eltekintve ettől eléjük t a r tha t juk a 
sz. irást, hol Jézusnak az öngyilkosságra vonatkozó 
és határozott kárhoztatása észlelhető. A zsidók meg-
ütközve kérdik : „váljon megöli-e magát ? " 2 ) — mire az 
Üdvözítő szelíden válaszolt : „ Ti innen alulról vagy-
tok, én onnan felülrőlVagyis : nem csudálak titeket, 
hogy mint az érzékiséghez tapadt emberek ilyent 
gondoltok, és a szellemiekre képtelenek vagytok. 
„Ti e világból vagytok, én nem vagyok e vi lágból", 
vagyis : én távol állok gonosz felfogástoktól." Így 
akar ta a zsidók kételyeit eloszlatni s egyszersmind 
bebizonyítani, hogy a mit ók gondolnak t. i. az öngyil-
kosság bün.3) Már e hely is elégséges érvül szolgál-
hatna annak bebizonyítására, hogy Jézus bár sehol 
sem tiltotta az öngyilkosságot, azt mégis közvetve kár-

!) Drei Untersuch etc. i. h. 139 lap. — 2) Ján. V I I I . 
22—23. — 3) Chrys. In Joann. hom. 53. n. 1. p. 293. 

hoztatta, s igy implicite tiltotta is. Azonban igazoljuk 
véleményünket még más érvekkel. 

Az evangelium minden tanában, törvényében, 
világos utalások észlelhetők, melyek az öngyilkos-
ságot elitélik. 

Jézus isteni tanainak szelleméből bizton lekö-
vetkeztethet jük az egyes eszméket, melyek valóban 
az öngyilkosságról táplál t nézetekkel szemben töb-
bet javí tot tak, mint a stoicismus rontott .4) A val-
lás — mondja Be Maistre — a tudomány anyja és 
a tudomány jogará t Európa csak azért bir ja, mert 
keresztény. Jézus felhozá az egyedül üdvözítő val-
lás n a p j á t ; az ő tudományának főjellemvonása, 
hogy megoldotta a halhatatlanság és túlvilági lét fen-
séges kérdéseit, melyek mintegy összeforrvák az 
erkölcsiség eszméjével és az emberi szabadsággal. 
A stoicismus csak a bölcset ismerte el szabadnak és 
erkölcsösnek; a régiek ál talában az erényt csak ke-
vesek számára ta r to t ták fenn. Krisztus lerontá az 
egyes osztályok között felmeredező falakat és az 
erényt mindenkinek közös bi r tokává tette. „Nincs 
személyválogatás az Istennél5) Ez az egyenlőség ma-
gasztos nyilvánulása. „Legyetek ti tökélyesek, mint a 
ti mennyei Atyátok is tökélyes." 6) Ezzel bizonyitá Jé -
zus, hogy az ember nemcsak a társadalom i rányában 
bir fontossággal. Az erkölcsi öntökélesedést jelöli 
az ember feladatául. E parancs az egész emberiség-
hez volt intézve, azért ébreszté fel az egyéni mél-
tóság érzetét, melyet a pogány vi lágban az állam 
istenitése elhomályosított . A pogány felfogás az 

4) Man hat oft angeführt, dass es keine Stelle im 
Evangelium gebe, die die förmliche Missbilligung dieser 
Handlung enthielte; aber Christus geht in seinen Reden 
mehr auf die Grundsätze der Handlungen, als auf die aus-
einandergesetzte Anwendung des Gesetzes ; reicht es daher 
nicht hin, dass der allgemeine Geist des Evangeliums dahin 
abzweckt, die Ergebung zu heiligen ? Staël-Holstein. 39. lap. 
5) Rom. II . 11. 6) — Mát. V. 48. 
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állam iránt való tiszteletet, érdekének előmozdítá-
sát a legelső törvénynek hirdet te; Krisztus ennek 
helyébe az Isten iránt való szeretetet tette. „Szeresd 
a te uradat Istenedet teljes szivedből és teljes lelkedből 
és teljes elmédből. Ez a legnagyobb és első parancsolat.117) 
Ezzel biztosítva lön az egyénnek becse az állam 
túlkapásaival szemben. Mindkettőnek jog és köte-
lességi köre pedig szigorúan körvonaloztatott . „Ad-
játok meg tehát. a mi a császáré a császárnak, és a mi 
az Istené az Istennek." 8) Az ember tehát nem min-
denével tartozik az á l lamnak; sőt van benne valami, 
mi öt Istenével viszonyba áll i t ja. 0 kettős világ-
körre van utalva, egy anyagi, azaz földi s egy ter-
mészetfelettire. Ebben rejlik a keresztény tudomány 
fensége, mely az emberi lélek becsét és rendelteté-
sét kétségtelen világba helyezi, miről a pogányok-
nak vagy ferde fogalmuk, vagy csak sejtelmük volt. 
Némely bölcsész előtt igy szól Cicero:9) „A lélek 
nem egyéb szívnél." Empedocles szerint nem a sziv, 
hanem a benne keringő vér a lélek ; mások szerint 
nem különbözik az agyvelőtől. A stoicus Zeno a 
tüzet t a r t j a léleknek. Xenokrates és Pythagoras azt 
csak egy bizonyos szám mennyiségének tekintik. 
Aristoteles ötödik elemnek ; Demokrit gömbölyded 
parányokból álló valaminek nevezi. Plato hármas 
lelket különböztet meg, u. m. a lelket, haragot és 
vágyódást . Dicearch tagadta annak létét, vagyis 
egyszerű erővel egyenértékesitette, mely közös az 
állatokkal és a testtől el nem választható. 

Hol ily fogalmak uralkodtak, ott a lélek jövő-
jéről semmi biztos tudomás sem lehetett. Cicero a 
fogalmak e zavarában joggal kiál tot t fel : „Isten 
tudja, e vélemények melyike igaz.u 10) I l y á l l a p o t o k 
csakis azt eredményezhették, hogy még a gyerme-
kek sem hittek többé a jövő életben. Méltán kérd-
het jük tehát, csuda-e, hogy az emberek ily viszo-
nyok közt az erőszakos halál rideg ölében kerestek 
vigaszukat, midőn a megutá l t földi létet nem éde-
sítette a jövő élet biztos reménye? A megváltás 
folytán nj jászületet t emberiség e tekintetben is uj, 
boldogító eszmékkel gazdagodott , visszanyervén a 
lélek halhatatlanságának elhomályosított tanát . Ha a 
pogány világnak volt is némi hite, ez nem bir t vá-
gyat kelteni a halandókban. Achilles inkább óhajt e 
földön a legnyomorul tabb napszámosként tengődni, 
mint az alvilág összes árnyképei felett uralkodni.1 1) 
Jézus ellenben az örök di 'söségről oly fogalmat 

nyúj t , melynek egyetlen sugara homályba borí t ja a 
földieket. A kereszténység az Olympot végtelen ma-
gasságba, a mennybe helyezte, hol az egy, örök 
Isten székel, kihez mint Teremtőjéhez az emberi 
lélek a halál után visszatér. Az Isten hasonlatossá-
gára teremtett embernek végczéljául a Teremtöjé-
vel való örök egyesülését áll í totta fel, hogy igy 
a végtelen Tökélynek színről színre való szemlélete 
képezze erkölcsisége legszebb ju ta lmát . De a jövő 
élet a földinek czélszerü átélésétől van feltételezve, 
mely ennek mintegy előlépcsőzete és előiskolája. 
„Amit az ember vet, azt fogja aratni." „Jót csele-
kedni pedig meg ne szűnjenek, mert annak idején 
aratunk." 12) A földi életnek czélszerü felhasználása 
kötelesség, mely alól magát senki ki nem vonha t j a ; 
mert mindnyájunknak meg kell jelennünk a Min-
denható Ítélőszéke előtt, hogy kiki elvegye diját .1 3) 

A jövő büntetés vagy jutalom t u d a t a p e d i g b iz tos 
meggyőződést nyixjt arról, hogy a földi élettel ön-
kényesen bánni vagy azt kioltani nem szabad ; ha-
nem abban minden tényezőt fel kell karolnunk, 
hogy az örök életre érdemeket szerezhessünk. Jé-
zus e tanának kiegészítéséhez tartozik még azon 
igazság, hogy a földi élet nem képezi az egyén tu-
lajdonát , hanem az csak Isten ajándoka. „Mivel ö ad 
mindennek életet." 14) „Mert közülünk senki sem 
él magának és senki sem hal meg magának. Mivel, 
ha élünk, az Urnák élünk, ha meghalunk az Urnák 
halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Uréi 
vagyunk." 15) Istennek köszönjük életünket, tehát 
ezt ugy kell felhasználnunk, a mint ö akar ja . I t t 
kincseket kell gyűj tenünk jó alapul, hogy elnyer-
jük az igaz életet. 16) Ez az élet valódi bölcsészete. 

A pogány vallás megfosztá az embert remé-
nyeitől ; a kereszténység ezek határai t végtelenül 
kiszélesítette. A vak végzet zsarnoki hatalmával 
ha tár t szabva minden nemesebb vágynak, ar ra kény-
szerité az embereket, hogy vagy az élvezetek má-
morában keressenek ideiglenes vigasztalást, vagy 
r ideg lemondással t ű r j ék megmási that lan helyzetö-
ket. Azonban képes-e a halhatat lanságra hivatot t 
lélek a végtelen semmiben, az élet keservei által 
kierőszakolt lemondásban megnyugodni? Lemon-
dás! mily vigasztalan kifejezés! mely fagyos orv-
ként fogja körül a szivet, a remény után vágyó lel-
ket, anélkül hogy a fá jda lmat enyhítené, s legfölebb 
a zord sir nyugalmával kecsegtet. Ily tan csak az 

Márk. X I I . 30. — 8) Mát. X X I I . 21. — 9) Tusc. 
Lib. I. c. 10. — " ) Tusc. Lib. I. c. 11. — ») Odyss. X I . 
488 - 491. v. 

Galat. VI, 8—9. — 18) I I . Kor. V, 10. — Zsid. 
IX , 27. — >4) Apóst. csel. X V I I , 25. — 15) Rom. XIV, 7—8. 
16) I. Timot. VI, 19. 
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öngyilkosságra utal, mint végső mentő szerre.'1) A my tholo-
gia, istenségeinek ábrándképeivel kétségbeesésre tanitotta az 
embert ; a kereszténység feltétlen bizodalmat öntött bele 
egy kegyes, örök Isten iránt, kinek hatalma és akarata van 
őt mindenben segitni ; ki az egész világegyetemnek, és igy 
az embernek is gondját viseli. Es Jézusnak a gondviselésről 
nyúj tot t tanában rejlik az öngyilkosság kétségbevonhatlan 
tilalma. Jézus e gondviselést kiterjeszti mindenre; de annak 
legmagasztosabb tárgyát képezi az ember. „Tekintsétek az 
égi madarakat ; ezek nem vetnek, nem aratnak, sem csű-
rökbe nem gyűjtenek és a ti mennyei atyátok táplálja azo-
kat. Nem vagytok-e ti azoknál becsesebbek?- ' l8) A gondvi-
selés őrködik felette, határozza meg életének határait, sza-
bályozza életviszonyait, el nem hagyja őt a lét terhes pilla-
nataiban. 

Bármily sokat beszél is Jézus a földi szenvedésekről, 
mindenütt az Istenben való megnyugvásra hivatkozik, és 
szavaiban sehol semmi nyoma ama gondolatnak, hogy jo-
gunk van életünknek véget vetni, midőn annak terheit többé 
viselni képesek nem vagyunk. Az élet minden szenvedését, 
baját, nyomorát az erények gyakorlására nyúj tot t alkal-
maknak tekinti, melyek megjutalmaztatása el nem marad. 
„Boldogok, a kik sirnak, mert ők megvigasztaltatnak."19) 
Vagy midőn már a szenvedők élete is veszélyben forog, bá-
torít ja őket, hogy üldözőik legfelebb testüket, de lelküket 
meg nem ölhetik.20) Sőt, midőn már további fenmaradásunk 
czélját sem birjuk felfogni, még akkor is kötelességünk az 
irgalmas Istenben megnyugodva, bevárni az időt, melyben 
minket magához szólit. „Aki állhatatos lesz mindvégiglen, 
az üdvözül."21) 

De nemcsak szóval, hanem tettel is hirdette tanát. Egész ' ö 
élete a szenvedések hosszú lánczolata volt, melyekben lelki 
ereje, türelme olyan volt, mint a forrás vize, mely tiszta 
marad, akár arany-, akár fakanállal mérjünk belőle. „Oly 
vallás, melynek alapitója a keresztfán meghalt, csak a szen-
vedés vallása lehetett. A pogány világ a hatalom cultusával 
dicsekedett ; a bölcsészeti világ a genius cultusát követeli : 
a kereszténység a fájdalom cultusát adta a világnak." 22) De 
e fájdalomnak egyszersmind oly czélt tűzött ki, melynek 
elnyerése kimondhatatlan boldogsággal tölti el a szenvede-
sek között sem csüggedő lelket. (Vége köv.) 

A párisi katholikus könyvészeti társulatról 
igen érdekes adatokat közlött, ft. Kuncze Leo, pannonhalmi 
könytárnok ur a bécsi „Zeit" czimü folyóiratban. Ezen ada-
tok nyomán mi is megismertetjük t. olvasóinkkal ezen üdvös 
működésű irodalmi intézetet. 

A párisi kath. könyvészeti társulat (Société biblio-
graphique catholique) alapittatott 1868-ban. Czélja az iro-
dalom iránt érdeklődő katholikus férfiakat és nőket egyesí-
teni, hogy igy egyesült s ez által megsokszorozott erővel 
működjenek közre a rosz szellemű irodalom által okozott 
bajok orvoslásában vagy pedig ezen bajok elhárításában. 
Az egylet megvesz bármely szaku s bármely nemű irodalmi 
termékeket, — nagyobb s kisebb tudományos műveket, 

") Betting, i. h II . k. I. r. 1 7 - 3 8 . lap. — 18) Mát. VI, 26 .— 
">) Mát. V, 5. — Mát. X, 28. — Mát. X, 22. — **) Hetting. i. h. 
II. k. I. r. 39. lap. 

röpiratokat és folyóiratokat s azokat kiadja és terjeszti. Az 
egylet hatáskörén kivül eső jó és rosz irodalom iránt pedig 
az által tart ja mindenkor az egylet tagjait az események 
színvonalán, hogy „Polybiblion, Revue bibliographique univer-
selle" czime alatt kitűnően szerkesztett könyvészeti folyóira-
tot ad ki, mely az olvasót folytonosan ugy a franczia, mint 
a nem franczia irodalom állása iránt teljesen tájékoztatja. 
E társulati Revue két részre oszlik, műszakira, és szorosan 
vett irodalmira. 

A kath. könyvészeti társulatba felvétetik bármely 
kath. férfi vagy nő, a kit két tag ajánl. Tiszteletbeli tagja 
lehet az egyletnek, a ki egyszer mindenkorra legalább 100 
frankot ad az egylet czéljaira. Az egylet működését bulle-
tinjai által hozza a tagoknak tudomására. A társulat kor-
mánya áll 40 tiszteletbeli tagból, kiket az egylet nagygyű-
lésén a jelenlevő tagok absolut szótöbbséggel 4 évre válasz-
tanak meg. E választott nagybizottság maga választja el-
nökét, két alelnökét, t i tkárát s ennek segédjét, könyvtárno-
kát és pénztárnokát.. Az állandó bizottmány saját kebelé-
ből évenkint 4 albizottságot választ : a pénzügyit, könyv-
kiadóit, könyvterjesztőit s a Polybiblion szerkesztési bizott-
ságát. Ezen albizottságok mindegyike legalább 5 tagból áll. 

Minden mű, melyet a társulat kiad, ennek jelvényét 
viseli homlokán. Különös gondot fordit az egylet a jó köny-
vek terjesztésére. Er re egy külön ágenst használ. 

Május első felében a társulat valamennyi tiszteletbeli 
s levelező tagja nagygyűlésre hivatik össze. Ha valaki egy-
szer mindenkorra 200 frankot adott az egylet czéljaira, az 
az évi 10 franknyi járulék fizetésétől föl van mentve. 

Az egylet szervezete és működési módja még egyéb te-
kintetben is igen érdekes, annál is inkább, minthogy nekünk 
is van körülbelül hasonló czélu irodalmi társulatunk : a 
Szt.-lstván-Társulat, mely igen jól tenné, ha a párisi kath. 
könyvészeti társulattal összeköttetésbe hozná magát, már 
csak azért is, hogy a közös érintkezés által egymástól tanul-
nánk, s igy még nagyobb élénkséget nyernénk. 

A párisi bibliographiai társulat rendelkezésére követ-
kező eszközök állanak : 

1. A Polybiblion, mely a könyvészetet egész terjedel-
mében felkarolja. Megjelenik havonkint két részben. Az első, 
t. i. irodalmi rész tájékoztatást nyújt az irodalmi újdonsá-
gok s irodalmi események iránt, irodalmi s könyvészeti le-
velezéseket, kérdéseket és feleleteket közvetít. A második 
vagyis műszaki rész a franczia és külföldi irodalmi termé-
keket birálja, a folyóiratok tartalmát közli stb. 

2. A társulat czéljának megfelelő, szorosára tudományos 
könyveket ad ki. Eddig p. kiadta E rancziaország történetét, A 
római katakombák ismertetését, Nagy Péter egyháztörté-
nelmi rendeleteit, A restauratio történetét stb. stb. Igen ér-
dekes művet fog kiadni ne:n sokára, t. i. a középkori törté-
neti források teljes repertóriumát. Sokkal teljesebb s sok-
kal könnyebben kezelhető lesz, mint a németek ugyanily 
nemű műve. 

3. A társulat kiad részint a magasabb, részint az alsóbb 
körök számára különféle tájékoztató kisebb műveket, p. a 
napi kérdésekről, egy teljes röpirat-cyclust a franczia forra-
dalomról, az u. n. Bibliothèque de 25 centimes. Kisebb em-
lékiratokat Francziaország történetéből, a nemzeti hős-

4 * 
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költemények gyűjteményét, népszerűen tudományos köz-
leményeket. 

4. A társulat fűzetenkint Bulletin-t, Értesítőt ad ki 
működéséről, melyet a tagok ingyen megküldve kap-
nak meg. 

5. A társulat a népszerű röpiratok megjelenését külö-
nös gonddal segiii elő. 

Az egylet által nyerhető előnyök 1) szellemi tekintet-
ben: az ember könnyen tájékozhatja magát a könyvészet 
terén,— irodalmi összeköttetésekre léphet, stb. 2) anyagi te-
kintetben : jogot nyer az egylet minden közleményére csak-
nem kiállitási ár mellett, azonfelül bármely könyvet meg-
szerezhetni az egylet által 20—25°/o engedmény mellett. 

(Vége köv.) 

Voltak-e keresztények Pompejiben? 
(Folytatás.) 

A kereszténység oly helyeken, hol zsinagóga is volt, 
rendesen először ebben hirdettetett ; ez köztudomásu tény. 
H a tehát a szabadonbocsátott zsidók külön zsinagógával 
bir tak Pompejiben, ha ugyanitt, mint fentebb emiitettük, 
mindig számos alexandriai zsidó is tartózkodott, mely utóbbi 
városban a kereszténység jóval Pompeji elveszte előtt mély 
s állandó gyökeret vert', akkor elég okunk s alapunk van 
feltenni, miszerint az evangelium Pompejiben is hirdette-
tett, s itt is, mint mindenütt a zsidók részéről ellenszenvvel, 
sőt ellenmondással ta lálkozott ; — „de secta hac notum est 
nobis, quia ubique ei contradicitur", mondják a római zsi-
dók — Ap. Csel. X X V I I I , 22 ; — midőn sz. Pállal talál-
koznak, kikhez ő, elvéhez s szokásához hiven, legelőször for-
dult. Amiket Tacitus Ann. X V , 44 a keresztényekről beszél, 
csak a zsidó rágalmaknak viszhangja, melyeket a pogányok 
vakon elhittek. Ily körülmények közt valóban csudálatos 
dolog lenne, ha hogy Pompejiben nyomát sem találnók a 
keresztényeknek, vagy legalább azon gúnyolódások- s rá-
galmaknak, melyeknek mindenha tárgyai voltak. 

De találtak ily nyomokat. 1862-ben egy nagy szobá-
ban, az utczában, mely a thermae stabianaeről neveztetik 
ettől nézve az utcza bal odalán, — Zangemeister (41.1.) 
szerint a Vico del balcone pensile nevü utczának 22. számú 
házában — egy szénnel a falra mázolt feliratra akadtak, 
mely a keresztényeket említeni látszott. Az első, ki e felira-
tot szakértő szemmel látta, Fiorelli volt, a pompejii ásatá-
soknak nagyérdemű vezetője ; de egy kis tolongás által 
akadályozva lévén, hogy mindjárt, az iratnak felfedeztetése 
pillanatában oda siessen, mivel az ilyféle iratok a szabad le-
vegőnek hatása alatt csakhamar elenyésznek, nem volt azon 
helyzetben, hogy azt tökéletesen lemásolja. A felfedezés hi-
rére legott Minervini is sietett Pompejibe, s a legnagyobb 
pontossággal, minden előleges elfogultság nélkül rajzolta le 
az illető falat, mindazon irásnyomokkal, melyek akkor még 
láthatók valának. Sokkal későbben dr. Kieszling, az ismere-
tes régész is jö t t a hely szinére, hogy szintén másolatát ve-
gye annak, a mi akkor még megvolt. A felirat egyébiránt 
igen hamar elenyészett s nemsokára teljességgel eltűnt ; mi-
dőn Rossi 1864-ben a kérdéses helyet meglátogatta, az ilye-
nekben bizonyára nagyon gyakorlott szeme többé mit sem 
volt képes látni, jeléül s bizonyítékul, hogy az egyes olva-
sások annál hitelesebbek, mennél koraiabbak. 

Mindazonáltal az, ki utoljára látta, legelőször tette 
közzé s fejtegetési kísérletekben is fáradozott ; t. i. dr. 
Kieszling a ,Bulletino deli' Istituto di corrisp. areli.' 1862-iki 
évfolyamában. (92. 1.) Fejtegetései azonban csak azon egy 
sorra vonatkoztak, mely a keresztényeket emliteni látszik, s 
melyet ő következőképen olvasott: 

P — G . V I G A V D I . . H R I S T I A N I 
csakhamar, hogy senki meg ne előzze, ekként magyarázván 
e szavakat, vagyis inkább je leket : „Igni gaude Christiane 
megjegyezvén, miszerint tudtával ez az első, Pompejiben 
talált falirat, mely a keresztényekre vonatkozik, mely, is-
mét az ő nézete szerint, ha mindjárt nem lehetséges is, azt 
minden kétséget kizáró módon fejtegetni, mégis a Nero-féle 
üldözésre vonatkozni látszik. Kieszling fejtegetésének ez 
utóbbi részlete az, melyről Overbecknek fentidézett szavai 
értendők, hogy t. i. nincs elegendő ok, e feliratot ezen üldö-
zéssel bárminemű összeköttetésbe hozni, miben igaza van, 
ha t. i. Kieszling olvasását követjük. Mert eltekintve attól 
hogy ez a feliratot csak akkor látta, midőn az legnagyobb 
részt már elenyészett volt, mit maga is elismer, s mi máso-
latának a Minervini-félével való összehasonlitásából is ki tű-
nik ; még ezen hézagos másolatának fejtegetésében is oly 
önkénynyel já r el, mely annak hiteles s megfelelő voltát na-
gyon is kétessé teszi. Először ugyanis nagy erőszakoskodás 
kell hozzá, hogy valaki a fentebbi sornak kezdő jeleiben 
„igni"-t olvasson, s ha továbbá szabad „ G A V D I " helyett 
ezt olvasni: „gaude" és . . . „ H R I S T I A N I " helyett „Chri-
stiane"-^ akkor vége hossza sincs az önkénykedő változta-
tásoknak, melyek mindössze kielégítő végeredményre nem 
vezethetnek. 

Azonban nincs is szükség ennyi önkénykedésre, mint ezt 
Rossi fényesen bebizonyitá. E nagy tudós, 1864 nyarán Ná-
polyban tartózkodván, e körülményt arra használta fel, hogy 
a hely szinén beható tanulmányokat tegyen, melyeknek 
eredményét a Bulletino di arch, christ. 1864-iki folyamában 
(69 s kk. 11.) közzé tette. Kutatásaiban s tanulmányaiban 
Fiorelli s Minervini a legkészségesebben támogatták őt. o n o 
Amaz, mint már fentebb emiitők, a kérdéses falhoz vezeté, 
melyen akkor a feliratnak ugyan nyoma sem látszott többé, 
de melynek megszemlélése azért lőn szükségessé, mert Fio-
rellinek magyarázata, ki a feliratot legteljesebben látta, ez 
által nem egy oldalról könnyebben felfoghatóvá lett. E sze-
rint ő, Fiorelli, eredetileg ugyanazon egy falon két feliratot 
látott . A magasabban álló e jegyeket tartalmazta: V I N A 
MARIA, vagy : V A R I A ADIA.A.V. ez alatt egy másik, 
két hoszabb sorból álló felirat volt ; az első sornak végén Fio-
relli ezt olvasta . . . . H R I S T I A N O S vagy . . H R I S T I A N V S ; 
a második végén S O R O R I I S azaz ,sorores', amennyiben a 
„ I I" jegy a pompejanus feliratokban gyakran az ,E' vagy 
,AE' betűket pótolja. Megjegyzendő, hogy ez, valamint 
minden egyéb részlet is, melyet Fiorelli emlékezetből közöl-
hetett Rossival, tökéletesen megegyezett a falnak azon raj-
zával, melyet Minervini, minden elfogultság nélkül aziránt, 
mit a felirat talán jelenthetne, de azért a legkisebb részle-
tekre is terjeszkedve készített, s Rossinak a legnagyobb elő-
zékenységgel rendelkezésére bocsátott. 

Mindezeknek alapján Rossi legelőször is azon meg-
győződésre jutot t , miszerint Fiorellinek igaza volt, midőn 
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ugy vélekedett, liogy a falon voltaképen két, egymástól 
független felirat volt. A keresztényekre azonban, ha vala-
melyik, csak a második vonatkozott, amiértis e helyt csak 
azzal foglalkozunk. Azon jegyeket, melyekből Kieszling 
nagy bátran az „igni" szót kiolvassa, Rossi magyarázgatni 
sem meri ; de abban minden kétségen kivül igaza van, hogy 
az ezen állítólagos ,ign'v után következő jegy, melyet Kiesz-
ling ,Gr'-nek nézett, s a következő jegyekkel egyesítve 
„gaudi"-t , vagy „gaude"-t olvasott, nem ,G', hanem ,C', 
azaz a régi ,S' s mint ilyen az előtte álló, most már olvas-
hatlan szónak végbetűje. 

Ezután Minervini rajzán, egészen világosan olvasha-
tólag következik: A V D I C H R I S T I A N O S . — Fiorelli 
ugyan azt mondja, hogy „christianUs is lehetett, Kieszling 
pedig azt olvasta : „christianJ" ; tekintve pedig, hogy Mi-
nervini rajza nagyon hiteles, és hogy az „audi" parancsoló 
mód, ha nem vocativust, ugy mindenesetre csak accusativust ; 
de semmi esetre sem nominativust követel maga, minő lenne 
akár a „ehristianus", akár a „christiani", — azt mondhat-
juk, hogy a „christianos" az egyedül valószinü olvasás; azaz 
e szóval végződött a felirat első sora. 

A második sor végén, Fiorelli ugy emlékezett, mintha 
„sorores"-t olvasta volna ; Minervini rajzán e l l enbene j e -
gyek lá thatók: SI1VOSO • ORI IS . Hogy a többszám: 
,Christianos' a keresztényekre vonatkozik, az kétséget sem 
szenved, s hogy a felirat ez esetben bizonyára valami gú-
nyos megjegyzést tartalmazott, az is bizonyos; ehhez pedig 
nagyon illenék, mint csúfszó a „sorores", tekintve, hogy a 
pogányok nem ritkán azért is gúnyolták a keresztényeket, 
mert egymást „fivér"- s „növér"-nek czimezgetni szokták. 
E gondolat, s a töredékes szónak eszerinti olvasása oly kö-
zel feküdt, hogy az e felirattal foglalkozók önkénytelenül is 
megragadták ; — de épen ez vala oka, hogy a minden való-
színűség szerint leghelyesebb olvasás igen soká nem ta-
láltatott. 

Minervini ugyanis, mint rajza mutatja, az állítólagos 
„sorores" szónok első ,r' betűjét nem látta, viszont Fiorelli 
valószínűleg azért tartotta e szót emlékezetében ; mert az 
annak, a mit tettleg látott, legegyszerűbb, legkönnyebb s 
legközelebb fekvő kiegészítése volt. Rossi azonban, Miner-
vini rajzának hoszabb tanulmányozása után észrevette, hogy, 
ha az állítólagos „sorores", voltaképen : SO • O R I I S szónak 
első ,S' betűjét az előtte álló jegyekkel összekapcsolja, lesz 
S I I V O S , azaz „saevos", mi mint tárgyeset igen jól illik a 
„christianos"-hoz, s vele együtt az „audi" parancsoló mód-
tól függ ; — lesz tehát : „audi christianos saevos..." 

Marad az „O * ORI IS" , Rossi ezt igy olvasta O L O -
RES, ugy hogy az egész lenne: „Audi christianos saevos 
olores". (T. i. ,olorl mint tisztán latin kifejezés a görögös : 
„cygnus — hat tyú" helyet t ; 1. Vergil. Ecl. 9, 36. sat.) 

Első pillanatra kissé különösnek látszhatik azon fel-
tevés, hogy itt egy gunyversben a keresztények ily ,nemes' 
állattal hasonlittatnak össze, minőnek a hattyú tekintetett. 
De, ha csak szem előtt tartjuk, hogy a feliratnak hiányzó 
része sokat magyarázhatott , amit mi többé nem ért jük, s 
hogy a kicsapongó guny gyakran a legfurcsább képletekben 
tetszik magának, akkor ez olvasást már kevésbbé feltűnő-
nek fogjuk találni, annál kevésbbé, ha tudjuk, hogy a ke-

resztények örömmel mentek a halál elé, mit a pogányok 
csakhamar észrevettek, s mit a monda a hattyúról is beszélt' 
Hogy továbbá ,saevi' — kegyetleneknek mondatnak, az sem 
tűnhetik fel senkinek, ki tudja, hogy Suetonius a kereszté-
nyeket „genus hominum superstitionis novae et malefieae" 
nevezi, s hogy az akkori „közvélemény" borzasztó vétkekről 
vádolta őket, melyek közt a gyermekgyilkolás s kannibalis-
mus épen nem állottak utolsó helyen. Mindezeket annál 
erősebben hitték az emberek, minthogy e rágalmak legna-
gyobbrészt a zsidók által terjesztettek, kikről a „közvéle-
mény" ismét azt tartotta, hogy mint rokonvallásuak mégis 
csak legjobban tudják, minő emberek ezek a keresztények, 
— hogy pedig a zsidó hazudik, valahányszor a keresztény-
ségrőli szóra nyitja száját, arról ugylátszik, az akkori „fel-
világosodott közvéleménynek" époly kevéssé volt fogalma, 
mint a mainak. 

Van az utolsó szónak még egy másik, azt mondhat-
nók : kevésbbé keresett olvasása is, t. i. OSORES, melyet 
Friedländer javasolt — Sittengesch. Roms, I I I , 529 ; — s 
mely anélkül, hogy Minervini rajzán vagy a szövegen bár-
minő erőszakot tenne, önkénytelenül is Tacitus fentérintett 
helyének — Ann. X V . 44 — eme további szavait idézi sze-
münk elé : „ . . . multitudo ingens (christianorum) haud per-
inde in criinine incendii, quam odio humani generis convicti 
sunt." Erről vádoltattak a keresztények azért, mivel gyak-
ran a zsidókkal cseréltettek fel, kikről Tacitus Hist. V, 5, 
ugyanezt mondja, s vádoltattak oly állhatatosan, hogy még 
Tertullián — Apolog. 37 ; — és antiochiai Theophil — Ad 
Autolycum, I I I , 14 ; — is szükségesnek látták ezen rágalom 
ellen felszólalni. Mindkét magyarázat, Rossi- s Friedlaen-
der-é egyformán elfogadható s igy olvasva e feliratot, már 
nem akadályozza semmi, nehogy azt a Nero-féle üldözésre 
vonatkoztassuk, melyben ezen „saevi olores" vagy „osores", 
mint Tacitus mondja, épen „in odio generis humani con-
victi sunt" (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l ' e s t , január 12. A ,Pesti Napló' i n t e r p e l l a -

t i ó j a. Nem tehetünk róla, de tisztességesebb néven nem is 
nevezhetjük a lapokban divatba jöt t püspöki candidatiókat, 
mint tolakodás és beavatkozásnak az egyház jogkörébe. 
Mintha csak kizárólagosan attól függne, ki legyen a kath. 
egyházban püspök, hogy kit ajánl valamely szabadkőmű-
ves lapban valami zsidó, vagy protestáns firkász püspöknek, 
oly szemérmetlen vakmerőséggel ajánltatnak napról napra, 
mit mondunk: követeltetnek egyes személyiségek az egyház 
és kormánytól püspökökké, minek következménye a mi vi-
szonyaink közt nem más, mint hogy legtisztességesebb egy-
házi fél-fiaink is gyakran a legnemtelenebb módon meghur-
czoltatnak, mert történetesen nem ők azok, kiknek sikerült 
valamely zsidógyerek tetszését megnyerni. 

Legkevésbbé sem akarjuk kétségbe vonni, hogy intéző 
köreink, igen jól tudva méltányolni a személyiségeket, kik 
a műveltségnek azon fokára még nem emelkedtek, hogy sa-
ját eljárásuktól önmaguk megundorodnának,elhatározásukat 
befolyásoltatni holmi ,iró' gyerkőczöktől keltett lárma ál ta l 
bizony nem engedik, azértis e pontra nézve megelégszünk 
avval, hogy elitéljünk, és határozattan visszautasítsunk 



so 
minden tolakodást, mely qualificálhatlan eljárással akarná 
magát érvényesíteni az egyházban, irányt akar adni ott, hol 
semmi beszólása nincsen. 

Ez ügygyei kapcsolatban azonban napilapjaink, neveze-
tesen pedig a , Pesti Napló' egy másik kérdést is vetett fel, 
melyre nem reflectálni nem lehet. A ,Pesti Napló' szerint 
állitólag az a hir volna elterjedve, hogy a kormány a püs-
pöki kinevezésekre nem gyakorol kellő befolyást, illetőleg, 
hogy a püspöki kinevezéseknél az osztrák concordatum által 
megszabott eljárás követtetik a magyar apostoli király jo-
gainak teljes mellőzésével. A püspöki kinevezések döntő fó-
ruma, úgymond a ,Napló', az esztergomi primás és nem a 
magyar király, illetőleg a felelős kormány, és érdekes volna 
Trefort minister úrtól megtudni, hogy miként tar t ja ezt ösz-
szeegyeztethetőnek a magyar közjoggal, mire nézve a ,Napló ' 
interpellatiót óhajt intéztetni a kormányhoz. 

Amint az idézettekből kitűnik, támadás készül nem 
annyira a kormány, mint az egyház ellen, levén az egész, 
a kormányhoz intézendő interpellatio nem más, mint álarcz, 
mely alatt a liberalismus bátor harczosai elfedhetni vélik a 
czélt, hova támadásuk irányozva van. Az idő még egészen 
nem érkezett el, hogy a püspöki kinevezéseknél nyiltan 
szembe lehessen szállni az egyházzal, de mivel egy kis, ha-
bár titkos culturharcz nélkül mi sem lehetünk el, ha csak 
magunkat a felvilágosodott nemzetek sorából kitörölni 
nem akarjuk, ámbár a szomszéd házának fedele már ég, 
egy-egy egyházellenes interpellátiót előkészíteni, hogy az 
országos tanácskozmányok érdekessége emeltessék, nem 
látszik feleslegesnek a — , Pesti Napló' előtt. 

Fog-e vállalkozni valaki ily interpellatio megtételére, 
azt egész biztossággal ugyan nem tudhat juk, de ismerve az 
alsóház nagy többségének irányát, tudva jól, hogy az egypto-
mi húsos fazékaktól elesett ,Napló'-féle elégedetlenek száma 
nem csekély, igen nagy valószínűséggel feltehetjük, hogy az 
interpellatio meg fog tétetni és a nm. miniszter ur ez esetben 
nem is fog válaszával adós maradni ; mindazonáltal még sem 
lesz talán részünkről nagy indiscretio, ha elmondjuk, mi volna 
felelendő a kíváncsiaknak, tekintettel azon viszonyra, mely 
napjainkban a magyar állam és a kath. egyház közt van. 

A válasz az interpellatíóra nézetünk szerint követke-
zőleg hangozhatnék. „A kath. püspökök kineveztetésére vo-
natkozó és hozzám intézett interpellatióra a következőkben 
válaszolok. Tudvalevőleg volt idő, midőn a kath. egyház a 
magyar állammal szoros összeköttetésben volt, ez az idő 
néhány századon keresztül ta r to t t egész 1867-ig, midőn a 
magyar állam magát felekezetnélkülinek nyilatkoztatta és 
igy a mondott évben a kath. egyházzal szakitott, vele ellen-
séges módon rendezte be magát, törvényeit mind ugy alkotta, 
hogy azokból a protestantismussal való szövetkezés szembe-
szökőleg kitűnik. Mindezeket azonban tekintetbe nem véve 
— mit kérek megjegyezni — én nyugodt lélekkel elmond-
hatom, hogy valamint az apostoli király jogát fentartot-
tam a püspöki kinevezések körül, ugy az állam befolyását 
is törekedtem érvényesiteni, nevezetesen pedig az 1848-iki 
törvények értelmében, a püspöki kinevezések mindig ne-
vem ellenjegyzésével jelentek meg a hivatalos lapban és 
nem is hiszem, hogy a t. háznak kifogása lehetne, hogy e te-
kintetben bármikor is hibát követtem volna el." 

„Válaszom a tulajdonképéni interpellatióra a mondot-
takban ki van meritve, de lehetetlen, hogy avval összefüg-
gőié g meg a következőket is el ne mondjam. T. ház ! mióta 
miniszter vagyok, többször alkalmain volt elmélkedni azon 
inconvenientia felől, mely állásom és a püspöki kinevezés kö-
zött létezik. Érzem, hogy mily ellentétben van, hogy egy 
felekezetnélküli állani felekezetnélküli minisztere befolyással 
legyen kath. püspökök kinevezésére ; talán tudnám menteni 
azt, hogy e befolyás eddig még gyakoroltatott, de azt is 
kénytelen vagyok bevallani, hogy e mentség jövőre már 
elesik, mert államunk ma már a felekezetnélküliség ut ján 
mind jobban előhalad, s naponkint széttép egy-egy szálat, 
mely őt a kath. egyházhoz fűzte, az igazság tehát azt köve-
teli, hogy a kath. egyháznak ily, belügyeibe való beavatkozás-
sal is szakitsunk. Ne ijedjen meg a t. ház e nyilatkozattól, mert 
ez által csak azt nyilatkoztatná ki, hogy az igazságtól ijed 
meg ; ugy se ijedjen meg, mintha az állam e lemondás által a 
nemzetiséget veszélyeztetné, ez ellen garantiát nyújt nekünk 
a magyar kath. papság mindenkor bebizonyított hazafisága, 
melyről más alkalommal itt többet mondandok, de garan-
tiát nyúj t apostoli királyunk is, kinek jogai az állami lemon-
dás esetében is sértetlenül fenmaradnak, mert a katholi-
kusok a jogokat mindenkor tiszteletben tart ják, minek itt 
számtalan példáját sorolhatnám el. Ezek azok, t. ház, miket 
az interpellatio tárgyában elmondandóknak tartottam, mikre 
nézve szerencsés is leszek a t. háznak törvényjavaslatot 
benyújtani." 

Igenis, ilyen választ óhajtanánk mi az interpellatióra, 
mert a jelen helyzetnek, és az egyház szabadságának csak 
ilyen felelne meg, hanem hát várni és megnyerni az két kü-
lönböző dolog, az előbbi igen, de az utóbbi liberális kormány 
alatt katholikusoknak meg sohasem adatott meg. Ha zsidók 
l ennénk! . . . . ^ 

Bécs. A l e l k é s z k e d ő p a p s á g a n y a g i h e l y -
z e t é n e k j a v í t á s a képezi tárgyát egy terjedelmes tör-
vényjavaslatnak, mely nem régen birodalmi tanácsunk elé 
került és ámbár az érdemleges tárgyalások még meg sem 
kezdődtek, a sajtóban mégis már meglehetős heves vitákra 
szolgáltatott alkalmat. 

Nem mondhatnók, hogy a törvényjavaslat amúgy nagy-
jában jó benyomást tenne az azt figyelmesen tanulmányo-
zóra. Nem vagyunk ugyan, nem lehetünk barátai az egy-
háznak az államtóli elválasztásának, de olyképen, ily esz-
közökkel s oly tendentiával összeforrasztani az egyházat ama 
mai josephinistico-materialisticus ,állam'-mal, mint ezt ná-
lunk megkísérlik, oly törekvés, melyet teljességgel nem he-
lyeselhetünk. Mert csak ne higyje senki, hogy az igazsá-
gosság s méltányosság érzete, mi jelenleg iránytadó szelle-
meinket arra birja, hogy az u. n. ,alsóbb papságnak' is ju-
tassanak néhány fillért, miután pajtásaik, a zsidók és zsidó-
szolgák már a milliókkal is jóllaktak ; — egészen más okok 
és rugók működnek itten, melyek joggal elmondatják ve-
lünk: „Timeo Danaos et dona ferentes!" 

Egyik ok az, hogy meg akarják értetni, vagy jobban 
mondva : elhitetni az illetőkkel : „ M i vagyunk azok, kik róla-
tok gondoskodnak" ; holott épen ők azok, kik évek óta meg-
kötve tar t ják e tekintetben is az illető egyházi hatóságok 
kezeit, s most sem a magok pénzéből — azonban ezt nem 
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13 várjuk, sem nein követeljük, — segitenek a kedvezőtlen 
helyzetű papságon, hanem az egyház ügyeibe való erősza-
kos belekormányzással, az egyik kézzel elveszik azt, mit a 
másikkal adni látszanak s állitólagos jótettöket az igazsá-
gosság s jognak nyilt megsértésével bélyegzik meg. 

A másik ok az, hogy ezen, egyházi pénzből, de az 
,állam'-nak tolakodó közvetitése mellett adott segélypén-
zekkel mi egyebet sem czéloznak, mint hogy az akként, mint 
vélik, magoknak lekötelezett papságot tendentiáik s törek-
véseik akaratnélküli, szolgálatkész eszközévé tegyék ; hogy 
pedig a modern államférfiaknak e téreni czélzatai nem olya-
nok, melyeket hivatásának öntudatával biró, egyházát s 
vallását szerető, becsületes, katholikus pap támogathatna, az 
bővebb bizonyitgatásra sem szorult; — az illetőknek hamis 
barátsága tehát legjobb esetben sem árul el valami különös 
jó véleményt papságunk jelleméről, melyet ily eszközökkel 
megvásárolhatni hisznek. 

Mindazonáltal különbséget kell tenni ezeknek czélza-
tai s a dolog érdeme közt ; mert a gondolat: az anyagilag 
kedvezőtlen helyzetű papságon segíteni, mindenesetre nem 
csak figyelmet érdemel in abstracto, hanem in concreto 
végre valahára érvényesítést is s bizzunk benne, hogy azok, 
kiknek anyaszentegyházunk szent érdekeit védelmezni hiva-
tásuk s kedves kötelességök, ott a hol, meg fognak tenni 
mindent, hogy papságunk az annyira kivánatos jótétemény-
ben részesüljön, anélkül hogy ezért lelkismeretének s jelle-
mének áldozatát hoznia kellene ; a nemsokára megindítandó 
törvényhozási tárgyalások elegendő alkalmat fognak szol-
gáltatni rá, s mindezek után a végszó mégis a leginkább, 
anyagi s szellemi tekintetekben, érdeklett papságé. 

Addig is legyen szabad igénytelen nézeteimnek kifeje-
zést adni több oly eszmére vonatkozólag, melyek a kérdéses 
törvényjavaslat feletti vitában megpendittettek. Yoltak, kik 
helyteleniték, hogy a congrua megállapításánál különbség 
tétetik városi s vidéki lelkészek közt. Magam is elismerem, 
hogy a felosztás ily categoriák szerint nagyonis idealisti-
cus, sőt gyakran igazságtalan is lehet. Az ember ugyanaz, 
akár városban, akár a falun szolgál, s azt mondani : a ki a 
falun van, annak kevesebb szükségletei vannak, mint a ki a 
városban lakik ; — ez igen könnyen azon félreértésre ad-
hatna alkalmat, mintha a vidéki papság már eo ipso arra 
lenne utalva, hogy ne mondjam kárhoztatva, hogy magát 
elhanyagolja, ettől pedig ama josefinisticus paradoxonig, 
hogy kétféle theologiát kell tanittatni ; mást a falusi s mást 
a nagyvárosi papok számára, meg csak egy kis lépés van. 
Egészen más azonban, ha azt mondjuk: a városban sokkal 
drágább az élet s a városi paphoz számos oly követelés in-
téztetik, nem értem csak pusztán az egyszerű kéregetéseket, 
melyek az ő részéről gyakran oly áldozatokat követelnek, 
melyekkel a csendesebb félrevonultságban elő vidéki pap-
társ nem tartozik; mindazonáltal generalis canont e tekin-
tetben hozni nem lehet; de az ilyféle állami törvénygyár-
tásnak rendesen az szokott egyik főbűne lenni, hogy u. n. 
,alapelvek : szerint já r el, melyek közelebbről nézve — 
egyszerű kaptafák ! (Vége köv.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia, (Folytatás.) A 
megismerkedésnek ezen előzetes szertartásai után a hitkül-
dérek s a hajónak tisztjei nagyobb kirándulást tettek az or-

szág belsejébe, oly czélból, hogy a hitküldéri telep szá-
mára megfelelő helyet keressenek. A Diahot-folyamon föl-
felé ladikázva először a bondei .királyságot', azután, még 
ugyanaz nap délutánján a kokóit is látogatták meg, mely 
mindössze egy nagy völgyből állott. Ez utóbbi (birodalom-
ban' több, yamsgyökér, banánfa s taróval beültetett földe-
ket találván a hitküldérek, ebből bizonyos civilizatióra kö-
vetkeztettek, s azért elhatározták, hogy, ha lehet, itt ütik fel 
sátorfájukat. Ennélfogva a püspök Mahamata mellett, nem 
messze a baladi kikötőtől egy darab földet vett Tea-Paiama 
fejedelem, a fentnevezett Taneundi-nak vejétől, s engedélyt 
kért tőle, hogy azon egy kápolnát s egy házat épithessen s 
a keresztény vallást hirdethesse. A fejedelem látszólag szi-
vesen adta meg az engedélyt s a hitküldérek karácson nap-
ján foglalták el birtokukat. Egy tágas, kokospalmákkal 
környezett téren oltárt emeltek, melyen a püspök az újszö-
vetség vérnélküli áldozatát bemutatá. Ekként tartá Krisz-
tus Urunk a kenyér s bor szinei alatt bevonulását e fél-
reeső vadonba, ezen, szent nevét még soha sem hallott va-
dak közé. „A templom szép volt" — irja msgr. Douarre 
ezen eseményre vonatkozólag — „boltozatát maga a kék ég 
képezte s az oltár nagyon hasonli tot t a bethlehemi szegé-
nyes jászolhoz, mig a vadak, kik mély, tiszteletteljes csend-
ben körülállották, azon pásztorokra emlékeztettek, kik oda 
siettek, hogy az ujdonszülött isteni gyermeket lássák, mi-
után az angyalok énekék haliák vala : „Dicsőség a magas-
ságban Istennek, s a földön békesség a jóakaratú embereknek.'1 

Ez volt az első karácson Uj-Kaledoniában. A Buce-
phalus' emberei csakhamar felépítették a kápolnát és a há-
zat, amazt a püspök már 1844. jan. 21-én beszentelhette. E z 
alkalommal a hajóhadnak összes matrózai s katonasága fegy-
veres diszben vonult fel, hogy a vadaknak némi fogalma 
legyen a fehéreknek hatalma és hatalmi eszközeiről s igy 
az itt marandandókat is jobban megbecsüljék. Mindez igen 
jó benyomást látszott a kanakokra — igy hivják e vidékek 
benszülötteit — tenni. Paki l i -Puma nagy beszédet tartott, 
melyből európai hallgatói ugyan egy szót sem értettek, de 
melyet alattvalói folytonos fütyekkel kisértek, mi nálok a 
legnagyobb helyeslésnek jele. Ezután a ,Bucephalus' fel-
szedve horgonyait, bucsuzóul kilencz ágyulövéssel üdvözlé 
a püspök lakását s elvitorlázott; a hitküldérek pedig szem-
mel kisérék menetét, mig csak az árbocznak csúcsa is eltűnt 
a láthatáron. 

Igy állottak öten, segély s támasz, fegyver s védelem 
nélkül idegen földön, vadak közt, kiknek sem nyelvét sem 
erkölcseit nem ismerék, egyedül Annak hathatós istápolá-
sára utalva, a kinek szent nevében s nagyobb dicsőségére 
apostoli küldetésöket felvállalták. 

A sziget, a melyen állottak, Uj-Guinea s az uj-see-
landi szigetek után a csendes tengernek legnagyobb szigete, 
hossza körülbelül 50, szélessége 3 mf., terjedelme mintegy 
315 Q mf- Egy egész szigetcsoportnak főrészét képezi, mely 
Australia keleti oldalán, ettől körülbelül 150 mfnyire, a 
kel. hossz. 163 s 168 (Greenwichtől számitva) s a déli széles-
ség 20 — 23 foka közt terjed, s egyéb szigeteken kivül még az 
u. n. fenyőfa- s loyalty-szigeteket is magában foglalja. Ez az 
egész csoport, mely ma az uj-kaledoniai ap. helynökséget ké-
pezi, 1774-ben Cook által fedeztetett fel ; távol azonban min-
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den kereskedelmi közlekedéstől s az u. n. „Barrière-szirtek" 
által hajókra nézve majdnem hozzáférhetetlen, az egész cso-
port annál kevesebb figyelemben részesült, minthogy termé-
szetes kincsekben is igen szegénynek lenni lá t szo t t ; alig-
hogy part jain időről időre egyegy kalandor kikötött , míg-
nem végre katholikus hi tküldéreink szemeiket vetették rá. 

A vidék mérsékelt t ropicus éghaj la t ta l bir, a hévmérő 
Celsius szerinti 20—28 0 közt mozog. A növényzet egyes 
vidékeken, főleg a mélyebben fekvőkben, melyek azért ned-
vesebbek, gyakran mocsárosak is, valóban nagyszerűnek 
mondható. Ot t van az óriási banánfa, (Ficus proiixa) mesz-
szire szétágazó koronájával, a drága sandelfa, a mangrove 
(Rhizophora) az ő különös, a mocsáros ta laj fölé magasra 
kiemelkedő gyökereivel, az ind eperfa, (Morus indica) mely-
nek szálaiból a kanakok valami vászonfélét készitenek, ott 
van a szépnövésü kokospálma, mely gyümölcsterhelt koroná-
j á t magasan fönt hintázza a levegőben, s mindezen szép fák 
közt és alatt nem kevésbbé szép s változatos kisebb növé-
nyek. A növényzettel azonben semmi arányban sem áll az 
állatvilág. A legnagyobb emlőseket a — patkányok képe-
zék s az u. n. röpülő eb, (Pteropus edulis), melynek szőré-
ből a bennszülöttek hoszu zsinegeket kötnek, melyek nálok 
pénz gyanánt szolgálnak, ugy hogy az ember egy bizonyos 
hoszuságu zsinegért egy ladikot kap, valamivel hoszabbért, 
egy asszonyt, sat. A madárfajok közül említendők egy tyuk-
nagyságu galambfaj, a kacsáknak egy neme, a ,Notu' (Car-
pophagus goliathus) s a furcsa ,Kagu ' (Rhynochetus j uba -
tus), mely csak it t található. Tollazata hamuszínű s vöröses 
sárga, feje szürkés, csőre vörös s igen hegyes ; szárnyai ki-
feszítve legyező alakúak, azonban nem röpülésre szolgál-
nak a különben végképen fegyvertelen madárnak, hanem 
feje védelmére, melyet veszélyben, úgyszólván, hóna alá dug. 

A bennszülöttek számát 53000 teszik. Bőrök szine 
sötét rézvörös, hajzatuk göndör, de nem pan.utszerü, mint 
egyéb törzsöknél, arczvonásaik kellt metlenek. Gyanakodók, 
megbizhat lanok és ravaszok ; de bá t rabbak s több észbeli 
képességgel bírók, mint a déli tenger egyéb benszülöttei-
nek legnagyobb része. E mellett kegyetlenek, de legborzasz-
tóbb hibájokat az emberhús utáni, legyőzhetlen vágyuk 
képezi, mely folytonos háborúknak okozója, amennyiben a 
győztes meggyilkolt ellenségét a hely szinén is felfalja, sőt 
az egyes törzsfőnökök saját alattvalóikat is megölik, csak-
hogy tivornyáikon ez utálatos eledel ne hiányozzék. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM, 
A ,Irodalmi Szemle', 1. sz. Ta r t . : Hurter, San-

ctorum P a t r u m opuscula selecta ; VII. Pius pápasága, I I . r. ; 
Tóth Mike, A nagy áldozat ; Ville-Franche, P ie IX. , sa vie, 
son histoire, son siècle. Magyarországi kath. hírlapirodalom 
s néhány jelesebb német folyóirat. Könyvészet, Vegyesek, 
hirdetések. 

= Irodalmi Értesítő, 1876, 11. sz. Ta r t . ; Arneth-
Geoffroy, Marie-Antoinet te ; Tegg : Funeral Rites (of seve-
ral nations) ; Bridgett, T h e discipline of driük ; Perin, Les 
lois de la société chrétienne ; HÙf, Nachfolge d. allerh. Her -
zens Jesu ; Stoff, Wissen u. Glauben ; Szemmenyei M., Gyász-
miseénekek ; H.M.E Das Paps t thum, in seiner allmähligen 
Entwicklung. Het t inger (Triász ) Strausz Dáv. F r . I rodalmi 
hirek és könyvészet. 

A népszerű egészségtan rövid kézikönyve. A népis-
kolák számára külföldi szerzők nyomán irta dr. Lőrinczi Fe-
rencz, budapesti gyakorló orvos. Budapest, Aigner Lajos, 
kis 8-r. 43 1. ára 30 kr. Az igen tanulságos s felette köz-O ö 
hasznú munka öt részből s egy függelékből áll, s a legfon-
tosabb irányelveket közli az egészségnek fentartására, s ha 

elvesztettük, helyreáll í tására nézve. Emlí tésre méltók szer-
zőnek utasításai a különféle balesetekben alkalmazandó rög-
töni segélyszerekre nézve is. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közokta tásügyi magyar miniszterem előter-

jesztése folytán, a nagyváradi latin szert, székeskáptalanban : 
Winterhalter Antal mesterkanonoknak a Nagy-Boldog Asz-
szonyról nevezett beheli háromkut i czimzetes apátságot ; 
Zay János mesterkanonoknak a gajdeli vagy gajdobraí 
czimzetes prépostságot, és Zeley János mesterkanonoknak a 
Szent-Is tván magyar királyról nevezett egervári czimzetes 
prépostságot adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1876. évi decz. hó 27-én. 
FERENCZ .TÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= Kalocsai érsek ö nmlga a Deák-szoborra 1000 f to t 

adományozni méltóztatott . A szatmári püspök ő mlga az 
ottani kath. tanitóképezdének karácsonyi a jándékul egy 300 
fton vett zongorát adományozott. 

— A szent-László-egyházi róm. kath. templom és sz. 
Ferencz-rendüek zárdájának felépítése javára rendezett sors-
j á t ék 1876. évi deezemberhó 30-án a budapesti m. k. lot to-
igazgatóságnál történt húzás alkalmával, a 6-ik sorozat 
820-ik sorsjegye 2000 fr tot ; a 85-ik sor. 358-ik száma 400, 
a 76-ik sor. 232-ik száma 100 ftot nyert. A többi nyertes 
szárnak 50, 30, 10, 5 ft. nyertek. A nyeremények a húzás 
u tán 8 nappal a sorsjegyek visszaadása mellett Sz.-László-
egyházán (u. p. Zala-Szent-Mihály) a zárdafőnöknél fognak 
kiadatni. Mindazon nyeremények, melyek a húzás után há-
rom hónap alatt bármi okból fel nem vétetnek, a ki tűzött 
jótékony czélra fordi t ta tnak. 

-I- A szentatya püspöki jubilaeumának illő megünnep-
lése czéljából Rómában alakult „Comitato deli' Aristocrazia 
Romana' közhirré teszi, miszerint f. é. május 21-én, mint a 
mely napon ő szentsége spoletói érsekké praeconizáltatott , 
ünnepélyes kihallgatás lesz a Vaticánban, melyben a római 
főnemesség, az olasz kathol ikus i f júság és a külföldi kül-
döttségek is részt fognak venni. ö ö 

Az ez alkalommal ő szentségének felajánlandó ado-
mányok, valamint azok, melyeket az egyes helyi bizottságok 
gyüj tendet tek, ugy azok is, melyeket az egyes küldöttségek 
magokkal hoznak, a Vaticán egyik termében ki fognak ál-
l í t tatni ; a ki e tekintetben bármi czikket Rómába küldeni 
akar, kéretik azt Altieri herczeg úrhoz — „Palazzo Altieri, 
Roma" meneszteni, hozzácsatolván a netaláni egyes adako-
zóknak részletes névjegyzékét is. 

Junius 3-án, mint a mely napon ő szentsége a Sz. P é -
terbilincseiről nevezett főegyházban püspökké szenteltetett, 
ugyanott a diszünnepély egy legközelebb kibocsátandó 
programm szerint fog megtartatni . 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, XX. Pius 
pápa számára. 

Eddig i összeg 5 ft. és 1 db. cs. k. ar. 
A nagyváradi 1. sz. megyéből 1 db. 20-frank., 11 d b 

cs. k. ar. és 264 ft. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Ugyanonnan a szent sir őreinek . . . 13 ft. — kr. 
A kath. bolgárok segélyére 11 „ 86 „ 
Az afrikai missiókra 25 „ 74 „ 
Az amerikai missiókra 3 „ 66 „ 
Sz. gyermekség-társulatának . . . . 10 „ 66 „ 
Sz. Bonifácz egyletnek 2 „ 66 „ 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel .ï ft. 
Szerkesztői Zatós.Budán 
viziváros.főutca221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMIXCZHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kír. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai l 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 17. 5. I. Félév, 1877. 

Ttirialom. Az öngyilkosságról szóló tanok. — A párisi katholikus könyvészeti társulat. — Voltak-e keresztények 
Pompejiben?— Egyházi tudósítások: Pest. A katholikus iskolaügy szervezése. Bécs. A lelkészkedő papság anyagi hely-
zetének javitása. Berlin. A temető s a kegyurak kérdése; Ledochowski bib. levele sat. Missiói tudósítások. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

Az öngyilkosságról szóló tanok. 
(Folytatás.) 

Váljon még mire volna szükségünk, hogy az Isten 
akaratában való megnyugvás parancsában egyszersmind 
az öngyilkosság kétségbevonhatlan tilalmát fölismerjük ? 
Az Üdvözítőnek minden ily parancsát egyút ta l az 
öngyilkosság, a legnagyobb türelmetlenség kárhoz-
ta tásaként üdvözölhetjük. Az Üdvözítő a Gondvi-
selésben való megnyugvást parancsol ja ; az öngyil-
kos a Gondviselésnek gátakat emel, hadat üzen. Ezt 
nem szabad szem elöl tévesztenünk. 

Ezek után tehát legyen szabad Preux-hez és 
társaihoz egy őszinte kérdést intéznünk. Szükség 
volna-e arra, hogy Jézus az öngyilkosságot nyil t 
szavakkal kárhoztassa ? Mikor szolgáltatott a gya-
korlat i élet okot a hiedelemre, hogy öngyilkossá 
lett ama hivő, ki Jézusnak ér intet t tanai t rendület-
len hűséggel tiszteié, a kereszténység szellemében 
folytatá életét, a Jézus ál tal törekvéseink czéljául 
kitűzött magasztos erényességet lankadatlan buz-
galommal valós i tá? Vagy nem bizonyitja-e a sta-
tistika is, hogy az öngyilkosságok száma bizonyos 
népnél ép oly arányban csökken, amily arányban 
emelkedik nála a Jézus tanai i ránt táplá l t tisztelet, 
a kereszténység tisztán megőrzött szelleme ? Mihelyt 
va lakié bűnre vetemedik, már nem val lhat ja magát 
Jézus igaz hívőjének; annak élete már nem tükrözi 
vissza Jézus e magasztos tana i t ; annak akarata 
elfajult , és a kereszténység szellemével harczra 
kelt. Vagy nem erősiti-e meg ez igazságot a közvéle-
mény is? Váljon a népérzület nem hajlandó-e az ön-
gyilkosságot menteni, illetőleg betudás alá nem 
eső cselekedetnek tekinteni oly egyednél, ki ál lan-
dóan hü maradván a keresztény elvekhez, Jézusnak 
eme tanait lelkiismeretes szigorral te l jes í te t te? Nem 
hajlandó-e a sokaság a j ámbor életű egyednél az 

öngyilkosságot a magánkiviiliség ál lapotával kap-
csolatba hozni, miután előre meg volt győződve 
arról, hogy a Jézus tanainak őszinte elfogadása s 
valósítása egyszersmind azonos az öngyilkosság-
nak kárhoztatásával, és ez Isten, emberek, és ön-
maga elleni bűnnek öntudatos elkövetését lehetet-
lenné teszi? Vagy nem ezt bizonyitja-e az egyház 
gyengéd és emberszerető el járása is, midőn a val-
lásos és Jézus tanaihoz rendület lenül ragaszkodó 
hívőről, ha ez netalán öngyilkossággal fejezné be 
életét, fölteszi, hogy e tettet öntudat lan, azaz beszá-
mítás alá nem eső ál lapotban követte el? Valóban, 
ki mint Jézus rendületlen hivője él, nem tetőzheti 
dicsőséges életét oly ru t halállal, melyre csak Jé -
zus ellene vetemedhetik. Az öngyilkosnak előbb 
kell Jézussal szakitani, mielőtt önélete fonalát erő-
szakosan szétszakítaná. Egy Hellwald, ') ki Jézus-
nak csak művelődéstörténeti szempontból tulajdo-
nit fontosságot, bevallja, hogy a kereszténység az 
öngyilkosságot nemcsak kárhoztatta, hanem épen 
ezáltal az ókór világnézletére homályt bori t ; és 
Preux mégsem vonakodik ezt tagadni ! 

Mit szóljunk tehát ama tudósokról (?), kik 
mégis ál l i t ják, hogy Krisztus tana némely esetben 
szabadságot ad az embernek önéletének erőszakos 
lerontására? Nem azt inondják-e ők ezzel, hogy Jé-
zus a legrutabb bűnök egyikének t i tkos kibúvó 
a j tó t biztosí tot t ; nem követnek-e el merényletet az 
ész, a közvélemény és a természet ellen ? Igy csak 
a hitetlenség, rosz akarat, őrül tség érvelhet. Hol 
van az összhang ez örült áll í tás és ama tan között, 
melynek isteni alkotója igy szólott : , A ki fel nem 
veszi keresztjét és nem követ engem, nem méltó 
hozzám;" 2) „Vegyétek rátok az én igámat és tanul-

Culturyeschichte. i. h. 435 lap. 
") Mát. X , 38. — X V I , 24. Luk. IX , 23. X I V , 

5 
27. 
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já tok tőlem." 3) Jézus tana nem elcsüggedésre, hanem 
a szenvedések békés elviselésére n y ú j t ösztönt. Jézus 
nem tani tot t a földi élethez való határ talan ragasz-
kodásra, sem ennek közönyös és rideg megutálá-
sára, lerontására, hanem az arany középút megőr-
zésére, mely az élet feladatának helyes felismerésé-
ben és megoldásában áll. 

E vezérelv lép közvetlenül előtérbe az apostolok 
tanaiban is. 

Sz. Pál az élet terhei alatt felsóhajtván, vágya 
támad a halál, és igy az örök boldogság u t á n ; de 
életben akar maradni, hogy kötelességét teljesítse, 
apostoli hivatásának megfeleljen.4) „Kívánok elválni 
és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, de megmarad-
nom a testben szükséges tiértetek."5) 

Pál és Szilás a tömlöczben éjfélkor imádkoz-
nak. Hirtelen nagy földrengés támad, a tömlöcz 
alapjai megrendülnek, az ajtók felnyilnak, a bilin-
csek a foglyokról lehullanak. A börtönőr álmából 
felriad és a felnyílt a j tókra tekintvén, félelem szállja 
meg öt, hogy a foglyok megszöktek. Rögtön ki-
rán t ja ka rd já t és megakar ja magát ölni. De Pál 
megakadályozza őt e felkiál tással : „semmi roszat ne 
tégy mag adnak. " 6) 

Pálnak ezen szavai nagy véleményeltérést szül-
t ek : „Közülünk senki sem él magának és senki sem hal 
magának ; mivel, ha élünk, az Urnák élünk ; lia megha-
lunk, az Urnák halunk meg ; tehát akár élünk, akár ha-
lunk, az Uréi vagyunk7) E szavak értelme kétség-
telenül ez: mi mindenünket az Urnák köszönjük; 
életünk és halálunk felett az Ur rendelkezik. Rosen-
müller és mások ugy vélekednek, hogy e szavak er-
kölcsi érteményben veendők, és itt nem physikai, 
hanem erkölcsi halál t és életet kell elfogadnunk. 
Michaelis nevetségesnek itéli el azok eljárását , kik 
e helyet az öngyilkosságra vonatkoztat ják. De két-
séget sem szenvedhet, hogy itt az „élet" és „halál'-1 

szavak alatt nemcsak erkölcsi, hanem természeti 
„életet" és „halált11 is kell értenünk. Igaz ugyan, 
hogy sz. Pá l i t t nem gondolt épen az öngyilkosság 
bűnére, azonban mi Stäudl innel 8 ) erre is alkalmaz-
ta t juk e helyet. Az összefüggésből kiderül, hogy 
sz. Pál a keresztényeket mások hibáinak megítélé-
sétől v i ssza tar t ja ; mert felettük még egy hatalma-
sabb biró létezik, kinek életük és halálukban egy-
aránt vannak alávetve. Ha e szavakat ily szempont-
ból fogjuk fel, az öngyilkosság bűnére is alkalmaz-

3) Mát. X I , 29. — 4) Ständlin. i. h. 89. lap. — 5) Fi-
inp. I, 23, 24. — 6) Apóst, cselck. X V I , 2 5 - 2 9 . — •) Rom. 

X I V , 7 - 8 . - 8) I. h. 9 0 - 9 3 . lap. 

hatók. Ha Isten valóban életünk Ura, ha ő életünk-
nek bizonyos czélt tűzött ki, akkor mi ezzel önké-
nyesen nem rendelkezünk. 

Sz. Pálnak van más helye is, melyet bár a tár-
gyunkat tüzetesebben tárgyaló tudósok egyike sem 
mélta tot t figyelemre, mi itt mégis megemlí t jük, 
mert ez már sz. Ágoston idejében különös kételyt 
ébresztett Donatus áldozárban. Ez utóbbi, mint 
Ágoston 9) leveléből kivehető, öngyilkossági kísér-
letet követett el, melyet sz. Pálnak következő sza-
vaiból iparkodott indokolni : „Oszszam el bár a 
szegények táplálására minden vagyonomat, és ad-
jam át testemet, ugy hogy égjek, ha szeretetem 
nincs: mitsem használ nekem." 10) Donatus ezt igy 
ér telmezte: valamint helyes, jó cselekedet a szegé-
nyek felsegélyezése, ha a szeretettel van összekötve, 
s enélkül semmit sem é r ; épugy jó cselekedetnek 
tekintendő önéletünk lerontása is, ha ezt szeretet-
ből teszszük. Első pi l lanatra lá that juk, hogy e meg-
döbbentöleg téves felfogás a sz. irás eme szavainak 
félremagyarázásából ered. Sz. Ágoston teljesen 
megdönti ez alaptalan érvelést. E kifejezés : „ad-
jam át testemet, ugy hogy égjek", nem azt jelenti, 
hogy üldöztetésünkben testünket a tiizbe vessük, 
hanem, hogy választásunkra bocsáttatván vagy va-
lami roszat cselekedni, vagy valami roszat szen-
vedni, készebbek legyünk a roszat szenvedni, mint-
sem ezt cselekedni. Tehát ugy ad juk át testünket 
üldözőink hatalmába, mint ezt Dániel társai tették, 
kiket bálványimádásra akartak kényszeríteni, s 
azzal fenyegették, hogy ellenkező esetben tűzbe ve-
tik őket. Ok a bálványt imádni vonakodtak és tűzre 
dobattak. Ámbár tehát ők magukat tűzbe nem ve-
tették, a sz. irás mégis ugyanazon szavakat alkal-
mazza. " ) Ezek után sz. Ágoston e kérdést intézi 
Donatushoz: „És váljon azt hiszed-e, hogy használsz 
magadnak valamit, ha megsemmisíted magad ? " ) 
Hiszen épen e szeretet sem enged minket elveszni ; 
a ki tehát magát megöli, szeretete sem lehet". 

Az apostolok általában oly tanokat hirdetnek, 
melyek az öngyilkosság egyetlen indokát sem en-
gedik meg. A földi bajokat , melyek a pogány világ-
ban oly sok öngyilkosságot szültek, viszonyba állít-
ják az örök boldogsággal és kijelentik, hogy azok 

9) Ad I 'onat. Epist. C L X X I I I . n. 5. et 6. — 10) A la-
tin textusban világosabb e kétes hely : Etsi tradidero corpus 
meum ut ardeam. Cor. X I I I , 3. — u ) Kézbe adták testeiket 
— tradiderunt corpora sua. Dan. I I I . 95. — 12) A d istam 
charitatem vocaris, ab ista charitate perire non sineris et 
putas tibi aliquid prodesse, sit te ipse praecipites in interi-
tum, cum tibi nihil prodesset, etiamsi alter te occideret cha-
ritatis inimicum. Epist. cad. n. 6. 
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végtelenül csekélyebbek az utóbbihoz képest. „Azt állitotn, 
hogy nem méltók a jelen idei szenvedések a jövendő dicső-
ségre, mely bennünk ki fog jelentetni " 13) Ok a szenvedése-
ket békés szivvel fogadják, mert „az Istent szeretőknek min-
den javokra szolgál." 14) Minden csapás, nyomorúság, fá j -
dalom nyugodt elviselése csak az örökélet elnyerésére szol-
gáló alkalom. Boldognak nevezik az igazságért szenve-O ö Ö O 
dőt,15) a kísértést kiállót, mert, ha hűnek találtatik, elnyeri 
az élet koronáját. 6) Örömii.el kell fogadnunk az élet viszon-
tagságai t ; mert ezek az erkölcsi tökély magasabb fokára 
emelnek minket.17) Vigaszt lelnek a sanyaruságokat szenve-
dők, mert ezek Isten szeretetéről tanúskodnak. „Mert a kit 
szeret az Ur , megsanyargatja." 1S) „Minden fenyiték most 
ugyan nem látszik örömre szolgálni, hanem szomorúságra; 
azután pedig az igazság megnyugtató gyümölcsét adja meg 
az általa gyakorlottaknak." 19) Es mindezekhez, hogy a 
csüggedés és kislelkűség veszélyeit elháritsák, hangsúlyoz-
zák : „Isten nem hagy titeket azonfelül, mit elviselhettek, 
sőt a kísértettel erőt is szerez, hogy elviselhessétek.20) 

Az egész uj szövetségben csak Júdás öngyilkosságá-
ról tétetik emlités. „Ugyanez telket szerzett a gonoszság 
béréből, és felakasztván magát ketté hasadt, és minden bele 
kiömlött." 21) A sz. történetíró elkomorult lélekkel irta e 
sorokat és bár e rút cselekedetről semmi egyéni megjegy-
zést sem közöl, mégis sejteti velünk, hogy a bűnök öngyil-
kosságra vezethetnek,22) 

Ennyi fenséges eszme csak az Üdvözítő tanainak hű 
visszatükrözésében lelhető fel. Mindezen tanok az öngyil-
kosság közvetett, de félreismerhetlen kárhoztatását rejtik 
magukban, mert mindazon tényezők elitélését és ellensúlyo-
zását vették czélba, melyek az öngyilkosság iszonyú bűné-
nek bő forrását szokták képezni. 

Mig azonban Jézus és az apostolok tanaiban az ön-
gyilkosság kárhoztatását észleljük; addig azoknak magasz-
tosjellemvonását képezi az önfeláldozás, melynek indoka a 
magasabb rendű erkölcsi eszmék megvédése és megőrzése. o o o 
A pogány kor is szolgáltatja a látszólagos önmegtagadás, az 
önfeláldozás példáit, de ezek többnyire téves bölcsészeti 
felfogással vannak összeforrasztva. Az őskor bölcsei a lelki 
erő nagyságát sokszor keresték az érzéketlenségben, mely-
lyel az élet örömei, a halál fájdalmai iránt viseltettek. Mi-
nél nyugodtabban tűrte a bölcs az önkényt elvállalt gyöt-
relmeket, annál jogosultabb volt igénye kortársainak elis-
merésére. De itt háttérbe volt szorítva az erény fogalma, a 
czél szentsége ; mert az Önfeláldozást csak nagyon ritkán 
tekintették a magasztosabb eszmék követelményének. Sőt 
ennek indokát többnyire képezte az életuntság, a kevélység 
ingere, a dicsőitett öngyilkosok példáinak követése, az elő-
dök által utódjaikra átszármaztatott bűnös szokásnak befo-
lyása, melylyel szakítani képesek nem voltak. Az ily önfel-
áldozást dicsőítenünk nem szabad, mert ez nem egyéb ön-
gyilkosságnál, az összes emberi kötelmek megvetésénél. J é -
zus az önfeláldozás fogalmát az emberi rendeltetés eszmé-
jével hozta kapcsolatba. 

Az erkölcsi kötelmek teljesítése nagyobb jó a földi 
">) Bom. VIII, 18. — U. o. 28. - '») I. Péter. III, 14. - Ja-

kab. I, 12. — " ) Jakab. I, 2—4. — l8) Zsidók. XII, 6. - 1!l) U. o. 11. — 
«>) Korinth X. 13. — 21) Apóst. cselek. I, 18. Mát. XXVIII, 5. -
") Stüudlin. i. h. 95. lap. 

életnél; azért ezt amannak alá kell rendelni. Az erkölcsi 
kötelmek elmulasztása tilos még akkor is, ha életünket ve-
szélyeztetjük ; inkább a halált kell elfogadni, mintsem azo-
kat megszegni, vagy rendeltetésünknek meg nem felelni.23) 
Azonban az önfentartás törvényét sem szabad szem elől té-
vesztenünk. A veszélyt keresnünk nem szabad, sőt köteles-
ségünk ezt jogos és méltányos eszközök segélyével elháríta-
nunk. Az Üdvözítő igy szólt tanítványaihoz: „Mikor pedig 
üldöznek titeket egyik városban, fussatok a másikba."24) 
Hiszen, mint szent Ágoston helyesen megjegyzi,25) azt is 
mondhatta volna nekik, hogy öljék meg magukat, nehogy 
üldözőik kezébe jussanak. Ha tehát Ő nem parancsolta, 
sem erre őket nem tanitotta, hogy övéi életök kötelékeit 
erőszakosan felbontsák ; bármikép erőlködjenek is az elfo-
gultak, bizonyos, hogy ezt az egy igaz Isten tisztelőinek 
tenniök nem szabad. Sőt ő előre mondta halálát, és mégis 
Júdást iparkodik visszatartani gonosz szándéka végrehajtá-
sától. Este a városon kivül egy félreeső helyre vonul, hogy 
ellenségeinek tekintetét kikerülje ; a törvényszék előtt védi 
magát, szóval mindent elkövet, mit az önfentartás törvénye 
neki parancsol.28) Mindezek után végre nem riad vissza attól, 
mit előre tudott, mi végett a földön megjelent és a legszebb 
példát adja az emberiségnek annak tanuságául : hogy az em-
bernek némely esetben nemcsak joga, hanem kötelessége is 
önmagát feláldozni. „A jó pásztor életét adja juhaiért ."2 7) 
„Senki sem veszi el tőlem (az életet), hanem én teszem le 
azt magamtól."5 8) Azért irta róla sz. Pál : „Ki önmagát 
adta érettünk." 29) Sz. János pedig : „Abból ismertük meg 
az Isten szeretetét, hogy ő életét adta miérettünk." 30) A 
szeretet legkétségtelenebb jele az, midőn szükség esetén 
nemcsak vagyonunkat, egészségünk-, hírnevünk- és becsüle-
tünket áldozzuk fel azokért, kiket szeretünk, hanem min-
denünket, még életünket is. „Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint ha valaki az ő életét adja barátiért." 31) A 
szeretetnek e tiszta önzetlen érzetét sürgeti tanítványainak 
és hívőinek részéről is. „Aki életét meg akarja tartani, el-
veszti azt ; a ki pedig életét elveszti érettem és az evange-
liomért, megmenti azt."32) 

Az ily értelemben vett önfeláldozás a legszebb erények 
egyike, mert indokát a felsőbbrendű kötelmek teljesítése-, a 
legszentebb jogok megőrzésében lelvén, a legszigorúbb er-
kölcstan, a legrészletezőbb bölcsészet ítélőszéke előtt habo-
zás nélkül megjelenhet, hogy az elismerés és tisztelet igéit 
hallhassa. Jézus ily szempontból fogván fel isteni küldeté-
sének kötelességszerű erejét, fóldi életét, a test életét az 
emberiség lelki üdvének rendelvén alá, végre a legmagasz-O ' o o o 
tosabb önfeláldozással tetőzte be örök üdvünket biztosító, 
földi munkálkodását. Leonidas a görögökért adta életét, és 
nem érdemelte-e ki ez által az utókor bámulatát és tisztele-
tét? Zrinyi a magyarokéi-; halt meg, és hol van a honfi, ki 
őt ezért magasztalni vonakodnék? Jézus az emberiségért és O o 
ennek javára áldozta fel önmagát, tehát mennyivel inkább 
múlja főiül az előbbi erények nagyságát ! A hitetlenség el-
borzadt az önmegtagadás e lebilincselő látványán, és hogy 
felvert lelkiismerete nyugalmát biztosítsa, meg akarta fosz-

Máté. X. 3 2 - 3 3 . — 24) U. o. 23. — ï5) De civ. Dei. Lib. I . c. 
22. «) Stäudl. i. h. 96. lap. - " ) Ján. X, 11. — 28) U. o. 18 - 2a) Tit. 
I I , 14. — so) Lev. III , 16. — 3I) Ján XV, 13. — 32) Márk. VIII, 35. -
Mát. X, 39. - Luk. XVII, 33. - Ján. XII, 25. 
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tani Jézus halálát dicsfényétől, az emberiség történelmében 
e páratlan erényt le akarta taszítani a tökély magaslatáról 
a bűnök mocsarába. Vagy mi czélja lehetett Mirabeau ka-
ján rágalma, őrült vádjának, hogy Jézus öngyilkos volt ? 83) 
Aki ily botrányt szül a bölcsészet terén és az erkölcsi világ-
ban, már annyira sülyedt, hogy roszakaratában az alvilág 
elkárhozottainak rakonczátlanságával versenyezhet. 

Jézus az önfeláldozás magasztos eszméjének meghatá-
rozásában is a legbiztosabb tájékoztatásra képesit, mert ő 
itt is érzéki tapasztalatunk alá eső példájával, eszünk és 
szivünkre ható tanával világosított fel minket. A keresz-
ténység e tekintetben is a valódi elveket alapította meg, me-
lyek még most is a legáldásosabb befolyást gyakorolják az 
emberiségre. Valamint Jézus minden egyéb, ugy ezen tanát 
sem hagyta érintetlenül az emberi gyarlóság ; sőt az embe-
riség történelme számos, gyászos példát nyújt, mily fékte-
len ábrándozássá alacsonyították, és megdöbbentő ferde-
ségekkel homályosították el ezt időközönkint az emberek. 
Mi feladatunkká tettük részletenkint előterjeszteni mind-
azon mozzanatokat, melyeken a kereszténységnek az öngyil-
kosságra vonatkozó tanai átmentek. Látni fogjuk egyrészt, 
mint iparkodtak Jézus hű követői az öngyilkosság tanát 
az anyaszentegyház szellemével egyöntetűségbe hozni és fej-
leszteni ; másrészt figyelmünket ki fogjuk terjeszteni mind-
azon visszásságokra, melyek a kereszténység korszakában 
keletkezvén, egyesek vagy egész felekezetek részéről párto-
lásnak örvendettek. Szóval az előbbi fejezetekhez hi ven ra-
gaszkodván meg fogjuk világítani az egyház keblében és 
ezen kívül megfogamzott tanokat. 

A párisi katholikus könyvészeti társulat. 
(Vége.) 

A társulat jövedelmét három forrásból meríti : 1) A 
tiszteletbeli tagok egyszer-mindenkori 100 f r ank ja ; 2) a 
tiszteletbeli s levelező tagok évi 10 franknyi j á ru léka : 3) a 
Polybiblion előfizetési ára 20 fr. (A tagok 14 frankért kap-
ják meg.) 

Folyó évi májusig a társulat 1700 taggal bírt, kik 
közöl 500 tiszteleti tag. A levelező tagok többnyire fran-
cziák, vannak azonban levelező tagok Algier, Angolhon, 
Ausztria, Bajorország, Belgium, Canada, Spanyolország, 
Éjszak-Amerika, Olaszország, Peru, Portugallia, Poroszor-
szág, Oroszország és Svajczban is. 

A társulat jelenlegi elnöke : de Beaucourt, alelnökei: 
de Barbarey és de Puymaigre gróf ; t i tkára : vicomte René 
de Saint-Mauris ; könyvtárnoka : vicomte H. de Luçay ; pénz-
tárnoka: Le Comte. A könyvtár 120 franczia s körülbelül 
ugyanannyi külföldi folyóirattal és lappal rendelkezik. 

Nem lesz érdektelen a Polybiblion tartalmát is részle-
tesen megismertetni. Emlitém már, hogy e könyvészeti lap 
az irodalom minden szakát felkarolja. De lássuk sorban : 

a) a hittudományi szakból : Van Steenliiste, Comment, 
in evang. sec. Matth, (megismertette Martinov atya) ; Wil-

33) Le Messie ou le Als des Dieu des chretieus, s'il est vrai, soit 
mort de son plein gré, fut évidemment un suicid. On en peut dire autant 
d'un grand nombre de martiis, qui se sont volontairement présentés au 
supplice, ainsi que des penitens qui se sont fait un mérite de se détruire 
peu a peu. Syst. de la nature. Lond. 1770 ch. XlV. p. 307. — Még erre 
visszatérünk. 

mers, Cours de Religion, (Mary ) ; Horlez, Averta és Gio-
vanni, Scritti apologetici (Puymaigre) ; Clauzel, Le tr iom-
phe du Christ és Cooper Egypt and the Pentateuch, to-
vábbá Weddingen, Les éléments raisonnés de la Religion 
(Beurlier) stb. stb. 

b) a jogtudományi szakból: Puton, Mannel de législa-
tion forestière (Albrier) ; Ilousay, Le droit municipal 
(Terrât) ; Ploeque, De Cours d'eaux navigables et flottables 
(Richecour) stb. stb. 

c) A bölcsészet, természettudományok, orvostan és 
művészet köréből : Meunier, Cours de Géologie des envi-
rons de Paris (Fournier) ; — Ferrand, Traité de thérapeu-
tique médicale (Fournier) ; — Mérie, La morale et l 'athéis-
me contemporain (Boissin) ; — Gotti, Vita di Michelangelo 
Bounarotti (Puymaigre) ; Bertlielot, La Synthèse chimique 
(Lefebvre) ; — Venturoli, Del materialismo e panteismo 
nelle scienze naturali (Couture) ; — Lemoine, L 'habitude et 
l'instinct (Couture) ; — Bertrand, Essai sur l'intempérance 
(Senneville) ; — Molloy, Géologie et Révélation stb. stb. 

d) Szépirodalom, nyelvészet, életrajzok, utleirás stb. 
Lamartin, Correspondance ; — Ward, A history of english 
dramatic Li terature to the death of Queen Anne (Saint-
Albin) ; — Rigollat, Frédéric II , philosophe (Saint-Albin) ; 
Durando, Lettere inedite di Silvio Pellico al suo fratello 
Luigi (Puymaigre); — Jidien, Voyage au pays de Babel 
(Benorty) ; — Kamband, La Russie épique (Puymaigre) ; 
Armstrong, The tragedy of Israel, stb. stb. 

e) Történelem : Sehiveinfurt, Le Cour de l 'Afrique 
(Charencey) ; — Taine, Les origines de la France contem-
poraine (Rocheterie) ; — Jannet, Les États-Unis (Demo-
lins) ; — Van Bemmel, Pat r ia belgica (Ceneneer) ; — An-
cessi, L 'Egypte et Moise (Beuvray) ; — Lavisse, É tude sur 
l'une des origines de la monarchie prussienne (Bernon) ; — 
Smith, The Chaldean account of Genesis (Meson) ; — Thiel-
mann,Streifzüge im Kaukasus (Martin) ; — Tondini, Le pope 
de Rome etc. (Pierling) ; — Mommsen, Histoire de la Mon-
narchie romaine (Schwab.) stb. 

A Polybiblion „Chronique" czimü rovatában külön-
féle, de igen érdekes irodalmi apróságok fordulnak elő, p. 
jelentések különféle akadémiák működéséről, halálesetek, 
kiadatlan pecsétek közlése, Indexbe tett könyvek jegyzéke, 
könyvtárak ismertetése (p. az északamerikai könyvtáraké) 
„La presse périodique en I tal ie ; La bibliográfia Siciliana; 
Bibliothèque nationale; L'histoire de la presse périodique 
en Hongrie stb. 

Ezekből látszik, mennyire érdemes e párisi katholikus 
könyvészeti társulat minden tekintetben arra, hogy az iro-
dalom iránt érdeklődők világszerte támogassák. 

Voltak-e keresztények Pompejiben ? 
(Folytatás.) 

Nézzük már egy kissé tovább, ugyanazon szobában, 
melyben az eddig tárgyalt falirat találtatott. Rossi nagy 
szobának mondja (stanza spatiosa) ; Zangemeister azt mondja, 
hogy a ,vico del balcone pensile' nevű utcza 22. számú há-
zának (casa dei cristiani) atriuma volt. Elég az hozzá, 
hogy ugyanezen helyen, néhány lépéssel odább ezen felira-
tot találjuk : 
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M V L V S H I C M V S C I I L L A S D O C V I T . 
Meglehet már most, hogy az egész semmi egyéb, mint 

egyike azon kétértelmű élczeknek, minők százával lepik 
Pompeji falait ; — tekintve azonban, hogy ugyanazon szo-
bában találtatik, amelyben az előbbeni is volt, mely kétség-
bevonhatlanul gúnyos megjegyzést tartalmaz a kereszté-
nyekre vonatkozólag, talán nem lesz felesleges, e feliratot is 
részletesb figyelemre méltatni. ,Muscéllas' még kicsinylőbb 
kifejezés, mint akár a ,musculas' is lett volna, ugy hogy a ,mu-
lus'-nak igen csekély szerű auditóriuma volt. Tud juk pedig 
mennyi tárgyat szünteleni gúnyra szolgáltatott a pogá-
nyoknak azon ráfogás, hogy az evangéliumnak hirdetői a 
műveletlen nép s a hiszékeny asszonykák közül szedik hall-
gatóikat és hiveiket; — „qui de ultima faece collectis itn-
peritioribus et mulieribus credulis, sexus sui facilitate laben-
tibus, plebem profanae coniurationis instituunt." — 1Minuc. 
Fel. Oct. V I I I . cf. Lucián. De morte Peregrini c. 11 s k. 

De m i a t a n i t ó ,mulus'-t illeti, kinek ne jutna itt eszébe 
Onokoites, a keresztényeknek állitólagos istene, kit Tertullián, 
— Apol. 16. — ekként ir le: „Deus Christianorum Onokoi-
tes. Is erat auribus asiniis, altero pede ungulatus, librum 
gestans et togatus." A könyv és a toga ezt az Onokoitest is 
mint valamely tan hirdetőjének mutat ja be. 

Egyik további commentárt, hogy igy mondjuk, a mi 
feliratunkhoz egy művésziesen vésett kő szolgáltat, mely 
szintén az Onokoitest ábrázolja. Először Stefanoni szólt 
róla : „Geinmae antiquae, sculptae, collectae et illustratae" 
czimü művében, Venet. 1646, Tab. X X X ; legújabban 
Krausz is, „Das Spottcrucifix vom Palatin," ki tüzetesen 
bebizonyítja, hogy e véset csakugyan az Onokoitest ábrá-
zolja. Látunk pedig egy, hátulsó két lábán álló szamarat, ki 
bölcsészi köpenybe burkolva, két előtte álló személyhez 
szól. Első jobbik lábát egész a körömig a palliumba elrejti, 
másikát pedig, mint a szónokok tenni szokták, hallgatósága 
felé terjeszti ki, mely felé fejét is, kissé előre hajolva, for-
ditja. Az előtte állóknak egyike ugylátszik férfiú, másika 
asszony ; amaz áll, emez padon ül, mindketten tisztelettel-
jes magoktartással, szemlátomást ajtatosan, vagy legalább 
nagy feszültséggel hallgatnak a tanitó szavára ; az asszony, 
mintegy imádkozva, kezeit melle felett összekulcsolva tartja. 
Kepzelhető-e megfelelőbb kép a mi faliratunkhoz, mint ez 
a vésett kő ? 

Végre megemlíthetjük itt az ismeretes u. n. palatin-
hegyi gunyfeszületet is. 1856-ban egy szoba ásatott fel a 
Palatin hegyén, Rómában, melynek egyik fala, a vakolatba 
bele karczolva, igen furcsa rajzot mutatott. Állott ezen, 
eléggé durván kivitt rajz vagy kép egy T alakú keresztre 
feszitett emberi alakból, ló- vagy szamárfejjel, mely, mivel 
első pillanatra elárulja, hogy a keresztény feszületnek ki-
gunyolása akar lenni, ,gunyfeszület --nek is neveztetik. A fel-
feszitett alak fejét kissé felfelé s balra tartja, előtte egy 
másik, szintoly durván rajzolt alak áll, mely őt imádni lát-
szik ; mellette s alatta egy görög felirat áll, melyet Garucci, 
ki az egészet először tette közzé, meg is fej tet t olyképen : 
„Alexamenos imádja Istenét" ; — a felfeszitett alakban már 
Garucci az Onokoitest látta, s véleményét azóta a régészek 
ellentmondás nélkül magokévá tették. 

Nem tartozik ide, azon nevetséges de gonosz ráfogás 

keletkezéséről beszélni, hogy a keresztények szamár-imá-
dást űznek ; legyen elég megemlíteni, hogy ezt legelőbb a 
zsidókról mesélték, kiktől aztán e rágalom a keresztényekre 
is, mint ,zsidó felekezetre' vitetett át, s egészen a 3. századig 
fentartotta magát, miről többi közt Tacitus, Hist. V. 5 és 
Tertullián Apol. 16 is tanúbizonyságot tehetnek. 

Már most pedig tegyük hozzá még az eddigiekből a 
végkövetkeztetést : 

Ha Pompejiben, egy oly szobában, melynek egyik fa-
lán egy kétségenkivül a keresztények ellen intézett gunyira-
tot találtunk, néhány lépésnyire tovább azt találjuk fel irva: 
„Itt a szamár kis legyeket tanított", s ha továbbá az imént 
leirt gunyképeket is szem előtt tart juk, váljon tulmerész-e 
ebbeli következtetésünk, hogy ez utóbbi irat azt jelzi, mi-
szerint itten a keresztényeknek valamely gyülekezési helye volt, 
melynek felfedezése a pogányoknak alkalmul szolgált, él-
czeskedő tehetségöket ily léha nyilatkozatokban napfényre 
hozni ? . . . . 

De ne fejezzük be következtetéseinket, hanem nézzük 
ugyané szobának egy harmadik faliratát : 

Közvetlenül az előbbeni felirat mellett áll emez : 
M I I N D A X V I I R A C I V B I Q V I I S A L V T I I 

és felette : M I I N D A X V I I R A C I S A L V T I I (mendax ve-
raci salutem) ; sőt ugyanezen mondat, ugyanazon kéz által 
megkezdve, még két helyen látható ott ; de egyik helyen 
sincs befejezve. A „mendax" s „vcrax" közti elléntét oly 
feltűnő, hogy mindenki belátja, miszerint a szembesítés 
8zántszándékosan történt, s pedig gúnyos czélzattal oly-
képen, hogy a ,mendax' a gúnyoló, a ,verax' pedig a ki-
gúnyolt. Minthogy pedig a kereszténységnek hirdetői, mint 
Annak hirnökei, qui est vita, Veritas et vita, kötelességük-
nek tárták s mondák, az igazságot mindenütt — ubique — 
hirdetni, mely igazság az absolute legtökéletesebb, szemben 
a bálványimádásban megtestesült hazugsággal és tévelylyel : 
azért a „Mendax veraci salutem11 gunyképen igen jól illik 
e bálványok egyik tisztelőjének vagy akár valamely 
skepticusnak is szájába, főleg oly helyen, hol amaz igaz-
ságnak1 egyegy hirnöke hallgatóságához szólt. Ha továbbá 
meggondoljuk, hogy magok a zsidók, hizelegve, a , Verax' 
szóval illetik az Urat, — „Magister scimus, quia verax 
es" . . . Matth. X X I I , 16 és Márk X I I , 14; — s hogy más 
alkalommal az Ur, igazságos haragra lobbanva, hazugoknak 
mondja őket; „Si dixero, quia non scio eum, (Patrem) ero 
similis Vobis, mendax, Ján, VII I , 55 ; — akkor sem mon-
dunk talán sokat, ha felteszszük, hogy mindkét felirat zsidó 
kéztől származik, annál is inkább ; mert Just inus ut ján tud-
juk, — Diai. c. Tryph. 17 ; — hogy a zsidók, amint az apos-
tolok az evangéliumot hirdetni kezdték, válogatott férfiakat 
szétküldtek az egész világban, hogy mindenféle rágalmakat 
terjeszszenek a keresztények ellen. Ha tehát ,e felekezetnek' 
(Ap. Csel. X X V I I I , 22) mindenütt ellenmondatott a zsina-
gógákban, miért ne Pompejiben is? (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
lJest, január 16-án A k a t h o l i k u s i s k o l a ü g y 

s z e r v e z é s e . Most, midőn a nm. püspöki kar megállapo-
dásai kath. tanügyünk szervezése ügyében e lapok hasáb-
jain napvilágot láttak, eljöttnek lát juk mi is az időt, hogy 
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vonatkozással a mondott megállapodásokra figyelmeztes-
sünk azon általános momentumokra, melyek e megállapo-
dásokkal szoros összefüggésben állanak és általános megsziv-
lelést érdemelnek. 

Az első, mi figyelmünket önkénytelenül is magára 
vonja, a tény, bogy a nm. püspöki kar az 1868-ki népneve-
lési törvény azon szabványának, mely az iskolaszékek fel-
állítását elrendeli, legújabb határozataival érvényt szerez, 
a katholikus iskolákat az állami iskolákkal egyenlően szer-
vezi és evvel tényleg bebizonyítja, hogy a kath. egyház, 
távol attól, hogy összeütközést keresne az állammal, távol 
attól, hogy az összeütközésben örömét találná, kész az ál-
lami törvényhozás szabványait érvényesiteni ott, hol azok a 
kath. egyház elveibe nem ütköznek, kész vele együtt haladni, 
miß- tőle az állam elvi áldozatot nem követel. ö 

E tényt constatálni és államférfiainknak megszivlelé-
8Ül figyelmükbe ajánlani nem felesleges napjainkban, sőt 
szükséges ; mert tagadják bár, vagy sem, az a tényeken mit 
sem változtat : a modern állam, tehát a mienk is, elvi harczot 
folytat a kath. egyház ellen. Azt akarja, hogy az egyház 
elvi concessiókat tegyen neki, s ha ezt az egyház nem 
teszi, amint nem is teheti, akkor kész az állam a váddal, 
hogy az ő jogait az egyház tiszteletben nem tart ja és erő-
szakhoz nyúlva azt állítja, hogy kétségbevont jogait gya-
korolja. Ismételjük, hogy a püspöki karnak készsége, mely-
lyel a 68-ki törvény rendelkezését elfogadta, megérdemli 
állami irányadó köreink komoly megfontolását, megérdemli, 
még mielőtt kedvük jönne megkisérleni hazánkban a ,kul-
turharezot'. Az eshetőleges ,kulturharcz', ne véljék fensőbb 
regiókban, hogy nálunk harcz nélkül fog lefolyni, hogy mi 
katholikus papok gyáván, hivatásunkról megfelejtkezve fog-
nánk a mindenható állam előtt meghajolni; s ha e harcz ki-
törik, ha engedelmességünket kénytelenek lennénk az állami 
törvények iránt megtagadni, tudják meg, hogy már odáig 
jutottak, hol engedelmességünket csak elvi áldozat árán ta-
nusithatnók, mire hajlandók nem vagyunk, mert nem lehe-
tünk. Hogy a püspöki kar az állami intézkedéseket bizonyos 
fokig iskoláinkra elfogadta, ez azt tanusitja, hogy itt elvi 
áldozattal a dolog nem járt , amit tehát valamikor elfogadni 
nem fog, ami ellen tiltakozását kijelentendi, ott, meglehet 
győződve a kormány, hogy az egyház elve van sértve, mit 
forçirozni annyit jelent, mint megkezdeni a ,kulturharczot' . 
Lesz-e annak idejében annyi államférfiúi belátás, annyi böl-
cseség a kormányon, hogy az erőszakoskodással felhagyjon, 
ezt nem tudjuk, most erről szólani nem is akarunk, elég ne-
künk most csak arra figyelmeztetni, ez alkalommal, hogy a 
jelen esetből megítélhetik kormányférfiaink, miszerint mi 
katholikusok csak akkor opponálunk, mikor nem opponálni 
nem lehet, hogy velünk szemben maguktartását ez egyet-
len esetből is megállapíthassák a jövőben. 

A püspöki kar megállapodásai után másod sorban azt 
constatáljuk, hogy ez által tér nyittatott a kath. hiveknek 
bebizonyitani, mennyire érdeklődnek ők a tulajdonképeni 
kath. ügy iránt. A tuldonképeni kath. ügy iránt, mondjuk, 
mert korunk harcza a katholicismus ellen tagadhatatlanul 
első sorban az iskolában döntetik el, de mondjuk eztazértis, 
mert itt főleg szellemi téren van a működési jog a hiveknek 
megadva, leszámítva ugyanis azon csekély vagyont, mely-

lyel iskoláink bírnak, itt jószágkormányzásról, milliókra 
menő alapítványok kezeléséről nincsen szó, a hiveknek adott 
jog eminenter kath. téren mozog, miért is kétszeresen ki fog 
tűnni, hogy kik azok, kik a katholicismusért önmagáért lel-
kesednek ; ki fog tűnni, kik azok, kik képesek a katholicis-
mus magasztos feladatát hazánkra nézve felfogni és kik 
akarnak a katholikus iskolák felvirágoztatása érdekében 
működve, maguknak ugy a katholicismus, mintha a haza 
körül érdemeket szerezni. Előt tünk legalább ugy tűnik fel, 
hogy a püspöki kar megállapodásai leginkább a műveltebb osz-
tály katholicismusának tűzpróbáját képezik, azon osztályét, 
mely tudvalevőleg a csak nem rég mult időkben a felett pa-
naszkodott, hogy az egyházban semmi joggal sem bír. Ez a 
neheztelés most már elesik, a tér a legnemesebb működésre, a 
minő csak képzelhető, meg van nyitva, ugy hogy egyedül a 
müveit osztálytól függ annak felhasználása. 

Ha nekünk e tekintetben szabad egy kis figyelmezte-
téssel szolgálnunk, ugy mi e működést első sorban ugyan 
a már meglevő kath. iskolák felvirágoztatására óhajtanok 
fordítani, hol majd a szülők, majd a tanitók, majd a tanon-
czok serkentése és buzdítása egyik főfeladatát képezendi az 
iskolaszéki tagoknak, mihez hozzájárulna, nézetünk szerint, 
nem csak az, hogy az iskolaszék tagjai szorgalmasan láto-
gassák az iskolákat, hanem az is, hogy vallásos kötelmeik-
nek pontosan feleljenek meg és mind magán-, mind nyil-
vános életük feddhetetlen legyen. Ez lenne csakis nagyjá-
ban, nézetünk szerint, az iskolaszéki tagoknak nemes fel-
adata, a mennyiben ez a már létező kath. iskolákra vonat-
kozik. De mint az tudva van, kath. iskoláinkat az a vesze-
delem fenyegeti, hogy elközösittetnek. I t t ismét uj tér nyílik 
az iskolaszéki tagok számára, hogy t. i. ellensúlyozzák, meg-
akadályozzák az állami tanfelügyelők törekvéseit, részben 
az által, hogy a kath. iskolákat jó karban fentartsák, a tör-
vény követelményeinek megfelelőleg, részben pedig ez által, 
hogy kath. polgártársaikat, kik a községi képviseletben 
részt vesznek, a közös iskolák vészes voltáról meggyőzni 
iparkodjanak, hogy holmi közös iskolás velleitások meggyő-
ződésükön megtörjenek. Sőt az iskolaszéki tagok magasztos 
feladata itt sem állapodik meg, hanem kiterjeszkedik oda is, 
hogy a törvénytelenül elközösitett kath. iskolák rendelteté-
süknek ismét visszaadassanak. íme, mily tág tér a műkö-
désre ! felfog-e használtatni? ezt a jövő kideritendi. 

Hogy azonban az Iskolaszéki tagok minden irányban 
megfeleljenek feladatuknak, ez függ még egy más factor-
tól is és pedig ez nem más, mint a lelkészkeclö papság. Nem 
ismerjük mi félre távolról sem a nehézségeket, melyekkel 
paptársainknak, kik in cura animarum működnek, megküzde-
niük kell szemben azon néppel, mely eddig nem szokott saját 
ügyével, minő az iskola, törődni. De hát nem kath. papok-e 
ők ? nem szivesen fognának-e ők megküzdeni az i t t felme-c o 
rülő nehézségekkel, kik már sokkal nagyobbakkal megküz-
döttek ? nem buzditanák-e, nem lelkesítenék-e épen ők hí-
veiket, kik legjobban tudják, hogy mily veszély várakozik 
az egyházra, ha ők egykedvűen vennék az iskola ügyét ? 
Mi ezt hinni nem tudjuk, nem akarjuk, ellenkezőleg meg-
győződve levén, hogy minden paptársunk felfogja, mily sú-
lyos felelősség várakozik reá, hogy mennyire függ tőle, ne-
hogy az egyház és hazára vész háromoljék. Megkettőztetett 
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buzgalommal fog raj ta lenni, hogy hivei az iskolaügy fon-
tos kérdése iránt felvilágosittatván, buzgalommal karolják 
fel a templom ez előcsarnokát, hogy kath. iskoláink mielőbb 
még jobban virágozzanak. Ugy legyen ! ^ 

Bécs. A l e l k é s z k e d ő p a p s á g a n y a g i h e l y -
z e t é n e k j a v i t ása. (Folyt.) Egy gondolatot azonban nem 
tudok helyeselni, melyet némelyek bizonyára a legjobb szán-
dékkal hangoztatnak, s ez az, hogy a plebánosi jövedelem, 
tekintet nélkül a helyre, vagy a gondozandó község lélek-
számára egyformán alapíttassanak meg, s mint például a ta-
nároknál, ötévenkint meghatározott állandó kulcs szerint 
emelkedjenek. Az indítvány utóbbi része, az u. n. quinquen-
nalis aucta ellen nem lenne ugyan absolut ellenvetésem ; 
mert illő, hogy a haladottabb kor, melynek már magában 
véve nagyobb szükségei vannak, ennek megfelelő helyzet-
nek is örvendjen; de azt már semmiképen sem tudom helye 
selni. mit az indítványozók javaslatuk első része által el-
érni óhajtanak, azt t. i., hogy a lelkészek soha sem változ-
tassák meg helyöket, hanem ugyanazon az állomáson meg-
maradva haladjanak a fizetési fokozatokon keresztül, azaz a 
törvényjavaslat szerint 800—1200 ftig. 

Nem helyeselhetem pedig e tervet azért, mert azt hi-
szam, hogy lelkészkedő paptársaim legnagyobb része sem 
helyesli. Mert az állomások, mindenek előtt, igen különbö-
zők a munkára nézve, s nagyon is illő, hogy a több munká-
val, azaz több fáradsággal járókra fiatal erők küldessenek, 
sőt a vallás érdeke is igy kivánja azt ; mert az elgyengült 
erő nem képes annyit tenni, mint a friss ; viszont pedig csak 
illő s méltányos, hogy a fáradt, kidőlni készülő harczos 
előtt lehetőség nyittassék, könnyebb statióra mehetni át, 
mely a nagyobb nyugalom mellett az életnek ama számta-
lan kisebb-nagyobb commoditásait is nyújtja, melyekről 
uïyan, mig fiatalok vagyunk, azt hiszszük. hogy soha sem 
fogunk rájok szorulni, mire pedig az öregség beköszön, azt 
lát juk, hogy bizony: „mégis csak jó volna, ha volna" . . . de 
még, hogy a ,commoditás'-ról se szóljak, hiszen az orvos s a 
,patika' is amolyan ,mala necessaria'-félék, amik miatt nem 
egy öreg ur talán szivesebben élne, akár még valamivel ki-
sebb fizetéssel is a városban, mint a nagyobbikkal Isten 
tudja hol, oly helyen, hol bizony, ha baj éri, elveszhet min-
den seo-edelem és gondozás nélkül. 

O o 
Aztán, hogy a pastoralis élet ama számtalan mozza-

natait és esélyeit ne is említsem, melyek gyakran kívánatossá 
teszik, hogy az ember más tevékenységi körre menjen át; 
nem ritkán épen azért, mert az előbbin nagyon is teljesí-
tette kötelességét ! Továbbá, •— miért nem mondanók ki, 
hiszen mi rosz sincs benne — mégis van különbség hely és 
hely közt, és miért maradjon valaki örökké félreeső, obscu-
rus helyen, minden remény nélkül, hogy valaha kitűnőbb 
állásra tehessen szert ? . . . Ez nem csak igazságtalanság lenne, 
hanem a tehetségeket és törekvéseket is igen káros módon 
bénitaná, zsibbasztaná meg, mi bizony nem lehetett szándo-
kában azoknak, kik az állomások ezen állandó betöltését 
indítványozzák. Egészen más, ha valakinek ugy tetszik, 
egész életét egy és ugyanazon helyen maradni, miután most 
sem szoktak senkit sem kényszeríteni, hogy jobb, illetőleg 
fényesebb helyre folyamodjék ; volenti non fit iniuria, de 
elvül, vagy törvényül kimondani a javadalmak egyformasá-

gát, nézetem szerint oly különös neme lenne a communis-
musnak, mely sehol, de az egyház kebelében legkevésbbé 
sem lenne helyen, s ugy hiszem, ha érvényesítése iránt bizo-
nyos oldalról kísérletek tétetnének maga a papság sem fo-
gadná azokat szivesen. 

Mindezekből csak az derül ki, miszerint nem az állam-
nak, mint ilyennek feladata, egyházi belügyekben intéz-
kedni. A papi javadalmak szabályozása nem tartozik az 
államnak illetőségi köréhez; ez tisztán egyházi belügy, an-
nál is inkább, ha az állam, mint a fenforgó esetben, a magáé-
ból mit sem ad, hanem egyszerűen a jobb javadalmakat 
megnyirbálja, vagy majdnem elviselhetlen adókkal terheli, 
hogy ebből a csekélyebb javadalmakat megjavíthassa. Sze-
retném látni, mit csinálnának a protestánsok, kiknek lel-
készkedő papsága bizony szintén sok tekintetben, s pedig 
nem csak anyagiakban sóhajt helyzetének megjavítása után, 
— mit csinálnának azok, hahogy az állam igy bánnék ve-
lök, mint most bánik velünk; — bizony Bismarckot hinnák 
segitségül; mi katholikusok pedig, hivek szent hitünk tör-
vényeihez, tű r jük az erőszakot s jobb időket várunk. Miért 
nem adnak nekünk is oly szabadságot, hogy püspökeink 
köré csoportosulva, egyházunknak szent kánonjai értelmé-
ben intéznők el ügyeinket, többi közt ily nagyfontossá-
guakat, minő a fenforgó. 

Mult levelem végére azt irtain oda : , Vége köv.\ ma 
pedig azt látom, hogy mégis csak néhány szót szeretnék 
mondani arról is: hogy váljon miért szükséges a lelkészkedő 
papság egy jó részének anyagi állapotán segiteni ? — de 
arról legközelebb. (Vége köv.) 

Berlin. A t e m e t ő k s a k e g y u r a k k é r d é s e ; 
L e d o c h o w s k i b i b . l e v e l e sat. Mint a ,Religio' is a 
maga idején emiitette, kormányunk egyideig azon gondo-
lattal viseltetett, a ,culturharcz'-ot most már a temetőkre 
is kiterjeszteni, s azokat ,hitfelekezetnélküliek'-ké tenni. 
Ez irányban a belügyininisterium véleményes jelentéseket 
kívánván az egyes helyi hatóságoktól, e jelentések, kevés 
kivétellel ellenzik a szándékba vett erőszakoskodást, minél 
fogva a kormány, hallomás szerint, attól elállani akar ; ellen-
ben egy másik, az egyházat érintő tvjavaslat fog előrelát-
hatólag a jövő országgyűlés elé kerülni, t. i. a kegyúri kér-
dés szabályozása, s mondhatjuk, hogy nem is elleneznők, 
ha e kérdés a jog és méltány értelmében csakugyan ren-
deztetnék is. 

A jarocini plébánia hivei újévkor üdvözlő feliratot 
intéztek Ledochowski bibornokhoz, melyre az legközelebb 
felelt. Levelét a ,Knryer pozn.' hozta, s többi közt a követ-
kező helyet is, melyet nézetem szerint az idézett lap kihagy-
hatott volna, mert tartalma csak arra való, hogy az érdek-
letteknek uj s pedig felesleges kellemetlenségeket okozzon. 
A kérdéses hely igy hangzik : „Jól s részletesen értesítve 
vagyok mindenről, mi vallási s egyházi tekintetben nálatok 
történik, s hálát adok Istennek, hogy a jelenleg uralkodó kö-
rülmények oly erőseknek találtak benneteket, s hogy a papi 
buzgalom nem hagy titeket a vallás vigaszai nélkül szűköl-
ködni. Most saját tapasztalásból tudjátok, hogy mire nem 
képes a jó lelkipásztornak szeretete, s csak azt sajnálom, 
hogy nem vagyok azon helyzetben, Rzezniewski plébános 
társaságában időről időre üdvözölhetni titeket." Erre a zsi-
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dók szerkesztette félhivatalos Ostsee Ztg.1 a következő nia-
litiosus megjegyzést teszi: „A több mint két év óta szám-
űzött plébánosra. Rzezniewskire, a rendőrség már régebben 
gyanakodott, mintha plébániájában valahol elrejtve lenne, 
anélkül azonban, hogy eddig sikerült volna nyomába jönni. 
E gyanú a bibornok levele által uj alapot nyert." 

Mennyiben kerül jelenleg Poroszországban katholikus 
püspöknek lenni, mutat ja a hildesheimi püspöknek példája, 
ki az épen lefolyt évben összesen 87.600 mark büntetésre 
Ítéltetett. Csak az a jó, hogy meg nem fizette, s hogy más 
nincs, mit tőle elkobozni ! 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Az uj-
kaledoniaiak számos törzsből állanak, melyek azonban gyak-
ran szövetségeket kötnek egymás közt. Minden törzsnek kü-
lön fejedelme van, ki iránt népe nagy tisztelettel viseltetik. 
Személye sérthetetlen, jelvénye egy különösen diszitett csa-
tabárd. Az egyes falvak alárendelt főnökök alatt állanak ; 
de van még egy neme a nemesi rendnek is, mely, mint a 
főnökök és a fejedelmek külön, független földbirtokkal di-
csekszik s az alsóbb néposztályok felett bizonyos fölényt és 
befolyást gyakorol. Az egyes törzsök igen gyakran hábo-
rúba keverednek egymás ellen ; ősi fegyverzetűk ugyancsak 
bunkókból, hoszu fadárdák-, s parittyákból ál lot t ; most 
már lőfegyvereket és vasból készült baltákat is birnak. 
Némileg jó, hogy a háborúk többnyire csak egyes pár-
bajokból állanak, az agyonvertek holttestei a győzteséi, ki 
undok vendégségekre használja fel azokat. 

A házasság némi méltósága is ismeretlen ezen vadak 
e lő t t ; a frigyek a férjnek kedve s szeszélye szerint kötetnek 
s bontatnak fel, hozzá a többnejűség általános. Nevezetes, 
hogy egyes rokonsági fokok nálok is lehetlenitik még ezt a 
,házasságot' is, a házasságtörésért pedig az asszony halállal 
bűnhődik. A nőnek sorsa felette szomorú, a ház körüli ösz-
szes munkát végzi, a számos össze-vissza vándorlások alatt 
a szónak teljes értelmében az igás állatnak helyet potolja. 
Soha sem szabad a férfiakkal együtt ennie. A temetés nagy 
ünnepélyességgel tartatik meg ; a holttetem rendesen sirba 
tétetik, miután fejét elválasztották a törzstől, mely em-
lékül eltétetik; a sírhalomra, a halottnak rangjához ké-
pest, kagylókkal diszitett kisebb nagyobb pálczákat tűznek. 
A gyász jeléül hoszu hajat viselnek, mely különös módon 
festetik ki, testüket több helyen megégetik, s fülöket ha-
sítják fel ! Valamely fejedelem sírján rendesen nejei is foj-
tatnak meg ; végre nem ritkaság, hogy beteg s elgyengült 
aggok elevenen ásatnak el. 

Ilyenek voltak ama vadak, melyek közt az öt hitkül-
dér letelepedett. Óriási munkájokat azzal kezdék, hogy a 
vett földeket felszántották, s azon különféle veteményekkel 
vetették be, melyeket Európából magokkal hoztak. Ezután 
valami sütőkemencze-félét építettek magoknak, mert kész-
letök közt három kis hordó liszt is volt, mely a leendő ara-
tásig egy kis, szintén magokkal hozott sós hus mellett, élés-
kamrájok mindenét képezte, de mégis elegendő volt rá, hogy 
a benszülöttek tolvajlási hajlamának tárgyul szolgáljon, mit 
szegény páterek csakhamar, nem épen kellemes meglepeté-
sökre tapasztaltak. Alig inult nap, hogy amugyis szegényes 
készletükből valamit orozva el nem hordtak volna, ugy 
hogy csakhamar a legnagyobb Ínséggel küzdöttek Utolsó 
falat kenyerök régen el volt költve, még mielőtt vetemé-
nyeik megértek volna; a csereczikkek is elfogytak, ugy 
hogy az atyák kénytelenek voltak ajtóról a j t ó r a j á r v a kol-
dulni, de gyakran a kanakok magok is szükséget szenved-
tek, mi azonban csakis hanyagságuknak következménye. 
Művelik ugyan a földet, de soha sem vetnek annyit, hogy 
az egesz esztendőre elegendő eleségök lenne, ugy hogy az 
évnek három negyedrészén keresztül patkányokból s rova-
rokból élnek. Ha a halászat olykor olykor kedvez nekik, 

akkor a barátok s rokonok oly számmal csődülnek össze, 
hogy másnapra egy falat sem marad; hozzá járul , hogy a 
gyakori háborúk közt egymást vetéseit is elrontják, mi 
mind összevéve majdnem folytonos Ínséget okoz köztük. 

(Folyt, köv.) 

IftODALOI. 
A Köszönettel emiitjük, miszerint szerkesztői tiszte-

letpéldány gyanánt küldettek be hozzánk a magyarországi 
protestáns egylet kiadványainak IX. , X . s X I . kötete, név-
szerint: Az egylet évkönyve, illetőleg az 1876. IV. közgyű-
lés naplója; ,A vallás bölcsészet kézikönyve', irta Dr. Ko-
vács Ödön, .nagyenyedi hittanár, és ,Kereszt. Dogmatika' 
Lang után Keresztúri Sándor, e két utóbbi munka egyszer-
smind a ,Prot. Theol. Könyvtár ' V í . és VI I . kötetét képez-
vén. — Ezen munkák iránya- s tartalmához e helyt termé-
szetesen nem lehet szavunk; annyit azonban megvallunk, 
hogy azok nem egy tekintetben élénk képét szolgáltatják 
ama meleg érdeklődés s törekvésnek, melylyel e vállalatok 
megindítói s szellemi vezetői czéljukat elérni iparkodnak. 

VEGYESEK. 
— A szentatya már több izben fogadta azon római 

bizottságokat, melyek a püspöki jubileumának napján tar-
tandó ünnepélyesség előkészitésével foglalkoznak. Ugyané 
napra már nagyszerű zarándokcsapatok vannak bejelentve 
Spanyol-, Angol-, Frwnczia-, Német- s Olaszországból. 
Északamerika-, Irhon- s Belgiumból, Németalföldről s az 
osztrák-magyar birodalomból. — A franczia katholikusok 
nagy orgonát ajándékoznak sz.Péter temploma számára, mely 
körülbelül egy millió frankba kerülend. Az illető orgona-
épitő már Rómába indult, hogy a hely szinén a szükséges 
felméréseket tegye. 

— A berlini legfőbb tvszék igen különös döntvényt 
hozott e napokban, mely azt mutatja, mily könnyű dolog 
ott a házasfelek elválasztása. Porosz törvény szerint ugyanis 
a házasfelek közti lopás vagy csalás nem képez törvényesen 
üldözhető vétséget ; mindazonáltal az ezzel való gyanúsítás, 
mint súlyos becsületsértés elegendő okot képez a házasság 
felbontására. — Az 1875-i decz. 1-én végrehajtott népszá-
mitás kimutatta, kogy a porosz birodalomnak mi oka sincs, 
polgárainak magas műveltségével dicsekedni. A sem irni 
sem olvasni nem tudók a férfiaknak tizedrészét s a nőnem-
nek még nagyobb száztóliját teszik ; pedig a protestánsok 
és németek cseppel sem állanak jobban a katholikusok és 
nem-németeknél. 

•f" Őszinte részvéttel hozzuk a következő, hozzánk be-
küldött halotti jelentést : 

Alulírottak megtört szivvel jelentik a forrón szeretett 
férj, a felejthetlen atya és após, páratlan nagyatya: nemes-
páni és gyöngyöshalászi Hamar Pál, királyi és ministeri ta-
nácsos, közalapítványi királyi ügyigazgatónak, élte 59-ik, 
boldog házasságának 37-ik évében, folyó hó 10-én délután 
3 órakor, tüdőlobban történt gyászos elhunytát. A boldo-
gult hűlt tetemei folyó hó 11-én délután 2/44 órakor fognak 
lakásán, Budapesten V I I I . ker. nagy-stáczióutcza 30. sz„ a 
róm. kath. szertartás szerint beszenteltetni s folyó hó 13-án 
Szentgyörgyrnezőn délután 3 órakor a családi sirboltban 
örök nyugalomra elhelyeztetni. Az engesztelő szent mise ál-
dozatok folyó hó 13-án az esztergomi vár és szentgyörgy-
mezei plebánia-templomban délelőtt 9 órakor fognak a Min-
denhatónak bemutattatni. Esztergom, 1877. január 11. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! Hamar Reviczky Antó-
nia, neje. Schindler Hamar Gizella, Hamar Irma, Hamar 
Árpád, gyermekei. Schindler Jenő, veje. Schindler Arthur, 
Schindler Árpád, unokák. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Egy ereklye viszontagságai. 
A „Religio" tisztelt olvasói bizonyára emlékez-

nek még egy hasonczimü czikkre, (megjelent 1876-
évfolyam, II. félév, 32. sz.) melyben alamizsnás sz. 
János ereklyéi egy részéről, — jobb lábáról — 
mely a b u d a p e s t v á r i főtemplomban őriztetik, egyet-
más elmondatott . Jelen ezikkemben szintén ezen ale-
xandr ia i patr iárcha ereklyéiről — sz. testéről — 
akarok megemlékezni, elmondván legnagyobb vi-
szontagságát, mely kétségen kiviil abban állott* 
midőn 152(i-ban, a mohácsi vész után, Budáról , a 
királyi lak kápolnájából , hogy a török általi pusz-
t í tásnak áldozatává ne essék, megmentése végett, 
Pozsonyba átszáll i t tatott . 

Mindeddig sz. János életrajzaiban ereklyéje 
Budáról tör tént ezen áthelyezéséről csak az volt 
ismeretes, amit báró Draskovits György váczi püs-
pök, azon emlékiratában feljegyzett, melyet Páz-
mán Péter bibornok és ország-primásának akkor 
felajánlott , midőn az 1632-ben, II . Ferdinand király 
ál tal követségben küldete t t VIII . Orbán pápához 
Rómába. Megjelent e mü Bécsben lö32-ben, ily 
czim a la t t : „História Translationis S. Joannis Elee-
mosynari i Episcopi. Auctore Georgio Drascovitio 
Episcopo" etc. és közzététetett a bollandisták ál tal 
i s : „Acta Sanctorum, Mensis Januar i i , Tomus II. 
XXIII . Januar i i , pag. 531." Ebből merítet ték ada-
ta ikat eddig sz. János ereklyéi történetének irói. 

Azonban ezen tudósitás nem csak igen gyér , 
de sajnos, felette hibás is. A kedves olvasó tájéko-
zására áll jon it t ide vonatkozó része: „Jam vero, 
factam Buda sancti corporis translationem Poso-
nium duo libri manu scripti recensent; quorum 
alter Lupoglauae in Sclauonia, apud Religiosos S. 
Paul i pr imi Eremitae asservatur, huiusmodi inscri-

ptione : Acta F r a t r u m Ordinis nostr i et miseriarum 
tempore desolationis civitatis Budensis. Alter in 
Bibliotheca Pa t rum Ordinis S. August ini habetur 
Romae, tali p rogrammate : Breuis tractatio perdi-
tionis Florentissimi regni Vngariae. Rei summa est : 
In tegrum Corpus S. Joannis Eleemosynarii, per 
Joannem Szalonkemenyi, postea monachum, Joan-
nem Bánfii et P. Lucám Provincialem Vngariae, 
Buda ablatum in claustro Beatae Virginis in Valle 
Tail Posonio vicina, anno supra millesimum quin-
gentesimo trigesimo collocatum fuisse : inde ad ma-
iorem civitatis Posoniensis basilicam t rans la tum." 

Draskovits ezekben tévesen azt ál l í t ja , hogy 
sz. János teste 1530-ban helyeztetett át Budáról 
azonnal és közvetlen Mária-völgyébe Pozsony mel-
lett, az általa megnevezett személyek közreműkö-
dése folytán. Áll í tásában támaszkodik két kutfor-
rásra, az ,, Acta F r a t r u m " ect. czimü kéziratra, mely 
korában a slavoniai Lepoglava vagyis Lupoglov 
helység pálosok zárdá jában őriztetet t ; és a : „Bre-
vis t ractat io" ect. czimü szintén kéziratra, mely Ró-
mában a sz. Ágostonról czimzett szerzetesek könyv-
tárában volt található. 

E kéziratok és nagybecsű unicumok ugyan nem 
állanak rendelkezésemre, de birok más két for rás-
sal, melyek ép oly hitelesek, és ha az előbbiekben 
a Draskovits által elkövetett hibák is ta lá l ta tnának, 
hitelesebbek náluknál . Ezek : Szerémi György, Il- ik 
Lajos és János királyok házi káplánjának emlék-
i ra ta Magyarország romlásáról. „Epistola de per-
ditione Regni Hungaro rum" , kiadva a m. t. akadé-
mia által : Monumenta Hungáriáé Historica, Scri-
ptores I. kötet ; é s : „Rövid krónika a mohácsi vész 
utáni eseményekről." Közzétéve: „Győri történelmi 
és régészeti füzetek" II. köt. 166. kk. 11. ' 

Mielőtt ezen forrásokból merí te t t adata imat 
6 
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elősorolnám, kötelességemnek tartom felemliteni, 
miszerint Draskovitsnak az évszámbani téves téte-
lére már Knauz Nándor figyelmeztetett, a budavári 
királyi kápolnáról irt értekezésében, a melyben haj-
danában sz. János teste őriztetett. (V. ö. ,Magyar 
Tudományos Értekező' I. k. 60. 1.) 

E két jeles forrásom egyértelmüleg és egymást 
kiegészitve, igen érdekesen igy adja elő a sz. erek-
lye átszállítása történetét. 

A gyászos mohácsi csatának rémhírét egy né-
met szolgája a királynénak első hozta Budára, és 
pedig már másnap csütörtökön, aug. 30-án estefelé. 
A királyné és Turzó Elek elsők voltak, kik meg-
tudták. Azonban a szolga hallgatni nem tudván, a 
német polgároknak is megmondta a dolog miben-
létét, kik még ugyanazon éjjel biztosságba helyez-
ték kincseiket, sőt többen hajokra ülve Pozsony 
felé menekültek. A magyar polgárok, kikkel a né-
metek folyton ellenséges viszonyban éltek, csak ké-
sőbb tudták meg a veszély közel voltát. Azonban 
annak keringő hire, hogy Zápolya János közeledik 
Buda megőrzésére a török ellen, késlelteté őket a 
készülődés és menekülésben. De midőn mindinkább 
bizonyossá lön, hogy Zápolya nem jő, a török pe-
dig egyre közeledik, nagy rémülés fogá el Buda 
lakosait. Borzasztó volt a kétségbeesés, mint azt 
Szerémi György, ki mindennek tanuja volt, leirja. 
Ekkor mondja ő : Mi udvari káplánok, felkaptuk 
alamizsnás sz. János testét koporsójával együtt és 
vele egy hajóba siettünk, hogy Pozsonyba szállít-
tassék. Sajátságos latinsággal irt szavai ezek : „Cum-
que capellani Regie Maiestatis audissent tam rui-
nam Hungarorum, post hoc rapuimus Joannem eli-
mozinarium cum urna sua, statim duximus ad 
nauem et vexatus fui t in Posonio." 

A rövid krónikában még azon körülményt is 
talál juk feljegyezve, hogy Bornemisza János „Bu-
daji porkoláb es wdvarbiro" sz. János testét a ki-
rályi kincsekkel együtt, tizenkét öreg ládába hagyta 
elhelyezni és hajókra szállítani, melyek mellé kí-
séretül Olasz Simon deákot, saját tárnokát és Minő 
(Mynw) királyi vicetárnokot rendeli. A krónika 
saját szavai ezek: „Mikor Bornemisza János Buda 
varaba beteghen fekwnnek, hír lön Augustusnak 
otolso napian, (t. i. általános tudomásra jöt t) hogij 
Laijos ki ra l tmegh vertek volna, hamar sietwe kezde 
rakodni. Az kiralij kinchét 12 öregh ladaban, es 
szent János Elemosinarius testet az haiokra vitete, 
Olasz Simon deákot az w tárnokot, es Mynw az ki-
rali j vice Tarnakijat, az chijeh wala, az haijokon fel 

bochata, es megh hagija nekik hogij Posonra sies-
senek." 

Mig a sz. test és kincsek a Dunán vontatva szál-
líttattak, az alatt Bornemisza János, betegsége miatt, 1 7 O O ' 

a szárazon tette út já t , és pedig szekérben fekve 
Zsámbékon, Tatán keresztül Komáromig, ott talál-
kozott Szalay Jánossal, ki 150 lóval jöt t a mohácsi 
csatatérről. Bornemisza látván a lovakat, felette 
megörvendett és azonnal Szalayra bizta a kincsek 
tovább szállítását, a mi általa Komáromtól Bodak-
ig meg is történt. Bodak, mainap Nagybodak, hét 
és fél mérföldnyire fekszik Komáromtól a nagy 
dunaág bal, t. i. csallóközi partján. Szalay lovait a 
hajók vontatására használta, felváltván a már fá-
radt budai lovakat. A krónika idevonatkozó szavai 
ezek: „Bornemisza János Septembernek második 
napian, Budából zekeren betegen ki indula, mene 
Szarnbwkra, mert azis őwe vala, ot nem kesek mene 
Tataba, onnat Komaromba. It mikor volna, iuta 
megh Zalai j János az Mohachij hadból mint 150 
lwwal. Bornemisza János mikor lattá wolna nagij 
örömbe lwn, és ötet hatra bochijata azhaijok eleibe. 
Az haijot az marhawal hozak Komaromba. Onnat 
vitete Zalaij János Bodakra." 

Bornemisza betegeskedése miatt rövid ideig 
megpihent Komáromban, de csakhamar útra kel-
vén, ismét elérte a kincseket Sülinél. Süli félórá-
nyira fekszik Bodaktól, ugyanazon part ján a Duná-
nak és vele együtt a fől-baári plébániához mint 
fiók van kapcsolva. I t t Bornemisza a sz. testet és a 
királyi málhákat bérelt szekerekre rakatta és alko-
nyatkor a négy és fél mérföldnyi távolságra Po-
zsony felé útnak inditá; a pozsonyi várba való biz-
tos elhelyezésük végett maga is a szekerekkel ha-
ladt, és másnap reggel, virradóra, szerencsésen a 
várban megérkezett. A krónika eredeti szavai ezek : 
„Bornemisza János Komarombol el indula es iőwe 
Sijwlbe ot szekereket hamar szerzete, es az kiralij 
marhaijat egijetembe Zent János testewel az sze-
kerre rakata Bornemisza János mint Betegh 
ember estwe Sywlbol az marhawal el indula, es 
eczaka az pispeki rewen az marhawal el keölthözek 
es verradwa Poson varaba be mene." 

Bornemisza érkeztekor Mária királyné már 
Pozsonyban volt, a ki oda, mint Jászay Pál „A ma-
gyar nemzet napjai a mohácsi vész után" czimü 
igen jeles müvében 48. 1. mondja, már szept. 3-kán 
érkezett és Bornemisza fogadására Somogyi Feren-
czet 200 lovassal kiküldé elébe, de mielőtt az kiin-
dult volna, már Bornemisza megjött volt. Megérke-
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zése okvetlen szept. 11-ke után történt, mert ezen nap Po-
zsony városa egy szolgáját küldötte ki elébe, mint azt a 
városnak 1526-ik évbeli számviteli könyvében feljegyezve 
találjuk következő szavakkal: „Item Eriehtag vor Crucis 
ist chamerknecht zum schief geschickt worden gegen dem 
Bornemisza. Im gebn fnt. I I I d. X." (Idézve Jászay Pá l 
Akai i. h. 50. 1.) 

Igy tehát alamizsnás sz. János teste 1526-ik év szept. 
hava körülbelől 2-kától 11-kéig tet te meg az utat Budáról 
Pozsonyig. 

A felsorolt kútfőkön kivül, kitűnik sz. János testének 
Budáról történt átszállitása, mint a mohácsi vészt közvetlen 
követő esemény, Simon Máté pálosnak állitásából is. (V. ö. 
Supplemental« ad Dissertationem Historico-Criticam Clar. 
Georgii Pray de Dextra S. Stephani Pr imi Hung. Regis ect. 
ex Collectaneis Joachimi Kolárits ord. S. Pauli. Yacii 1797. 
33. 1.) Ez szintén azon kéziratokra támaszkodik, melyeket 
Draskovits használt forrásokul. Szavai ezek: „Duplex ma-
nuscriptus liber de Clade Budensi, alter Lepoglavae in 
Schlavonia, alter Romae in Augustinianorutn Bibliotheca 
servatus, in quo recensetur, quomodo S. Joannis Eleemosy-
narii Corpus amissa Buda in Vallem Marianam prope Po-
sonium per Patrein Lucám Paulini ord. Provincialem trans-
latum sit." Habár ő évszámot nem nevez, mégis tisztán ki-
mondja, hogy azonnal Buda veszitése után, — amissa Buda 
— a mi közvetlen a mohácsi vész után történt, vitetett a 
kincs Mária-völgyébe. 

Ezen hiteles adatok folytán tehát alaptalannak bizo-
nyul Draskovitsnak először azon állítása, hogy az ereklye 
1530-ban szállíttatott el Budáról. 

Másodszor alaptalan Draskovitsnak, sőt Simon Máté-
nak is azon állítása, miszerint az ereklyét a pálosok, névleg 
azok provinciálisa, Lukács atya szállította volna el Budá-
ról. Holott tisztán ki volt mondva, hogy a szállítást Bor-
nemisza János eszközöltette embereivel, Olasz Simon, Minő 
és Szalay János által. Fenmaradhat még ugyan azon lehe-
tőség, hogy azután a pálosok szállitották át a sz. testet Po-
zsonyból Mária-völgyébe. Azonban a személyek megneve-
zésében Draskovits- és Simonnál fordulnak elő tévedések. 
Mert Lukács atya, a pálosok provinciálisa, sehogy sem le-
hetett az átszállító, hiszen ilynevü tartományi főnök épen 
egy századdal elébb 1429—1431. működött. Hanem igenis 
szállíthatta az ereklyét Pozsonyból Mária-völgyébe Zalan-
kemény János, kitől Draskovits azt mondja, hogy még 
akkor pálos sem volt, s csak később lett azzá — postea mo-
nachum — pedig ő volt maga a tartományi főnök és pedig 
1523—1528-ig. (V. ö. Eggerer András Ord. S. Pauli. Fra-
gmen panis corvi protoeremitici. 289. 1. és Karcsú Arzén. 
,Szerzetes rendek története.' I I . k. 241. 1.) 

Harmadszor alaptalan azon állítása Draskovits vala-
mint Simonnak, miszerint az ereklye egyenesen és közvet-
len Budáról Mária-völgyébe vitetett, holott a pozsonyi 
várba szállíttatott. 

Ezek után nem titkolhatom kétkedésemet azon állí-
tás alapossága felett sem, mely szerint sz. János teste egy 
ideig Mária-völgyében őriztetett volna. Legalább forrásaim 
az ellenkezőről tanúskodnak, egyszersmind szemben szent 
János pozsonyi hajdani és mostani sírjának márványba vé-

sett felirataival. A feliratok közölve vannak Bél Mátyás 
által. (Notitia Hungáriáé Novae. I . k. 576. 583. 11.) 

Szerémi György idézett emlékiratában állitja 124. 1., 
hogy a test Budáról történt áthelyezése óta Pozsonyban 
fekszik: „In hodiernum diem ibi jacet." Munkájá t pedig 
irta 1544 — 1546-ig, lásd a ,Bevezetés' X . lapján. 

Az idézett rövid krónika pedig elbeszéli i. h. 169. 1., 
miszerint I. Ferdinánd parancsára, Szalay János pozsonyi 
főispán, a pozsonyi várból, melyben a sz. test és Lajos ki-
rály kincsei őriztettek, utóbbiakat kiadta, hogy Becsbe szál-
litassanak. A testről ekkor még misem határoztatott, tehát 
a várban maradt. Hogy az valóban ott maradt, igen jól kel-
lett tudni Ferdinándnak, mert 1530. év april 27-én Linczből 
kelt levele által meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
ugyancsak Szalay János pozsonyi főispántól vegye át szent 
Jánosnak a pozsonyi várban őrzött testét és helyezze el sz. 
Márton templomában. A királyi parancs ide vonatkozó sza-
vai ezek : „Commisimus magnifico fideli, nobis dilecto, J o -
hanni Zalai de Kerechen Comiti Posoniensi, ut Corpus 
divi Johannis Eleemosinarij, quod cutn quibusdam alijs 
sanctorum Reliquijs in Castro nostro Posoniensi hucusque 
servaturn est, Inventario describi et unacum vasis et para-
mentis omnibus, quibus idem Corpus et Reliquie concluse 
sunt, ad Ecclesiam vestram, usque ad beneplacitum nostrum, 
transferri et in ea collocarj faciat." E rendelet zársoraiban 
még a következő szavakat találom, melyek szinte nézetemet 
t ámoga t j ák : „vt hec ad Ecclesias et Loca, in quibus ante 
Bellorum Turcicorum et superiorum temporum motus et 
turbinem posita fuerant reponi possint." Ezekből tisz-
tán kivehető, hogysem sz. János teste, sem edényei vagy 
kincsei, mióta a török had miatt rendes helyükből, a budai 
királyi lak kápolnájából elmozdittattak, valamely más tem-
plomban nem lehettek, ha mindjárt rövid ideig is elhelyezve, 
s csak ekkor rendeltetett , hogy ismét templomba helyeztes-
senek. Ferdinand levelét egész terjedelmében közli Knauz 
Nándor ,Magyar Tudományos Értekező' I . k. 61. 1. 

Végre nem mulaszthatom el felemlíteni azon körül-
ményt, miszerint Orosz Ferencz pálos, a mária-völgyi tem-
plom történetében : Liber Historicus Ecclesiae Thallensis 
Thaumaturgae Bssmae Matris sub cura P P . ord. S. Pauli 
P r . Eremitae, kézirat az egyetemi könyvtárban, mely mű-
ben minden a templom dicsőségét emelő eseményt lel-
kiismeretes pontossággal felemiit, nem képzelhető, hogy fe-
ledte volna megemlíteni, miszerint alamizsnás sz. János 
ereklyéi szintén a templom falai között kerestek menedéket, 
ö tehát hallgatása által az ellenkezőt bizonyítja. 

A lepoglavai pálosok és a római ágostoniak idézett 
kéziratai előttünk sötét fátyollal vannak fedve, lehet azon-
ban, hogy idővel valamely fürkésző e lepelt rólok leemeli, 
s akkor, ugy hiszszük, lapjaik állításaink mellett uj adatokat 
fognak szolgáltatni. Némefhy Lajos. 

Fontos határozatok 
a házassági felmentések tárgyában. 

A st. louisi ordinariatus 1873-i nov. 12-e alatt több, 
a házassági felmentésekre vonatkozólag igen nagy fontos-
ságú kérdéseket intézett Rómába, a S. C. Inquis. czimü bí-
bornoki bizottsághoz, melyeket, valamint az adott választ 
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alább egész terjedelmökben közölni szándékozunk. Minthogy 
a válasz magyarázatot tartalmaz és nem engedélyt, azért 
mindenütt érvényes, hol a ft . püspökök mint ap. delegátu-
sok házassági akadályokban felmentéseket engedélyeznek. 

Az első és második kérdés azon elvből indul ki, hogy 
azon püspökök, kik pápai felhatalmazás, az u. n. ,Facultates 
quinquennales' folytán bármely akadályban adhatnak fel-
mentést, ha az elszigetelten, magában állva jelentkezik, nin-
csenek erre felhatalmazva, mihelyt több ilyféle akadály cso-
portosul, például az ,Af f i n i t á s ' a ,Consanguinitas'- vagy akár 
csak a ,mixta Beligio'-\al is találkozik. Ebből azon kétely 
támadt, váljon ez ideiglenesen át ruházot t felmentési jogha-
tóság fel van-e függesztve akkor is, ha ugyanazon házasu-
landó feleknél ugyanazon akadály sokszorozva találkozik, 
például ha kettős vagy hármas izben vérrokonok. E r r e sub 
1) s 2) a válasz érkezett, hogy e joghatóság a vérrokonság 
és sógorság eseteiben nincsen felfüggesztve s hogy a püs-
pök ennélfogva in multiplici consanguinitate et affinitate is 
adhat felmentést. 

Nem kevésbbé fontos a harmadik kételyre adott vá-
lasz : váljon érvényesek-e oly felmentések, melyek ,informi-
ter', azaz az apostoli felhatalmazás szószerinti idézése nélkül, 
távirati uton vagy akár csak szóbelileg is adatnak. A szent 
cougregatiónak válasza kimondja, hogy érvényesek. Ez ál-
tal számos kinos kétely szüntettetett meg, s rendkívüli ese-
tek számára oly eljárás jelöltetet t ki, melylyel nem egy ké-
nyes ügy röviden s mégis érvényesen megoldható. Magától 
érthető, hogy ezen rendkívüli eljárás ép ezért csak kivételes 
is, akként, hogy akkor s ott, amidőn s hol lehet a rendes 
záradékok is szem előtt tartandók ; különben pedig még 
ezen, máskor oly szigorúan követelt záradék i s : „Dummodo 
mulier rapta non fuerit", kihagyható, ha a kérdéses esemény 
tet t leg be nem állott, azaz a nő ,reapse' erőszakkal nem 
vitetett el. 

A kérdések és válaszok következőleg hangzanak : 
Beatis8Íme P a t e r : 

Vic. Gen. Sti. Ludovici ante pedes S. V. provolutus 
solutionem sequentium dubiorum petit. 

1. An in multiplici consanguinitate seu cum consan-
guincis, qui ex multiplici stipite invicein coniuncti sunt Or-
dinarius dispensare possit iuxta facultates a Sancta Sede 
impetratas tenoris sequentis : Dispensandi in 3. et 4. consan-
guinitatis et affinitatis gradu simplici, et mixto tantum, et 
in 2. 3. et 4. mixtis non tantum in 2. solo quoad futura ma-
tr imonia atque : Dispensandi in ut roque foro cum catho-
licis eius iurisdictioni subiectis in matrimoniis sive con-
tract is sive contrahendis super impedimento secundi gradus 
consanguinitatis vel affinitatis in linea transversali aequali 
centum casibus. 

2. An in multiplici affinitate dispensare possit. 
3. An dispensatio super impedimentis matrimonialibus 

ab Ordinario huius regionis iuxta consuetas facultates Apo-
stolicas concessa, quamvis graviter illicita, tamen valida sit , 
quando data sit informis, propterea quod tenor faculta-
tis a S. Sede delegatae, vel tempus ad quod expressa non 
sit, vel quia telegraphice paucis verbis vel oretenus tan-
tum concessa sit. 

Dubium hoc oritur ex omissione clausulae: alias nul-

láé sunt, in facultatibus Ordinariis Americae nunc conces-
sis; quae clausula olim in huiusmodi facultatibus expresse 
apposita fuerat. 

Feria I I I loco I V die 15. Jun i i 1875. 
In congregatione generali S. Romanae et Universalis O O Ö 

Inquisitionis habita coram Emm. ac Revm. DD. R. E . Car-
dinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis supradictis 
dubiis, et praehabito Voto DD. Consultorum : iidem Emm. 
Rvm. DD. responderunt — Ad Pr imum et Secundum: 
affirmative, scilicet declararunt — Episcopos qui facultate 
gaudent quinquennali dispensandi in 3. et 4. consanguinita-
tis et affinitatis in gradu simplici, et mixto t an tum: et in 2. 
3. et 4. non tamen in secundo solo, quoad futura matrimonia ; 
posse dispensare in 3. et 3, in 4. et 4, in 3. mixto cum 4. ; 
nec non in 3. et 4. cum 2. mixtis sive gradus oriatur ex uno, 
sive ex multiplici stipite, facto verbo cum Sanctissimo. 

Ad Ter t ium — Affirmative; dummodo reapse mulier 
rapta non fuerit , vel si rapta in potestate raptoris non 
existât. Clausulas vero servandasadamussim esse; quantum 
tamen rerum*, temporum, locorumque adiuncta ferre possunt. 

Eadem die ac feria. 
Sanctissimus D. N. D. Pius Divina Providentia P P . 

I X . in audientia R. DD. Adsessori S. Officii impertita, au-
dita relatione ut supra, declarationem ab Emm. ac Rvdm. 
DD. Cardinalibus factain confirmavit. 

G. P E L a M I , S. Rom. et Univers. Inquisit. Notar. 

Voltak-e keresztények Pompejiben ? 
(Vége.) 

Az eddig tárgyal t faliratok egy kétemeletes háznak 
földszinti részében talál tat tak, melynek emelete még jó ka r -
ban van. Ugyané háznak külső, utczai, vörösre festett falán, 
fehér betűkkel oda mázolva, e szavak olvashatók : 

OTIOSIS LOCVS HIC NON EST DISCEDE MORATOR. 
E felirathoz Kieszling csak annyit jegyez meg, misze-

rint szómértani fogyatkozásai eléggé feltüntetik, hogy va-
lamely kisvárosi költőtől származik. Overbeck a 425 1. 
ugyané feliratról szól, de azon különös ötletre ju to t t , azt á l -
litani, hogy e feliratot az átellenben (!) lakó kereskedő csi-
náltatta, kinek a j ta ja küszöbén még ma is kis kövekből ké-
szült rakinüben e szók olvashatók : ,SAL V E L V C R V M ' . 
Azonban igen furcsa lenne, ha egy kereskedő, ki azért ta r t 
kirakatot, hogy az emberek azt nézzék s igy becsalogassa-
nak a boltba, a nézőket épenséggel tovaűzné, még hozzá oly 
felirat által, mely az átellenes ház falára van mázolva ! — 
ha csak azt a rosz élczet nem akarta csinálni, hogy a nap-
lopók ne álljanak ott, hanem jőjjeüek át, ide hozzá s bá -
mulják az ő kirakatát . 

Ezen felirat, mint mondtuk, ugyanazon háznak hom-
lokzatán látható, melynek egyik földszinti szobájában az 
„audi Christianos "-féle falirat van; s ezen utczai irat min-
denesetre ehhez a házhoz tartozik, nem az átelleneshez ; 
mert ha valakit felirat u t ján valamely tárgyra figyelmez-
tetni akarunk, ugy teszszük azt, hogy az olvasó a kérdéses 
tá rgya t egyúttal maga előtt is lássa s nem ugy rak juk a 
feliratot, hogy a ki olvassa, annak, amit voltaképen látnia 
kellene, hátat fordítson. Az ,otiosis' kezdetű felirat inkább 
azt jelzi, hogy az épület, melyen áll, fontos és komoly ezé-
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lókra szolgál, legalább azok nézete szerint, kik a feliratot 
alkalmazzák s tehát az illető épületben alkalmasint gyüle-
kezni is szoktak. De váljon hihető-e, hogy a keresztények, 
ha mint sejtjük, e házban gyülekezni szoktak, arra ily 
hangú feliratot mertek volna mázolni ? — ők, kiknek csak 
addig volt nyugtok s békéjök, mig a közfigyelmet elkerülniök 
s ikerü l t ! . . . Ellenben épen nem valószinütlen, hogy,miután 
e hely már egyszer fel volt fedezve, egy gúnyolódó pogány 
irta e sort, tekintve, hogy az, mit a keresztények gyüleke-
zeteikben állítólag véghez vittek, a pogányok előtt — Kor. 
I, 23 ; — legalább is esztelenségnek látszott. Azért helye-
seljük Rossi nézetét ebben is, ki ugy vélekedik, hogy ezen 
felirat is összefüggésben áll a többivel s a kereszténye-
ket gúnyolja. 

Összefoglalva mindazokat, miket eddig az egyes fel-
iratokról mondtunk, azon végeredményre jutunk, miszerint 
először az „ Audi christianos" kétségenkivül a keresztényekre 
vonatkozik, s hogy azon nagy, földszinti szobában, amely-
ben találtatott, a keresztények gyülekezni, vagy legalább a 
keresztény tan hirdettetni szokott. A többi feliratok olya-
nok, hogy egyenkint véve biztossággal ugyan egyik sem 
vonatkoztatható a keresztényekre; összesen azonban s össze-
függésben az elsővel, a magyarázat ép oly keresetlen, mint 
könnyű, mig a bennök található értelem egyúttal tökélete-
sen megegyez azon rágalmak-, s gúnyokkal, melyekkel amaz 
időkben a keresztényeket illetni szokták. Ez Rossinak el-
mélete, mely, jól mérlegelve az egyes mozzanatokat, teljes 
valószínűséggel bir. Oo 

Rossi ugyanis akként vélekedik, hogy a gyakran em-
iitett ,nagy szoba' képezé azon helyet, hol az apostolok va-
lamely tanítványa, épen ugy, mint sz. Pál Rómában, — Ap. 
Csel. X X V I I I , 36; — „szállásán mind elfogadá, kik hozzája 
mennek vala, hirdetvén az Isten országát, és tanítván, a 
mik az Ur Jézus Krisztus felől vannak, teljes bátorsággal, 
tilalom nélkül". Igy folyhattak a dolgok, nyugodtan, csen-
desen egészen a Nero-féle üldözésig. Ez kiütvén, vége volt 
Pompejiben is a kereszténység szabad hirdetésének ; akkor 
a hivek kitiltatván eddigi gyülekezési helyökből, annak fa-
laira egyegy diadalmaskodó ellen a fent elősorolt gunyoros 
feliratot mázolta, s csakhamar buzgó utánzókra talált. Igaz, 
hogy mind ez utóvégre is csak hypothesis, de egyszerű, azaz 
minden logicai vagy lélektani erőszakoskodás nélkül felál-
lított hypothesis, melynek egyes részei jó összefüggésben 
állanak egymás közt, egymást kiegészítik s támogatják, s 
együttvéve harmonious egészet képeznek, mely tökéletesen 
megegyez azzal, mit régi, e korbeli hittestvéreinknek kö-
rülményeiről tudunk. Csakugyan nevetséges hypercritica 
lenne, mely annyi mozzanat találkozásában puszta vélet-
lent látna. 

Van-e remény, hogy az ásatások még több ily adatot 
hozandnak napfényre ? Bizonyára van. Eddig legfelebb egy 
harmada felásva a városnak, melynek terjedelmét Fiorelli 
646,826 • méterre teszi, mig eddig körülbelül 230,000 • 
m. van felásva. Különösen az a rész van még elrejtve, hol a 
zsidók laktak, pedig a dolog természeténél fogva remélhető, 
hogy a legtöbb adat ott fog napfényre kerülni ; a zsidók 
pedig valószinüleg a mélyebben, a Sarno-folyam közelében 
fekvő városrészben laktak, melyre, az ásatásokban eddig 

követett rendszer szerint, legkésőbben kerülend a sor. Igaz, 
hogy 1852 óta erélyesebben s helyesebb módszer szerint 
folynak a munkák, de ennek czélja nem annyira az azok-
nak gyorsitása, mint inkább a felfedezetteknek jó karbani 
megtartása. Régebben ugyanis az ásatások csak az egyes 
utczák hosszában történtek, minek következménye lőn, hogy 
mire a munkások az utcza kövezeteig értök, az egyoldalu-
lao- az őket eddig támogatott hamu s törmeléktől megsza-c o o o 
baditott falak, a belső nyomásnak engedve összeomlottak. 
Jelenleg terjedelmileg nagyobb, de vízszintes irányban cse-
kélyebb rétegek emeltetnek ki, s a lefelé való ásás csak oly 
arányokban történik, a mennyiben a kiásott falakat támo-
gatni sikerült. Magától éthető, hogy ily eszélyes és czél-
szerü ásatások csak lassan haladhatnak, oly mérvekben, 
hogy bármily kellemetlen legyen is, de a jelenleg élőknek 
mégis azon gondolattal keilend megbarátkozniok, hogy az 
egész Pompejit ők ugyan soha sem látandják. 

Akármit hozzon azonban a jövő, sokat-e vagy keveset, 
annyi már csak azon egy felfedezés által is kétségtelen, hogy 
Olaszhon kisvárosaiban már az apostolok korában is keresz-
tény hitközségek léteztek. â 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 19. A k ö z o k t a t á s i b i z o t t s á g 

és a , P e s t i Napló'. A mely napon e sorok napvilágot 
látnak, az országgyűlés is össze fog jönni ismét, hogy foly-
tassa tanácskozásait, a gép ismét működésbe fog jönni, hogy 
áz ,ország boldogitására' törvényeket alkosson, a bizottsá-
gok és albizottságok a rájok bizott kérdések tárgyalását 
ott, hol elhagyták ismét folytatni fogják, lassan, hogy a 
munka minél .alaposabb' legyen és a nemzet — minél töb-
bet fizessen. 

Ha nem tudnók, hogy bizonyos bizottságok gyors 
működése iránt, miért viseltetnek előszeretettel liberális 
lapjaink, ma, a reductiók korszakában, önkénytelenül is azt 
kellene feltennünk, hogy a gyors munkálkodás érdekében 
intézett minden felszólítás, semmi más indoknak nem tud-
ható be, mint hogy minél kevesebb pénzzel és igy a nemzet 
minél kisebb megterheltetésével, minél több törvény lásson 
napvilágot, természetesen, a ,nemzet boldogitására'. Van-
nak azonban bizottságok, melyek az eddigi tapasztalat sze-
rint egészen más szempont alá esnek, melyek, ha működésre 
serkentetnek, misem bizonyosabb mint az, hogy ott oly 
ügyek tárgyaltatnak, melyek az egyházat igen közelről 
illetik, melyeknek liberális értelembeni minél gyorsabb el-
intézése annál kívánatosabb a liberalismusra, mert könnyen 
kifogyhat az időből és ily kedvező alkalomhoz, mint a mos-
tani, nem egy hamar ju that ismét. 

Tudjuk, hogy az országgyűlés több ily bizottságot 
küldött ki, de mivel a ,Pesti Napló' erkölcsi háborodását ez 
időszerint csak a közoktatási bizottság tétlensége felett fe-
jezi ki, ez időszerint mi is csak e bizottságot tar t juk sze-
münk előtt, melynél tárgyalás alatt, a középtanodai ok-
tatásról szóló törvényjavaslat van. 

Nem késünk mi a ,Napló'-\al elismerni, hogy itt volna 
már az ideje, annyi mindenféle experimentatio után, a kö-
zéptanodákra nézve, valami definitiv törvényt alkotni és e 
szempontból a közoktatási bizottság sürgetését mi is helyén 
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levőnek találnók, ha nem kellene épen attól tartani, hogy e 
,rendezés' is épen ugy, mint más ehhez hasonlók, a kath. egy-
ház jogainak sérelmével fog betetéztetni, és épen ez az oka, 
hogy miért tűnik fel előttünk a ,Napló' sürgetése gyanús 
szinben. Hogy gyanúnk nem alaptalan, azt a bizottság már 
eddigi egyetlen gyűléséből bizonyíthatjuk. Az államnak 
tulajdonképeni állam-gymnasiumai alig lévén, hogy legyen 
kiknek részére törvényt alkotni, a bizottság már első és ez 
ideig egyetlen gyűlésében irányát elárulta az által, hogy a 
kath. alapokból fentartott gymnasiimokat as állami gymna-
siumokkal egy sorban akarta helyestetni a nélkül, hogy ugyan-
akkor a protestáns és más felekesetek iskoláit hasonló sorsban 
réssesitette volna. Hogy a bizottság határozatának, ha tör-
vényerőre emelkednék, nem lenne más következménye, mint 
hogy ez által részben a kath. alapok jogi természete eldön-
tésének praejudicáltatnék, másrészt pedig, hogy a katholi-
kusok ezúton röviden megfosztatnának össses lcöséptano-
dáiktól, azt ugy hiszszük, felesleges lenne fejtegetni. 

Ha a közoktatási bizottság oly törvénjavaslatot készí-
tene, mely az össses középtanodákra kötelező lenne, ha tör-
vényjavaslatában a tisztán állami intézeteket elkülönitené a 
kath. alapokból fentartott és szerzetek által ellátott közép-
tanodáktól, ha az állami főfelügyeletet kivétel nélkül minden 
középtanodára, tehát nem csak a katholikus, hanem a pro-
testáns görög-keleti középtanodákra is kiterjesztené és ha 
végül mindezt a ,Napló' a bizottságnál ily módon, ily irány-
ban sürgetné, alig hiszszük, hogy ez ellen a katholikusoknak 
kifogásuk lenne. De a katholikusokat gyámkodás alá he-
lyezni, vagy ami még roszabb : oly törvényt alkotni, mely 
egyértelmű a katholikus középtanodák confiscatiójával, más 
felekezeteket pedig kiváltságokkal felruházni, ez égbe kiáltó 
igazságtalanság. Ha a jogegyenlőség több lenne mint fictio, 
ha az valóság lenne akkor is, mikor a katholikusokat a többi 
felekezetekkel egyenlő igazságban kellene részeltetni, nem 
volna semmi útjában, hogy a ,Pesti Napló' sürgetését ré-
szünkről is támogassuk ; de igy a mint a viszonyok állanak, 
ki veheti tőlünk rosz néven, ha mi nem siettetjük iskoláink 
és alapjaink confiscatióját ? ha a mennyire tőlünk függ, el-
odázni törekszünk a középtanodai törvényjavaslat tárgya-
lását? vagy legalább oly iránynak vagyunk szószólói, mely 
a katholicismusnak is igazságot szolgáltat ? 

Minthogy pedig meg vagyunk győződve annak nagy 
valószinüségéről, hogy a közoktatási bizottság, engedve a 
kedves pressiónak, a tárgyalást ismét meg fogja kezdeni, 
előre látva bár, hogy sikertelenül, de lelkiismereti köteles-
ségünknek megfelelni akarván, ismét és ismét felhívjuk papi 
ugy, mint világi képviselőinket : vegyék lelkükre már egy-
szer az egyház ügyét, ébredjenek már egyszer öntudatára a 
felelősségnek, melylyel Isten és emberek előtt tartoznak, ha 
az egyház ügyét bukni engedik akkor, mikor szavuk és 
szavazataikkal azt megmenthetnék és ne engedjék, hogy a 
katholikusok egy szép reggelen, mint iskoláiktól megfosz-
tottak, a hitetlenséggel saturált állami iskolákba kénytele-
nittessenek gyermekeiket küldeni. Emlékeztetjük őket azon 
memorandumra, melyet a nm. püspöki kar a középtano-
dákra vonatkólag egy pár éve, a vallás és közokt. ministe-
riumhoz beterjesztett, hozzák emlékébe azt a kormánynak, 
a bizottságnak, az országgyűlésnek, ott irányt, és támaszt 

nyernek, hogy mikép védjék iskoláinkat. Ha az ő buzgal-
muknak, az egyház iránti szeretetüknek sikerülni fog isko-
láinkat megmenteni, az érdem, ha pedig, hogy többet ne 
mondjunk, tétlenségük miatt iskoláink elvesznek, a felelős-
ség súlya lesz övék Isten, ugy mint az emberek előtt. >í 

liées . A l e l k é s z k e d ő p a p s á g a n y a g i h e l y -
z e t é n e k j a v i t ása. (Vége.) Mult levelem befejező sorai-
ban megígértem, hogy végre néhány szót mondok arról is ; 
hogy voltaképen miért óhajtjak, hogy a lelkészkedö papság 
anyagi helgzetén lendittessék — ? 

Különösnek látszhatik, hogy e kérdést csak fel is 
vetni, vagy ha felvettetett, ezért mintegy excusálni kellene 
magát, mintha nem lenne igazságos ügy, melyet tárgyalunk, 
vagy mintha tisztességes czélunkat nemtelen vagy törvény-
ellenes eszközökkel megközelíteni, elérni óhajtanok. Sietek 
is előrebocsátani, hogy csak az egyházon, vagy legalább a 
papi körökön kivül álló személyeket tartok szem előtt, midőn 
oly dolog, illetőleg oly fellépés mellett gyűjtök s hozok fel 
érveket, melynek méltányos s természetesvolta egy szónyi 
beigazolásra sem szorult ; de mivel épen, mint a múltkor 
mondám: a milliókkal már jóllakott zsidók s zsidószolgák a 
katholikus paptól még azt a fillért is megirigylik, mely a 
nyomorult tengődéstől mentené meg őt, azért jónak látom, 
ezekkel szemben néhány argumentumot felhozni, melyeknek 
segitségével pályatársaim a legarczátlanabbul lármázókat 
talán elhallgattathatják. 

Legelőször is vannak a fentjelzett zsidók s zsidószol-
gák közt, kik őseik, a farizeusoktól öröklött cynicus ravasz-
sággal egyenesen Krisztus Urunkra mernek hivatkozni, 
„kinek nem volt, hova fejét lehajtsa", miből szerintök kö-
vetkeznék, hogy az igazi katholikus papnak se legyen . . . . 
Legalább is furcsa, hogy ez a ,liberalÍ3' faj, mely különben 
minden katholikus papban minden gyalázatos és utálatos 
szenvedélynek personificatióját látja, most egyszerre azt 
követeli ugyanettől, hogy egy neme az eszményi, földöntúli 
lénynek legyen, mely puszta szellem, s mely ennélfogva a 
földi testnek földi igényeit nem is érzi, vagy legalább illik, 
hogy ne érezze. Ne kivánjon soha sem jól lakni, ne óhajtson 
tisztességes otthont, ne iparkodjék becsületesen ruházkodni, 
csak azért, hogy ők is, a keresztény népnek szabadalmazott 
nadályai, asketát láthassanak benne, olyant t. i., aminőt min-
den ,goj'-ban látni szeretnének, a ki t. i. a mennyországot 
egyenesen az éhhalál által, — a melyre ők segítették sze-
gényt — érdemli meg. Pedig épen ők azok, kik viszont leg-
hangosabban lármáznak a kath. papok cynismusa, önelhi-
nyagolása, a szellemi igényekkel szemben tanúsított fukar-
sága ellen, úgy hogy bizony gyakran pénzt kellene csinál-
nia az embernek, hahogy mindazon igényeknek eleget 
akarna tenni, melyeket ugyanezek hozzá, „mint a 19. szá-
zadbeli társadalom tagjához" intéznek. Csakhogy amint ő 
miattuk nincs kedvünk éhen halni ; mert nem tanultunk, 
úgymint ők, „törvényesen" csalni és lopni, s lelkismeretünk 
sem vinné erre, ugy fentartjuk magunknak, ha pénzünk 
lenne, azt oda fordítani, ahova nekünk tetszik ! . . . . 

Ime, az ember, haragjában, még rosz élezeket is tud 
faragni. De hogy ne haragudnék az ember, midőn azok ir-
kálnak s szónokolnak a kath. papság anyagi helyzetének 
csak méltányos megjavítása ellen is, kik maguk éltök egye-
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düli föladatául tekintik, minden becsület s lelkismeret 
következetes mellőzésével csak pénz és birtok után haj-
hászni. Avagy, midőn 1873-ban a nagy ,Krach' uraik s paj-
tásaik jó részét, amint megérdemlék, tönkre tette, akkor 
ugyanezek az urak miért nem fakadtak dicshymnusokra, 
inert most már mind azok kénytelenek lettek, a szegénység 
evangeliumi tanácsát köve tn i ? . . . Hanem persze, akkor paj-
tások s ,testvérek- voltak azok, kik alatt az óriási szédel-
gésnek belsőleg korhadt alkotványa összerogyott, s onnan 
volt az a nagy siránkozás Izraelben ! 

No de ezért ne hagyjuk magunkat. Haladjunk utun-
kon, következetesen, illő módon, a törvényes eszközök min-
denha figyelembe vételével. Ha a katholikus papság folya-
modványok, feliratok, a katholikus sajtó utján s egyéb, állá-
sának megfelelő eszközökkel anyagi helyzetének jobbá téte-
lét emlegeti, kéri, sürgeti, nem pénzhaj h áazatból teszi ezt, 
hanem azért, mert meg van győződve arról, hogy minden 
ember, tehát a pap számára is, anyagi helyzetének, bármily 
szerény, de elégséges s rendezett volta egyúttal a civilizált, 
társadalmi létnek nélkülözhetlen szükséges alapja, főfelté-
tele is ; — azért teszi, mert a nyomorult anyagi helyzet egy-
szersmind a nép előtti tekintélyének egyik megölő be tű je ; 
azért teszi, mert szolgálataiért, ha azok egy törpe, haszon-
talan kisebbségnek nem kellenek is, mégis az óriási több-
ségnek, mely azokat kivánja s méltányolja, háláját és elis-
meresét, testi s lelki fáradalmaiért pedig u>egfelelő jutalmat 
érdemel ; — teszi azért, mert az életnek bármelyik pályá-
ján, századszor csekélyebb előkészület s ezerszer kisebb 
munkával sokkal hamarabb, sokkal biztosabban s sokkal 
nagyobb anyagi eredménynyel haladhatni, mint a papi pá-
lyán ; teszi végre azért, mert meg van győződve, hogy csak 
ezen az uton lehet a legújabban mindinkább érezhetővé 
lett paphiányon segiteni ; mert, — s ezt jól kérem meg-
jegyezni, — mi öregek ugyan még akkor is fogunk hall-
gatni s csendesen tovább tűrni, ha az uralkodó liberalismus, 
mely egész ,humanitását ' a fegyházak lakóinak érdekében 
felhasználja s elpazarolja, minket ez úttal is, mint már any-
nyiszor elmellőzne, hogy pedig a katholikus papságnak ezen 
mai állása olyan e, mely a jövendő nemzedék tagjait e pá-
lyára édesgesse, — az több mint kétséges ! 

Azt hiszem, nem mondtam sokat s nem mondtam illet-
lent, — videant consules ! n. n. 

Róma. E g y h á z - p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l 
i s f o n t o s b e s z é d volt, melyet ő szentsége f. hó 6-án az 
olasz if júság küldöttségéhez tartott . „Tökéletesen osztom 
azon nézeteket", — mondá ő szentsége — „melyeket ezen, 
általam nagyon kegyelt egyletnek elnöke az imént kifej-
tett ; ennélfogva az én szavaim is csak viszhangját képe-
zendik azoknak, amiket épen most halottatok, azon egy kü-
lönbséggel, hogy Krisztus helytartója által kiejtve annyi-
val hatályosabban arra birandanak titeket, hogy a jelenleg 
divó, ragályos téveszméktől távol tartsátok magatokat, szi-
veitek pedig mindig nyitva maradjanak az Istenben való 
hit s az Ő benne vetett bizalom számára." 

„Teljességgel igaz, hogy Olaszországot oly állapot-
ba hozták, minő az, melyet az imént szólott előttünk le-
irt. Ama gyorsan egymás után következett események, me-
lyeknek színhelye félszigetünk az utóbbi években volt, 

különféle államok egyesülését hozták létre, melyek azelőtt 
különválva Európának eme szép részét képezék. De bizo-
nyos az is, hogy amaz államok, melyek most politikailag 
egyesítve vannak, egyesítve voltak akkor is, s a kötelék, 
mely Olaszhont egy egységes egészszé forrasztá össze, Jé-
zus Krisztus vallásának édes köteléke volt, mignem — oh 
szerencsétlen egy eszme! — azon gondolatra vetemedtek, a 
vallás emez édes kötelékét felbontani, mely perez óta Olasz-
hont egy sötét politikának hurokjaiban fulladozni látjuk." 

„A vallásnak eme szent kötelékei erejöket nem cse-
kély mérvekben merítették szent Péter örökségéből is, mely 
mindenha ápolója volt a művészetnek s jóltevője a szegény-
nek, melv a cultusnak kellő méltóságáról, a vallássoság elő-o 7 o 
mozdításáról és a keresztény nevelésnek védelméről gondos-
kodott. De most, midőn a papságot koldusbotra ju t ta t ták, 
midőn a zárdákból azoknak jóltevő lakói kiűzettek, hiába 
kopognak azoknak ajtóin a szegények, hiába kérnek segélyt 
ott, hol nem laknak többé ama jószívű testvérek, kik kenye-
ret adtak nekik, ha éhesek, ruhát , ha meztelenek voltak ; 
— ellenben a legzordonabb télnek czikorgó hidegében most 
csak e szavakat hallják ott, melyeket már sz. Jakab apostol 
kárhoztatott : Calefacimini et saturamini /" 

Azonban, a jelenlegi egység mellett, nyert-e talán a 
forgalom, a kereskedelem ? . . . Tény, hogy midőn Olaszhon 
államai még a hit kötelékei által összefűzve valának, a ke-
reskedelem soha sem ismerte a pangásnak azon állapotát, 
melyben jelenleg van, s csakugyan szánalomra méltó képet 
nyújt. Nem bocsátkozom részletekbe: ti a világban éltek a 
jól ismeritek azt, csak annyit mondok még, miszerint itt 
Rómában a kereskedők azt panaszolják el nekem, hogy 
nincs megevő kenyerök." 

Avagy talán a birtokosok nyertek valamit? Oh csak 
mondjátok meg ezt a birtokosoknak! A régi egység mellett 
fentarthatták magokat még a másodrendű sőt még az al-
sóbbrendű birtokosok is ; midőn aztán az uj urak jöttek, 
voltak, akik azt remélték, hogy a tet t ígéretek szerint az 
adók le fognak szállíttatni. Azonban épen ellenkezőleg: az 
adó oly mérvekben emeltetett, hogy lehetetlenné lett annak 
eleget tenni, ugy, hogy a birtokosok legnagyobb része egy-
szerre csak azt látta, hogy a kincstár az ő vagyonukat vagy 
részben vagy egészen lefoglalta, mi oly közcsapás, mely 
felett néhányan még azok közül is panaszkodtak, kik amaz 
u. n. törvényhozó testülethez tartoznak, s mely már oly 
mérveket öltött, hogy ekként kifosztogatva, e szerencsétle-
nek nem képesek többé gyermekeikről gondoskodni s csa-
ládjaikat tisztességes módon fentartani. Mellőzök számos 
egyéb vonást, melylyel e szomorú képet megtoldhatnám, 
csak annnyit mondok, hogy a szegények panaszai egyre fo-
kozódnak s ma már minden becsületes ember kétségbe 
esve a jelen helyzet felett, belátja, hogy az eddigi uton to-
vább haladni nem lehet." 

„Minő tapasztalatokat tesznek e tekintetben Olaszor-
szágon kivül, legjobban tudják azok, kik ott uralkodnak. 
Mi pedig annyi baj láttára kötelességünknek tar t juk arra 
inteni a fejedelmeket, hogy vonják vissza lábukat azon me-
redekről, mely menthetetlenül az örvénybe viszi őket ; az-
után pedig Istenhez kell fordulnunk, kérve őt, hogy ismét 
egyszer kegyesen tekintsen ránk, orvosolja sebeinket és pi-
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hentease, számtalan bűneink által csakugyan kiérdemelt 
ostorát, fordul junk pedig hozzá bizalommal meg lévén 
győződve, hogy szivünk erős hite nem fog csalatkozni 
Benne soha !" 

„Igaz, hogy a látszat manap épen ellenkezőre mutat ; 
— de nem kell a látszatot bevégzett ténynek venni." 

„Továbbá vannak, kik szintén katholikusoknak neve-
zik magokat, de azt kívánják, hogy az egyház közeledjék 
az állam felé s a világi birtoka felett jelenleg bitor módon 
gyakorolt fenhatóságot megmásithatlannak tekintse." 

„A mi engem illet, szemeim előtt esküim lebegnek, 
melyeket Isten segítségével teljesíteni szándékozom, anél-
kül, hogy bizonyos érvekre hallgassak, melyeket a képzelő-
dés s a dölyf költenek ki egye3, elkapatot t főkben. E n a 
magam részéről tisztelem az Isten előtt te t t esküt, de viszont 
mind azokat, kik bizonyos törvények teljesítését esküvel 
akarnák fogadni, arra figyelmeztetem, miszerint, e törvé-
nyek Istennek szent törvényeivel ellenkezvén, ta r tózkodja-
nak oly cselekedettől, mely igy, a maga elszigeteltségében, 
határozot tan kárhoztatandó." 

„A mi végre t i teket illet, szeretett fiaim, távol marad-
ja tok minden összeköttetéstől ama bizonyos szellemekkel, 
melyek a dölyf s a képzelődés által vezettetnek, de nem az 
érett, józan megfontolás által. Hanem egyesülve, egyértel-
müleg s szorosan egymáshoz csatlakozva ezentúl is harczol-
ja tok minden, törvényesen megengedett eszközökkel s száll-
j a tok szemben azokkal, kik az egyházat s a társadalmat 
folytonosan ostromolják. I Ia ily védtelen gyermek, mint az, 
mely a bethlehemi barlangban született ; gyermek, melynek 
sem a földi nagyság, sem az erő eszközei nem állottak ren-
delkezésére, egyedül nevének hatalma által ijedelembe tudá 
ejteni Heródest, zavarba az udvar t s lázas mozgalomba J e -
ruzsálem egész városát, miért ne biznánk mi is ugyanazon 
Istenben, ki mint védtelen gyermek is mindig mindenható 
Isten marad, s vajmi könnyen emelheti isteni ka r j á t , hogy 
anyaszentegyházát védelmezze s annak minden ellenségeit 
szétűzze" . . . . 

A beszédnek hátralevő két rövid mondata felszólítja 
a hallgatókat, hogy kér jék az isteni Gyermeket, miszerint 
védő kar já t mielőbb nyúj tsa ki, s végre a szokott pápai 
áldásokat tartalmazza. Miként mondhat ták ezek után bizo-
nyos liberális lapok, hogy ő szentsége ezen beszédben azt 
tanácsolta az olasz katholikusoknak, hogy a választásokban 
részt vegyenek, nem ér t jük ; mert a mit ő szentsége a bizo-
nyos törvények megtartására (főleg az országgyűlési képvi-
selők által) teendő esküről mond, épen az ellenkezőt lát-
szik bizonyítani. A. P. 

IRODALOM. 
— Tót nyelven ily czimü kis füzetke küldetet t be szer-

kesztőségünkhöz : „Elszasz pióczái intő például a tót nép 
számára". E 26 lapra ter jedő kis füzetke kártalanításul 
nyuj ta t ik azoknak, akik Dr. Holding A. „Der Ta lmudjude" 
czimü érdekes művecskéjének tót kiadására előfizettek, 
mely azonban Izrael igen érzékeny (!) fiainak fel jajdulása 
folytán a közbéke érdekében egy bizonyos megyének világi 
hatósága által nem tud juk quo iure elkoboztatott . — K á r 
is volna megzavarni a jóltevő (?) csendet, nehogy prédá juk-
ról a var juk valamikép elriasztassanak ! 

A füzetke egy elszaszinak : „Hülfsbüchlein gegen 
viele Wucher juden und etwelche "Wucherchristen" czimü 
i ra tká ja nyomán az életből merített példákkal mutat ja ki a 
zsidóknak, különösen az alsóbb néposztály irányában gya-
korolni szokott gazságait és üzelmeit, és ugyanezért rövid 
elvi mondatokban kifejezett tanácsok által figyelmezteti 
jóakarókig ez osztályt a zsidókkal való minden, kiválólag 

pedig űzérkedési érintkezésnek veszélyességére. Különösen 
a községi lelkészeknek ajánlható, hogy e művecskét tanul-
ságos okulás végett hiveik között terjeszszék. Kapha tó Esz-
tergomban, Buzárovits könyvkereskedésében, ára 20 kr. 

-J- Beküldetet t hozzánk : Szentek Hete, V. rész, 1. 
füzet, irta Debreczeni János, karczagi plébános, kiadja a 
Sz.-I s tván-Társulat . 4.-r. 196 1. Augusztus és szeptember 
hava. Szép szorgalommal s kedves modorban kidolgo-
zott munka. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-

jesztésére Mendlik Ágoston pécs-belvárosi lelkész, alesperes 
és szentszéki ülnöknek a bold. Szűz Máriáról nevezett pécs-
váradi czimzetes apátságot dijmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évijanuárhó 3-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— István bácsi legújabb alapitványa. M a j e r Is tván, 

pápai praelatus a helybeli káptalan nagynevű tagja, ir ja az 
,Esztergom', egyike volt azon lelkes paedagogoknak, kik ha-
zánkban a bölcsődék humánus intézményét meghonositák. 
Egy ik alapitója és több éven át érdemes t i tkára volt a pesti 
bölcsödének, mely e hó 12-dikén Budapesten negyedszá-
zados ünnepélyét tartván, István bácsit külön küldöttség 
által hivta meg ez alkalomra. Az érdemes férfiú, gyengél-
kedése miatt nem tehetvén e kivánságnak eleget, egy mele-
gen fogalmazott levélben menté ki távolmaradását, egy-
szersmind 25 aranynyi alapitványt tevén le a bölcsödé ja -
vára. Nemes lelkének érdemes nyilatkozása. 

— A t . irgalmas nénék által gondozott , sz. kereszti . o y 
kórházban Kalocsán az elmúlt, 1876-i évben, a velünk szí-
vesen közölt k imutatás szerint összesen 249 személy gyógy-
kezeltetett , kik közül gyógyulva vagy javulva távozott 231 
s meghalt 8, a többi ápolás alat t maradt. Vallásra nézve 244 
katholikus volt s 5 helvétvallásu. 

— A paderborni megyének több városaiban naponta 
számos házmotozás tar tat ik papok és világiaknál avégből, 
hogy ez uton Martin püspök rendeleteinek közvetítői felfe-
deztessenek. A tek. rendőrség itt, kissé átdolgozva, ugyan-
azt a vígjátékot játszsza el, melyet Posenben ezen czim alatt 
„A titkos pápai delegátus" adott elő. A házmotozások eddig 
mi eredményi-e sem vezettek. Egyéb , hasonló czélu rendőri 
eszközök gyanánt emlí thet jük azt is, hogy Klein és Ba r t -
scher, paderborni kanonokok, mint a t. rendőrség előtt kü-
lönösen gyanúsak, valahányszor hozzájok czimzett levél ér-
kezik a postán, oda citáltatnak, hol a levelet az államügyész 
jelenlétében feltörniök kell. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddig i összeg 269 ft., 12 db. es. k. ar., 1 db. 20-frank. 
A kalocsai növendékpapság Sz. Ágoston egylete, sze-

retetadományként Szentséges Atyánknak . . . 15 ft . 
aranyban 40 frank, ezüstben 8 db. ft. és 6 db. régi hú-

szas papirban 100 ft . 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Sz.-László-társulat számára . . 136 ft. 85 kr 
Pest i oltár-egyletnek 35 55 56 55 

Amerikai missióknak , 35 55 25 55 

Afrikai missiókra , 35 55 25 55 

Sz. sir őreinek , 33 55 54 55 

Jézus gyermeksége társulatának . 33 57 55 55 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fílévre helyben s posta-
küldéssel ó ft. 

Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros,íőutca221,hova 
alap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

HA Kill MZ, IIATOU1K ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán | 
a szerkesztőnél, Pesten j 
Kocsi Sándor nyomdai | 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta- • 
láni.nyitottlevélbenbér- ! 

; mentes reclamatiók inté-
zendők. 

Pesten, január 24. 7 . I. Félév, 1877. 
Tartalom. A közösiskolák paedagogikus szempontból. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — Szent-István-
Táreulat. — Egyházi tudósítások: Pest. Egy rendkívüli bizottság Róma. A királyi civilistának botrányosan zilált viszo-

nyai. Berlin. A vörös rém. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A közösiskolák 
p a e d a g o g i k u s s z e m p o n t b ó l . 

Az okosság okot tételez fel ; ok nélkül beszélni 
vagy tenni valamit — oktalanság. Az elhunyt köz-
oktatásügyéi1, b. Eötvös képzett, okos ember levén, 
igaztalanok lennénk i rányában, ha azon ál l í tás t 
koczkáztatnók, miszerint öt a közösiskolák behoza-
talánál oktalan szeszély, és nem higgadtan átgon-
dolt ok vezette volna. Flii-készszük tehát azon okot 
vagy okokat, mely vagy melyek b. Eötvöst arra 
bir ták, hogy szakítva a múltnak traditióival, az 
iskola-ügy terén hazánkban egészen u j sarkelvet 
állítson fel, — elhagyva a százados j á r t utat, a 
tanügyet teljesen elittö i rányba terelje. 

A közösiskolák a modern, azaz keresztényelle-
nes áramlatból sziilemlettek és ez áramlatnak hord-
nokai is, a mint arról a történet, a mindennapi szo-
morú tapasztalás tanúskodik. Hogy a közösiskolás 
intézmény szegény hazánk földjére átültetöjének 
szemei előtt e vészes és esztelen czél lebegett volna, 
nem, azt egyáltalában nem hihetem el. Eötvös hi-
deg keresztény volt ugyan, de mégis keresztény, ki 
ha életének végén ker. kötelmeinek teljesítését el-
mulasztotta, e mulasztása nem szép eszének, hanem 
a botor, úgynevezett ,közvélemény' — ez átkozott 
moloch — előtti jellemmegbicsaklásának, akarat-
gyengeségének tulajdoní tandó. Hogy pedig ez aka-
ratgyengeségét, a közvéleménytöli szánalmas ijede-
zését előtérbe tolva, Eötvöst élethűen rajzolom, 
arról egész földi pályája, de főleg a parlamentar is 
téren való ideges fellépései tanúskodnak. 

Vagy talán Eötvösünket a közösiskolák beho-
zatalánál azon költőileg fellengzö gondolat lelkesí-
tette, hogy a felekezetek által szétszaggatott sze-
gény hazánkat legalább az iskola terén amalgami-

zálnia sikeríilend ? . . . B. Eötvös költő volt ugyan, 
és igy azokhoz tartozott , kiknek „multa l icent" ; de 
szép eszéről még sem merem feltenni, hogy ö ez 
utópiában r inga tha t ta volna önmagát, — ő, ki 
ismerte a svajczi ál lapotokat , és ki teljes meggyő-
ződést szerezhetett magának a felöl, hogy ez intéz-
mény inkább a felekezetek közti súrlódások elő-
mozdítására, mint lecsillapítására hivatva van. És 
ha talán a költő minisztert ez ábrándos gondolat 
mégis kisértgette volna, ugy hiszem, hogy ö abból 
eddig már k iábrándulandot t : a holdfényes ábránd 
oly igéző varázsa lehullott volna már szemei e lő t t ! 
Pardon ! a közösiskola mégis csak amalgamizál va-
lamit. Es ugyan mit ? kérded kíváncsi kedves olva-
sóm . . . A pénzt. — De hogyan ? Hát csak ugy, hogy 
a katholikus adózók pénze a liberális hangadók s 
a leleményes atyafiak kisebb adóösszegével egye-
sülvén, a liberális protestant ismus s a protestáns 
liberalismus kizárólagos szolgálatában álló, és mint-
hogy közös pénzen épült, jogosan közösnek is ne-
vezett iskolájára fordi t tat ik. 

De hát mégis mi czélja lehetett b. Eötvösnek, 
midőn a közösiskolák ,nemes' intézményét Svajcz 
szabad (!) földjéről e szabad hazának t a l a j á ra ül-
tette át ? Valóban, én Eötvöshez méltóbb okot nem 
tudok feltalálni, mint azt, hogy ö az it t-ott parla-
gon heverő iskolaügynek terén üdvös versenyt tá-
masztani, s ez által a tanügynek szebb lendületet 
nyú j tan i akart. Es vál jon az óhaj to t t nemes ver-
seny létrejött-e ? A statistikai adatok erre nézve 
semmi kétséget sem hagynak fen. Virágzik hazánk 
iskolaügye, mint eleddig soha ; emeltetnek szép isko-
laházak, növekedik a tanitók s a tanonczok száma, 
a nyomorral küzdött tanitók helyzete javi t ta t ik , 
szóval : a kultur-ál lamok polczára mi is kapaszko-
dunk. Er re nézve tehát, a közösiskoláknak mi a ci-

7 
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vilizatio, a Humanismus nevében elismerő köszönet-
tel tartoznánk. (?) Magam teszem ide a kérdőjelt ; 
mert attól tartok, bogy az ultramontanismus híré-
ben álló szerkesztő ur maga fogná oda illeszteni. 

Tartozunk-e tehát köszönettel a közösiskolák-
nak azon versenyért, melyet előidéztek, és mely 
verseny folytán a közoktatás terén oly szép ered-
mények vívattak k i ? . . . Tartoznánk igenis, ha ez 
eredmények máskép nem hozathattak volna létre ; 
tar toznánk, ha a közösiskolák intézménye nem lenne 
egyúttal vészthozó kísérlet, mely mindenütt , nálunk 
is, fanyar gyümölcsöket terem, s a kereszténység 
elveinek mindinkábbi kiszorításával még vadabba-
kat teremni fog . . . Én azon kérdésre : váljon a köz-
oktatás terén tényleg kivívott eredmények a közös-
iskolák intézménye nélkül is lettek volna-e elérhe-

J 

tök ? a leghatározottabb hangon felelem az ,igenl-1. 
A közösiskolás rendszer, ha nem is veszem te-

kintetbe azon roppant anyagi áldozatokat, melyek-
kel az jár , és melyeket sok helyen bizony sehogy 
sem igazolható pazarlás volt a magas kormánynak 
— a ,P. E. s I. L.1 kifejezését használva — „kidob-
nia" , eltévesztett, sőt egyenesen káros eszközül tű-
nik fel, és kell is, hogy feltűnjék minden higgadtan 
gondolkozó előtt. „L'unité règne, c'est elle qui fait 
l 'ordre", mondja Lacordaire, a lángeszű ügy- és 
hitvéd. Igen, az egység, az egyesítés uralg ; ez hoz 
rendet a részek tömegébe, megfékezi a centrifugai 
erőket, s az ezek által okozott viszás eredmények 
fölött is parancsol. Ily egységet, elvi egységet kel-
lett volna közoktatásügyünk terén behozni, s ez 
elvi egységnek alapján egyöntetű törvényeket is 
létesíteni. Ámde épen az ellenkező történt. A kor-
mány, melynek feladata leendett a számos feleke-
zet által szétszaggatott szegény hazánknak iskola-
ügyi terén a némileg egységesítő elemet képviselni, 

— e kormány szemben a felekezetekkel maga is me-
rev pártál lást vett, és az olyannyira kívánatos, sőt 
szükséges egység és egyöntetűség helyett a szomorú 
szakadozottság bajá t közösiskolás rendszere és tör-
vényhozása által csak fokozta. A magyar kormány ? 

midőn a számos felekezetnek, de főleg a felekezeti 
sorba degradál t katholicismusnak iskolaügyeit apai 
gondoskodása alá vette, e különben nemes ténye 
által egyszerre sok gyermek által látta környezve 
magát, kik között, hogy üdvös versenyt kelthessen, 
idegen országból egy vásott, a kapczáskodónak, a 
békezavarónak ott is gyászos hirére kapott gyere-
ket hozott közéjök, és ,saját ' gyermekeihez imígy 
szólott : „No, gyermekeim ! ti ugyan sokan vagy-

tok, ugy hogy magam sem tudom, miként foglak 
tar thatni t i teket; de hogy többen legyetek, íme ! 
hoztam közétek a messze Svajczból még egy gyere-
ket, és kijelentem nektek ezennel ünnepélyesen, ki-
jelentem apai tel jhatalmamnak egész szigorával, 
hogy ez a svajczi gyerek az én — — kedvenczem 
lesz . . . Ne hökkenjetek meg eme nyilatkozatomon, 
drága gyermekeim! hiszen én titeket is szeretlek ; 
de már hiába! a vak sors Molnár képében ugy hozta 
magával, hogy nekem erről az idegenről, nehogy 
köztetek éhen haljon meg, gondoskodnom kell. a 
mint valóban gondoskodni is fogok, ti pedig — 
gondoskodjatok magatokról, a hogy tudtok . . . Csitt ! 
egy szót, egy mukkot sem. Ni, bizony még ellen-
kezni is mernének! Elégedjetek meg azon kegyes 
nyilatkozatommal, hogy ti is mind, mind az enyéim 
vagytok, én meg a. ti gyengén szerető apátok va-
gyok. Hahogy éhezni, szomjazni találnátok, hozzám 
bizony ne fordul ja tok; mert én nektek, az a svajczi 
kényes gyerek sokba kerülvén, még csak egy bat-
kát sem adhatok. Ha pedig megtörténnék, hogy 
előttem kopottabb ruhában megjelenni merészelné-
tek, ugy szigorúan foglak titeket meginteni, hogy 
magatoknak a svajezihoz hasonló szép ruhát vegye-
tek, és ha valainelyikteknek háromszori apai inté-
sem sem használna, ugy abból kálvinista — vagyis 
akartam mondani : helvét iskola lesz Dixi" 

B. Eötvös, ha nem is szólt ily nyelven hazánk 
felekezeti iskoláihoz, midőn azokat védszárnyai alá 
vet te ; de fá jdalom! igy cselekedett, és e mostoha 
apai érzet bélyege, ez antipaedagogikus el járásnak 
üdvtelen jellege a közoktatási törvény homlokára 
van sütve. Tessék elolvasni ! 

A népiskola tárgyában hozott XXXVIII. tör-
vényezikknek 35. §. azt mondja, hogy „a közös nép-
iskolák terheit első rendben a község viseli, mely e 
czélra minden kebelbeli vagy hozzátartozó polgárra 
és birtokosra külön adót vethet ki" ; és a 40. §. el-
rendel i , hogy „a 35. §. értelmében kivetett adó csak 
községi iskola állítására és fentartására fordittatik" ; a 
4 3. §.-ban pedig az állam-apa kegyesen oda nyilat-
kozik, hogy „ha a község (mindigcsak a svajczi gye-
rekről van szó!) kimutat ja , miszerint szükséges 
népoktatási tanintézeteinek e törvény szerinti fel-
állí tására és fentartására a kellő anyagi erőt nem 
képes egészen előállítani, illető hatósága u t ján se-
gélyér t az államhoz folyamodhatik." A hazánkban 
kizárólagos lét joggal bir t felekezeti iskolák tehát 
b. Eötvösnek és utána a kormánynak a szó szoros 
értelmében mostoha gyermekei lettek, kik, ha a 
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maguk emberségéből meg tudnak élni, ugy csak éljenek, az 
életjog nekik a szerető apa nagylelkűségéből még megha-
gyatik ; ha azonban éhesek, szomjasak, rongyosak, és éhő-
ket, szomjukat lecsillapitandók, meztelenségöket beföden-
dők, egyenesen az állam s az annyira felkarolt cultura ér-
dekében ugyanazon 35. §.-hoz, mely nem csak a méltányos-
ság, hanem a körültekintő bölcseség határát is túllépve, az 
enfant gaté-t a legjogosultabb megütközésig táplálja és ru-
házza, fordulni mernének, akkor a szerető apa a 40. §.-sal 
ugyancsak lehűti vérmes reményűket, és ez által csupán azt 
bizonyítja be ország s világ előtt, hogy mennyire hordja 
a culturát szivén. (Folyt, köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
V. A bel,ya páholyokról. 

Egy ország sem ad határozottabb felvilágosítást a sza-
badkőművesség szelleméről mint Belgium. Belgium a con-

es o o 
tinensen azon ország, mely legelőször felvette a szabadkő-
művességet, inert 1721. jun. 24-én már egy páholy lett ala-
pítva a hennegaui kerületben fekvő Möns városban. Osztrák 
uralom alatt az igen csekély előhaladást tet t ; ellenben a fran-
czia uralom alatt 22 u j páholy alapíttatott . Miután Bel-
gium Németalföldtől elszakadt, a páholy-ügy az 1853-ban 
alapitott „belga nagy oriens" alatt — mely mellett a már 
1817-ben felállittott Suprême Conseil önálló kormányzását 
fentartá — ujjá lőn szervezve. 

A genti uj páholynak 1837-ben történt megnyitása 
alkalmat adott arra, hogy a belga püspökök minden szó-
székről egy általános rövid pásztorlevelet tegyenek közzé, 
melyben ők azon téves nézet ellenében — hogy a hivők 
lelkiismeretük megsértése nélkül a páholyokhoz csatlakoz-
hatnak — határozottan tudtul adták, hogy az összes belga 
páholyok a pápák által kibocsátott kárhoztató ítélet alá 
vannak vetve. 

Ez eljárás mindenütt igen nagy feltűnést okozott. A 
szabadkőműves iratokban most is gyakran tétetik róla em-
lítés. Akkor több katholikusnak sem tetszett e lépés. Ezek 
közé tartozott Defoere abbé, ki akkor mint szerkesztő je -
lentékeny szerepet játszott. Dumortier szintén 1842-ben az 
országgyűlésen a kath. politika hibáit elszámlálva, a többi 
közt a püspököknek a kőművesek elleni kibocsátványát is 
felemlité s azt állitá, hogy Belgiumban a szabadkőműves-
ség közel állt a feloszláshoz s hogy azt csupán a püspöki 
pásztorlevél éleszté fel újra. Ezen állítás azonban egészen 
alaptalan. Mert a belga forradalom előtt már elkezdett mű-
ködni a meglevő 25 páholy, s ezeken kivül már a püspöki 
kibocsátvány előtt 10 uj páholy lett alapitva. Erről értesít 
Kersten az 1843-ik évi „journal historique" egy czikkében, 
melyben bebizonyitja, miszerint Dumortier igen nagyban 
tévedett, ha azt hitte, hogy Belgiumban, akkor midőn a 
püspöki kar felszólalt, a szabadkőművesség elhaló félben 
volt. Sőt ellenkezőleg bebizonyult, hogy a páholyok szer-
vezésük óta feltűnő gyorsasággal terjedtek, s Kersten hiszi, 
hogy ily eredmény után a 10 u j páholyon kivül, még mások 
is alapíttattak, vagy újra felállíttattak volna. Ezen ered-
ményt ugyanazon szerző egy igen elterjedt tévedésnek tu-
lajdonítja. Azt hitték ugyanis mindenütt, hogy a belga sza-
badkőművesség csupán társas és jótékony egylet, s a katho-

likus elvekkel épen nem ellenkezik, s hogy a pápai rendele-
tek, minthogy Belgiumban nem voltak kihirdetve, nem kö-
telezők — e tévedés terjesztésére a kőművesek minden mó-
dot felhasználtak. A belga katholikusok józan ítélete sze-
rint tehát a püspöki kibocsátvány nem maradt üdvös ered-
mény nélkül. Igen sok katholikus, ki előbb azt hitte, hogy 
a kőmüvesség a kath. egyházzal összeegyeztethető, vona-
kodott a páholyok mellé állni, s az egyház lassankint az 
ilyeneket egészen elszakitotta a páholyoktól. A vidéken, hol, 
mint ryugot i Flandriában, a hit és vallás különösen virágzik, 
mai napig még igen népszerűtlen a páholy-rendszer, sőt 
gyűlölik és semmire sem mehet. Igy például a malterosak-
nak még nem sikerült Brüggében, vagy ezen egyházmegye 
bármely városában páholyt alapítani, mig a holland uralom 
alatt pedig Brüggében is és máshol is voltak páholyok. 

Mindezt újra megerősíti a belga páholyok statistikája. 
1837-ben, midőn a főpásztori levél megjelent, Belgiumban 
35 páholy volt, mely szám 1852-ben 23-ra olvadt le. ') 
1865-ik év végén még csak 13 páholy létezett. Ide tartoz-
tak a louvaini és huy-i páholyok, melyek hoszabb nyug-
vás után csak nem rég újí t tat tak föl, s nem nagy tevékenysé-
get fejtenek ki. A „Latomia", mely forrásait megbízhatóknak 
mondja, itt maga is a következő megjegyzést teszi: „Össze-
hasonlítva ezen kimutatást azzal, melyet a ,Lat ' 1857-ben 
adott, mindenesetre jelentékeny hanyatlás mutatkozik a sza-
badkőműves páholyok tevékenységében, melyek közül akkor 
még 23-an működtek." 2) Van Dalén szerint („Kőműves év-
könyv 1869-re") a két bruxellesi nagypáholy a mondott év-
ben csak 18 páholyt számlált, melyekből 11 a nagy oriens, 
7 pedig a Suprême Conseil alatt állt. 3) 

Belgiumban tehát a páholyok száma a püspökök kö-
zös fellépte óta jelentékenyen megkevesbült, mig például 
Francziaországban 3 év (1862 — 1865) leforgása alatt nem 
kevesebb mint 47 u j páholy lett alapitva. A francziaor-
szági nagy oriens gyűlésén, 1869. jun. 1-én, Mallinet nagy-
mester az összegyűlt testvéreknek azt is tudtul adhatta, 
hogy csak a tavali gyűlés óta 27 u j páholy lett alapitva. 0 
ezen „örvendetes eredményt" leginkább a társulatra irány-
zott ellenségeskedésnek tulajdonítja, és azon méltó nyugodt-
ságnak, melylyel az azt elviselte. Voltaképen ezen „örven-
detes eredményt" I I I . Napoleon különös pártfogására kellene 
visszavinni, ki e pontban is nagybátyját utánozta, ki alatt 
a franczia szabadkőművesség létének legvirágzóbb korszaka o o o 
kezdődött. Ezen felső pártfogolás, mint Findel tudtunkra 
adja — eszközlé, „mint fájdalom mindig és mindenütt tör-
ténni szokott", hogy sokan beléptek a társulatba; ki kegy-
ben akart állni az udvarnál, be állt a páholyba ; igen ter-
mészetes, hogy a trónhoz legközelebb állók foglalták el a 
legdusabban javadalmazott hivatalokat. „Midőn a csillag, 
mely őket a páholyokba vonzotta, lehunyt, a nagy oriens 
kormánya 886 saját rendszerű munkás páholy és 337 rózsa-
keresztes káptalan fölé volt kiterjedve." Napoleon József 
mint nagymester szerepelt, ámbár a nagy oriensben soha 
sem jelent meg. Azon jóformán kételkedni sem lehet, hogy 
a két Napoleon, magatartására nézve, hason nézettől vezérel-
tetet t . „Nem, nem", kiálta fel I . Napoleon az államtanács-

') Annuaire du Grand Oriens de Belg, pour 1852. — 2) Latomia 
1866 1. 261. — 3) Az 1870-iki évkönyv 72 páholyról szól; ez vagy félre-
értés vagy sajtóhiba. 
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ban, hol a nagy oriens elismerése inditványoztatott, „ha a 
kőmiivesség pártfogol tátik, nem kell tőle félni; ha fölhatal-
maztatik, hatalmas és veszélyessé válhatnék. Jelenleg tőlem 
függ, én nem szeretnék függeni tőle." Oo' OO 

Annyi áll, hogy a malterosok Francziahonban nem a 
bujtogatásnak, hanem felsőbb pártfogolás és más körülmé-
nyeknek köszönik előmenetelüket,melyekbenatestület utóbbi 
években részesült, niig a belga püspöki kar erőteljes és ha-
tározottabb fellépése a belga páholyszám teljes sűlyedését 
eredményezte. 

Ellenben tagadhatlan, hogy a szabadkőművesek Bel-
giumban, daczára a csekély számú páholyoknak, hatalmas 
befolyást gyakoroltak s az egyháznak nem csekély kárt 
okoztak; mert minél inkább kevesbült a páholyok száma, 
annál jobban űzték ellenségeskedéseiket az egyház iránt. 
Különféle okok szolgáltak erre. Először is általános tapasz-
talat szerint a kath. országokban levő páholyok leginkább 
egyházellenes törekvéseik által szoknak kitűnni, mi csak azt 
mutatja mily czélirányosan dolgozik a társulat, ott, hol 
leotöbbet lehet ártani. Az ottani szabadkőművesek minden O 
viszonyokra kiterjedő hatalmas hefolyásukat leginkább el-
halt testvérük, Lipót király különös pártfogásának köszön-
hették. 4) Ide járul t a szilárd szervezet s a belga nagy pá-
holyok kitűnőbb egyéneinek kitartása, végre a páholyok 
benső szövetsége a belga liberalismussal, melynek segélyé-
vel a szabadkőművesek az egész országot kormányozzák. 
A n n y i r a mentek, hogy a liberális nevelést5) feltételül tűz-
ték ki a páholyba való felvételre nézve, a czél el is lett érve, 
mit Grisât Emil már 1845-ben anversi páholybeszédé-
ben megjósolt: „Mi leszünk a liberalismus ; mi képezzük 
gondolatát, lelkét és életét, szóval önmagát." 6) Ekkor már 
„magas politikai jelentőséggel" birt a szabadkőművesség 
Belgiumban, „nyilvános hatalmat" képezett ; tőle szárma-
zott a liberalismus ellenhatása leginkább ; hozzá fűződött 
„minden, mi a jezsuita rendszertől az alapot elvitatni" 
akarta, mig végre az álarczot tökéletesen elvetette, s Yer-
haegen nagymester inditványára 1845-i sz. János napján 
nagy páholyi végzés által el lett döntve : hogy a szabadkő-
műveseknek szabadságukban álljon benn a páholyokban 
is politikai és vallásegyházi kérdésekről értekezni. Ezen 
végzés által alaptörvényre emeltetett az, mi tényleg már 
előbb megtörtént, Hogy ez minő irányban történt, erről 
elégséges felvilágosítást ad Foides Fr . testvér, a genti pá-
holy székmestere nz ő beigtatási beszédében. Halljunk né-
hány szót tőle. 

„A szerzetesi szörny", ,Az igazi barátokhoz' czimzett 
páholy székmesterének sikerült kifejezése szerint, a hány-
szor a földről kiirtatik, utálatos fejével újra fenyeget ben-
nünket. Hasztalan hizelgünk magunknak, hogy a 19-ik szá-
zaddal a gyalázatost széttiportuk. A gyalázatos azonban 
életerősebben, türelmetlenebbül, kincsvágyóbban, és éhe-
sebben támadt fel újra, mint valaha". 

„Hogy uralmát biztositsa, az ifjúságot akarja hatal-
4) Az 1838-iki rendeletek értelmében a nagy Oriens minden ira-

tainak igy kellett kezdődni : „A la gloire du Grand Architecte de l'Uni-
vers. et sous la protection special de S. M. Leopold roi des Belges" Lat. 
1869.1. 226. - 5) (Les loges) ne peuvent admettre dans leur sein, que des 
hommes, ayant reçu une education liberale Hat. 1838. a. s. 2. — 8) Le 
libéralisme sera nous ; nous seront sa pensée, son âme, sa vie ; nous 
serons lui enfin. A. Neut la franc. Mag lap. 15. 

mába keriteni. Mi lesz e merénylet következménye ? Az al-
sóbb néposztály elállatiasodása, a nevelési eszközök s fel-
sőbb iskolák megrontása". (Folyt, köv.) 

A Szent-Istvíiii-Társiilat 
igazgató-választmánya f. hó 18-kán tartá rendes havi ülé-
sét, gr. Cziráky János kir. fötárnokmester ő excja elnöklete 
alatt. Mindenekelőtt Tárkányi Béla alelnök jelenté, misze-
rint a nagymélt. magyar püspöki kar által a kath. iskola-
ügyre nézve mult őszszel megállapított összes rendszabá-
lyok, tantervek, utasítások és táblázatok a bibornok her-
czegprimás Ö Eminentiájától a társulati elnökséghez már 
mind átküldetvén, ezek sajtó alá adattak, részben már elké-
szültek és e hó folytán egészen ki lesznek nyomatva, és pe-
dig az iskolaszékek szervezésére vonatkozó rendszabályok 
és a népiskolai tanterv és táblázatok német és tót nyelven 
is. Ezzel kapcsolatban jelenté alelnök, hogy a ntuélt. püspöki 
kar által kinevezett tanügyi bizottság elnöke, mélt. Ipolyi 
Arnold püspök ur működését e részben szintén megkezdé. 

Nagy Gyula bélabányai tanító, egy tót nyelven irt föld-
rajzi elemi tankönyv kéziratát küldte be kiadás végett. A 
választmány ezt bírálat végett a tanügyi bizottság méltó-
ságos elnökéhez rendelte áttétetni. 

A következő uj tagok jelentettek be : Gervay Sándor 
tiszai-vaspályai mérnök, Villimek János földbirtokos, Zandt 
Ödön szentmihályfai káplán, Boromisza István tapolyai se-
gédlelkész, Czapkó Ignácz a korponai ipariskola igazgatója, 
Augusz Gerő porvai lelkész, Nedeczky Andor tokorcsi bir-
tokos ; Szász Károly, Orelt Lajos, Zöldfásy Géza tanítók a 
nagyszebeni Terézárvaházban, Kurfürst Miksa nyomdai 
ügyvezető, Fidos Lajos szombathely-egyházmegyei növen-
dékpap, Takács Béla besenyői gazdatiszt, gróf Keglevich 
Gyuláné, Ohács Titus balatoni lelkész, Graefl Károly po-
roszlói nagybirtokos ; Hortolányi Antal, Dobróczky Gábor, 
Matyasovics János, FCÍSS Imre, Csoltkó Pál, Valla Károly 
egri növendékpapok, a szegedi Casino, Kelemen István sze-
gedi ügyvéd ; összesen 24 tag. 

Néhai Bosos József remetei birtokos 60 frtot , néhai 
Nóvák Antal Újvidékről 50 frtot, néhai Sávoly József volt 
tandi plébános 20 frtot, néhai Tarkas Mihály volt bulcsi 
plébános 10 frtot hagyományoztak a társulatnak. 

A csornai szürkenénikék s a jász-alsó-szentgyörgyi ka-
tholikus kaszinó köszönetöket nyilvánították a nyert aján-
dékkönyvekért. — A nagy-kikindai elemi népiskolák sze-
gény tanulói részére tankönyvek adományoztattak. 

A pénztár mult évi bevétele : 76,931 ft. 51 kr,, kiadása : 
75,593 ft. 46 kr., pénztári maradék : 1338 ft. 5 kr. Folyó évi 
január 1-től bezárólag e hó 18-ig tesz a bevétel 4130 ft, 63 
krt , a kiadás 3481 ft. 68 krt, pénztári maradék 648 ft, 95 kr. 

A költségvetés 1877-re a következőleg lett előirá-
nyozva: bevétel 71,653 ft. 5 kr., kiadás 71,274 ft. 82 kr. Az 
ügynökségben deczemberhó folytán eladatott 48,926 pél-
dány könyv, 2090 darab szentkép; készpénzben bejött 
4824 ft. 47 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bója Gergely és Czibulka 
Nándor választmányi tagok kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
/'est. január 23. E g y r e n d k í v ü l i b i z o t t s á g . 

Oly rendkivüli viszonyok közt élünk, hogy a katholicismus 
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jogainak megőrzése és fentartása csak rendkivüli eszközök-
kel lehetséges. A liberalismus rape-cape politikája ott, hol 
kath. vagyonról van szó, a jogot és igazságot mind ez ideig 
tiszteletben tartó magyarok közt is lábra kapott, csak leg-
közelebb is tapasztalhattuk, hogy az országgyűlés par force 
sürgette a vallási és tanulmányi alapnak a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium költségvetésébe felvételét, hogy 
ez uton ő ,oldja meg'' jogi természetét a nevezett alapítvá-
nyoknak. 

Hála a Gondviselésnek, ki a nemzetnek oly fejedelmet 
adott, hogy Tőle mindenki megtanulhatja, mi a jogtiszte-
let ! O Felsége ugyanis legfelsőbb kegytiri jogánál fogva, a 
liberális velleitások ellen, melyek már e legfelsőbb kegyúri 
jogot sem akarják tiszteletben tartani, a következő legfel-
sőbb leiratot méltóztatott kibocsátani : „Val lás-és közok-
tatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére indittatva 
érzem Magamat legfelsőbb kegyúri jogomnál fogva, a neve-
zett miniszter felügyelete alatt álló magyarországi alapít-
ványok és alapitványi alapok, első sorban a magyarországi 
vallás- és tanulmányi alap, legutóbbi tiz evi kezelési ered-
ményeinek betekintése czéljából, székhelyi Majláth György 
országbiró elnöklete alatt, báró Bánhidy országos képvi-
selő, Haynald Lajos kalocsai érsek, Marsovszky Jenő, Muzs-
lay Sándor, 0"-dódy Pál. báró Sennyey Pál és Szláv y József 
országgyűlési képviselők és báró Wenekheim László felső-
házi tag, összesen kilencz tagból alakitott bizottságot kikül-O ' o ö 
deni, mely észleléseiről készitendő jelentését, s a kérdéses 
alapok további kezelése, valamint ezen kezelés ellenőrzése 
iránt indokolt javaslatait magyar kormányom utján fogja 
Nekem bemutatni." 

„Ezen bizottsághoz a számadási ügyekre nézve Ile-
niseh Rezső az államszék tanácsosa leszen meghivandó. Fel-
hatalmazom egyúttal előterjesztő miniszteremet, hogy az ez 
ügyben megkívántató előterjesztéseket, kimutatásokat és 
okmányokat a nevezett bizottsággal közölje." 

Eddig a legfelsőbb leirat, melyet fontosságánál fogva 
szóról szóra közlendőnek véltünk. Sokkal ismeretesebb állás-
pontunk a nevezett alapok és azok megvizsgálási módja 
iránt, hogy sem ezt itt fejtegetni szükségesnek tartanok, de 
azt nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy ki ne fejezzük, 
miszerint a felségi irat teljes elégtételt szolgáltat felfogá-
sunknak ; az álláspont ugyanis, melyet a legfelsőbb leirat az 
alapok irányában elfoglal, teljesen és tökéletesen a mienk, 
amint azt mult félévi 49. számunkban található, ,Az enquête' 
czimü, pesti levelünkben kifejeztük, és igy nem lehet, hogy 
örömünket ki ne fejezzük felette. 

Tegyük vizsgálódás tárgyává egész tisztelettel e leira-
tot és lássuk, hogy voltaképen mi foglaltatik abban. Felsé-
ges Urunk mindenekelőtt is legfelsőbb kegyúri jogára hivat-
kozik", e jognál fogva, melylyel az alapítványok felett bir, 
nevezi ki a bizottságot. E jog az, melyre mi is folyton hi-
vatkoztunk, tagadva, mintha az országgyűlésnek csak leg-
kisebb joga is lenne a nevezett alapok irányában, akár a 
kezelési, akár a felügyeleti, akár pedig, és még inkább, a ren-
delkezési jogot illetőleg. Es a felségi leirat nekünk tökéle-
tesen igazat ad ; a Felség függetlenül, kizárólagos öntuda-
tában jogának nevezte ki a bizottságot. Ha e jog nem egye-
pül a Felséget, hanem Vele együtt az országgyűlést is meg-

illetné, mint ezt csak legközelebb is egyik jogügyi ' igaz-
gató ur véleményezte, O Felsége, mint alkotmányosan ural-
kodó Fejedelem ily független módon bizonyára nem j á r t 
volna el, hanem átengedve az országgyűlés két házának a 
választást, C3ak a megerősitést tartotta volna fenn Önmagá-
nak ; ezen eljárása Felséges Urunknak azonban megdönti a 
liberális szájhősöknek minden támaszát, minden álokos-
kodását. 

A második mozzanat, mely a leiratban feltűnik, nem 
csak az, hogy a bizottsági tagokat országos nevü férfiaink 
képezik, hanem az is, hogy a bizottsági urak, ámbár részben 
felsőházi, részben alsóházi tagok, mégis, nekünk ugylát-
szik, itt e bizottságban nem mint olyanok, hanem csak 
mint tekintélyes férfiak szerepelnek. Ami ismét a mi felfo-
gásunk mellett bizonyit. Igazolni látszik ebbeli nézetünket 
azon körülmény, hogy eltérőleg más bizottságoktól, hol a 
felső- és alsóházi tagok egymástól elkülönitve csoportosít-
tatnak, e legfelsőbb leirat a felső- és az alsóházi tagokat 
vegyesen közli, minek más értelme nem lehet, mint hogy a 
t. bizottság tagjai nem mint az országgyűlés, hanem egye-
dül mint a Felség bizalmi férfiai szerepelnek, miáltal az or-
szággyűlés minden követelése ki van zárva a nevezett ala-
pokra nézve. 

A harmadik és legfőbb mozzanat a leiratban, mely a mi 
felfogásunk mellett tanúskodik az, hogy a leirat egy betűvel 
sem mondja, miszerint a bizottság jelentése a Felséggel kö-
zösen az országgyűlésnek is benyujtassék ; uem, O Felsége 
világosan, minden kétséget kizárólag kimondja, hogy a bi-
zottság „indokolt javaslatait magyar kormányom utján 
fogja Nekem bemutatni." A Fejedelem saját legmagasabb 
személyének ily hangsúlyozása világosan bizonyítja, hogy ö 
Felsége semmi közösséget sem érez az országgyűléssel a 
nevezett alapokra nézve, és ha még lett volna valaki, ki ez 
ideig állitásunk helyesvoltát kétségbevonta volna, az most 
a fejedelmi leirat következtében kiábrándulhatott . 

Ami már magát a bizottságot illeti, mi tökéletesen 
meg vagyunk győződve és előre is megnyugszunk, hogy fel-
adatát a legnagyobb lelkismeretességgel végezni fogja, és 
csak örvendeni tudunk, hogy 0 Felségének választása ily 
férfiakra esett, kiknek neveik felfelé, ugy mint lefelé a leg-
nagyobb garantiát nyúj t ják ; de örvendhetünk nem csak 
mi, hanem az ország minden katholikusai is, hogy ily férfiak 
fáradoznak a katholicismus ügyében, és azért nem tehetjük, 
hogy Isten áldását ne kérjük a bizottság működésére. A 

fíómn. A k i r á l y i c i v i l l i s t á n a k b o t r á n y o -
s a n z i l á l t v i s z o n y a i általános kinos benyomást okoz-
nak az országban. E viszonyok olyanok, hogy ha az alsóház 
nem hajlandó ujabb kölcsönök engedélyezése által a királyon 
segíteni, ez kénytelen a szónak teljes értelmében csődöt 
mondani ! . . . . 

Hogy ily körülmények a forradalmi lapokat a legna-
gyobb invectivákra bátori t ják fel, majdnem magától ért-
hető, s innen van, hogy a királyságnak végleges eltörölte-
tése s a köztársasági kormányrendszernek behozatala soha 
oly leplezetlenül nem emiittettek Olaszországban mint most. 
„Miként lehet még csak álmodni is róla" — kérdi egyik 
köztársasági lap, — „hogy az ország pénzügyei valaha 
rendbe hozassanak, midőn magának a királynak civillistája, 
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a bukás szélén áll. A Jove princípium /" S mintha restel-
lené, hogy ezen idézetet ily furcsán nyakatekert alkalma-
zással merte olvasói elé tálalni, legott kissé erősebbet 
hoz, — : „ A bove maiore discit arare minor, ha tehát a na-
gyobbik ökör roszul szánt, akkor a kisebbik is csak ron-
tani fogja a talajt" — mondja ugyané lap elég érthetően, 
mintha cynismus s republ icanisms azonos dolgok lennének. 

Egy másik lap ezt mondja : „A monarchia és az ál-
lami pénzeknek jó kezelése egymással kiegyeztethetlen dol-
gok ; — miután pedig Olaszországnak szüksége van rá, 
hogy pénzei jól kezeltessenek, következik, hogy — a másik-
nak pusztulnia kell" Ilyenek s ehhez hasonlók ama bó-
kok, melyekkel liberális lapjaink a királyságot illetik, mely-
ről minden ember tudja, hogy jövedelmekben bővelkedik, s 
mégis, mint itt mondani szokták, ,szeme fehéreig' el van 
adósodva, oly annyira, hogy az ország adózó polgárai leg-
közelebb kénytelenek lesznek husz milliomot fizetni, hahogy 
azt nem akarják, hogy királyok csőd alá kerüljön. 

Hová lesz az a sok pénz ? — senki sem tudja ; vannak, 
akik azt hiszik, hogy a piemonti dynastia, mely előtt I t a -
lia egyesitése kezdettől fogva csak ,üzlet' volt, elüzetése 
esetére biztositani akarja magát. Ha igy tovább gazdálko-
dik, előrelátásának csakhamar hasznát is veheti. 

Berlin. A v ö r ö s r é m néhány nap óta oly reális, 
kézzel fogható alakban sétál köztünk, hogy létét most már 
a legegyügyübb nyárspolgár s a megrögzött bureaukrata 
sem tagadhatják többé. Bármily lapot vegyen az ember 
kezébe, mindenütt csak a birodalmi választásokról, s a „so-
cialismus diadalmáról" van szó, természetesen többnyire oly 
értelemben, hogy e diadal egyik szomorú jele azon állapo-
toknak, melyeket az évek óta uralkodott liberalismus Né-
metországban létesitett. 

Nézzük tehát kissé közelebbről mi is a dolgot, mert 
minket mind az érdekel, s keretünkbe mind az tartozik, 
mi egyházunk egyik legnagyobb ellenségére, a liberalis-
musra vonatkozik. Igy érdekel annak constatálása is, mennyi 
tért vesztett a liberalismus az utóbbi, ez előtt 3 évvel meg-
ejtett választások óta épen azon osztályok közt, melyek fe-
lett lelkismeretlen szemfényvesztései által évtizedek óta 
uralkodott, melyeket hazug Ígéretei által rászedve arra birt, 
hogy diadalszekerét tolják s ekként befolyásra, hatalomra 
és— ez a fő : gazdagságra segítsék, de melyek most, belátva 
végre a zsidó-liberalismus hazug és jellemtelen voltát, el-
kezdenek fordulni tőle, s ennek a jelenlegi választásoknál 
már is oly fenhangon szóló jeleit adták, hogy Némethon 
összes börze-hőseinek mindkét füle cseng s a páholyok 
„tiszteletreméltó mesterei" még a szokottnál is bárgyubb 
képeket vágnak. 

Nem tagadjuk, sőt ismételjük ; a socialismus haladá-
sai érdekelnek minket ; de nem azért, mintha magával az 
eszmével rokonszenveznénk vagy a socialismustól valami 
segítséget remélnénk a mi ügyünk számára; — oh nem! 
hanem azért érdekelnek, mert jól tudjuk, hogy, ekként to-
vább haladva, a közeli jövőnek jelszava ez lesz : „ Ultramon-
tanismus vagy socialismus /" — s ezért érdekkel szemléljük 
a socialismusnak a liberalismus felett aratott diadalait, mert 
ezek azt jelzik, hogy a végnek kezdete közeledik. Tessék a 
munkások által legsűrűbben lakott választókerületeknek sza-

vazási lajstromait figyelemmel áttanulmányozni, s meg fog 
győződni mindenki, hogy a munkás ott, hol nem állazsidó-
liberalis s szabadkőműves gyárosok pressiója, illetőleg el-
lenőrzése alatt, kizárólagosan csak vagy ultramontán vagy 
socialisticus szellemben választ, mert az ellentétek, hála a 
liberalismus jellemtelen gazdálkodásának s a munkás osztály 
arra való felébredésének, hogy általa mindeddig rászede-
tett, — az ellentétek, mondjuk, már annyira kiélesültek, 
hogy a munkás vagy ultramontán vagy socialista, s csak ott 
választ .liberális' szellemben, hol munkaadója erre kénysze-
ríteni s egyúttal ellenőrizni is tudja. 

No de térjünk vissza Berlin városába, ide a biroda-
lom központjába, „a német intelligentia metropolisába," s 
lássuk minő foglalásokat tett a socialismus itten. Két berlini 
választókerületben socialisták választattak a birodalmi ta-
nácsba, névszerint Hasenclever és Fritsche, a pártnak ve-
zérférfiai. Ketten együtt 21,000 szavazatot kaptak; — de 
ez még nem elég, mert a többi választókerületben is socia-
lista jelöltek felállítva voltak, kik ugyan nem győztek, ha-
nem a rájok esett szavazatok száma által kétségtelenné tet-
ték, hogy itt, a mostani választások alkalmával harmincz-
háromezer socialista lépett az urnához : — ezek azok, a kik 
tettleg választottak ; még hány van, a ki nem találta érde-
mesnek, vagy bármi ok által akadályoztatott jogával élni? 
— hát még hol vannak azok, kik jelenleg még nem válasz-
tóképesek, hanem azért, adandó alkalommal, a közös ügynek 
ökleiket szivesen állítják rendelkezésére?.. . 

Ekként sikerült a socialistáknak, az itteni mandátu-
mok közül kettőt nyerni, s egy harmadik választókerület-
ben szükebb^választásra vinni a dolgot, miközben a libera,-
lismusnak régi előhnrezosai velők szemben io-en furcsa ta-cs o 
pasztalatokat tettek. Igy, hogy csak néhányat is felhozzunk, 
az első kerületben, hol Forckenbeck, boroszlói főpolgármes-
ter s a birodalmi gyűlésnek elnöke lépett fel jelöltül, a so-
cialista ellenjelölt négyezer szavazatot kapott, pedig ez az 
első kerület az u. n. ,Greheimraths-Viertel', a titkos taná-
csosok negyede, hol a magasrangu katonák, hivatalnokok és 
gazdag magánzók laknak. A 2. kerületben szintén Forcken-
beck lépett fel, mellette pedig a socialista jelölt 1172 sza-
vazatot kapott ; ez pedig azon kerület, melyhez a „Unter 
den Linden" nevü, hires főutcza tartozik, s melyben a leg-
több bankár, nagykereskedő és tőkepénzes lakik, kik bizo-
nyára nem szavaztak a socialistára ; hanem szavaztak segé-
deik, Írnokaik, házmestereik, jobban fizetett szolgáik, mi 
azoknak társaságát bizony igen kellemessé teszi gazdáikra 
nézve, mignem Bismarcknak ugy fog tetszeni, a titkos 
szavazást eltörölni, s a birodalmi gyűlés számára is ama 
nyomorult porosz „Dreiklassen-System"-t kényszeríteni a 
nemzetre, melyet más alkalmakkor ő maga kárhoztatott . 

Azonban ne higye senki, hogy Berlin roszabb a biro-
dalom egyéb nagy vagy kereskedelmi városainál. Magde-
burgnak évtizedek óta egy Unruh nevü, úgyszólván kizá-
rólagosan szabadalmazott képviselője volt-, ki most kényte-
len egy socialistával szűkebb választásnak vetni alá magát. 
Boroszlónak van két választókerülete s mind a kettőben a 
socialisták szűkebb választást idéztek elő, az egyikben 
maga Lasker ellenében, pedig Boroszló csak zsidófészek s 
Lasker a „birodalmi zsidó" ! A legnagyobb kereskedelmi s 
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iparos városokban : Elberfeld, Barmen, Hamburg és Nürn-
bergben szűkebb választásbajönnek a socialisták ; Kielben, 
úgymin t Magdeburgban a városnak „ősi" képviselőjét, hozzá 
az u. n. ,haladó pártnak' egyik vezérét, Hänelt verték meg ; 
Drezdának első kerületében kevés hija, hogy Liebnecht a 
socialista iró, Schwarz-ot, S z á s z o r s z á g legelső jogtudósát " ' O Ö i> O 

nem verte meg ; a másodikban Bebel socialdemocrata szű-
kebb választás alá jön ; ezeken kivül a szászhoni mandátu-
mok legnagyobb része a socialistáké. 

Ezek oly mozzanatok, melyek figyelmet érdemelnek, 
annál nagyobbat, minthogy a választások jelenlegi lefolyása 
kézzelfoghatólag azt mutatja, hogy a soeialismus az utóbbi 
triennium alatt nagyszerű haladásokat tett. Mekkora volt 
az itteni liberálisoknak bámulata s ,erkölcsi felháborodása', 
midőn Hasenclever ezelőtt három évvel csak szűkebb vá-
lasztásba jönni merészkedett ! — s most ? . . . nem csak hogy 
ő választatott meg, hanem mellette még egy Fritsche nevű 
.közönséges' szivarcsináló is, kire még azt sem lehet rá-" O ' o 
fogni, hogy műveletlen; mert midőn a múltkor, már meg-
választatása után, képviselőjelöltségi beszéde miatt a tör-
vényszék előtt állott, még a birák is kénytelenek voltak be-
ismerni, hogy igen ügyesen s mi a fő : szenvedélytelenül 
védte magát, a mint hogy szabadon bocsáttatott is. 

A ki az ügyek menetét elfogulatlanul nézte, azt a so-
cialismusnak ezen óriási haladása meg nem lephette ; hogy 
pédig a liberalismus mégis, s pedig igen kinosan meg van 
lepetve, csak ujabb jele azon véghetetlen bornirtságnak, mely 
e fajt mindenben jellemzi, mi a „gründerei" tolvajfortélyain 
tul fekszik; — minket, a katholikus-conservativeket a dol-
goknak ezen fejlődése olyannyira nem lepte meg, hogy el-
lenkezőleg, inkább csudálkoztunk volna, ha nem igy tör-
ténik. Ilyképen kormányzott népek csakis ily véget érhet-
nek ; a ,Mene, Tekel, Upharsin' megjelent, de nincs remény, 
hogy azok, kik ma talán még segíthetnének a bajon mig 
idő van, kijózanuljanak, mert quem Deus perdere vult, de-
mientat ; ezért, ha igaz, mit az itteni zsidólapok nagy kedv-
teléssel mesélnek, felsőbb körökben már arról értekeznek : 
nem kellene-e a választási képességet ismét kissé megszorí-
tani - ? ! Csak tessék ! — talán a legjobb választási törvény 
ez lenne: „Választóképes, active és passive csak a zsidó" ; 
-miután tettleg csak ennek fekszik érdekében, hogy a mai 
,modern állam' létezzék; hogy aztán, tniképen fogja azt fen-
tartani, az az ő dolga. 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Ily kö-
rülmények közt missionariusaink már az éhhalálra készül-
tek. Rougeyron atyának 1844-ben irt egyik leveléből a kö-
vetkező helyet igtat juk ide: „Xaveri sz. Ferenez napján 
már a végsőig jutot tunk volt. Az a törzs, mely addig néha 
néha élelmi szerekkel kisegiteni szokott minket, vagy nem 
tudott, vagy nem akart többé adni semmit, s mi az éhha-
lálra készültünk. De a ki az ég madarait táplálja, nem feled-
kezett még azokról, kik az ő szent neveért annyit szenved-
tek. India apostola s őrangyalaink gondoskodtak rólunk s 
egyszerre csak három órányi távolságból jöt t vadakat lát-
tunk magunk előtt, kik a legnagyobb szükség közepette 
élelmi szereket hoztak nekünk ; — könnyes szemekkel fo-
gadtuk ajándékaikat s szivünk mélyéből hálaimát rebegtünk 
Ahhoz, ki szegény szolgairól megemlékezni kegyeskedett." 

I t t létök voltaképeni czélját, mindezek mellett, hi tkül-
déreink csak igy remélhették megközelíthetni, ha mindenek 
előtt a benszülöttek nyelvét tanulmányozták. Képzelhetni, 
mily nehéz feladat lehetett, mennyi türelem s szorgalom 
kellett hozzá, ezen alig emberinek látszó hangzagyvalékot 
szótár s nyelvtan nélkül megtanulni. Szerencse, hogy Viard 
atya az Uvea szigetén lakók nyelvét kissé értette, a hitkül-
dérek lakóhelyén pedig néhány, onnan bevándorlott kanak 
élt, kiknek főnöke az ujkaledoniai nyelvet is némileg értette 
s igy, bár nagynehezen, i t t -ot t tolmácsul szolgálhatott . 
Mindazonáltal egy egész év telt bele, mig a hitküldérek 
annyira bírták a nyelvet, hogy e vadaknak a kereszténység 
egyes alapigazságairól szólhattak. 

Az ujkaledoniai törzsöknek vallási nézetei, mint az 
eddigiekből könnyen megérthető, a legdurvább babona bé-
lyegét viselik magukon. Azonban ugy látszik, hogy egy 
legfőbb, mindent kormányzó lényben mégis hisznek, mely-
nek neve ,Nevengut'. E mellett holmi alsóbb istenségeket is 
imádnak, főleg a megholt fejedelmek lelkeit, de még élő 
főnökeiket is. Minden törzsnek van külön védistene, ( Dianua) 
melyhez a megholtak lelkei mennek. Ez próbának veti alá 
őket, mely abban áll, hogy minden gondolható élveket sze 
rez nekik, csak — lopni nem szabad; de az ujkaledoniai em-
bernek még lelke sem lehet el lopás nélkül, minek követ-
kezménye, hogy Dianua a tolvajlelket ismét visszakergeti 
e földre. E monda talán utolsó maradványa annak, mit 
régi emlékeik első szüleink bukásáról tartalmaztak. Tu-
lajdonképeni bálványképek ritkák, hanem a meghalt feje-
delmek haja s fogai nem ritkán tiszteltetnek. Templomaik 
nincsenek, hanem bálványtiszteletök megtartására az erdő-
nyilásokban gyülekeznek, hova ilyenkor másnak belépni, 
halálbüntetés terhe alatt tilos. Papjaik, vagyis jobban 
mondva, kuruzsló bűvészeik is vannak, kiknek feladatuk, 
szükség szerint esőt, szép időt sat. „csinálni", betegséget 
ráhozni valakire, vagy elháritani, illetőleg eltávolítani tőle. 
A bálványtisztelet imák- és áldozatokból áll, mely utóbbiak 
a fentjelzett helyeken mutattatnak be, egyes törzsöknél a 
vizbe dobatnak ; ide tartozik egy ,Pilupilu' nevü fertelmes 
táncz is, mely e szerencsétleneknek elállatiasodott természe-
tét egész undokságában feltünteti. 

Egy másik babonája a benszülötteknek az, mely az 
úgynevezett „gonosz Du,"-ra vonatkozik, melynek szintén 
áldoznak, többnyire erdőkben, sötét, sűrű, bozótos helyeken. 
Ott 6—10 lábnyi hoszu s széles oltárfélét emelnek, melyet 
mindenféle gyümölcscsel megraknak, mig a körülálló fákra 
teknyős békákat, szárnyasokat s halakat aggatnak fel, mik 
által szegények a gonosz lélek dühét lecsillapithatni hiszik. 
Szerintök ez a ,Du' az erdőben lakik, alakjára nézve iszo-
nyú kövér óriás. Szerencse, hogy zsákmányát csak éjjel tudja 
elragadni; de j a j akkor azon halandónak, ki fegyver nélkül 
találkozik vele. Ö tőle származnak a betegségek, az éhség 
s mindenféle köz- s magánbaj ; hatalma, az embereknek ár-
tani, annál nagyobb, minél inkább vetetnek meg a fenálló 
törvények, s hanyagoltatik el a főnök iránt tartozó tisztelet 
s engedelmesség. A tébolyodottakat a „gonosz Du" szelle-
me szállta meg. 

Mily borzasztó következményekkel bírhat e babona 
gyakran egyesekre nézve, arról egy hitküldér szomorú pél-



dát mondott . Kerületében volt egy ember, kinek arcza bizo-
nyos visszataszító vonást muta to t t . Ellenségei azt fogták 
rá, hogy ő a ,gonosz Du', s csakhamar az egész törzs hitte. 
Eleinte csak kerülték, midőn azonban Vatsuama főnök rög-
töni halállal kimúlt , a „közvélemény" legott e szózatban 
tört k i : „Yatsuamát ez ölte meg, ő a gonosz D u " s lőn a 
vége. hogy szegényt egyik fiával nagy kinok közt megölték 
és felfalták. Nem sokára ünnepet ült a törzs, s a tömeg közé 
a megöltnek egy még élő, másik gyermeke is vegyült. Lego t t 
elhatározták, hogy agyon kell ütni. E g y asszony, megkö-
nyörülvén a szegényen, figyelmezteti, hogy szökjék, de a 
többiek észreveszik, a főnök utána siet s dá rdá já t oly erő-
vel ha j i t ja hátába, hogy éle mellén keresztül jön ki. E r r e 
véglegesen megölik és — felfalják. 

Épen ezen vadság, s az emberhús utáni utálatos, de 
majdnem legyőzhetlen vágy volt, mi a legnagyobb akadá-
lyokat gördité a hi tküldérek működése elé; mert e vadak-
nak szivében nyoma sem volt egy gyengédebb, úgyszólván 
emberiebb vonásnak, mely a tanitásban kiinduló pontul szol-
gálhatot t volna. S ily népek közt éveket töltöttek hi tkül-
déreink, anélkül hogy sikerült volna csak egy lépést is ten-
niük azon magasztos czél felé, melyet magoknak ki tűztek 
volt. Minden kunyhó előtt halomra hevertek az emberi fe-
jek s egyéb csontok, s ha a keresztnek hirdetői behatol tak 
undok lakásaik belsejébe, ott lá t ták egyedüli butor gyanánt 
a hoszu rostélyt, melyen egy, gyékénybe takar t , megsült 
e mberi test hevert ! 

De azért, midőn az a tyák a maga idején Havreban 
hajóra szálltak, hogy e szegény vadaknak az evangelium 
éltető világosságát megvigyék, találkoztak ,műveltek', kik 
azt kérdezték tőlök : szabad-e oly népeknek békéjét s lelkis-
meretét felzavarni, melyek természetes ál lapotukban oly 
boldogan élnek ? . . . . I lyen a buta ,felvilágosodottságnak' 
humanismusa ! (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= Előfizetési felhívás ,ÍJnnepi egyházi beszé-

dekref. Több oldalról vett jóakara tú buzditás bátor i to t t 
arra, hogy ünnepi egyházi beszédeimet, melyek nagy részben 
az egri főtemplomban mondattak el, sajtó alá bocsássam. 

Az „egri egyházmegyei irodalmi egylet", mely elé 
beszédeimet terjesztém, megbirál ta azokat s ez előleges bí-
rá la t kimondá a kedvező véleményt, melynek behatása alatt 
érlelődött szándékom elhatározássá. E birálat után nem 
tartom vakmerőségnek kibocsátani ez előfizetési ivet, mely-
nek betöltése pártolóim jóakara tá tó l függ. 

A 16 ivet teendő kötet 30 sz. beszédet foglal magá-
ban, melyek összeállításánál figyelmet fordítók azon ünne-
pekre, melyeket egyik-másik egyházközség szokott megtar-
tani. I lyenek lesznek: sz. György, olajbanfőt t sz. János, ker. 
sz. János, sz. Anna, sz. Dónát , Őrangyalok, Olvasó, ma-
gyarországi sz. Erzsébet, sz. Katal in és Borbála ünnepei. 

A munka február végén megjelen s martius elején 
mulhatlanul szétküldetik. Azok, kik egyszerre hat példányt 
rendelnek meg, bérmentesen fogják azt kézhez venni. Tiz 
példányra egy tiszt. péld. adatik. Élőfizetési ár : 1 frt. 50 kr. 

Előfizethetni alulirtnál (lakásom a Lyceumban) vagy 
az egri „Népú j ság " szerkesztőségénél és lyceumi könyv-
nyomdánál. Hogy a példányok száma iránt tá jékozot t le-
gyek, kérem az előfizetéseket február közepéig megtenni. 
Kel t Egerben, 1877. j anuár 14-én. Vincze Alajos, főegy-
házi hitszónok. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-

jesztésére, a szamosujvári gör.-kath. székeskáptalanban : 

Bilcz István kanonoknak a csudányi czimzetes prépostsá-
got díjmentesen adományozom. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-
jesztésére az eperjesi gör -kath . székeskáptalanban dr. Mi-
halics Mihály őrkanonoknak a bold. Szűz Máriáról nevezett 
Budavár előtti u j egyházi czimzetes prépostságot díjmen-
tesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 187G. évi ilecz. hó 30-án. 
FERENCZ .TÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— F. hó 17-én Altieri herczeg szerencsés volt, a római 

főneme8ségnek bizottságát, mely ő szentségének püspöki j u -
bileuma alkalmából tar tandó ünnepélyességek rendezésére 
küldetet t ki, ő szentségének testületileg s hivatalosan bemu-
tathatni. Ö szentsége, szokott kegyességével fogadván a bi-
zottságot, működésére apostoli áldását adta — Az olasz 
kath. i f júságnak elnöke felszólítást intézett a spanyol ka-
tholikus egyletekhez, hogy ugyanezen alkalommal testüle-
tileg képviseltessék magokat. Az eszme heves lelkesültség-
gel fogadtatot t , s az előkészületek már a legszélesebb kö-
rökben annál nagyobb buzgósággal indít tat tak meg, mint-
hogy az idő, mely az ünneptől még elválaszt minket, arány-
lag igen rövid. — Ö szentsége hallomás szerint legközelebb O O O O 
két, az osztrák-magyar birodalomhoz tartozó bibornokot 
szándékozik kinevezni. — A Rómában megjelenő ,Italie' azt 
állította, hogy ő szentsége, az olasz i f júsághoz intézett, 
múltkori, általunk is közölt beszédében arra szólította fel az 
olasz polgárokat, hogy a választásokban résztvegyenek ; az 
,Osservatore Romano' pedig nem merte volna e helyt közölni; 
— most ezen áilitást az ,0sshatározottan költöttnek 
nyilvánít ja . 

— Az osztrák vallás- s közoktatásügyi minister leg-
újabban körrendeletileg kimondta, hogy ha az egyházi ha-
tóságok szükségesnek l á t j ák a tanuló gyermekeket, mielőtt 
azok a szentségekhez bocsáttatnának, külön előkészitő ta-
nitásban részesiteni, ezen tanitás a rendes vallástanitó ál-
tal, a rendes iskolai helyiségekben tar tható meg, ha szüksé-
ges a tanítási rendes időn kivül is. E körrendelet, mely a 
jan. 16-i , Wiener Ztg.'-baa található, kissé lehűtőleg fog 
némely túlságosan felvilágosodott iskolaszékre hatni. — A 
bruxellesi várostanács, t. i. annak szabadkőműves többsége 
legújabban megtiltotta a közkórházakban működő szürke-
nénéknek, az ápolásokra bizott betegekkel csak egy szót is 
szólni. Oka ezen tilalomnak, nehogy valamely apácza egyik 
másik ,szabadgondolkozót' Istenhez téritse. A rendelet ki-
bocsátása óta az egyes kórházi termekben városi rendőrök 
vannak felállítva (!) kik közül az egyiknek már is sikerült , 
kétségbevonhatlan módon constatálni, miszerint egy apácza 
egyik betegnek — szenteltvizet n y ú j t o t t ! Reméljük, hogy 
a büntető , igazság' ka r ja e gonosztevőt megfelelően suj-
tandja ; nézetünk szerint, ily körülmények közt a máglyán 
való elégetés, előzetes tor tura után, még igen kegyes bün-
tetés lenne. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, iX. Pius 
pápa számára.*) 

Eddig i összeg 384 ft., 60 frank aranyban, 12 db. cs. k. 
ar., 8 db. ft. és 6 db. régi húszas. 

A zavari pleb. községtől 14 ft . 

*) A mult számunkban közölt adakozásokra vonatkozólag kérjük 
megjegyezni, miszerint azok, a kalocsai növendékpapság által beküldött 
15 fton kivül, mind a rozsnyói egyházmegyéből küldettek De hozzánk. 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, január 27. 8. I. Félév, 1877. 

Tartalom. A közösiskolák paedagogikus szempontból. — A szabadkőművesség benső alaptalansága, 
nemzetnek jövője. — Egyházi tudósítások : Pest. A socialismus réme. Svajce. 0 szentségének leirata jövője 

A közösiskolák 
p a e d a g o g i k u s s z e m p o n t b ó l . 

(Folytatás.) 

Világos ezekből, hogy a kormány a felekezeti 
iskolákkal szemben sehogysem helyeselhető pártál-
lást foglal el ma is. A felekezeti iskolák i ránt 
csak a hideg es bizalmatlankodó rendőrnek szere-
pében j á r el ; a közösiskolák iránti előszeretete pe-
dig valódi gyengeséggé fajul . A kormány közös-
iskoláival a felekezetek közt egy uj „felekezetnél-
kül i" felekezetet, saját lag a legheterogenebb ele-
mekből összetákolt quodlibetet képezvén, a tan-
ügyet s a tanügy fölötti törvényhozást nem hogy 
egységesítette volna, szemei előtt ta r tva azon ta-
pasztalati ax iómát : „l 'unité r ègne" ; hanem kül-

földi intézményével inkább még egy u j pár to t al-

kotott és versenyt akarván előidézni, csupán a köl-
csönös bizalmatlanságot, a felekezetek közti súrló-
dásokat idézte elő. A magas kormánynak kell, ok-
vetlenül kell e gyászos bizalmatlanságról, e szo-
morú súrlódásokról tudomással b i rn ia ; de, ha a 
néppel ugy érintkeznék, mint mi érintkezünk, — 
ha a. közösiskolás súrlódások őtet oly közelről érin-
tenék, mint minket érintenek : ugy honszerelmétől 
vezettetve, épen nem átal laná elmondani a már rég 
szükségessé „mea culpá"-t, és az utód azt, a mit az 
előd is csak a legszakavatottabb férfiak ellenére 
hozott volt be, okulva a szomorú tapasztalatokon 
egyszerűen megszüntetné. Ez rest i tutio in in tegrum 
lenne, melyre hazánk felekezeti iskoláinak még a 
hozott törvény nyel szemben is teljes joguk vagyon; 
ez iskolák ugyanis százados lé t jogukat nem adták 
fel soha, miért is a jogfolytonosság elvéből kiin-
duló kormánynak jogában épen nem állt e lét jogot, 
ha nem is megsemmiteni, de legalább megbénitani. 

— A katholikus 
— Vegyesek. 

A felekezetek iskoláit ta lál ta i t t a magas kormány ; 
ez iskolákkal, e honi intézményekkel tehát kár neki 
egy idegen intézmény szeszélyes kedveért oly fel-
tünöleg mostohán bánnia. És ha már svajczi drága 
gyerekét oda, a honnan hozta, visszakergetni rös-
telli, legalább a többi iskolák irányában is hasonló 
modorban j á r jon el. E teljesen igazságos és telje-
sen egyöntetű bánásmódot mind az atyáskodó kor-
mányt is szigorúan kötelező paedagogia, mind a 
közoktatás magasztos czélja, mind a kormánynak 
férfiasan nemes jelleme is követeli. „L'affection sans 
la justice est une faiblesse", mondja egy igen ünne-
pelt tudós, és mi neki még a magas kormánynyal 
szemben is igazat adni kényszerülünk. 

Ne is higye azt senkisem, hogy a tanügynek 
hazánkban emelkedésére a közösiskola, mint valami 
minta-tényező, folyt volna be ; az, a mi paedago-
giai szempontból téves, sőt káros, a népnevelés te-
rén legfólebb negative hozhat létre eredményeket. 
Hogy tanügyünk főleg anyagi része a közösiskolás 
aera alatt szép lendületnek indult , azt legnagyobb 
részt a közösiskoláktóli jogos félelem okozta. A 
magyar századokon át csupán a felekezeti iskolát 
szokta m e g ; váljon nem tölthette-e el szivét a leg-
jogosul tabb idegenség egy oly intézmény iránt, mely 
a külföldről hozatván be, még mielőtt életrevalósá-
gának jeleit adta volna, már is a százados hazai in-
tézmények fölé emeltetett, sőt ez ősi intézmények 
fejei fölöt t Damocles kard ja gyanán t c s ü g g ö t t ? . . . 
Érezni kezdette már a szegény magyar a többi u j 
,vívmánynak' is mindinkább észlelhető ferdeségét ; 
váljon a közösiskolás u j vivmánynak nem kellett-e 
keblét szintén jogos aggálylyal eltöltenie? És még 
mit érezhetett a hitéhez hü magyar, értem kivált a 
kilencz millió katholikust, kikből, ha talán egy mil-
liót a protestáns izü liberális tábor nyel is el, ma-
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rad még mindig nyolcé millió ! — m' t érezhetett 
tehát e hitéhez hü 8 millió magyar, midőn hitéből, 
hitbeli legszentebb meggyőződéséből a közösiskolák 
termeiben nyomorult gúnyt űzetni látott ; midőn 
látta, hogy nem egy helyre az aránytalanul nagyobb 
számú lakosság a parányi, de henczegő töredékhez 
kénytelen magát alkalmazni, a keresztet — a va-
lódi kereszténységnek e szent jelvényét, — becsü-
letes apáink e drága örökségét — civilizált vanda-
lismussal az iskolából kidobatni engedni, a kereszt-
vetést — a századok által megszentelt eme szép és 
üdvös szokást — elhagyatni és véres veritékkel 
szerzett filléreit ilyen iskolának emelésére és fen-
tar tására a szó szoros értelmében „kidobni" ? ! . . . 
Váljon tehát nem természetes, nem természetszerű-
leg jogos volt-e a kath. egyháznak és a még hithű 
prot. községeknek az idegen földről behozott közös-
iskoláktóli idegenkedése, és ezen idegenkedés foly-
tán azok elleni fellépése ? — Es mégis, ha valaki 
ellenök fellépni, behozataluk ellen a hithű magyar-
nak becsületességével küzdeni, eltévesztett, sőt ká-
ros voltuk mellett szót emelni mer t : a magyar kor-
mánynak közegeivel itt-ott ugyancsak meggyült a 
baja. Ha pedig jogos és természetes volt a közös-
iskolátóli félelem, ugy egészen természetes azon 
következtetés is, hogy a tanügy terén észlelhető 
emelkedettséget sem a közösiskola, hanem az attóli 
félelem, a felekezeti iskolának különben kilátásba 
helyzett elközösitésétől való nemes aggodalom 
okozta. Ez bir ta reá a hithű magyarokat némely 
helyeken oly erömegfeszitésre, mely mind vallásos, 
mind hazafiúi tekintetben a legnagyobb elismerést 
érdemli ki, de mely erömegfeszitést nem a közös-
iskola által állítólag támasztot t nemes verseny, ha-
nem a százados joggyakor la t i ránt táplál t áldozat-
kész hűség, a hitnek talaján emelt tősgyökeresen 
magyar tanintézetekhez való szivós ragaszkodás, s 
az ezen tu la jdonjogtól i könnyed elüttetésnek félel-
me okozta volt. Szabad-e már most ez okozat fölött 
valami nagyon örvendenünk, s az alkalmi okot, te-
hát a közösiskolát ez eredmények miatt még tán 
áldanunk is ? — Ha az elemek által magasra nö-
vesztett és sa já tunkat elnyeléssel fenyegető, hatá-
rainkba rohanva özönlő vizár ellen magunkat meg-
védendők, a legnagyobb erőmegfeszitéssel hatalmas 
gátakat épiteni kénytelenittetünk, e gátaknak ugyan 
örülhetünk, de a vizárt, h a j ó keresztények vagyunk, 
még ellenségeinknek sem kívánjuk, — a vizár előt-
tünk mindig csak szomorú emlékű marad. 

Nincs okunk örülni a közösiskolának ; de van 

okunk, és pedig hatalmas okunk szomorkodni azon 
rombolásokon, melyeket az eddig is okozott, és ez-
után, ha a megkezdett ferde irányban tovább ha-
ladni fogunk, még nagyobb mértékben előidézni 
fog. A közösiskola sok helyen csak azon üdvtelen 
pressio folytán jö t t létre, melye ta városi képviselő 
testületek a hithű polgárságnak gyakran legna-
gyobb részére gyakoroltak, és melyet a ki látásba 
helyzett állami segély s a ministerialis pártfogás-
nak teljesen biztos reménye még inkább fokozott. 
A közösiskola már bölcsőjében is a felekezetek kö-
zötti béke megzavarásának, a nemtelen kegyhajhá-
szatnak, szélesmérvü corruptiónak, sőt itt ott még, 
hogy nyiltan kimondjam : országos csalásnak is lett, 
sem paedagogikus, sem államgazdászati szempont-
ból nem helyeselhető eszköze. Fentartom ez állítá-
somat és védeni, ha kell, még a törvényszék előtt 
is fogom, állván rendelkezésemre oly megdönthet-
len történeti tények, melyek egy közvetlen szom-
szédságomban, plébániám területén emelt, úgyne-
vezett közösiskolára a legszomoritóbb homályt ve-
tik. Elég, nagyon is elég e tekintetben azon boldog 
Magyarország Szódó nevü helységébe Svajczból, 
kizárólag a helvét hitvallásuak számára, a ,közös' 
czim alatt escamotirozott iskolára hivatkoznom, 
melyről az igazság- és jogér t nemesen kiizdö ,Reli-
gió1-nk 1874. évi 218. és 394. lapjain volt szó, de 
mely, fá jdalom! elhangzott, mert — nem volt sze-
rencsés ö excja a közoktatásügy ér urnák füleihez 
jutni , vagy el jutot t t a l á n ? ! . . . De hát, mikor az a 
csúnya enfant gâté a nyakunkba már ugy becsem-
pészkedett, hogy ha nem is lehetetlen, legalább ne-
héz, igen nehéz lerázni őt ! ! Már csak tűrnünk kell 
e külföldi különcznek pajkosságait , melyek egyéb-
iránt, mint mondják, életrevalóságáról tanúskodnak. 
Drágalátos szép életrevalóság ! . . . Bocsánatot kérek 
azon némileg szerénytelen kérdésemért : váljon a 
magas kormány elé okmányilag felterjesztett hazug-
ság, vonatkozzék az bár a dédelgett közösiskolára, 
és az ezen hazugság folytán „kidobott" államse-
gély az életrevalóság jele-e ? . . . Jus t i t ia regnorum 
fundamentum ; és az országos csalás ? . . . . 

A magas kormánynak a műveltség előmozdí-
tására vonatkozó jó szándékát nem akarom kétség-
bevonni ; de engedje meg tiszteletteljes nyi l tsággal 
kimondanom, hisz a sz. irás szavai szerint : „Job-
bak a szeretőtől vett sebek, mint a gyűlölő álnok 
csókjai" : ') nem ott keresi ö a cul tura fősulyát, a 
hova az okvetlenül helyezendő, hanem azon téves 

iyPéld. 27, 6. 
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vélemény elfogultsága alatt áll, miszerint az anyag a szel-
lemmel párhuzamosan jár. Örvend kormányunk az iskolák, 
a tanerők és tanonczok számának szaporodásán, az iskola-
épületek arehitektoiiikus tökélyén, az iskolakönyvek s egyéb 
tanszerek bő keletén és jól teszi ; de hogy a nevelészeti ok-
tatás éltető szellemét, a hitbeli meggyőződést iskoláiból ki-
küszöböli, az által oly hibát követ el, melyet a paedagogia 
s a történet egyformán elitéi. Elitéli ez eljárást a józan pae-
dagogia, mire nézve csakis azon egyetlen egy megjegyzésre 
szorítkozom, hogy a gyermek rendesen némi hitbeli fogal-
makkal jő az iskolába, — fogalmakkal, melyeket a család-
nak első és a romlatlan gyermekszív előtt legkedvesebb, 
legjobb, legdrágább tanítója : az édes anya oltott kisdedé-
nek ártatlan, s ép azért minden jóra, szépre és nemesre fo-
gékony lelkébe; e fogalmak képezik a nevelészeti oktatás-
nak legbiztosabb alapját, melyet, ha a tanitó, vagy a tanitó 
elé irt rendszer megrenditeni kezd, aláássa oktalan meg-
jegyzéseivel a szülő tekintélyét, kitépi vad kézzel a gyer-
meki szívből a szülők iránti természetes és természetfölötti 
kegyelet feselő virágait, az Isten rendelte tekintély iránti 
köteles tiszteletnek megingatása által saját maga alatt is 
vágja a fát, s a szánandó gyermek szivébe a marczangoló 
kétség hydrájá t dobja be. A család szentélyéből a gyermeki 
szivbe áthelyezett hitkincseket a tanitó respectálni tartozik, 
és ha ő azokat nyomorult önhittségében ignorálni találja» 
ugy ő maga a legnagyobb ignorans, ki a nevelészeti okta-
tásnak abc-jét sem tud ja ; ha pedig e hitkincsekhez frivol, 
hitetlen megjegyzései által orozva nyúlni mer, ugy ő a kö-
zönséges tolvajnál is roszabb — elorozza azt, a mit nem ő 
vetett, elrabolja azt, a mi milliók- és millióknak legdrá-
gább, földi értékhez nem is hasonlítható, sőt nem ritkán 
egyetlen kincsét k é p e z i . . . . 

Elitéli közoktatási rendszerünk e nagy hibáját maga 
a történet is, s e téren már tovább időzhetünk, miután e 
téren maga a statistikai adatok iránt kiváló szeretettel vi-
seltető kormányunk is szíves örömmel mozog. Lássuk tehát, 
mit mondanak a statistikai számok ! 

Svajcznak, a közösiskolák e classicus földjének azon 
statistikai adatai, melyek az iskola-ügygyel a legszorosabb 
összefüggésben állanak, fájdalom ! szegény falusi lelkész 
levén, ki könyveket rendesen csak jó barátim nagylelkűsé-
géből kapok, nem állnak rendelkezésemre ; de azon egyet 
mégis ország s világ tudja, hogy a kis Svajcz, mely a közös-
iskolák intézményének behozatala által a felekezetek közti 
differentiákat kívánta megszüntetni, a legutóbbi években 
oly állapotokat teremtett, melyek egy kultur-állainhoz épen 
nem illenek, hanem legfölebb valamely félvad tatár khán-
nak brutális szeszélyeihez illenének. Svajcz közösiskoláival 
az elvadult vallási fanatismus zsarnoki üldözéseinek, a leg-
sajnosabb belvillongásoknak, a pogány korra emlékeztető, 
otrombául dühös intézkedéseknek lett gyászos szinhelye. A 
tourista táguló mellel szívhatja be üde levegőjét, megbá-
mulhatja a búcsúzó nap utolsó sugarainál izzó alpeseit, 
gyönyörű vidékeit, fenséges tavait ; de e bámulatot még kö-
zösiskoláira is kiterjeszteni oly psychologikus tévedés volt, 
mely fölött eléggé sajnálkoznunk nem lehet. Hogy pedig e 
sajnálkozásunk még a statistika világánál is teljesen jogo-
sult, arra nézve csak a mai kulturális állapotokra iszonyú 

fénycsomót vető azon óriási bűntényeket emlitem meg, me-
lyek Baselben néhány év előtt láttak napvilágot. 

A ,Neue Züricher Zeitung' statistikai kimutatása sze-
rint a liberális Basel kanton az, mely az oktatásügy érdeké-
ben legtöbbet tesz, és mégis eme felvilágosodott Baselben a 
legsötétebb, legiszonytatóbb bűntények jöt tek néhány év 
előtt napfényre. Az 1871-ik év elején ugyanis B iselben nős 
és nőtlen férfiaknak egész serege ellen törvényszéki kereset 
indíttatott, és pedig 13 és 14 éves öt leánykávali nemi visz-
szaélés miatt. E kereset folytán a világ oly szomoritó té-
nyeknek jö t t tudomására, melyeket a liberális újságok a 
,szeretet' köpenyével fedtek ugyan be, mivel hát telivér 
liberálisokról volt a szó, de egészen mégis el nem hallgat-' O O ö 

tathatták. Nyilt t i tokká lett, hogy hét férfit kiskorú leá-
nyoknak megfertőztetése és paederastia miatt a fenyitőtör-
vényszéknek és 31 ,kulturharczost' ugyanazon leányokkali 
durva visszaélés miatt a fegyelmi törvényszéknek, továbbá 
e leánygyermekeknek kettejét lopás és-egy fiút magán ok-
mányok hamisítása miatt a correctionalis birónak kellett 
átaladni. E két törvényszék 1871. aug. 22-én Ítéletet hozott , 
és a vádlottak legnagyobb részét bűnösnek nyilvánitotta. A 
vádlottak, kik között a főczinkos valami Eggmann ur volt, 
a törvényszéki eljárásnak némi alakhibái ellen kifogást tet-
tek, és midőn a kantonalis hatóság őket további keresetök-
től elutasította, -a szövetségi tanácshoz adtak be folyamo-
dást, melynél szintén elutasító választ nyerve, magához a 
szövetségi gyűléshez (Bundes-Versammlung) föllebbeztek. 
Ez irtózatosan piszkos dolgok, igy a szövetségi gyűlés elé 
terjesztetvén, köztudomásra jutottak. Azonban a fölebbező-
ket a rendek tanácsa is elutasította. Basel, a liberális, a fel-
világosodott, az államiskolákra oly sokat költő Basel ily 
iszonyt gerjesztő bünbarlangot l á t t a t ! ! Különös, a l egv i -
rágzóbb' iskola mellett a legundoritóbb cloaca! Hol itt a ~ o 
baj ? A puszta iskola, legyen az bár palotaszerüen épitve, 
az embert csak ismeretekkel tömi meg, és pedig oly isme-
retekkel, melyeket az a tömeggyilkos Thomas, — a millió-
kat sikkasztó T'Kint, a legbefolyásosabb hivatalokat áru-
sitó Belknap-féle irányban érvényesíthet ; de az, a mi az 
embert nemesen gondolkodó és érző emberré teszi, — az, a 
ini a jellemet képezi és aczélositja, — az, a mi az ismere-
teknek üdvös irányt ad, az nem a puritán eredetű és jel-
legű közösiskola, hanem a positiv vallásos nevelés, mely 
egyedül a felekezeti iskolákban vihető ugy keresztül, hogy 
áldásdús hatása egész teljében fejlődhessék ki. Ha valaki 
azt gondolja, hogy csak iskolákat és természetesen főleg 
közösiskolákat kell, minél nagyobb számban és minél pom-
pásabban emelnie, mig a nevelés főmomentumával — a hit-
beli meggyőződés megszilárdításával nem gondol, sőt azt 
az éretlen gúnynak czéltáblájává teszi, az magának Thomas, 
T'Kint, Belknap és Eggmann urakat ugyan dressirozhat, 
de jellemes férfiakat, önzetlen hazafiakat, nemes emberba-
rátokat — soha ! A jellemet, az önzetlenséget, a nemeslel-
küséget nem az adja meg, ha a szögeket mérni, az álla-
tokat osztályozni, a mérges gombákat megismerni, a mohá-
csi csata évét megmondani tudom : a szellemnek nemes irá-
nyú képzését nem a szám, nem a magában véve holt anyag, 
hanem a szellemek országával a hit által fentartott érintke-
zés eszközli. Szakítsd el az embert ez érintkezéstől és ő 
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csak lelketlen számoló géppé aljasulni, ő csak az imádott 
anyag bűzhödt posványában fetrengni fog. És te őt ebben 
megakadályozni akarod? Van-e jogod hozzá? Hagyd a ser-
tést a sárban heverni. H a kitépted szivemből a hitigazságo-
kat s az ezeken alapuló túlvilági reményt, egy niveaura he-
lyeztél engemet azon bizonyos állattal, sőt némi tekintetben 
még annál is alábbvalóvá tettél, mert azt megölöd és meg-
eszed — jóizűn megeszed ; de velem mit lennél teendő ? . . . 
Haragszol, hogy a soeialis bűnök sarában heverek, és igy 
nem veszed hasznomat életemben ; ha pedig megölsz, nyer-
tél-e velem ? Gondolom, a cannibalismushoz még nem ju to t -
tunk el. Mi lesz hát a döggel ? Pfui ! — 

Azonban seholsem oly virágzó az iskolaügy, mint 
Németországban, honnan még hazánkba is hoznak tanerő-
ket, legalább azt olvastam az elemi osztályokban használt 
földrajzban, mint országos nevezetességet, hogy „a modori 
állami tanitókepezde vezetésével Benisch, jeles német paeda-
gogus bízatott meg"'; és váljon ez oly buján virágzó iskola-
ügynek milyen gyümölcsei vannak ? (Vége kőv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

„Azonban e papi szervezet", — igy folytatja beszédét 
Foides testvér, — „mintha be sem érné azzal, hogy feje Kó-
mában van, tagjai mindenhol, s mely fegyelme és gazdag-
sága által oly félelmetes, foglalási rendszerének tartóssá 
tétele végett, kóbor előhadféle katonaságot alkotott és szer-
vezett, mely papi kalandorokból volt összeállítva, s minden 
országból szedve, valódi rajongó kóbor lovagok, oly csapat, 
mely hasonlit azon hordához, melyet Abdel-Kader vezényelt, 
folyvást veretve újra feléledt, mindenhonnan elűzve ismét 
ott termett." 

„Ezen uralom ellen, mely szép hazánkban ismét oly 
igen elhatalmasodott, ezen rajongók e l l en . . . kell küzde-
nünk, még pedig egész győzelmi biztossággal. Hogy e czélt 
elérjük, oltár ellen oltárt, iskola ellen iskolát kell állítanunk." 

„Mily különös sors ju to t t osztályul Jézus vallásának ! 
Ezen természeti, főkép érzéki vallás azért lett alapitva, hogy 
a zsidó és pogány papságot megsemmisítse, s azok helyébe 
lépjen, azonban maga is azon mélységbe dőlt, melyet be 
akart tölteni. Ily nehéz az emberiséget visszavinni az igaz 
Isten tiszteletére ; oly annyira hajlandó ő a babona és kön-
nyenhivőségre." 

„Mondjanak bármit is az őrjöngök és türelmetlenek, 
a kőmüvesség semmiesetre sem politikai vagy vallási intéz-
mény, mert az sokkal magasabban áll. Politikai és papi in-
tézkedés nélkül, társadalmi erények gyakorlata, napi forga-
lom, szolgálat és jótékonysági csere által arra birja az em-
beriséget, hogy a türelem legtisztább alapelveit megismerje, 
polgári és alattvalói kötelmeit lelkiismeretesen betöltse. 
Ezért fölötte áll minden vallás- és alkotmánynak, bármily 
alakkal birjon is az. Mert a kőmüvesség — azért lett el-
vetve az egyház által — mert egy szóval az általános morál 
törvénykönyvét képezte (le code abrégé de la morale uni-
verselle.)" *) 

i) Neut. a. a. O. S. 119. lap. 

Ily beszédek hangzottak a belga páholyokban már ak-
kor, midőn még rendelet által tiltva volt minden politi-
kai és vallási páholymunka. Valóságban természetes, hogy 
mindig máskép volt. „Határozzuk meg mindenekelőtt", ilv 
vallomást tesz Verhaegen nagymester az 1854. évi jun. 
24-iki hires nagypáholy! beszédében, melylyel ő e tilalom 
megszüntetését keresztül vitte, „hogy a kőmüvesség sok 
körülmények közt egyhangúlag kárhoztatta e megszorítást, 
s tényleg politikai küzdelmekbe bocsátkozot t . . . Ha in-
tézményünk múltját tanácsul hivom, nem látom-e ott, hogy 
a kőmüvesség mindenkor figyelmes űrállomásul szolgált, 
mely az állam hajójának irányára ügye l t?" 2 ) A mit itt 
Verhaegen politikai ügyekre vonatkozólag bevall, az ép ugy 
áll, vagy tán még jobban a vallási dolgokra nézve; egyik a 
másikban foglaltatik; mert a belga páholyok politikája leg-
inkább az egyház elleni küzdelemben áll. Nem igaz-e tehát, 
hogy az alaptalanság vörös fonálként húzódik végig a kő-
műves rendszeren ? Folyvást biztosítják az avatatlant, hogy 
„a páholy szent csarnokait tiltva van megszentségtele-
nitni politikai és vallási vita és pörlekedés által," titokban 
azonban maguk a testvérek bevallják, hogy e törvény „köz-
megegyezéssel" megvettetik. 

A szabadkőművesek zárt páholy-helyiségekben, mint 
Foides testvér is, megvetés s gunynyal telt beszédeket tar -
tanak épen az ellen, mi polgártársaik előtt legszentebb : a 
katholikusok vallása ellen ; ezt a hallgatásra kötelezett test-7 o 
vérek végig hallgatják, viharos tetszéssel kisérik, végre 
mégis azzal dicsekesznek, hogy „ők a türelem legtisztább 
alapelveit" vall ják! Nem alaptalanság, hazugság-e ez, mely 
magát a régi zsidó képmutatást elhomályosítja? önkényt 
érthető, miszerint a kőművesek magukviselete semmitsem 
javult azon törvény megszűnte ó ta : hogy a páholyok tart-
sák távol magukat a politikai és vallási versengésekről. A 
négy beszéd, melyeknek az emiitett határozatot módositani 
kellett volna s melyek az egyház iránti ellenséges támadás-
ban tűntek ki, nekik jövőre zsinórmértékül szolgálhatott. 
Ha a szent-Vincze-egylet, mely irgalmas cselekedetei által 
minden jobb érzésüek rokonszenvét kiérdemelte „a humani-
tást" irja zászlajára, Verhaegen ezt „csalásnak" (duperie) 
nevezi.3) 

Midőn a második szónok, Boulard, gúnyos módon az 
átlényegülés t i tkát emlité, vidámságot keltett, s midőn saj-
nálattal emlité föl, hogy az ország telve van vallási inté-
zetekkel, s azokat tunya intézeteknek nevezte, helyeslő mo-
solyban részesittetett az összegyűlt testvérek által ; s igy 
folytatta tovább: „Hol annyi felnőtt izmos s erőteljes egyén 
szemeink előtt szegényeink és jámbor s ügyes munkásaink 
kenyerét el akarja enni,4) anélkül, hogy valamit tenne, ek-
kor azt mondom, jogunk és kötelességünk hozza magával, 
hogy a zárdakérdéssel foglalkozzunk. . . az egész ország-
végre is a méltányosságban lesz kénytelen bizni, hogy — ha 
máskép nem, erőszakkal is 5) — az országot e bélpoklosság-
tól megmentse. Tehát tartós kőműves izgatás a haszontalan 
zárdák és henye intézmények ellen." A türelmes testvérek 

2 j Neut. a. a. 2. S. UT. lap. — ») Neut. 128. lap. - ") Az időkö-
zileg kitört strikkolás tán megtanította Boulard testvért, hogy a „jó és 
derék munkások" mily nézetnek hódolnak e pontra nézve — 5) Ebben 
találhatnék magyarázatát a naponként Belgiumban felmerülő politikai 
és vallásellenes utczai zavarokn . 
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erre is „éljent" kiáltottak. 6) A harmadik szónok Marquet 
másról szintén nem szólhatott „mint a tudatlanság, babona, 
víik hitre alapitott papi osztály felől." Ennyit elégségesnek 
vélünk megjegyezni a belga kőmüvesség szelleméről. 

Azok, kik a szabadkőművességet saját zavartalan ön-
feloszlására szeretnék bizni, a kath. egyház iránti nyilt és 
határozott ellenségeskedését a belga páholyoknak, az 1837-
diki püspöki kibocsátványnak tulajdonítják. Mi nem akar-
juk feszegetni miben áll ezen okkapcsolat. Azonban az egy-
házzal ezen fejlődésből hátrány nem háromlott. Sőt a törté-
nelem azt tanúsítja, hogy az egyházra azon kor volt a leg-
mostohább, midőn némi romlatlan akarat és jó szándék ha-
tározottan nem volt elkülönítve a keresztényellenes dacz és 
törekvéstől, hanem mindkét irány egymással búnélkiil kar-
öltve jár t , midőn a jóérzelmüek is még könnyen tévútra ve-
zettették magukat ; hogy továbbá orvoslás és jobb állapotok 
mindig csak akkor kezdődtek, miután a tévely és kereszté-
nyietlenség mint ilyen ünnepélyesen és általán fel lett is-
merve, s a kóranyag tökéletesen különvált. Igy történt Bel-
giumban, s a katholikus egyénnek semmi egyéb nem válik 
üdvére, mint azon biztos és határozott tudat, hogy ő, ha a 
katholikus egyház fia akar lenni és maradni, szabadkőmű-
ves nem lehet. 

„Kőmüvesség és katholicismus egymást kölcsönösen 
kizárják, ők egymásnak ellenlábasai7) ezt Belgiumban 
mindenki tudja. Ki a belga páholyokba belép, annak kath. 
hitét meg kell tagadni. „Ha a kőmüvesség" — mondja 
Goffin F. testvér — „zsidót, mohamedánt, katholikust, pro-
testánst kebelébe felvesz, ez csak azon feltétel alatt történik> 
hogy uj emberré legyen, előbbi tévelyeit megtagadja s hogy 
a babonát és előitéletet, melyekbe ifjúságában beburkolták, 
letegye. Különben mit akar kőműves gyűléseinkben ? Mily 
ismeretet meritsen abból, mivel foglalkozzék?"8) A „Sza-
badgondolkodó" czimű páholy Verviers-ben még tovább 
megy, mint ezt nekünk ugyanazon Goffin testvér elbeszéli. 
Az ugyanis azt határozta: „hogy oly avatatlant fel nem 
vesz, ki függetlensége és állhatatosságának csattanós bizo-' oo o O 
nyitékát nem a d j a " ; továbbá egyhangúlag azt ha tározták: 
hogy tagjai nyiltan és Írásban kötelezik magukat, hogy azon 
esetben, ha közülök egy megnősül, az egyház ténykedését 
nem veendik igénybe s magukat azon kötelezettségnek alá-
vetik, hogy halálozási esetben egyezésüket vallási temetés-
hez nem adják, hogy ők e czélra egy kőmüvesi végrendele-
tet aláírnak, mely ezen kötelezettség végrehajtását polgári 
módon biztosítja."9) A munkásosztály közti belga solidairek, 
kik hasonkötelezettséggel tagadják meg ker. hitüket, mily 
közeli viszonyban állnak a páholyokhoz, — melyeknek aj tai t 
kérges kezükkel tiltva van felnyitni — ismert tény. 

Ily kihágásokon ki ne sajnálkoznék! Az egyház érde-
keit illetőleg, ránézve az mégis üdvös lehet, ha a kőmüvesség 
és katholicismus közti benső ellentét mindig jobban nyil-
vánul, ha a szabadkőművesek jónak látnák, nyiltan és 
világosan beismerni keresztényellenes törekvéseiket, a he-
lyett, hogy azt eltitkolnák és eltagadnák s ezáltal az elfo-
gulatlanokat rászednék. Minél nyiltabb és határozottabban 

6) Ugyanott 135. lap. — ') „A szabadkőműves jelene és jövője" 
11C lap. - 9) Hist. pop. de la fr. m. 517. lap. — 9) Ugyanott 468.'lap.' 

gyűlölik a páholyok az egyházat, annál kevésbé félhetünk 
attól, hogy katholikusok e titkos szövetségbe belépjenek. 

(Folyt, köv.) 

A katholikus nemzetek jövője. 
Körülbelül másfél esztendeje lehet, hogy M. de Lave-

leye, a liège-i (lüttichi) egyetemen az államtudományok 
tanára, a ,Revue de Belgique'-ben hoszabb czikket közölt, 
ezen czim ala t t : „Le protestantisme et le catholicisme dans 
leurs rapports avec la liberté et la prospérité des peuples, — 
Protestantismus és katholicismus s azoknak összefüggése a O o 
nemzetek szabadsága- s virágzásával." E czikksorozatnak 
franczia különnyomata is jelenvén meg, csakhamar több más 
nyelvre is fordí t ta tot t le ; angolra maga Gladstone fordí-
totta, a német fordításhoz Bluntschli irta az ellenszót és, 
hogy egyebeket mellőzzünk, Magyarországban a debreczeni 
,'Prot. Evang. Lap' terjesztette, mely alkalommal a ,Religio' 
(1876, I, 34. sz., 272. 1.) is röviden, de találóan említette. 

Hogy egy magában véve jelentéktelen, legfelebb csak 
óriási ferditései által nevezetes férczmű ily rendszeresen 
terjesztetett, bizonyosan több mint puszta véletlen, s aligha 
csalódunk, ha azt mondjuk, hogy a belga liberális tanár 
azzal nem is szándékozott egyebet, mint hogy pro modulo 
suo ő is egy darab fát czipeljen a ,culturkampf' tüzének 
ápolására, a ,test vérek' pedig, kegyeletes szándékát kellő-
leg méltányolván, a kitelhetőt tették, hogy szerző ebbeli 
nemes czélját csakugyan el is érje. 

A füzetkének alapgondolata az, hogy a katholikus 
nemzetek folytonosan sülyednek, szellemi s anyagi tekintet-
ben a feltarcóztathatlan hanyatlás minden jelét mutat ják, 
mig a protestáns s szakadár nemzetek époly rohamosan ha-
ladnak ; — ennek oka pedig csak a katholicismus lehet ; 

mert azt látjuk, hogy a »m-kathol ikus nemzetek gazda-
gok, szabadok és hatalmasak, mig a katholikusokról épen 
ellenkezője áll. Mindez oly látszólagos nyugalommal s tár-
gyilagossággal mondatik el, oly rövid s könnyű mondatok-
ban, s ama bizonyos apodicticus öntudatossággal, hogy a 
tájékozatlan igen könnyen elhiteti, miszerint mind az, mit 
itt s ekként eléje adnak, csakugyan igy is van, s hogy e 
,tények' csakugyan ,megczáfolhatlanok' ; az okoskodásnak 
felületes volta mit sem árt e tekintetben, mert tudjuk, hogy 
a liberális ,cultur'-filiszter nem igen ért ehhez, aztán nem is 
igen kényes e pontban. Egyszer kimondva, ily dolgok min-
dig megteszik szolgálatukat a ,culturkampf'-ban, többel pe-
dig az illető urak nem is törődnek. Innen magyarázzuk, 
hogy Bluntschli a ,német tudomány' méltóságával megfé-
rőnek találta, egy franczia Írónak művét olyképen mutatni 
be, mintha még soha nem hallott dolgokat tartalmazna ; 
mert habár az egész utóvégre is csak üres szalma, mégis 
azon körülmény, hogy itt ez egyszer .katholikus' csépeli — 
minő keresztségére nézve Laveleye ur — e körülmény ki-
válólag érdekessé tehette e harmadfél ivet azok előtt, kik 
tudományukat a ponyva-irodalom bőségesen, ha nem is 
tisztán folyó csatornáiból meriteni szokták, vagy a kik azon 
szerencsétlen helyzetben vannak, hogy .ekklézsiájok' fenál-
lását folytonos hazudozások által tengetni kénytelenek. 

Szó sincs róla, hogy Laveleye férczinűve komoly em-
berekre még csak azon kielégítő benyomást tehetné, melyet 
még az ellenvéleménynek észszerű előadása is az emberben 



előidézni szokott; mert szerző e tekintetben tökéletesen 
megérdemelte a „szellemi nyomorék" czimét, melylyel a 
,Religio' a fentidézett helyen megtisztelte ; — mindazon-
által, minthogy véghetetlen a gyengék száma, mindig ér-
demdús s dicséretes vállalat, ha valaki, élve az alkalommal, 
örökérvényű igazságokat szép alakban ismétel ; régi, meg-
rögzött előítéleteket uj, élesre kifent fegyverekkel megtá-
mad s velők szemben a katholikus igazságot ismét egy-
szer kellő világosságba helyzi, mint ezt a jelenkor legszel-
lemdusabb s legalaposabb publicistáinak egyike, d'Haulle-
ville báró tette, ki Laveleyenek fentjelzett czikksorozatára 
legott a Bruxellesben megjelenő, jelesül szerkesztett ,Re-
vue generale'-ban felelt, s ekként keletkezett czikksorozatát 
aztán Dechamps bibornok ő emjának, malinesi érseknek fel-
szólítására külön is bocsátotta közre, mely különnyomat 
német fordítása, Wasserburg (Laicus Fülöp) tollából, nem 
régen Kirchheimnél jelent meg. (1876, V I I I s 216. 1., 1 ft. 
10 kr.) s melyet magyarra fordítván, egyegy egyháziro-
dalmi iskola nagyobb szolgálatot tenne magyar kath. iro-
dalmunknak, mint — egyéb fordításokkal. 

Hogy d'Haulleville kitűnő munkáját némileg ismer-
tessük s ez által minél több olvasót szerezzünk neki, azért 
szándékunk eszmemenetének több mozzanatait a követke-
zőkben röviden elősorolni, miáltal azokat egyszersmind, 
amennyire tőlünk telik, terjeszteni kívánjuk. 

Haulleville Laveleyenek alapgondolatát a követke-
zőkben foglalja össze: „Nyilvánvaló dolog, hogy a latin 
nemzetek feltartóztathatlan hanyatlásnak indultak, mig 
ellenben a világ jövője a germán s a szláv fajé. A francziák, 
a spanyolok, az olaszok, szóval a latin fajú népek mind el-
korcsosultak, kivéve talán azt a néhány embert, kik Carte-
ret uralma alatt Genfben vagy Reville urnák vezetése alatt 
Nismesben élnek; — ellenben a poroszok, az oroszok s talán 
az angolok, (ámbár azokban még mindig kissé sok catholi-
cum van) épen most foglalkoznak azzal, hogy a világot 
megifjitsák, újra felvirágoztassák. Honnan van ez? miként 
magyarázzuk e feltűnő je lenséget? . . . A felelet az, hogy 
ennek oka ama ,katholikus méreg', mely, kivéve a genfi 
liberálisokat, valamennyi latin fajba oltatott bele ! Ezáltal 
mindnyájan tönkre tétettek, testileg (!) s erkölcsileg, gyó-
gyithatlanul. A germán fajok ellenben, majdnem kivétel 
nélkül mind protestánsok, azaz azon valláshoz tartoznak, 
melynek tudvalevőleg meg van ígérve, hogy a világ végéig 
álland fenn s innen van, hogy az e fajú nemzetek gyara-
podnak s gazdagodnak, s bizonyos dolog, hogy a vallásos-
ság s tiszta erkölcs kizárólagos birtokában, ők azok, kik 
az itélet napján dicső fénysugárban állandanak az örök-
kévaló Bíró előtt, — hiszen legújabban is nagy birodal-
mat alapítottak, mely hivatalból ,a tiszta erkölcs s nemes 
érzület' birodalmának declaráltatott." A szláv fajról kissé 
tartózkodóbban nyilatkozik Laveleye ur ; ugy látszik, az 
elhatározó pillanatban elhagyta őt a bátorság, s belátta, 
hogy mégis csak kissé merész dolog lenne azt állítani bá-
muló olvasói előtt, hogy a világ regenerálását — az orosz-
tól várja ! . . . (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest,, január 26. A s o c i a 1 i s m u s r é m e . Ha a li-

beralismus csalhatatlan ismertető jele abban nyilatkozik, 

hogy üldöztetik-e és ha igen, ugy mily fokban üldöztetik a 
katholicismus? akkor valóban nem tagadható, hogy Porosz-
ország ma a legliberalisabb állam, inert oly barbár módon 
alig üldöztetik ma valahol a katholicismus, mint Bismarck 
uralma alatt. Poroszország ma az az állam Európában, 
melynek a katholikusok elleni eljárásáért dicséneket zen-
gedeznek a liberális lapok, mintha a győzelmet már ki is 
vivta volna az egyház felett és igy a rend és béke, melyet 
ott állítólag a katholicismus megzavart, örökre biztosítva 
volnának. 

Hiu álom ! A katholicismus nincsen még legyőzve; hi-
szünk Istenben, hogy nem is lesz. A katholicismus üldözte-
tik ugyan, de azon mértékben, amint üldöztetésére ujabb és 
ujabb törvények alkottatnak a liberalismus által, amint nap-
ról napra mindinkább nyilvánvalóbbá lesz, hogy az állam a 
kath. egyházat nem mint isteni, hanem mint politikai in-
tézményt tekinti és saját tervei szerint akarja átalakitani, 
azon mértékben bomlik fel az államban a rend, keres magá-
nak más hazát a béke. Csoda-e ? A német protestantismus 
hitelét a nép előtt már rég elvesztette, egyedül a katholicis-
mus volt még a protestáns nép előtt is az egyedüli tiszte-
letre méltó intézmény, melyet most az állam által üldöztetni 
látván, végkövetkezményeit törekszik vonni azon liberális 
elveknek, melyek alapján a liberális kormány az egyházat 
felforgatni akarja ; ha az államnak szabad az egyházat fel-
forgatni, miért ne lenne ugyanakkor szabad a népnek, mely-
ből az állam áll, más állami rendet, a mostaninak romjain 
létesiteni? A modern liberális ámítók hirdetik, hogy a nép 
szava Isten szava, miért ne hallatná tehát szavát a nép-isten, 
miért ne törekedhetnék szavának érvényt szerezni ? történ-
jék ez bármi, tehát az állami rend és béke árán is. 

,Az isteni félelem és jó erkölcsök' országa bámulva 
észlelheti, hogy a liberális kormányzás a népet ,felvilágo-
sítását' már odáig juttatta, hogy sebes léptekkel törekszik ér-
vényt szerezni azon tannak, mely a liberalismus szükség-
szerű folyománya ; a socialismus réme Berlin kapuján meg-
döbbentő erővel kopogtat. A liberális kormányzás gyümöl-
csét kezdi megteremni, a culturkainpf eredményeit a német 
birodalmi főváros törvényhozó épületében oly elemek fog-
ják képezni, melyek a rend és béke embereit csak a legna-
gyobb félelemmel tölthetik el és már is jelzik a megdöbbe-
nést, melyet a választások kimenetele okozott ; az apa meg-
ijedt saját gyermekétől, hogy az oly hamar ily nagyra ne-
vekedett, pedig senki más, hanem egyedül ő nevelte azzá 
ami. A socialismus a liberalismusnak szülöttje, és akik ezt az 
elmélet utján nem akarják, vagy nem tudják felfogni, akik 
ezt a történelemből nein tudják, vagy nein akarják megta-
nulni, akik azt hiszik, hogy ők képesek liberális módon kor-
mányozni és mégis a socialismus rémétől a társadalmat meg-
menteni, habár a vallást tiszteletben nem tart ják is, mint 
ez a liberalismus mellett lehetetlen is : azok tapasztalatból 
lesznek kénytelenek felismerni tévedésüket. Bismarck hinni 
és tanulni nem akart, azt vélte, hogy nevének nimbusa ele-
gendő lesz távol tartani a socialismus rémét, folytatta a 
liberális kulturharczot és most majd saját tapasztalatából 
lesz kénytelen beismerni, mily irtózatosat tévedett, midőn a 
positiv vallást lábbal tiporta. A poroszországi liberális kor-
mányzás első eredményeül, tanulságul honfiainknak felje-
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gyezhetjük, hogy a liberalismus ott már életre hivta a so-
cialismus rémét és csak az van még hátra, ami pedig be fog 
következni, hogy egész rettenetességében törjön ki. 

Dc van még más is, mit ugyanezen alkalomból fel kell 
jegyeznünk és pedig ismét tanulságul honfiainknak, ez pedig 
nem más, mint az, hogy a socialismus réme legnagyobb 
mérvben Poroszország északi, tehát azon részén ütötte fel 
fejét, hol protestánsok laknak, pedig ezekről azt ál l í t ják, 
hogy ezek volnának a ,Reichsfreunde', a déli részen pedig, hol 
katholikusok laknak, hol az ultramontán papság tevékeny-
ségének, már azokénak t. i., akik még becsukva, vagy szám-
űzve nincsenek, legnagyobb tér nyilik, ahol az úgynevezett 
,Reichsfeinde' túlsúlyban vannak, ott a socialismus sehogy 
sem tud gyökeret verni. Ha mi nálunk szokás lenne valamit 
tanulni, ugy ebből a legújabb történeti tényből megtanul-
hatnák ott a hol, hogy a katholikusok, vagy a .liberális' azaz 
nihilisticus protestánsok közt van-e az az elem, mely az ál-
lami rendet és békét veszélyezteti és melyik az az elem, me-
lyet támogatni és erősiteni kellene a helyett, hogy gyengi-
tik, hogy az állami rend és béke is biztosittassék. Az ural-
kodó körülményekhez szerint azonban nincsen remény, hogy 
a történeti tanúság hazánk hasznára fordittassék, hanem a 
legnagyobb valószinüség szerint, itt is csak a tapasztalat 
után fognak talán gondolkozni kezdeni a felett, hogy a li-
berális rendszer mégsem az, ami a haza békés fejlődését és 
haladását biztosítaná, hogy erről még a majd bekövetkez-
hető tények ereje meg is fogja-e győzni a liberális urakat, 
ez még nem bizonyos, mert a liberális fej, tudvalevőleg — 
incapacitabilis. ^ 

Svajcz. Ö s z e n t s é g é n e k l e i r a t a a svajczi ka-
tholikus püspökölchez, Herzog, ókatholikus álpüspöknek 
,felszenteltetése' alkalmából következőleg hangzik : ' Ö O 

Venerabilibus Fratr ibus Stephano Episcopo Lausan-
nensi, aliisque Episcopis Helvetiae eiusdemque regionis Di-
lectis Filiis Clericis, et Fidelibus gratiam et communionem 
cum Apostolica Sede habentibus 

P I U S P P . I X . 
Yenerabiles Fratres et Dilecti Filii salutem et Aposto-

licam Benedictionem. E a quae evenerunt in ista Helvetica 
regione elapso Septembri mense, quo sacrilega consecratio 
temere impleta est cuiusdam Pseudo-Episcopi, quem neo-
haeretici, qui se veteres Catholicos dicunt, sibi constituere 
non dubitarunt, merito Vos Venerabiles Fratres summo do-
lore afFecerunt, ac excitarunt, ut vestras voces contra huius-
modi execrabile facinus et scandalum fideli populo illatúm 
communi consilio attolleretis. Omnino enim dignum fuit 
vigilantia et sollicitudine vestra, ut vos detestantes impios 
illos ausus, quidquid est ecclesiasticae Hierarchiae nonnisi 
in angulari lapide, atque in Apostolicae Petrae soliditate 
fundatum erigi ac stare posse ostenderetis, et tamquam vin-
dices verae fidei ac defensores Catholicae unitatis fidelium 
vestrorum anitnos ad vitandas insidias et molimina filiorum 
perditionis opportuna et gravi declaratione quae exacto 
Septembri Mense a Vobis est édita muniretÍ3. Etsi enim 
memoratam neohaereticorum sectam, quae patriam vestram 
misere pervasit ac perturbât in litteris ad Vos datis die 23 
Márti i superiore anno omnino x-eprobavimus ac damnavi-
mus, ea tarnen non modo ab incoeptis non destitit, sed irno 

in suis iniquis consiliis pergens. nullum fraudis et artis ge-
nus omittit, ut Catholicae Ecclesiae filios sua hypocrisi et 
catholici nominis usurpatione decipiat, et in consortium 
suae pravitatis adducat. Nunc vero, ut scimus, eiusdem hae-
reticae sectae asseclae iniquitati et temeritati suae novum 
scelus adiicere non reformidantes, notorium quemdam a 
Catholica Fide Apostatam Eduardutn Herzog e pago Lu-
cernensi ab legitimo Ordinario suo excommunicationi sub-
iectum produxerunt, quem conventu habito Ultini suum 
Episcopum proclamarunt ac deinde per Pseudo-Episco-
pum Josephum Hubertum Reinkens a Nobis iampridem ab 
Ecclesiae communione segregatum in oppido Rhenofeldensi 
sacrilega caeremonia consecrari curarunt. Hie autem infe-
lix post sacrilegam consecrationem acceptam veritus non 
est, ut ad Nos perlatum fuit, litteras in vulgus edere, quibus 
Sanctam hanc Sedem iinpudenter impetit, et Catholicuin 
Helvetiae Clerum ad rebellionem excitare studet, ac prae-
terea otnni légitima missione et iurisdictione carens non-
nullis e sectatoribus pravitatis suae sacerdotalem Ordincm 
conferre praesumpsit. 

Huiusmodi electionis et consecrationis nefarium faci-
nus quam acerbum vobis fuerit, quam indignum, quam 
deplorabile vos optime ostendistis, Ven. Fratres, in eadem 
superius memorata declaratione, in qua de fundamento hae-
reticae et schismaticae factionis, quam impietas et insania 
perditorum hominum in ista l-egione excitare conata est, de 
miseris presbyteris qui ecclesiasticis poenis et censuris ob-
stricti, et gratia ordinationis suae conculcata ei nomen de-
derunt, de eo qui illegitima consecratione accepta non per 
ostium, sed aliunde ascendens uti fur et latro dat operam, 
ut Christi gregem dividat ac disperdat, opportune disseru-
istis. At una cum vobis nos etiam gravem acerbitatem 
hausimus, et in intimo dolore affecti sumus, considéran-
tes sacrilegia et gravissima scandala admissa, ac audaciam, 
qua praevaricatores veritatis et catholicae unitatis per tur-
batores in perniciem anitnarum incumbunt de qua quidem 
gravem rationem Supremo Judici sunt reddituri, ac repu-
tantes praeterea eos favore et patrocinio frui, dum legitimi 
Pastores Episcopus nempe Basileensis et Vicarius Aposto-
licus Genevensis alter a magna parte sui gregis divulsus) 

alter in exilium eiectus, suum ministerium exercere prohi-
bentur. Haec impia, gravia, et funestis fecunda fructibus 
facinora, quae in ista regione patrata sunt, quaeque vobis, 
et omnibus bonis moerori magno fuerunt, et Ecclesiae Dei 
nova vulnera inflixere, Nos auctoritate Nostra Apostolica 
palam damnamus ac reprobamus, ac agnoscentes Supremi 
Nostri ministerii munus, quo fidem Catholicam et universa-
lis Ecclesiae unitatem tueri tenemur, Decessorum Nostro-
rum, sacrarumque Legum morem atque evempla saquuti, 
tradita Nobis a Coelo potestate primum electionem memo-
rati Eduardi Herzog in Episcoputn contra Sacrorum cano-
num sanctiones factam, illicitam, inanem, et omnino nul-
lám, ac eius consecrationem sacrilegam decernimus, decla-
ramus, reiicimus, et detestamur. Deinde ipsum Eduardum 
Herzog, et qui eum eligere attentarunt, ac Pseudo-Episco-
pum Hubertum Reinkens sacrilegum consecratorem, eius-
que assistentes qui sacrilegae consecrationi opei-am praesti-
terunt, nec non quicumque iisdem adhaeserunt, eorumque 
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partes secuti, opem, favorem, auxilium, aut consensum prae-
buerunt, auc tori täte Omnipotentis Dei excommunicamus et 
anathematizamus, a tque ab Ecclesiae communione segrega-
tes, et ut prorsus schismaticos habendos esse edicimus et 
denunciamus. Decernimus praeterea ac declaramus ipsum 
temere nulloque iure electum Herzog omni ecclesiastica et 
spirituali iurisdictione pro animarum regimine carere, ac 
illicite consecratum ab omni exercitio episcopalis ordinis 
esse suspensum. Qui autem ab ipso ecclesiasticis ordinibus 
initiati fuerint, ii noverint suspensionis vinculo se obstrictos, 
a tque irregulari tat i praeterea obnoxios, si susceptos ordi-
nes exercuerint. 

Quod vero ad vos s t t inet , Dilecti Filii, Ecclesiastici 
viri, Laicique Fideles Helveticae regionis, Yobis in Domino 
gra tu lamur pro ea sincera fide et pietate, qua certantes 
contra diabolum et contra insidias ministrorum eius, Ec-
clesiae Matri , et huic Apostolicae Cathedrae firmiter ad-
haeretis, ac pro vestra vir tute summas gratias divinae beni-
gnitat i persolvimus. Adveniet tempus cum impii discent, 
quid ipsis profuer i t malitia sua, et cum Vos contra intelli-
getis quid vobis aeterni gaudii et iinmortalis gloriae con-
stantia vestra pepererit . Sed haec constantia, Dilecti Filii, 
in medio certamine perseveranter est retinenda, nec unquam 
committendum, ut scandalis permanentibus, quae, ut i scri-
p tum est, necesse est ut veniant, ea labefactetur et corruat. 
„ D e u s unus es t ; S. Cyprianus ait, Christus unus, et una Ec-
clesia, et Cathedra una super petram Domini voce fundata. 
Al iud altare constitui aut sacerdotium novum fieri praeter 
unum altare et unum sacerdotium non potest. Quisquis alibi 
coilegerit, spargit. Adulterurn est, impium est, sacrilegum 
est, quodcuinque humano furore instituitur, ut dispositio di-
vina violetur. Procul ab huiusmodi hominum contagione 
discedite, et sermones eorum velut cancer et pestetn fu-
giendo vitate, praemonente Domino et dicente: caeci sunt 
duces caecorum : caecus autem caecum ducens simul in fo-
veam cadent."1) 

Qnoniam autem nihil nobis optabilius esset, quam si 
animas errant ium a potestate tenebrarum erutas lucrifacere 
Redemptor i Nostro possemus, hinc Divinam Bonitatem 
enixe adprecari non omittimus, ut eorumdeu> errantium con-
tumaciam sua potenti grat ia flectere dignetur, ac praeser-
tim si qui sunt ex ipsis, qui nonduin penitus infixi manent 
in limo profundi, eorum corda permoveat, ne praecipites 
ruant cum iis qui se satanae devoverunt. Hune in finem et 
Vos, Yen. Fra t res ac Dilecti Filii, precum vestrarum of-
ficium constanter esse adhabituros apud Deum non dubita-
mus. Caeterum vobis plenitudinein caelestium luminum, 
grat iarum, et munerum fervide a Domino implorantes, E u m -
que suppliciter rogantes, ut eorum molimina, qui Catholi-
cam fidem et unitatem in patria vestra corrumpere moliun-
tur, i rr i ta faciat, et confundat, Apostolicam Benedictionem 
in pignus praecipuae charitatis nostrae vobis, Yen. Fra t res 
et Dilecti Filii, peramanter et ex corde impertirnus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die 6. Decembris 1876, 
Pontif . Nostri Anno Tricesimoprimo. 

P I U S P P . I X . 

VEGYESEK. 
— Köszönet-nyilvánítás. „Bénéficia non sunt comme-

moranda nisi cogat nécessitas." A trsztenai kir. kath. gymn. 
if júsága nevében hálás köszönetet mondok Császka György 
szepesi püspök ő méltóságának — midőn az if júsági zászló-
szenteléssel összekötött költségek fedezésére, részint az 
alumneum javára saját nemes elhatározásából 50 f r to t kül-

i) S. Cj-pr. Ep. 43 ; Härtel . 

deni sziveskedett. Trsztenán, 1877. jan. 18. Csáka Károly 
igazgató. O O 

— Beszterczebányáról f. hó 19 érői ír ják a ,Magyar 
Allarn'-mxk ; „A ft . Ipolyi Arnold püspök ur ő méltósága 
pártfogásá alatt álló beszlerczebányai háziipar-iskola, mely-
nek számára nemcsak, hogy a fenttisztelt püspök ur saját 
itteni palotájában két tágas teremből álló helyiséget ke-
gyeskedett kijelölni, hanem annak eddigi szükségleteit is 
bőkezüleg fedezni kegyeskedett, csak pár napelőtt is 150 
fr tot adományozva e czélra, ujabban a magas vallás és köz-
oktatási minisztériumtól 384 frtnyi segélyben részesült. E 
segély főleg szegényfalubeli árvák eltartására van szánva, 
hogy igy ezek is kiképezhessék magukat a háziipar egyes 
ágaiban s majdan azt saját falujokban meghonosíthassák." 

— Emi i te t tük a maga idején, hogy egy berlini lap, a 
,Deutsche Reichs g locke' Bismarckot arról gyanusitotta, mi-
szerint többféle „Gründere i" által ő is néhány milliót szer-
zett, nevezetesen Bleichröder ismeretes berlini zsidó bankár 
ut ján. Az ebből keletkezett sajtópör f. 15-én tá rgyal ta to t t 
az illető berlini tvszék előtt s a német kanczellár becsüle-
tén ejtet t sérelem olyképen orvosoltatott , hofíy Bleichröder, 
a zsidó, „eskü" alatt kivallotta, miszerint Bismarck soha 
sem vett részt az ő speculacióiban s soha sem kapot t tőle 
semmit. Ekkén t elintéztetvén a dolog, Tessendorf, az Arnim-
pörből ismeretes főállamügyész azzal mulat tat ta a közönsé-
get, hogy a .Reichsglocke' s néhány ultramontán államférfiú 
közti szoros viszonyokról declamált, mire az illetők majd 
megadandják a választ. 

• — A siciliai viszonyok a nyomorék olasz királyságnak 
tudvalevőleg leggyengébb oldalát képezik ; az ország fok-
ról fokra sülyed, s most már nem sokkal több egy nagy 
rablófészeknél, melyben a ,rendőrség- s a .banditák ' több-
nyire karöltve j á rnak el műveleteikben. Ezen állapotokat 
egy liberális író, Sidney-Sonnino, legújabban igen nagy fel-
tűnést okozott munkában minden egyes részleteiben s igen 
élethűen ecsetelte, mi magában véve igen érdekes lenne, ha 
csak azon nagy hibát nem követi el szerző hogy csupa 
igazságszeretetből a bajok egyik okául egyenesen — az egy-
házi javak ,saecularizatióját ' is felhozza — ! Azt olvassuk 
ott, hogy az állam már az egyházi testületek feloszlatása 
előtt 230,000 hektárnyi földbir tokot annectált, s későbben, 
az 1862-i aug. 10-éről kelt .törvény' által még további 
190,000 hektár t adott el, 20,300 részletben, mi által leg-
alább is 20,000 u j földbirtokost teremteni remélt. De csaló-
dot t ; „Az egyházi földbir tok", ir ja Sidney — „majdnem 
kivétel nélkül az amugyis gazdag nagybirtokosok kezeibe 
került ." Részletesben ecsetelvén ama roppant csalásokat, me-
lyek az egyes árverések alkalmával előfordultak, hozzá te-
szi : „Valóban szomorú dolog, még csak felgondolni is, mily 
roppant összegekben lett az állam megcsalva, anélkül, hogy 
az egyházi javak elvétele a szegény éhezőnek sorsán csak 
szemérnyit is javi to t t volna, kiben ezen gyalázatos eljárás a 
törvény iránti tisztelet, a becsület s igazságosságban való 
hitnek még utolsó szikráját kiol that ta s csakugyan kiol-
to t ta i s . " . . . . Valóban csudáljuk, hogy ily okos ember nem 
tudja , miszerint az egyházi jószág még soha sem azon szán-
dékkal koboztatot t el, hogy ezáltal a szegényeken segittes-
sék ; hanem mindig csak azért, hogy az uralkodó zsidók s 
azoknak társai s marionettejei könnyűszer re l olcsó jószá-
gokhoz jussanak. 

— A marpingeni ügyre vonatkozólag, Radziwill hg. a 
birodalmi gyűlés tagja, a hely szinén szerzett tapasztalatait 
az illető által aláir t jegyzőkönyv alakjában ter jesztet te fel a 
porosz igazságügyi ministerhez, ki postafordultával igen ud-
varias levélben arról értesítette őt,hogy i ra tá t az ügy megvizs-
gálásával megbízott saarbrückeni főállamügyészhez te t te á t . 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A közösiskolák 
p a e d a g o g i k u s s z e m p o n t b ó l . 

(Vége.) 

Friedrich F. e czim ala t t : „DieVerbrecherwelt 
Berlin's" közzé tet t igen tanulságos kis müvének 
legújabb kiadása a berlini piszkos életű nőknek 
számát 84,000-reteszi. Ennélfogva Berlin fölserdült 
nölakosai közül minden harmadiknak kellene nyil-
vános személynek lennie ! I lyen a modern műveltség 
metropolisa ! — Pelletan Jenő, franczia képviselő 
és szabadgondolkodó, Párisról , mely hangadó libe-
ral ismusában csak állami iskolákat ismerni akar, 
ezen czim a la t t : „La nouvelle Babylon" egy köny-
vet bocsátott ki, s e könyv iszonyú i l lus t ra t iójául 
szolgál azon ret tentő Ítéletnek, melyet az igazsá-
gos Isten a Szajna melletti Babel fölött tartott , és 
mely istenitélet Páris vérázott és rombori tot t ut-
czáin, valamint a Commune 72 napi iszonytató dü-
höngésének vérfogyasztó jeleiben volt olvasható. 
Ámde Berlin a „nouvelle Babylont" jóval túlszár-
nyal ja . Hogyan, Berlin ? hol annyi iskola van, hol 
a felvilágosultság legintensivebb fénye oly messze, 
még a mi hazánkba is terjeszt i ki vakitó fényű su-
garait , a mai vi lágnak hangadó Berlinje, a „Gottes-
furch t und edle Sitte" birodalmának ünnepelt fő-
városa, ez sötét foltokat is muta tha tna fel? Maguk 
a berlini lapok, és pedig a legliberalisabbak az 
utóbbi időkben a német főváros erkölcsi állapota 
fölöt t oly jelentéseket hoztak, melyek a jövőre nézve 
minden gondolkodó embert félelem- és aggálylyal 
töltenek el. Az államiskolás modern civilisatio ré-
mülve lá t ja i t t sa já t vívmányait , saját gyümölcseit. 
A pogányságnak hármas jel lege: a csalás, kegyet-
lenség és fa j ta lanság szörnyű alakjaiban üti itt fel 
hármas hydrafejét . Berlin a világ szemétdombjává 

lenni készül. A socialis ba jnak ott már igen magas 
fokra kellett hágnia, ha oly hitetlen és szabadkő-
műves lapok is, milyenek a ,National Ztg.1, a ,Figaro1, 
a ,Börsenzeitung1 sat. rémkiál tást hallatnak, melyek 
pedig a kereszténység elleni harczuk és könnyelmű 
feuilletonjaik ál tal az erkölcsi piszok összehordá-
sában segédkezet nyúj to t tak . „Ha valamely idegen 
Berlinbe jő, i r j a e lapok egyike, hogy a német er-
kölcs-fegyelmet (die Zucht) tanulmányozza, ugy az 
mindenek előtt fa j ta lanságot (die Unzucht) talált ." 
A ,Tribüne1 i r j a : „Az alsóbb népréteg, mely a fővá-
ros legélénkebb utczáiban is a biztonságot veszé-
lyezteti, vadság- és durvaságra nézve más nagy vá-
rosoknak népsöpredéke által alig éretik utol. A 
londoni és párisi naplopók, ha azon vad semmire-
kellőkkel. kik Berlinnek, a fő- és székvárosnak Fri-
gyes-utczáján esténkint láthatók, összehasonlittat-
nak,még valóságos minta-gyerekek. A berlini 1 . . . ok, 
(nem lumpok, hanem még ennél is több ! a német 
pokolnak e szörnyetegét ,Louis-Wesennek' mondja) 
kik a mesterségesen űzött csalásból, a mesterségi-
leg űzött prosti tutióból tengetik iszonyú életöket, 
szervezett embercsonkitók és szenvedélytelen em-
bergyilkosok. Az ő mesterségök már magában 
véve gyilkosság, vagy legalább az ahhoz vezető 
ut ." A ,Börsenzeitung1, a ,Tribüne1 pé ldá já t követve, 
a vesztökbe rohant sz k és 1 oknak garázdál-
kodása ellen felszólal, mint ,.a kik ellen maga a 
rendőrség sem mer már többé fellépni." A ,Publi-
cist1 pedig oda nyilatkozik, hogy „a csázári város 
utczáin este csak revolverrel lehet járni . " A ,Nat. 
Zeitung' most már egész lelkesedéssel az erény és 
t isztaság mellett plaidiroz, de ezt természetesen csu-
pán a köz- és magánhaszon szempontjából és csakis 
anyagi okokkal támogatja . „Daczára műveltségűnk-
nek, mely pedig a többi népekét túlszárnyal ja , Ber-
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lin roszabb állapotokat tüntet fel, mint egyéb fő-
városok. Mi lesz, ha majd egykor a Commune itt is 
fellépni fog, azon Commune, melyhez az előkészüle-
tek oly buzgón történnek ? Berlin, mely Párist vad-
ságra nézve már rég felülmúlja, akkor majd az ocs-
mányságokban is túlhaladni fogja" Azonban e 
rémkiáltások talán csak azon felnőttekre vonatkoz-
nak, kik még az u j aera iskoláinak nektárját nem 
Ízlelték meg; ellenben az ifjúság, mely a modern 
iskolákból kerül ki, a valódi kultura magaslatán 
á l l? Lehűti hatalmasan ebbeli reménykedésünket a 
mindennapi tapasztalás, melynek a kaiserslauterni 
tanulmány-igazgató az 1875-ik évre kiadott jelen-
tésében férfias nyíltsággal ad kifejezést. „Nem lehet 
tagadni, irja ez illetékes egyén, hogy az ifjúság tu-
dom ány-biizgalmáhan, kötelesség-érzetében és főleg erköl-
csi magaviseletében egyáltalán véve hanyatlás észlelhető. 
Az élvvágy, kivált az oly élveknek, melyek a ké-
sőbbi kornak fentartvák, kora hajhászása észreve-
hetöleo- fokozódik, mi is az akarat és cselekvés eré-O 1 

lyét zsibbasztja, a képzelő erőt elfoglalja, s ez ál-
tal az i f júság tudományos és erkölcsi művelődésé-
nek munkáját a tanitók számára nagyon észreve-
hetőleg megnehezíti." Panaszkodik azután az igaz-
gató, hogy az if júság a szülői ház s az iskola te-
kintélyén magát túltenni igyekszik, s azon zár-
következtetéshez jut , hogy „a szülőknek, a tanitók-
és i sko lae l i i l j á róknak nem szabad munkásságuk súly-
pontját egyoldalulag az ifjaknak értelmi kiképezésébe, 
azoknak a gyakorlatilag érvényesithetö ismeretek-
kel lehetőleg dús felszerelésébe tenniök, hanem in-
kább a vallásosság alapján nyugvó erkölcsi nevelésbe, 
a becsületes, őszinte jellemeknek, a honszerető és 
igazán német érzelmű ifjaknak és férfiaknak kiképe-
zésébe kell azt helyezniök." Igy a kaiserslauterni ta-
nulmány-igazgató ! (A ,Salzb. Kirchenblatt' után.) Es 
hány magyar államiskola-igazgató beszélhetne vagy 
Írhatna ugy, ha a kaiserslauterni t. igazgatónak fér-
fias, r i tka nyíltságával b í rna ! . . . Csak kényszerű-
ségből vetődöm évenkint egyszer-kétszer bizonyos 
városkába shol állami tanító képezde létezik, és mily 
szomorú, sőt aggasztó dolgok jőnek tudomásomra! 
Es ez ifjak fogják nevelni a szegény ártatlan gyer-
mekeket?! Domine, miserere nostri! — Vannak ki-
vételek, de csakis ritka kivételek köztük : tisztelet 
ezeknek; a többinek pedig szivébe óhajtanám vésni 
a gyermekek isteni Barát jának eme örök bölcse-
ségii és emlékezetességü szavait: „A ki pedig meg-
botránkoztat egyet e kisdedek közül, kik énbennem 
hisznek, jobb annak, hogy malomkő köttessék nya-

kára és a tenger mélységébe merittessék." Mát. 18,6. 
Kár nekünk, kimondhatlan kár, azon német művelt-
séget hazánk földjére átültetnünk, mely saját ho-
nának talaján is oly iszonytatóan mérges gyümöl-
csöket terem ! Emlékszünk még, hogy kultusminister 
u r ö e x c j a néhány év előtt hozzánk, és pedig, gondo-
lom, az egyetemhez, egypár német tanerőt behozni 
akar t ; hála az égnek, hogy e kívánságát a mostoha 
körülmények folytán elejtenie kellett ! Higye el ő 
exja, nekünk nem annyira tudományos, mint inkább 
jellemes férfiakra van szükségünk. Van a magyarnak 
szép esze, s e szép eszével, használva a közkincscsé 
lett tudományos müveket, oly ragyogó ismereteket 
szerezhet magának, melyek a svajeziak és németek 
ismereteivel mindenha versenyezhetnek; van a jóra 
és nemesre hajlandó szive is, s e szivét nemesbiteni 
a német paedagogus alig képes. A sziv nemesbülé-
sének fő-fő, talán egyetlen tényezője a vallásosság, 
erre kell ő exjának kiváló tekintettel lennie, s az 
iskola súlypontját „az ifjaknak a vallásosság alap-
ján nyugvó erkölcsi nevelésébe, a becsületes, őszinte 
jellemeknek, a honszerető és igazán magyar érzel-
mű ifjaknak és férfiaknak kiképezésébe helyeznie." 
Ezt pedig nem a Svajczból importált, nem a német 
izü közösiskola, hanem a vallásosság alapjából ki-
induló felekezeti iskolának méltányos felkarolása 
által érheti el. Mennyire igaz ez állitásom, szabad 
legyen arra nézve még egy-két, a svajezi és német 
liberalismussal karöltve járó, igen-igen szabadelvű 
olasz tekintélyre hivatkoznom. 

Az olasz kamrában azon szomorú jelenség fö-
lött folyt a tárgyalás, hogy a tébolyodottak száma 
évről évre nő. A turini tartomány-tanács az 1875. 
évben a tébolyodottak tartási költségeire 300,000 
lirát kényszerült megajánlani, mig 1872-ben e czélra 
csak 2-10,000 lirát költött volt. A tanács a kormány-
hoz benyújtot t ez iránti felterjesztésében oda nyi-
latkozik, hogy e szerencsétlenek számának öregbe-
dése , ;általános pathologikus tényálladékból" ered. 
Renzis képviselő pedig e szomorú növekedésnek 
okait fejtegette beszédében, s ez okok : a társadalmi 
bomladozás, a politikai események, a terv nélkül a 
népek közé dobott műveltség, (szép, bolonditó mű-
veltség !) a játék és a könnyű szerrel való gazda-
godási vágy. De a képviselő mégis a megbolondu-
lás föokául a „modern műveltséget" tart ja , mely is 
szerinte nem mint jótékony, termékenyítő folyam 
árad a népek életébe, hanem mintzugó, tomboló és 
maga után csak homokot és köveket hátrahagyó 
hegyi p a t a k . . . Minghetti pedig a m. é. junius ha-
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vában e figyelemre méltó nyilatkozatot t e t t e . „A modern 
műveltség uj gonosz tettek és uj ocsmdnyságok üstökét 
vonja maga után." 

Hogyan lehetne már ily ádáz műveltséggel kibékülni ? 
Bátrak vagyunk tehát meg újra a legszentebb ügynek 

érdekében felkérni a legmélyebb tisztelettel azon magas 
állású urakat, kiknek a tanügyre iránytadó befolyásuk va-
gyon, miszerint az idegen jellegű és mind paedagogiai, mind 
erkölcsi tekintetben hátrányosnak bizonyult közösiskolát 
elejteni, és a felekezeti iskolát ősi jogaiba visszahelyezni, 
vagy legalább, miként a paedagogiai bölcseség és a párt-
nélküli jog- s igazság elodázhatlanul követeli, a két iskolá-
nak egyenjogúsítását törvényileg kimondatni méltóztassa-
nak. Igaz ugyan, hogy a kultusminiszter ur egyik régebbi 
nyilatkozata szerint „az államiskolák a felekezetiekkel szem-
ben ellenkező állást nem foglalnak, hanem egymás mellett 
párhuzamosan állnak és egymást kiegészítik" ; de ez, fá j -
dalom ! az életben nem áll. Vigye át a miniszter ur e magá-
ban véve igen szép, megnyugtató nyilatkozatát az életbe, és 
mi neki a magyar katholikus szívnek őszinte hálájával fog-
juk forró köszönetünket kifejezni. Szüntesse meg ő excjá-
nak bölcsesége és nemes igazságszeretéte azon antipaedago-
gikus és igazságtalan viszonyt, melybe a két iskolát az 
eddigi közoktatási törvény helyezé, és e nemesen bölcs té-
nye által ő azon jobb kornak hajnalát fogja a közoktatás 
terén inaugurálni, melyért buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán ! Vannak esetek, és pedig nem egyes; isolált esetek, 
hol a felekezeti iskolákat csakis a szegényebb osztály a leg-
nagyobb erőmegfeszitéssel tar t ja fen, mig a vagyonos föl-
desurak arra vagy épen semmit vagy aránylag igen keve-
set áldoznak. E nemes urakra kérjük a törvénynek szigorát 
kiterjesztetni, kik, ha a felekezeti iskola közössé nyilvánit-
tatik, az iskolaadó fizetésére azonnal szoríttatnak ; ha pedig 
a felekezet saját jogától magát elüttetni nem hagyja, isko-
láját elközösittetni nem engedi, az ilyen talán nem annyira 
liberális, mint inkább fukar, szűkkeblű urak nemes köte-
lességök teljesítésére, aránylagos áldozat hozatalára — a 
közösiskolás törvényt alkalmazásba venni nem levén szabad 
— egyáltalán véve nem kényszeríttethetnek. Visszás hely-
zet ez, melyen csak bölcs és igazságos törvény segíthet. E 
törvény megalkotását kérve kérik e hon polgárainak milliói, 
s a magas kormány C 3 a k nemes és szent kötelességét fogja 
teljesíteni, midőn az országgyűlési ház asztalára ily irányú 
törvényjavaslatot fog letenni. Forrón óhaj t juk is, hogy e tör-
vényjavaslat a jelenlegi kultusminister ur érdemkoronájának 
egyik legdi'ágább, legragyogóbb gyöngye legyen. f f 

A szabadkőművesség: benső alaptalansága. 
VI . A felső fokról. 

A páholy csarnokaiban a keresztényellenes szellem 
uralg. A kereszténység és szabadkőművesség közt engesz-
telhetlen ellentét létezik ; főkép pedig a katholicismus és a 
szabadkőművesség k ö z ö t t . M e r t „tulajdonképeni lényege 
és jellegében az semmi egyéb, mint a protestantismusnak 
rationalismussá való fajulása. Ez a 17-ik század végén (leg-
előbb Angliában minden államok közt) minden positiv ke-
resztény alap elvetése által jutot t természeti czélja, azaz a 

i) ,Hist. Blatter'. 1841. 8 k. 66 lap. 

„reformatio" feloszlásához. Minthogy ott a régi hit soknak 
kebeléből végkép kihalt ; másrészt ama kor mégis sokkal 
közelebb állt a középkori keresztényies emlékekhez, hogy 
sem magukon — mint napjainkban — minden egyháztár-
sulati alak nélkül .segíthetnének', okvetlen szükségessé vált 
ezen régi szülőföldén a testületeknek — elősegítve Anglia ° o o 
általános egyházi, ugy mint politikai ziláltsága által — va-
lami pótszere egy minden osztályt és népeket magában fog-
laló egyháznak. Ez a szabadkőművesség, melyet ekként 
lehet meghatározni : hogy az az indifferentismus egyháza, a 
18. és 19-dik század eretnekségének visszataszító alakja, 
melybe a 16-ik század protestantismusa be leo lvad t . , . Az 
indifferentismus tehát a kőmüvességnek valódi nyílt titka. 
A mit a gyenge elméjűek elé tárnak, mint titkos tant, az 
gyermeki dőreség s üres haszontalan képlet, mit azért gon-
doltak ki, hogy az együgyűeket rászedjék, a dologtalanok-
nak pedig mulatságot szerezzenek." 

Az mégis téves felfogás volna, hogy minden páholy, 
sőt minden szabadkőműves egyformán vádolható lenne ezen 
keresztényiden ellentétről. Az időben még azt sem igen tud-
ták, hogy a positiv kereszténység megdöntése a valódi t á r -
sulati czél. Ezen tájékozatlanságot a czél és szándék iránt az 
alaptörvények szándékos, vagy öntudatlan, homályos alko-
tása idézte elő. A rendszeres titkolódzás, s a hallgatásra kö-' o 
telező eskü igen elősegité a főfoknál a sötétben való tapo-
gatódzást, ugy hogy időnként'az összes kőmüvesség maga 
megzavarodott, s nem tudta minő egyleti czélt kövessen. 
Nyilvánosság, s minden lehető bírálati ellenőrzés alól ki-
vonva, mindenki azzal tölthette meg az üres hordót, a mi-
vel akarta. 

Ez szolgál kulcsul a szabadkőművesség zavart tÖrté-CT o 
nelméhez. Hiányzik az intézménynél a tisztán kitűzött czél, 
hiányzanak az eszközök, melyekkel eszméit megvalósítsa. 
A páholy nem képes megadni tagjainak azt, mit ígér. Innét 
származik mindazok csalódása és elégedetlensége, kik a pá-
holyokban többet vártak, mint társas mulatságot, hiúsági 
kielégítést, és üzletelőnyt. Ez által magyarázható azon je-
lenség is, hogy a társulat kebeléből folyvást oly egyének 
támadnak, kik hivatottaknak érzik magukat arra, hogy a 
kőmüvesség valódi titkait felfedezzék, s az intézményt kép-
zeletük szerint átalakítsák. Egyik ujitás a másikat éri, 
egyik badarabb s különszerübb mint a másik; s mindenik 
azt véli, hogy meglelte a bölcsesség kövét. Ennek folytán a 
páholyok kezdettől fogva keresett tomboló helyei voltak a 
nyeglék, nyilvános csalók és zsebmetszőknek, kik itt szere-
püket a titok leple alatt a legnagyobb kényelemmel játsz-
hatták. Másrészt pedig e ziláltság folytonos összeütközésre 
adott alkalmat. Vörös fonálként húzódik végig a testület O O 
történelmén az egyenetlenség és czivakodás, sőt még nap-
jainkban is alig olvashatunk egy számot valamely szabad-
kőműves újságból, hol rendszer rendszer ellen páholy pá-
holy ellen, testvér testvér ellen ne küzdene. A helyett, hogy 
az emberi egység eszméjét jelképezné, melyet a kath. egyház 
az emberiséget nemzeti istenségek által elkülönítő pogány-
sággal szemközt érvényre emelt, mit a hitujitás megzavart ; 
a páholy csak ujabb szakadást idézett elő, az avatatlanokat 
elkülönité az avatottaktól, saját körében rendszer és rend-
szer, páholy és páholy közt egyenetlenséget hintett el, s Is-

9* 
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ten, vallás s erkölcsiség körüli ziláltsága által magát a szel-
lemi egység alapját ássa alá az embériség között. Mer t szel-
lemi egység sehol sem képzelhető, hol még azon egyetlen 
legfőbb elvek fölött sem képesek megegyezni, melyek sze-
rint az ember benső érzelme és gondolata alakul. 

Ezek azon ismertető jelek, melyek a szabadkőműves-
ség történeti fejlődésében mindenütt mutatkoznak. 

A szövetség igen hamar elterjedt nemcsak Anglia, 
hanem Európa többi országaiban is.2) Az utazni szerető 
angolok a magukét még hozzátoldák. 1725-ben már több o o 
angol nemes H u r r e vendéglősnél megalapitá Pár isban az 
első páholyt . 12 évvel utóbb X V . La jos egy rendeletet bo-
csátott ki, melyben a kőművesek nyakas t i tkolódzását bűn-
ügyi szempontból gyanúsnak nyilvánitá, s a velük való érint-
kezést minden hű alattvalónak megt i l tá . 3 ) A parancs azon-
ban a helyett hogy ijesztett volna, a kíváncsiságot még job-
ban feléleszté. Ti tokban a páholyok tovább is fentar ta t tak 
s a tagok száma naponként növekedett. Az intézmény azon-
ban igen gyorsan letért az régi útról. Mint Findel a fran-
czia szabadkőművesség alapításánál már felemliti, sok ven-
déglős páliolymesterré tétette magát, s a rendőrséggel szem-
közt csekély biztosítás mellett minden károsodhatást á t -
vállalt. Ezen páholyvendéglősök leginkább azon voltak, 
hogy minél többet vendégeskedjenek és egyenek. A páholy-
vezetők legtöbbnyire igen keveset értek, s a kőműves egye-
sület annyival is inkább „gyülhelyévé aljasult a legocsmá-
nyabb kicsapongásoknak", mivel csak a számmal törődve, 
mindenkit felvett, ki a felvéti illetéket letette. ') 

Dublinban angolok áll í tottak páholyt , mely 1730-ban 
Ringston Viscount lordot választá nagymesterré, egy évvel 
u tóbb ő mltga Angliában lett nagymester.5) Há rom év-
vel későbben Sackville Károly, middlesexi herczeg Flo-
renczben állitd fel az első páholyt . Pr ice Henr ik szintén 
angol volt, ki 1733-ban Bostonban nyitot ta meg az első 
páholyt . A következő négy évben Svéd, Skót, Lengyelhon, 
Genf és Haagában kezdett feltűnni a kőmüvesi világosság. 

(Folyt, köv.) 

A katholikus nemzetek jövője. 
(Folytatás.) 

Mielőtt Haulleville a Laveleye által felhozott ,tények' 
érdemleges czáfolatába bocsátkoznék, okoskodásának alap-
talan s kiinduló pontjának téves voltát amúgy általánosan 
következőképen tüntet i fel : 

1) Laveleye a protestantismusnak polgárosító fölényé-
ről szól: — „Azonban melyik protestantismusról áll í t ja 
ez t? V I I I . Henrik vagy L u t h e r é r ő l ? Kálvin, Zwingli vagy 
Knox-éről ? Quäker-e vagy pur i tanus Laveleye ur, vagy 
presbyterianus, vagy b a p t i s t a ? . . Az ő istene, kit imád, az 
istentagadó berlini Sydow istene-e, vagy Guizotnak látszó-
lagos istene, ki felett Thiers mondá ki az elitélő szót? Me-
lyik kereszténységet a jánl ja nekünk: dr. Colenso-ét, ki 
Strauss Dávidot utánozza, vagy dr. Bunsen-ét? Gerlach 
pietÍ8inusát vagy az angol magasegyháznak puseysta irá-
nyát ? Pressensé liberális protestantismusát, vagy Bluntschli 
protestáns liberalismusát ? Carteret kálvinista képostrom-

J) Anderson J. szabk. alk. k I r. Frankfurt. 1783. 516. lap .— 
3) Findel tört . a szabadk. 222. — 4) 11. 223. — 5111. 223. 

lását vagy Bismarcknak hegelianus lutheranismusát ? . . . 
Laveleye ur merőben elfeledte, ezre nézve tájékoztatni min-
ket. E feledékenység nagyon is megfelel azon közönségnek, 
melynek számára ir, mindazonáltal ugy látszik, mintha épen 
az bizonyos gyenge oldalát is jelezné az ő rendszerének, bi-
zonyos vallási megbénultságot, melylyel bátrak leszünk 
kissé részletesben foglalkozni. H a arra, hogy az ember ke-
resztény legyen, elégséges, minden tekintélyt elvetni, — más 
szóval : ha az ember csak a katholikus egyházon kivül le-
het igazi keresztény, akkor ez volna az egyedüli ut, melyen 
a sötétségből átmenekülhetünk a világosságba, ha Laveleye 
ur kegyesen megmondaná : melyik az igazi protestantismus ; 
mert a jövő vallása csak nem állhat egyedül s kizárólago-
san a katholicismus tagadásából ? csak nem szoritkozhatik 
arra, hogy egyszerűen megmondja, minők nincsenek a dol-
gok, hanem meg kell mondania azt is, minők nézete szerint ; 
— tehát, ha bátorságuk van : mondják meg nyiltan, mit 
hisznek Istenről, a lélek halhatat lanságáról s az örökké-
valóságról ? !" 

E szavakban Haulleville egy époly fontos, mint gya-
korlati eszmét pendit meg, mely nem csak Laveleye ,protes-
tantismusára' , hanem mind arra is alkalmazható, mi a ,cul-
tura ' s a , tudomány' neve alat t árul ta t ik . Igaz is, hogy a 
Laveleye-féle iránynak emberei, ha ,protestantismus'-ról 
szólnak, voltaképen a rationalismust, natúr alismust és libe-
ralismust értik alatta, melyek szerintök amannak követke-
zetes végkifejlődései, mig a protestantismusnak positiv-ke-
resztény elemeire csak oly ellenszenvvel tekintenek, mint 
akár a katholicismusra, mert mind a kettőt egyaránt ,cultur-
ellenes'-nek t a r t j ák . A mit tehát Haulleville Laveleye p ro -
testantismusáról mond, az teljességgel a ,jelenkor culturájá'-rzi 
is alkalmazható, arra t. i. melynek érdekében a ,culturharcz' 
viseltetik, amint ezen üzelmeket Virchow, az ismeretes 
anyagelvi tudós elnevezte. De hát mit értenek önök a ,cul-
tura ' a l a t t ? minek ta r t ják az ember t? mi az önök eszmény-
képe ? . . . . Önöknek szándéka a katholicismu3t, következőleg 
a kereszténységet tenni tönkre : — de mit akarnak ennek 
helyébe tenni ? Ellenünk harczolnak önök, — de mondják 
m e g : mi az, aminek érdekében fegyverüket f o r g a t j á k ? . . . . 

2) A másik, igen figyelemre méltó gondolat, melyet 
Haulleville Laveleye ellenében felhoz, ez : H a mind az 
igaz lenne, amit Laveleye a protestáns nemzetek virágzó 
állapotáról, szemben a katholikusokéval mond, akkor ez 
épen semmit sem bizonyítana a protestantismus mellett, va-
lamint semmit sem bizonyítana a katholicismus ellen; mert 
—• egyáltalában sokat bizonyit, azon régi elv szerint : qui 
mult um probat, nihil probat. „Athen Perikies korában" — 
úgymond d'Haulleville — „Carthago Hannibal alatt, Róma 
Augustus idejében, vagy Spanyolhon, midőn a khalifák ural-
kodtak ott, merően emberi szempontból tekintve, oly magas 
polczán állottak a közműveltségnek, mely véghetetlenül 
felülmúlja akár I. Frigyesnek nehézkes kormányzását , aká r 
Gustav Adolfnak erőszakoskodó uralmát, akár azon parasz-
tos modort , melylyel Jakson az Egyesül t -Ál lamok elnöké-
nek hivatalát betöltötte. Ha tehát csupán csak a közmű-
veltségnek állapota lenne az irányadó elv, akkor még a pro-
testantismus is nagyon messze utána sántikálna akár az 
ókori pogányság, akár az izlám után. S ha a német böl-
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csészetnek legujabbi görcsei 8 hánykolódásai Hartmannt, a 
Berlinben jelenleg annyira divatban levő .bölcsészt' ezen 
nyilatkozatra birták : „Az öntudatlan bölcsészeiének egyik 
következménye s eredménye az, hogy a pogánysághoz térünk 
vissza; pedig az öntudatlannak bölcsészete a jövőnek bölcs-
észete," — akkor azt tökéletesen ért jük. Tessék csak végig 
nézni a nagy férfiak, a hires müvek fényes során, kiket s 
melyeket a pogány ókor létesített : Aeschylos, Euripides, 
Sophocles, Plato, Pindar, Aristophanes, Demosthenes, Phi-
dias, Praxiteles, a Parthenon, Milo Yenusa, a Luokoon-cso-
port, sat. sat. minő szónokok, minő költők, bölcsészek, mű-
vészek, mily dicső remekművek ezek ! Ezekkel váljon mér-
közhetik-e Brandenburg szellemtelensége, mérközhetik-e 
Bern városa, Svédhon,Washington területe, vagy I. György, 
hannoverai királynak fényes udvara ? . . . Hol találunk 
másutt ennyi költészetet, ennyi szellemet, ennyi szépet egy 
helyre egyesülve ? . . . Hol van az a protestáns állam, mely, 
csupáncsak emberileg véve a dolgot, lealacsonyitva érezné 
magát, ha Julius Caesar Rómájával hasonlitanók össze ? . . . 
De váljon nem azt mondhatná-e valaki, hogy Róma azért 
emelkedett a politikai, irodalmi s nemzetgazdászati virág-
zásnak oly magas polczára, mert nem volt k a t h o l i k u s ? . . . . 
Nem mondhatná, mert esztelenséget mondana ! (Folyt köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , január 30. A k ö z é p t a n o d a i t ö r v é n y j a -

v a s l a t s o r s a . A ,P. N.' által sürgetett országgyűlési tan-
ügyi bizottság Trefort ő excjának megliivására ,előértekez-
letre' a napokban csakugyan összeült,hogy előlegesen eldöntse 
a már valóban famosussá válni kezdő középtanodai törvény-
javaslat sorsát ; de a dolog csak nem akar menni, azaz a t. 
bizottság, habár nem tagadható is, hogy tolatik azon útra, 
melyben a ,nem-lét' kérdése ki fogna mondatni a katholikus 
középtanodák felett, ez idő szerint még, miért — miért nem, 
még nem tudhatni, elég az, hogy nem tudott még meg-
egyezni, ami azonban nem annyit jelent, hogy előbb-utóbb 
meg nem fog egyezni, mert mi nálunk lassan ugyan, de biz-
tosan halad a döntő körök dekatholizáló munkája. 

A mennyiben a középtanodai törvényjavaslat a tanul-
mányi alappal összefüggésben van, a mennyiben félni le-
het, hogy a nevezett törvényjavaslat eldöntése praejudicál-
hatni fogna a tanulmányi alap jogi természetének, ha a tör-
vényjavaslat az uralkodó coryphaeusok értelmében dön-
tetnék el, ennyiben csak örvendhetünk, hogy bizottsági 
ülést bizottsági ülés követ anélkül, hogy a sok tanácsko-
zásnak valami eredménye lenne ; másrészt azonban tekintve, 
hogy e folytonos habozás, határozatlanság által, középtano-
dáink consolidálódni nem képesek, hogy nem képesek azon 
színvonalra emelkedni, hova emelkedniök lehetne ; ha tekin-
tetbe veszszük, hogy középtanodáink legnagyobb része a 
legjobb kezekben, mert szerzeteseink vezetése alatt van, 
ezen sajnos állapot lehetetlen, hogy fel ne ébresztené min-
denkiben a vágyat, ki ifjaink kiképeztetése iránt érdeklő-
dik, hogy annak valahára már vége vettessék. 

Mi sem lenne könnyebb, mint ezen állapotnak véget 
vetni, lia t. i. mindnyájan azok, kik e kérdésben szavazattal 
birnak, az igazság és jog terére állanának, ha nem lenne köz-
tük senki, a ki az igazság előtt meghajolni nem akarna. 

Igenis, hogy középtanodai törvényjavaslatunk még ma sin-
csen, hogy középtanodáink emelkedés helyett hanyatlanak, 
csak annak tudható be, hogy vannak, kik az igazságot nem 
akarják elismerni, kik azon őrv alatt, nehogy az alapok jogi 
természetének praejudicáltassék, oly felosztását óhaj t ják a 
középtanodáknak, mely az alapok jogi természetének az állam 
javára praejudicálna, habár ők farizeusi módon, olyszinben 
akarják feltüntetni álláspontjukat, mely szerintük pártatlan 
lenne. Ha a bizottságban ily emberek nem lennének, mái-
régen lehetne középtanodai törvényünk és hogy még sem 
birunk ilyennel, ezért a felelősség a minden áron confiscálni 
akarókat illeti, ezeket kell, hogy a nemzet kárhoztató Íté-
lete sújtsa. 

A miniszter ur által összehivott, de eredménytelenül 
szétoszlott előértekezlet állításunk mellett tanúskodik. A 
miniszter ur által beterjesztett uj javaslat ugyan a jogegyen-
lőségnek, melyet mindig követeltünk, nem felel meg, de 
legalább különbséget tesz, azon középtanodák közt, melyek 
állami pénztárból és azok közt, melyek az alapítványokból 
tartatnak fenn. Mondjuk, ez nem felel meg a jogegyenlőség-
nek, mert a javaslat ,autonomiai igazgatás alatt levő' tanodá-
kat is ismer, miből azt következtetjük, hogy itt, az .elnyo-
mott és üldözött ' protestáns középtanodák ismét privilé-
giummal fognak megajándékoztatni. Azt vélné az ember, 
hogy a miniszteri javaslat, ámbár teljes biztosítékot az ne-
künk még az által sem nyújt, hogy ki lett nyilatkoztatva, 
hogy a miniszter ur a felekezetek gymnasiumait nem akarja 
confiscáltatni, vagy épen ezért el fog fogadtatni egyhangúlag. 
De ime mi történik,? a bizottság tagjai csekély módosítá-
sokkal a miniszteri javaslatot elfogadják — de hogy közép-
tanodai törvényünk inkább ne legyen, mintsem olyan le-
gyen, a mely Molnár Aladárnak nem tetszik, ő nem fogadja 
el a bizottság által elfogadott törvényjavaslatot, mert, — 
neki csak oly felosztás kell a gymnasiumokra nézve, mely a 
protestáns gymnasiumokat ugyan biztosítsa a felekezet ré-
szére, hogy azokba semmiféle hatalomnak befolyása ne le-
hessen, de egyúttal ugy szerkesztessék, hogy arra hivat-
kozni lehessen, mint bizonyítékra a tanulmányi alap jogilag 
egyházi természete ellen. 

Ha igaz lenne az, mit M. A. önmagáról állit, hogy ő 
nem akar praejudicáltatni az alapok jogi természetének, és 
mégis, ámbár a miniszteri felosztás az ő szándékának mes;-ö " O 
felel, evvel ellenkezik, akkor ellenzését csak gyermekes ma-
kacskodásnak tartanok, mely országgyűlési képviselőhöz ily 
komoly ügyben illetlen és egyáltalában megrovandó lenne ; 
de minthogy ő fentebbi nyilatkozata daczára azt is ki-
mondta, hogy közte és a miniszteri javaslat közt elvi ellentét 
van, ebből kitűnik, hogy itt megfontolt, komoly tervről van 
szó, mi nem más, mint a gymnasiumok olynemü felosztása, 
mely praejudikáljon az alapok jogi természetének. M. A. 
nem akar, mint ez protestáns ember türelméhez illik, az or-
szágban tovább kath. iskolát látni, nem akar a jog és igaz-
ság terére lépni, honnan e kérdés egyszerűen eldönthető 
lenne, és minthogy őtet svajezi ut ja ,nagy emberré' tette, 
kinek uszályhordói vannak, ezért nem birunk még ma sem 
középtanodai törvénynyel. O és az általa vezetett clique aka-
dályozzák, nehogy a közeptanodákban rendezett állapothoz 
jussunk, és igy oda jutot tunk, hogy a középtanodai törvény-
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javaslat sorsának, tehát a haladás akadályának protestáns 
úriembert tisztelhetünk, holott tudvalevőleg az atyafiak ma-
gukat a haladás vezéreinek tart ják ; de még mindez ideig 
semmi jele sem mutatkozik, hogy kath. képviselők szégyen-
lenék, menynyire paczkazik vele egy ,nao'yá' lett protestáns 
ember, pedig ugy-e itt volna már ennek az ideje? A 

Róma. A p a p i h i v a t a l l a l ű z ö t t v i s z a é l é -
s e k r ő l s z ó l ó t ö r v é n y , melyet az alsóház e napokban 
csekély szótöbbséggel elfogadott, többi közt a kővetkező 
pontokat is tartalmazza: 

„1. ezikkely: Minden pap, ki hivatalával való vissza-
élés által a közlelkismeretet, vagy a család békéjét zavarja, 
négy hónaptól két évig terjedő fogsággal s 4000 líráig ter-
jedhető pénzbirsággal büntettetik." 

„2. ez. : Oly pap, ki hivatalos ténykedésben, valamely 
beszédében vagy előadásban, nyilvános gyűlésben vagy 
közre bocsátott iratok utján az állam törvényeit, úgyszin-
tén valamely királyi rendeletet, vagy az állami hatóságnak 
valamely határozatát bírálja (!) vagy megsérti, három hó-
napi fogsággal és 1000 lírányi pénzbírsággal bűnhődik. De 
ha az illető beszéd, irat vagy cselekedet oda irányultak, hogy 
engedetlenséget támaszszanak az állam törvényei vagy a 
hatóságok rendeletei iránt, vagy hogy egyes politikai s 
polgári jogoknak gyakorlását megakadályozzák, akkor a 
bűnös, 4 hónaptól 1 esztendeig terjedő fogsággal s 2000 li-
ráig terjedhető pénzbirsággal sujtatik. Ha az államhata-
lomnak ilyetén kihívását a hatóság elleni tettleges ellentál-
lás vagy támadás, vagy egyéb vétek súlyosbítja, akkor en-
nek okozója oly büntetésnek vettetik alá, mely a két évi fog-
ságot s a 2000 lírányi pénzbirságot meghaladja. Ugyanezen 
büntetés szabandó mindazokra, kik a fentemiitett beszéde-
ket vagy iratokat közrebocsátják, bármely egyházi ható-
ságtól, vagy bárhonnan érkeztek legyen is azok hozzájok." 

„3. ez.: Oly papok, kik külső-istentiszteleti ténykedé-
seket hajtanak végre, anélkül, hogy arra a kormánytól fel-
hatalmazást vettek volna, 3 hónapi fogsággal és 4000 lírá-
nyi pénzbüntetéssel sújtatnak." 

„4. cz.\ Ezen kormányi felhatalmazásra vonatkozó 
szabályoknak minden egyes megsértése 6 hónapig terjedhető 
fogsággal s 500 lirával büntettetik." 

„5. ez. : Oly pap, ki hivatala gyakorlatában bármiféle 
más vétkeket, ide értve a sajtó utján végrehajtottakat is, 
követ el, az ily esetre kimondottnál egy fokkal való nagyobb 
büntetéssel sujtatik. Egyéb visszaélések, melyekről az 1871-i 
május 13á-ról kelt törvénynek 17. §-a, a 214. szám alatt szól, 
magánúton tehetők fenyítő eljárás tárgyává, s az illetők kár-
talanításra Ítélhetők, mely vádlónak javára fordítandó. A 
pénzbírság ily esetekben a 2000 lírát nem haladhatja meg." 

Mig többet mondhatnánk e ,törvény'-ről, csak annyit 
jegyzünk meg, hogy mint látni, Bismarcknak „inasai" jól 
tudnak németből olaszra forditani. Ezen kivül még egy, az 
iskolakényszerre vonatkozó törvény is van készülőben. 

Berlin. A k e g y ú r i k é r d é s , R e i c h e n s p e r -
g e r i n d í t v á n y a , c u l t u r k a m p f o s s z ö v e t s é g 
O r o s z o r s z á g g a l . Azon törvényjavaslatok közt, melyek 
legközelebb tüzetesen porosz országgyűlésünk elé kerülnek, 
olyan is lesz, mely a kegyúri kérdés szabályozására vonat-
kozik. Habár nem tagadjuk is, hogy e kérdés talán Euró -

paszerte beható tanulmányozást s korunk viszonyaihoz mért 
átalakítást is igényel, mégsem zárhatjuk el magunkat azon 
nagyon is alapos aggodalom elől, hogy kormányunk ez 
alkalmat sem fogja elszalasztani anélkül, hogy gonosz rögesz-
méit a katholikus egyházzal szemben ismét egyszer ne érvé-
nyesítse. Adja Isten, hogy csalódjunk! Addig azonban jó 
lesz, a tervben forgó törvényjavaslatot, amennyiben az eddig 
köztudomásúvá lett, némileg ismertetni. A javaslatnak egyik 
alapelve az, hogy a kegyúri jog az egyes helyeken csak a 
kegyúr vagy a község kívánatára törölhető el. A kegyurat 
eddig megilletett tiszteleti jogok, valamint összes befolyása az 
egyházi vagyon kezelésére tökéletesen megszűnnének ; a 
kijelölési jog, s a kegyúri kötelezettségek ellenben a hit-
községre szállanának át s pedig ugy, hogy, ha az eddigi 
kegyúri viszony magának a kegyúrnak kivánatára töröltet-
nék el, ő azok átlagos évi összegének négy ötödét, ha pedig 
a község kivánatára töröltetnék el, három negyedét kötelez-
tetnék a községnek egyszer mindenkorra kifizetni. További 
részletek még hiányoznak. 

Reichenspergernek a népiskolai vallásoktatásra vonat-
kozó indítványa következőleg hangzik: „A magas ház fe-
jezze ki kivánatát arra nézve, hogy a kir. kormány a cul-
tusministernek 1876-i febr. 18-áról kelt rendeletét beha-
tóbb vizsgálat alá vonni s általános alapelvek gyanánt a 
következőket megállapítani fogja, hogy : 1) az alkotmány 
alapokmányának 12. czikkelyében kimondott s biztosított 
vallás- s lelkismeretszabadságnál fogva a kötelező népisko-
lával összekötött vallásoktatás csak az illető egyháznak 
szándéka szerint, következőleg csak oly egyének által ad-
ható, kik illetékes egyházi elöljáróiktól erre felhatalmazást 
nyertek ; — 2) hogy az idézett 12. czikkelylyel megegyező-
leg ugyanott a 24. cz. is alkottatott , mely rendeli, hogy a 
népiskolai vallásoktatást magok az illető vallásfelekezetek 
igazgassák, mi alatt, a kormánynak s az országgyűlésnek 
az alkotmány revideálása alkalmával tett nyilatkozatok sze-
rint nem csak az egyszerű ellenőrzés, hanem a vallásokta-
tásnak gyakorlati elvégzése is értendő ; — 3) hogy a vallás-
oktatásnak ezen igazgatása, az államilag elismert vallási 
testületek kebelében közvetlenül azoknak törvényes köze-
geit illeti ; — s végre 4) hogy a néptanító C3ak ugy adhat 
vallásoktatást, ha erre az illetékes egyházi hatóságtól fel-
hatalmazást nyert." 

Ezen indítványt a ,liberális' többség napirendre való 
átmenetel által elmellőzte, miután a cultusminister egyikét 
tar tot ta azon oktalan, szenvedélyes beszédeknek, melyek ne-
vét minden józan ember előtt már régen szánalom tárgyává 
tették. Különben tagadhatatlan, hogy az a miserabilis faj , 
mely nálunk még mindig a törvényhozásnak többségét ké-
pezi, legméltóbban ily miniszterek által képviseltetik. 

Mily nobile par fratrum a mi kormányunk a szellemro-
kon oroszezal,mutatja következő jellemző történetecske.A po-
sen-gneseni megyének két plébániájában, névszerint Grabja-
s Pierajében vannak ,államhű' Judások mint plébánosok al-
kalmazva, kiknek ,isteni tiszteletökre' a nép nem jár . Hogy 
pedig mégsem kelljen szentvallásunk összes vigaszait s ke-
gyelmeit nélkülözniük, e két, az orosz határhoz igen közel 
fekvő falunak lakói gyónásra, de kereszteléseik- s esketé-
seikkel is át szoktak menni a szomszéd, orosz területen levő 
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lengyel, katholikus plébániákba. Legújabban pedig, mint a 
zsidó ,Ostsee Ztg.1 nagy örömmel jelenti az orosz kormány, 
porosz részről odaérkezett felszólitás folytán, az illető orosz-
lengyel papoknak keményen megtiltotta, hogy porosz alatt-
valók érdekében bármi egyházi ténykedést végezzenek. 
Ilyen a tan-, vallás- s lelkismereti ,szabadság' nálunk Po-
roszországban, 1877-ben, midőn a ,liberális'protestantismus 
uralma tetőpontján áll ! ! 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Hi t -
küldéreink élete mindezek közt folytonos veszélyben for-
gott ; a vadak nem ritkán kövekkel dobálták meg, vagy 
dárdáikat haji tották utánok, mely módon Rougeyron atya 
egy izben igen veszélyesen megsebesült. Midőn későbben a 
vadak nyelvét már beszélték, mindenek előtt azon voltak, 
hogy a kannibalismus utálatos és vétkes voltáról győzzék 
meg őket, mi nem kis feladat volt. „Lehet" — feleié egy-
szer egyik kanak Douarre püspöknek — „hogy felebaráto-
mat megenni vétek ; de ne mondd, hogy husa nem jó, mert 
hazudnál!" Képzelhetni, mennyi időbe került s mennyi 
fáradságba ez embertelen keblekben némi gyengédebb ér-
zület szikráját életre kelteni. Evekig arra kellett az atyák-
nak szoritkozniok, hogy néhány haldokló gyermeket keresz-
teljenek meg, ekként küldvén fel néhány lelket a mennyor-
szágba, kik ott, Isten trónja előtt szerencsétlen honfitársaik-
ért esedezzenek ; de a felnőttekkel kimondhatatlan bajaik 
voltak, s a szomorú tapasztalás számos esetben megmutatá, 
miszerint a leghoszabb katechumenatus, s a tanitásbani leg-
nagyobb buzgóság sem mindig elegendők arra, hogy ez el-
fásult lelkekből keresztény lelkeket teremtsenek. Ezért az 
atyák a felnőttek megkeresztelésében felette óvatosak vol-
tak, mely óvatosság mily szükséges s okadatolt vala, mu-
tatta többi közt a következő eset. Egyik katechumenu3á-
tól, ki igen sürgősen kérte a keresztséget, az illető atya ezt 
kérdezte: „Hány feleséged van", „Kettő" lőn a válasz, mire 
az atya azzal bocsátá el, hogy meg nem keresztelhető, mig 
ezeknek egyikét, róla gondoskodva, el nem küldi. Másnap 
katechumenusunk ismét előáll tegnapi kérésével ; „Hiszen 
két feleséged van," veti ellen a hitküldér ; „Már nincs," fe-
leli amaz; „Hát hova lett az egyik" ? — „Agyonütöttem", 
feleli a katechumenus oly nyugodt hangon, mintha egészen 
rendén lévő dolgot beszélne el. S ugy is vol t ; agyonütötte 
az egyiket s a másiknak társaságában megette. Hogy evvel 
megkereszteltetését nem sietteté, szükségtelen említenem, s 
ezt is azért hoztam fel, hogy megmutassam, minő volt a ta-
laj, melybe missionariusainknak a mennyei Ige magvát hin-
teniök kellett, s melyet ők, minden nehézségekkel daczolva, 
lankadatlan buzgalommal művelni iparkodtak. 

Ekként az anyagi bajokkal karöltve jár tak a szelle-
miek. Amazokból emiitjük, hogy ama faházikó, melyet & 
,Bucephalus' matrózai lakásul az atyáknak számára felállí-
tottak, már az első téli eső után összeomlással fenyegetni 
kezdett. A fa a nedvesség s a hőségnek váltakozó hatása o D 
alatt csakhamar rothadásnak indult. Eképen atyáinknak u j 
épületről kellett gondoskodniok, melynek számára Baiao 
falu közelében, körülbelül egy mértföldnyire a tengertől 
választották a helyet. Hogy tartósabb legyen, a kápolnát 
kőből határozták épiteni, s az e czélból megindított kosza-
dal ma3 s fáradságos munkálatok alatt Douarre püspök 

ho rdta a köveket János, laicus testvérnek, ki mesterséo-ére 
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nézve kőműves volt. Az ekként létesült kápolna nem volt 
ugyan építészeti remekmű, de azért mégis az egész sziget-
nek legszebb épülete. A benszülötteknek kunyhói ugyanis 
egy magas árboezfa köré méhkas-alakban emeltetnek, fa-
laik száraz fűből állanak, bemenete egy kis alacsony nyilás, 
melyen át majdnem hason mászva hatol át az ember a 
kunyhó belsejébe, hol a musquitók miatt folytonosan tüzel-
nek, s pedig oly anyagokkal, melyek mentől büdösebb füs-
töt adnak. Hogy ily körülmények közt az atyáknak majd-
nem két évig tartó építkezése s annak eredménye a kanakok 
méltó bámulatát kelté, önkényt érthető dolog. (Folyt, köv.) 

I R Q D A L O I . 
= Épen most jelent meg és Urge László katholikus 

könyvkereskedésében Pesten kaphatók : 
Mendlik. Alkalmi szentbeszédek. 1 ft. 50 kr. — Réz-

bányád. Korszerű böjti beszédek. 1 ft. — Die katholische 
Presse in Europa zu Neujahr 1877. 1 ft. 30 kr. — Göpfert. 
Die Ivatholicität der Kirche. Eine dogmengeschichtliche 
Studie. 1 ft. 4 kr. — Zeitschrift für kathol. Theologie. Re-
digirt von Dr. Wieser u. Dr. Stentrup. Jahrgang 1877. 
Heft I . Preis 75 kr. — Diepolder. Das Wesen des christli 
chen Opfers. Eine histor. dogmat. Abhandlung. 2 ft. 92 kr. 
— Rohling. Das Buch des Propheten Daniel. 3 ft. 25 kr. — 
Braun. Der Begriff „Person" in seiner Anwendung auf die 
Lehre von der Trinität und Incarnakon. 1 ft. 56 kr. — 
Katschthaler. Theologia dogma tica catholica specialis. Li-
ber I. 5 ft. 20 kr. — Weber. Johanna Maria vom Kreuze. 
Ein Lebensbild. 2 ft. 21 kr. — Leben u. Briefe des heil. Fran-
ciscus Xaverius, Apostels von Indien und Japan. Herausg. 
v. Ed. v. Vos. 2 Bde. 5 ft. 85 kr. — Ehrler. Apologetische 
Predigten über die Grundwahrheiten des Christenthums. 
Hef t I. 87 kr. — Reischl. Predigten auf die Sonn- und Fest-
tage des kathol. Kirchenjahres. Bd I. Hef t I. 1 ft. 17 kr. — 
Mey. Vollständige Katechese für die untere Klasse der ka-
tholischen Volksschule. I I I . Aufl. 1 ft. 95 kr. — Schmitt. 
Erklärung des mittleren Deharbe'sehen Katechismus. Bd I I I . 
Von den Gnadenmitteln. 3 ft. 51 kr. — Luken. Die St i f -
tungsurkunde des Menschengeschlechts, oder die mosaische 
Schöpfungsgeschichte, erläutert und bestätigt durch die 
Sagen der Völker und die Naturwissenschaft. 97 kr. — 
Ilammerstein. Die Schulfrage. 97 kr. — Janssen. Graf zu 
Stolberg. 3 ft. 90 kr. — Tillmann. Das Gebet nach der 
Lehre der Heiligen. 2 Bde. 6 frt. 50 kr. — Lörinczi. Nép-
szerű egészségtan. A népiskolák számára. 30 kr. 

-f- ,Isten igéje' szentbeszédekben, I I . évf., 2. füzet. Tar-
talom : Gyertyaszentelő B. A. ünnepére ; Hatvanad, Ötvened, 
Böjt I. s I I . vasárnapjára, Szűz sz. Ágosta vértanú napjára. 
— Vázlatok husvétnapra s húsvéthétfőre. 

= ,IIavi Füzetek', szerkeszti Winter Ágoston, lelki-
igazgat ó Pázmány intézetében; I I . évf., 8. s 9. füzet ; „Má-
ria Czell" és „Montserrat." 

I i ,Jézus sz. szivének Himöke'. 1877. Januárhó. Tarta-
lom-. A hasznos társulatokról. — Jézu3 szentséges szive 
apostolsága, (folytatás) Majer Károly. — Bncsu-itnák Jézus 
legszentebb nevének dicsőítése és segitségül hívása. Intay 
Vazul, sz. Benedek-r. áld. — Vájjon szeret-e Jézus Szive 
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engem? Tóth Mike S. J. — Részletes jó szándékok január 
hóra. — Tudósitás. — Melléklet: „A tökéletességnek és ke-
resztény erényeknek gyakorlása." Szerzé tisztelendő P. Rod-
riguez Alfonz, Jézus-társaságabeli áldozár. J áky F. I l - ik 
kötet 30. iv. 

JJJ^P" A kalocsai növ. papság Sz.-Ágoston-Egylete, még 
a mult évben kiadni szándokolt, általa fordított „Égető 
Kérdések" czimű müvét sajtó alá adja, ki tehát a becses mű-
vet megrendelni óhajtja, minél előbb iparkodjék, hogy a 
nevezett egylet a nyomandó példányok száma iránt eleve in-
tézkedhessék. 

VEGYESEK. 
-(- Ö Eminentiája az ország bibornok-herczegprimása 

a nagy kiterjedésű egyházmegye szegényebb káplánjai kö-
zött évi segély felerésze gyanánt 4900 ftot osztatott ki ; to-
vábbá a bérneczei iskolára 100 ftot, a mádiaknak harangra 
80 ftot, az alsó-rakonczai plébániára 50 ftot, a nagy-zellői 
iskolára 100 ftot, a néptanítók nyugdíjintézete évi kiadásai-
nak fedezésére 800 ftot, az esztergomi kisdedovóda részére 
100 ftot méltóztatott adományozni. 

= Ő szentségének püspöki jubileumára az előkészü-
letek Európaszerte a legnagyobb buzgósággal folynak. Ha-
zánkban is már több kegyeletes felszólalás történt s egyik-
nek másiknak mi is nyitottuk meg hasábjainkat; ezek közt 
minden esetre figyelemre legtöbb igényt tartó az, mely 
hangsúlyozza, hogy tekintve Ö szentségének jelenlegi hely-
zetét, de saját viszonyainkat is legjobban tennők, ha egye-
dül kegyeletes adományok felajánlására szorítkoznánk, oly 
módon, mely honi katholicismusunk-, de az ünnepély ma-
gasztosságához is méltó legyen. Örömmel csatlakozunk e 
nézethez s reméljük, hogy a katholikus közönség ez irány-
ban talán legközelebb testvéri bizalommal teendő felszólítá-
sunkat kegyesen s buzgón fogadandja. 

— 0 Kminentiájának,Magyarország bibornok-herczeg-
primásának legujabbi főpásztori körleveléből a következő 
helyet emeljük k i : „Meranum,Tirolis meridionalis in Dioe-
cesi Tridentina Civitas, ob situs amoenitatem et aeris salu-
britatem tamquam refugii locus commendari a medicis solet 
pro commoratione aegris, maxime autem iis, qui pectore 
laborant. Beneficium commorationis in hoc tarn salubri loco 
asserturi presbyteris etiam egentioribus praestantes quidam 
viri sub protectione Serenissimi Domini Archi-Ducis Coro-
nae Principis in Unionem coaluerunt, huiusque Unionis Sta-
tuta ea cum requisitione ad me transposuerunt, ut illa cum 
Y. Clero Archi-Dioecesis meae communicarentur. E x advo-
lutis Statutis Unionis natura et finis, media item, quorum 
ope finis obtineri intenditur, cuilibetilla legenti innotescent. 
Unionis socii fieri possunt cuiuslibet Dioecesis Presbyteri, 
qui proinde etiam subsidiorum abinde praebendorum parti-
cipes reddi queunt." 

Ugyanezen egyletre vonatkozólag épen e napokban 
igen érdekesen tájékoztató czikk érkezett hozzánk, melyet 
legközelebb közölni fogunk. 

— Köszönettel vettük a nyitrai egyházmegye 1877-re 
szóló névtárát. A megye, mely 4 főesperesi s 23 alesperesi 
kerületre van osztva, 148 plébániát foglal magában, melyek 
144 plébános s 4 pleb.-helyettes által igazgattatnak ; káp-
láni állomás van 93, fiókegyház 63; az összes megyei papság 
száma 255, köztök tiz tényleges kanonok, lelkipásztorkodás-
sal 210-en foglalkoznak ; gymnasium van a megye területén 
3, zárda 8, árvaház 1, a tanulmányokkal foglalkozó papje-
löltek száma 44. 

— Ez is igazságosság ! Racké, mainzi kereskedő, egy 

alkalommal az ,ókatholikus' isteni tiszteletet nyilvános be-
szédben szentségtörésnek nevezte, s ezért, „a kath. egyház 
gyalázása miatt" egy hónapi fogságra Ítéltetett. — Braun, 
ókatholikus plébános az általa szerkesztett ,Trombita'-ban a 
kath. egyházat istenkáromló egyletnek, a szentségek kiszol-
gáltatását folytonos szentségtörésnek, az egyházi javaknak 
kezelését folytonos lopásnak mondta, s azért bevádoltatván 
— fe lmen te te t t . . . . 

— A német választások eddigi eredménye már két-
ségtelenné teszi, hogy a centrumpárt minden fogyatkozás 
nélkül lépend be az uj birodalmi gyűlésbe. — Rozanski lo-
vag, földbirtokos a gneseni megyében, f. hó 10-én a trze-
mesnói kerületitszék által háromhónapi fogságra Í tél tetet t ; 
„inert azoknak, kiknek az 1874-i májushó 20-áról kelt tör-
vénynek 1—4 §§-ai értelmében tiltva van, a gneseni megye 
területén püspöki joghatóságot gyakorolni, ilyennek gya-
korlatában segédkezet nyúj tot t" — mi abban állott, hogy 
Suszczynski ókatholikus és ,házas' kanonoknak egy római 
levelet kézbesített, melyben annak a nagyobbik kiközösítés 
helyeztetett kilátásba, ha intra tempus statutum meg nem tér. 

— A márczius hó kezdetén megtartandó consistorium-
ban, ujsági hírek szerint a következő bibornokok fognának 
kineveztetni : Kutschker bécsi, Fürstenberg gr. ohnützi ér-
sekek ; Cassanova veronai, Rota mantuai, Serafini viterbói 
püspökök, végre a már ily alkalmakkor többször emiitett 
mgs. Nina s Ricci is ; sőt legújabban meg msgr. Hassoun, 
konstantinápolyi örmény patriarchát is emlegetik. — A 
szentszék hallomás szerint legközelebb azon néhány porosz 
pap ellen fog erélyes lépéseket tenni, kik módot találtak, 
becsületök s kötelességök áruba bocsátásával az állami fize-
tések tovább élvezetét biztositani magoknak. Ilyenek péld. 
Monsbach és Künzer boroszlói kanonokok, amaz máris 
praelatusi cziinétől fosztatott meg, mindkettő felett pedig a 
megfelelő egyházi censurák legközelebb ki fognak mondatni. 

— A liberális .türelemnek'jellemzésére irják a ,Kreuts-
ztg.'-r\fik a siléziai Gross-Strelitz nevü helységből: „Január 
2-án több mint 50 szekér vonult keresztül városunkon, va-
lamennyi megrakva bútorral s legkülönfélébb házi tárgyak-
kal. E czikkek mind oly szegény napszámosok-, szolgák-, 
béresek s hasonfoglalkozásu emberekéi voltak, kik a környé-
ken lévő jószágokon munkában állva, e lbocsát tat tak; mert 
a legközelebbi választások alkalmával nem szavaztak ,uraik' 
kedve szerint I" Mainzban, hol tudvalevőleg dr. Moufang 
kanonok és valami Oechsner nevü liberális Quidam közt a 
szűkebb választás, fájdalom, az elsőnek hátrányára döntött, 
az „egyesült liberális pártok" többi közt azáltal is iparkod-
tak a katholikus választókat terrorizálni, hogy a másodvá-
lasztás előtti napokban a merőben zsidók s ,gründer'-ek ál-
tal szerkesztett ,Tageblatt ' több izben a következő hirdetést 
hozta: „Um Adressen nicht ultramontaner Geschäfte bitten 
127 Mitglieder der vereinigten liberalen P a r t e i e n " . . . . o o 

— A berlini ,legfőbb egyházi tvszék' f. hó 17-én ismét 
egyszer ünnepélyes ülést tartott , melyben, természetesen 
szintén ünnepélyesen, a múltkor emiitett Rzezniewski plé-
bánost letette. — A liberális körökben, ugylátszik, azon 
jelszó adatott ki, az ultramontánoknak a socialistákkal való 
szövetkezéséről mentől többet hazudni; már múltkor emii-
tettük, hogy Fritsehe, socialdemocrata pőrében Tessendorf 
főállamügyész pendítette meg e .gondolatot', legújabban pe-
dig Falck cultusminister, Reichenspergernek, mai berlini 
tudósításunkban emiitett interpellatiójára adott válaszában, 
ha a távíró nem hazudott, minden ok 8 alkalom nélkül 
ugyanezt tevé. Beh ügyes úttörői a köztársaságnak ezek a 
szemlátomást es?öket vesztett bolondok, kik itt ott mint 
királyi ministerek fungálnak ! 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Havi szemle. 
,,Ez az első lépés azon reformok felé, melyek-

nek keresztülvitelét a haladópárt i ministerium fel-
adatul tíizé ki magának" — e szavakkal muta tá be 
Mancini minister a ,papi visszaélések'-röl szóló tör-
vényjavaslatot az olasz alsóház előtt, mely azt, mint 
tud juk , már el is fogadta. 

Köztudomásu dolog, hogy az olasz kormány 
ezzel csak a Berlinből vett utasítások értelmében 
j á r el, mely viszont a trón s oltár elleni titkos for-
radalomnak állván szolgálatában, akként okosko-
dik, hogy ha sikerülne a pápát egyszerű ,olasz püs-
pökké' tenni, kivel aztán az ottani kormány ugy 
bánhatnék el, mint Bismarck a poroszokkal, — hogy 
ez nagy veszély lenne a katholicismusra nézve ; sőt 
azt reméli, hogy ez az első, de döntő lépés lenne 
annak feldarabolására, szellemi vi lághatalmának 
megtörésére. 

Csakhogy ez nem fog sikerülni. Meglehet, hogy 
az erőszak hatalmába keriti még a pápa, legyen az 
IX. Pius, vagy utódja , személyét is; de amint VII. 
Pius, midőn Savonába vitték, gondoskodott róla, 
hogy az egyháznak hatalmas elnyomója gyenge sze-
mélyében eszközt ne nyerjen, melyre még csak lát-
szólagosan is hivatkozhassék, s lemondásának ok-
mányát biztos helyen, a palermói érseknek kezei 
közt hagy ta ; ugy meg vagyunk győződve, hogy a 
maga fényes bölcseségében IX. Pius is gondosko-
dott az eshetőségekről, továbbá pedig tud juk , hogy 
bárhol s bármily körülmények közt legyen is a tör-
vényes pápa, az egyház feje és Krisztusnak földi 
helytartója, ő s egyedül ő az, kinek vallási s val-
lás-erkölcsi dolgokban engedelmeskedni tartozunk 
s engedelmeskedni fogunk is. Ez a katholicismusnak 
egyik nagy haladása a közel- s távolabb mult szá-

zadokhoz képest, hogy a szentszéknek szellemi tekin-
télye magasabban, erösebben áll, mint talán bármi-
kor. VII. Gergelynek, III . Inczének is küzdelmei 
voltak engedetlen elemekkel, az egyházon belül is ; 
— IX. Piusnak nincsenek ! Vagy hol van az a kath. 
püspök, ki az egyház fejének jelenlegi szoron-
g a t t a t á s a i illetéktelen követelések hangoztatására 
vagy egyéb engedetlenségi cselekedetekre felhasz-
ná lná ; sőt hol van — bátran ké rdhe t jük : a ki, ha 
ilyesmit merészelne, legott nyáj nélküli pásztor-
nak, s sereg nélküli vezérnek helyzetében ne látná 
m a g á t ? ? Avagy az alsóbb rendű papságnak s a 
világi hiveknek ragaszkodása Péter székéhez nem 
növekszik-e ép' azon arányokban, a melyekben az 
üldöztetés is egyre ádázabb alakot ölt ? . . . Nem 
igen tudunk korszakot az egyház történelmében, 
melyben a katholikus öntudat élénkebben s eröseb-
ben honolt volna a hivek sziveiben, mely fegyelme-
zettebb papságot, egyöntetűbb hierarchiát muta tna 
fel ; pedig a pápa elleni merényletek csak ugy bír-
nának némi kilátással látszólagos, helyi s ideiglenes 
eredményekre, hahogy valahol az egyházban centri-
fugál törekvések léteznének ; — m o n d j u k : „látszó-
lagos, helyi s ideiglenes" ; mert bármi történnék is 
itt vagy ott, azért az egyház, mint ilyen, győzhe-
tetlenül folytatná út já t , — ubi Petrus. ibi eccle-
sia-, — ily törekvések azonban nem léteznek sehol, 
s azért csak szánalommal fogadhat juk a páholynak, 
Mancini által hangoztatott eme fenyegetését, hogy 
majd most keresztül viszi a ,reform'-ot, azaz a ka-
tholikus egyháznak először feldarabolását, azután 
pedig elnyomását. 

Igaz, hogy majdnem bámulatot gerjesztő azon 
szivósság, azon következetesség, azon szenvedélyes 
fanatismus, mondhatnók : a gonoszérti ezen fonák 
lelkesedés, melylyel a nyil t s ti tkos forradalom 
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mindenütt a föld kerekségén e czél felé törekszik ; 
ha ettől függne győzelme, akkor csakugyan oly 
biztos lenne az, mint a mily biztosnak tar t ja ; csak-
hogy — qui habitat in coelis, irridebit, eos. 

Nem lehet feladatunk az olasz ministernek be-
szédét részletesen ismertetni, hamis állításait s ha-
zug rát'ogásait elősorolni s megczáfolni, még azt 
sem. a hol mondja, hogy a papságnak üldöztetése 
Olaszország boldogságának egyik alapfeltétele. Meg-
vetéssel veszszük, midőn a szabadkőművesség sötét 
barlangjaiból egy ministeri székre fellökött ügyvéd 
a pápát „un semplice fvnzionariou elnevezéssel i l let i ; 
— hiszsziik, hogy annak decretálták, csakhogy 
ezért még nem lesz azzá,amiért is a páholynak ezen 
legujabbi szemtelenségét egész hidegvérrel a töb-
bihez dobjuk. Érdekesebb ennél beszédének azon 
része, mely czikkünk kezdő szavait képezi; mert azt 
mutat ja , hogy terjedelmes parancsok érkezhettek 
Berlinből, s hogy a jelenlegi olasz ministerium is 
már azon útra lépett, melyen előtte százan s ezren 
.haladtak' — bukások felé. , Via impioriim tenehrosa, 
nesciunt ubi corruant1. Az egyház üldöztetéseinek tör-
ténelme nyitot t könyv mindenki előtt, csak az ül-
dözök előtt nem, kiknek mindegyike okosabbnak, 
ügyesebb- s hatalmasabbnak gondolja magát vala-
mennyi elődjénél, pedig csak Lactantius névsorát 
szaporit ja ő is. Mancini et consortes sem teendenek 
kivételt ; a forradalmi ár, mely őket felvetette, is-
mét elnyelendi, mihelyt a Mindenható működésü-
ket megeléglette. 

Talán megeléglette már a berlini üldözőnek 
működését, vagy talán még egyszer könyörülve 
ra j ta , ,Mene-TeJcel1 gyanánt egy tuczat socialdemo-
cratát külde e l é j e ? . . . Ha a jelek nem csalnak, ezen 
intés is hasztalan lesz — ,ínesciunt ubi corruant' — 
már ezért is az ,ultramontánokat ' okolják hivatalos 
beszédekben, mi a „Cliristiani ad I conesu legújabb, 
legdivatosabb kiadása. 

Mulatságos azon kétségbeesés, melylyela libe-
ralismus, Németországon kivül is, e jelenségre, a 
socialismusnak ily rögtöni, hatalmas előtérbe nyo-
mulására tekint. Az ember majdnem hajlandó lenne 
azt hinni, hogy ez a fa j csakugyan meg van győ-
ződve arról, miszerint az egész világ csak azért lé-
tezik, hogy ostobaságait legfőbb bölcseségnek s 
hazugságait megczáfolhatlan igazságoknak ne csak 
mondja, hanem tar tsa is ; a szellemi téren durva 
erőszakoskodásait, az anyagin végnélküli csalásait 
hallgatagon tű r j e s mindezért bőségesen megjutal-
mazva érezze magát, ha ö benne a felvilágosodott-

ság netovábbját bámulhatja , esetlegesen, bámulva 
azt — éhenhalhat. Mig alávalóságjai ellen oly elemek 
küzdenek, mint a becsületes conservativismus, a 
vallásos öntudat, a tisztakezü s tisztajellemü haza-
fias érzület, addig hős ö ; mert tudja , hogy ezen 
elemek tűrnek ugyan, de nem lázadnak fel, küzde-
nek, de tisztességes fegyverekkel, s azért nem nyúl-
nak erőszakhoz. Ekként nincs mitől félnie, mert 
drága bőrét nem bánt ja senki, az ész s becsület ér-
veire pedig durvaságokkal, hazugságokkal, erősza-
koskodással, börtönnel s száműzéssel tud a maga 
módja szerint felelni. Csinál magának egy pár 
.szent törvényt ' s azzal legázolja mindazt, ki tervei-
nek valahogyan ú t j á t állja. De most egyszerre egy 
uj , félelmetes ellenséggel lá t ja magát szemközt, ki 
saját phrázisaival üti agyon s azok hatását öklei-
nek súlyával még fokozza. Mit tevő legyen ily bor-
zasztó ellenséggel szemben? A ,szent törvény'-re 
hivatkozzék? — neveti ! Erőszakhoz folyamodjék ? 
hiszen, épen ellenségének soraiban van az összes 
anyagi erő, mely a régi szép időkben nem egyszer 
jó szolgálatot te t t neki, midőn a ,közvélemény' egy-
egy ,hangos nyilvánulását ' eljátszani, vagy egyegy 
kisebb nagyobb forradalmat nyélbe sütni kellett, 
melynek, csengő pénzben kifejezhető hasznát aztán 
mindig csak ö, a felvilágosodott liberalismus húzta. 

S most ezek feltámadnak, saját szakállukra, 
saját hasznukra akarnak forradalmat csinálni! De-
hogy akarnak, legalább egyelőre, vagy legalább 
elméletben nem ; csak azt akarják megpróbálni, 
váljon ,az állam', ,a szent törvény' nem szolgálhatna 
már egyszer nekik is. Nem akarnak ők egyebet, 
mint hogy már egyszer a socialismusnak egy másik 
neme, másik árnyalata is hadd kerüljön uralomra. 
Mert a liberalismus is csak valamivel csendesebb, 
valamivel furfangosabb socialismus annál, mely 
most először Németországban ütötte fel fejét, de 
maholnap másutt is jog jelenkezni, mindenütt , hol 
egy lelkismeretlen clique a bitorlott államhatalom-
mal visszaélve, a tömeget anyagilag kifosztogatni és 
hogy ezt könnyebben tehesse, szellemileg elbutítani 
akarja. Azért semmiféle, liberális ,elvek' szerint 
kormányzott államnak sincs joga, szánalommal vagy 
épen megvetéssel tekinteni Németországra, mint a 
mely „ily elemeket" re j t méhében. I t t is vannak 
ily elemek, nálunk, köztünk is vannak, s a liberá-
lis rendszer évek óta miuden kitelhetöt követ el, 
hogy azok csak szép jó nagyra növekedjenek. Avagy 
nem ti adtátok neki a példát, miként kelljen „a haza 
szent nevében" a haza erszényét a saját magatok 
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javára kiüriteni? Miként kelljen oly ,törvényeket' hozni, 
melyeknek segítségével aztán százezreket s milliókat szerez-
tetek, tisztátalan műveleteiteket födözvén velők, vagy olya-
nokat, melyek bárgyú rögeszméitek gyakorlati kivitelét 
lehetővé tették, nem csak minden tekintet nélkül a haza 
valódi javára, de sőt annak nyilt megvetésével ? Nem adta-
tok neki példát, miként kelljen a tulajdonjogot, fitymálni? 
nem mutattátok meg neki, hogy a ti államotokban minden 
azé, a ki az erösebbik ? Váljon ti hires ,földosztók', merné-
tek-e ,erkölcsi felháborodást' mutatni, ma majd nyomaitok-
ban oly szellemek támadnának, kik a ti birtokotokban is 
akarnának osztozkodni veletek. S igy, miután a népet tönkre 
tettétek, miután koldussá tettétek, mig ugyanegy időben 
sokan közületek igen gyanús módon, a becsületességet k i -
záró hirtelenséggel meggazdagodtak; miután a népben alá-
ástátok a jog és törvény iránti tiszteletet, aláástatok min-
den tekintélyt, mely a nem érdemlett, hanem általatok rá 
hozott balsorsán keseredőt némileg féken tarthatná, most 
még mindezek után oly bárgyúk volnátok azt hinni, hogy 
ily dolgok csak ott történhetnek, hol „gyári proletariátus" 
van, vagy hogy szükség esetén még eléggé erősek vagytok, 
bottal ütni agyon a socialistákat, mint Lasker mondá, a 
zsidó? Elhiszszük, hogy zsidónak igen tetszhetik a gondo-
lat, hogy miután ő maga meggazdagodott, a koldussá nyo-
morított keresztény bottal üttessék agyon ; igen egyszerű 
procedura lenne, csak addig ne üttessék agyon a goj, inig a 
zsidónak még egy fillérrel tartozik ; aztán el vele ! 

Csak hogy ez nem megyen igy. Eszökbe juthatna az 
illetőknek, hogy ha már agyon kell ütni valakit, hát legyen 
a másik az, s ha már a bunkóra kerültünk, mint utolsó ar-
gumentumra, azon fordul meg a kérdés, hogy ki tudja azt 
erélyesebben, ügyesebben, ,behatóbban' kezelni. De ebből 
már beláthatnátok uraim, hogy a ti ,tiszta hazafiságtok', a 
ti .szent törvényeitek' nem segítenek a bajon, mert ezek, 
épen ellenkezőleg, okozták s ápolják azt ; beláthatnátok, 
hogy ti egyáltalában képtelenek vagytok arra, hogy a köz-
nyomort enyhítsétek, az általános zavart eloszlassátok ; 
inert e nyomornak, e zavarnak emléke épen a ti neveitekhez, 
a ti szerepléstekhez van fűzve, elválaszthatlanul. Pusztul ja-
tok tehát, hogy visszatérhessen az államférfiúi becsületben 
való hit, hogy helyeiteket olyanok foglaljanak el, kik iga-
zán óhajt ják a haza javát , nem személyes érdekeket haj-
hásznak, nem haszontalan rögeszmék valósításán fáradoz-
nak, és a socialismus réme is el fog tűnni, mert az semmi 
egyéb, mint a forradalom legújabb neme, melyet szintén ti 
idéztetek elő. (Vége köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Az első német páholy 1737-ben lett alapítva Ham-
burgban, mely 1741-től fogva mai napig „Absolon" nevet 
visel A német kőmüvesség részére igen nagyjelentőségű 
volt a trónörökös, később II . Frigyes porosz király felvé-
tele, mi Braunschweigban 1738. aug. 14-én éjjel, zárt ajtók 
mögött vitetett véghez a hamburgi „Absolon" páholy egy 
küldöttsége által, minthogy e lépést atyja előtt titokban 
kellett tartani. Midőn Frigyes 1740-ben trónra lépett, az ő 
indítványára még ugyanazon évben meglett alapitva Berlin-

ben a ,A három földgolyóhoz' czimzett páholy,mely 1744-ben 
„nagy anyapáholylva" lett. Berlinben is hamar bejutott a 
fényűzés a szigetpáholyokba, „mely a pénztárt kimerité, s 
alkalmat adott méltatlan tagok felvételére." ') 

A porosz király példáját más német fejedelmek Í3 kö-
vették Ily kegyben részesité I. Ferencz császár az osztrák 
páholyt, ki már 1731-ben mint lotharingi herczeg Haagá-
ban inas és legénynyé, később Londonban mint „lotharingi 
testvér" mesterré lett felavatva. Findel megjegyzi, hogy 
kevés hajlamot érzett az egyszerű s magasztos kőmüvesség 
iránt, hanem csak a külsőleg fénylő dőreségeken 2) csüngött, 
azonban Findel sem tud ám mindent. Ez mégsem volt tu-
lajdonsága a „lotharingi testvérnek". 

Az intézmény alig lett megalapitva, már is a balgaság-
ösvényére tért. Igy volt ez Némethon, valamint a többi orszá-
gokban, hol a kőmüveség magát befészkelte. Findel törté-
netében a fejezetnek, melyben ő e jelenséget ez országokban 
bírálgatja, ily czimet ád : „A német kőmüvesség az ő leg-
mélyebb elaljasodásában." 3) Hasonló fejezetet lehetne irni 
minden más nemzetek és nyelvek kőinüvességéről. Az üres 
alaptörvények, a jelképek tetszés szerinti jelentőségei nem 
voltak kielégitők, s azért azon gyanúra adtak okot, hogy az 
érzéki képek mögött valami nagy titoknak kell rejleni. Régi 
kéziratok, irkafirkák s feliratokba mélyedtek, s azonnal 
rá is akadt mindenki arra, mit keresett: az aranykémlelő 
meglelte a valódi vegyfolyamot, és a nagymindenséget ; a 
léleklátók, a cabbalisták, és theologusok a hármas pokoli 
átkot, a mindenség leleplezését, a jövendölést, és a titkos 
jelenések könyvének magyarázatát ; a történetbuvárok — a 
régi pogány titkok, a gnostikusok, templomvitézek, és ró-
zsakeresztes rend folytatását. Ravasz csalók e tudvágyat , s 
a titkos bölcseség utáni kórszenvet hasznukra forditák, fok-
ról fokra gyártot tak ,rendszereket'minden igény és irányban 
s czikküket a könnyen hivő francziák és jó németeknél, ké-
sőbb pedig Svéd, Anglia és Amerikában elárusiták.'"') F in-
del ezen szavakkal igen helyesen bélyegezte meg azon ga -
rázdaságot, melyet az úgynevezett felső fokkal űztek, s 
melylyel még most is bőven kufárkodnak. 

Ezen páholyrendszerekben a deista irányzat időközön-
kint egészen háttérbe szorult. Részben egészen más czélt 
követtek, a ehhez ujabb fokra volt szükség. A magasabb fo-
kok az utolsó felvilágosítások jelképes példázatául szolgál-
nak, mely a benső rendben nyerhető, s ezen végső felvilágosí-
tás maga nem más, mint költött története a rendnek. A ko-
holmány — igy mondatik egy a „Bauhütte" által feldi-
csért kőműves munkában „A regi és u j szabadkőművesség-
ről", azon különös benső czélhoz alkalmazta magát, mely 
után minden páholyrendszer fárad. Ha a czél főkép az, hogy 
a templomrend folytattassék és fentartassék, ugy boszu-
vágy és ellenséges szellem a katholicismus ellen kitűnően 
jelzik a főfok czélját, s a végső felvilágosítások nem egye-
bek mint az alaptalanság szövevényei a templomvitézek t i t-
kai, és a rend titkos folytatása felől. Ha pedig a rendszerczél 
rózsakeresztesség, ugy a felsőbb fokokban állítólag pillan-
tásokat tesznek a titkos s egyedül csak a rend által felis-
merhető természeti erők körébe; s a végső felvilágitás csu-
pán valami összefüggetlen, minden elvek ellen küzdő zagy-

i) 11. 272. lap. — ') 11. 268. lap. — 3) 11. 280. lap. — ') 11.2S1. 1. 

10* 
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valéka a vegytani oktatás egyes szabályzatainak. Ha végre 
e czélok közül egyik csak szinlett, a valódi czél pedig a 
pénzszerzés, ugy a felső fokok és felvilágositások csak dió 
gyanánt szolgálnak — bárhogyan és hol nőve — melylyel 
a majomcsoportot játszatják, hogy pénzét elvegyék."5) 

Czélunkra elég lesz, ha a legfontosabb főfok-rendszere-
ket felhozzuk. Az olvasó közönség iránti tisztelet azonban 
tiltja, hogy egyes rendszerek egész, talán csak költött s igen 
gyakran hosszadalmas rendmeséit elősoroljuk, melyek egyes 
országok, sőt egyes páholyokban különfélekép hangzanak 
s egyes páholytestvérek többé vagy kevésbbé korlátolt 
képzeletének ihletése szerint folytonosan felcziczomáztattak 
vagy átidomittattak. 

Legelői áll a Gormogonok testülete, mely 1724 körül 
Angliában alapít tatott .Prichard már az ő „Szétrabolt szabad-
kőművességében" 6) felemliti. Findel abból, hogy a társulat, 
csak a „honi politikát" zárta ki mint társalgási tárgyat, azt 
akarja következtetni, hogy itt nem valami szabadkőmüvesi 
egylettel van dolgunk, mely minden politikai tájékozást 
megtiltana hanem más irányú társulattal .7) 

A mopsz-rend Némethonban, Kölnben támadt, „hogy 
a pápa által fenyegetett szabadkőművesség gyönyöreit élvez-
zék." Minden tagnak róm. katholikusnak kellett lenni ; eskü 
helyett becsületszó kötelezett, a rend védnöke egy igen hi-
res német uralkodó volt, tagokul nők is felvétettek. 8) 

Ezen, és néhány más ily féle uj képződések mégsem 
voltak magukat képesek fentartani. Ellenben a kissé utóbb 
felállított főfokok nagyobb jelentőségűek. A legközelebbi 
lendületet ezen alkotáshoz Ramsay M. A. skót báró adta 
(•J* 1743.) O élete legnagyobb részét Francziaországban töl-
tötte, s Feneion püspök vezénylete alatt a kath. hitvallást le-
tette. Egyik, 1738-ik évben tartott páholybeszédében 9) egy 
mondát említ a kőmüvességnek a keresztes hadakból való 
eredete s a sz. János és maltai vitézekkeli összeköttetéséről. 
„A mi elődeink", mondja a többi közt „a keresztes vitézek 
a sz. földön, a kereszténység minden országaiból összecso-
portosulva egy minden nemzeteket egybefoglaló testvérü-
letté akartak egyesülni, hogy a szellemeket és sziveket egybe-
kössék, javitsák s időfolytával egy szellemi nemzetet képez-
zenek." E czélból egyesült a rend a sz. Jánosvitézekkel. 

Ezen minden bizonyiték nélkül odavetett állitások 
gyuanyagként száraz szalmára estek. Mindenütt ujabb rend, 
fok, és méltóság-alapítók támadtak, és hiszékeny fogadta-
tásra leltek. (Folyt, köv.) 

A katholikus nemzetek jövője. 
(Folytatás.) 

„Laveleye ur kifogásokat tesz" — mondja Haulle-
ville egy másik helyen — „azon keresztény társadalom el-
len, mely Dantét, aquinói sz. Tamást, Columbust, paulai sz. 
Yinczét,sőt őt magát,Laveleye urat is e világra hozta! La-
veley ur ex cathedra csalhatatlanul nyi latkozik a keresztény 
eszmének azon eltorzitása ellen, melynek képét a kath. egy-
ház nyújt ja ; — pedig a szellemi élvek azon áradatában, 

Alkotmányk Frankfurt. 1783. 549. lap. — «) S. tört. 158. lap. — 
7) 11. 226. lap. — 8) Ugyanott 226. 1. — ») Discours prononcé a la recep-
tion des Fr.-Maç. par Mr. S. E. Grand orateur de l'Ordre, Lennings-féle 
Encycl. III. k. 195. lap. 

melynek hullámain ő kéjelegve ringatja magát, e keresz-
ténységnek alapelveit vagy sohasem tudta, vagy már régen 
elfeledte. Krisztus Urunk nem azért jö t t e világra, hogy a 
politikai társadalmat megváltsa, nem azért jött, hogy anyagi 
jólétét mozdítsa elő, irni s olvasni tanitsa, vagy a szabadke-
reskedés elveit fejtegesse előtte; nem akart ő értekezni sem 
a gőz sem a delejesség erejéről, de még a jó Ízlésnek kimű-
velése sem tartozott az ő személyes czéljaihoz. Istállóban 
született, műhelyben növekedett fel s lelkeink üdve érdeké-
ben szégyenletes halállal inult ki a keresztfán. Nem aka-
rok szeretetlenül itélni, ha az államtudományok egyegy ki-
tűnő tanárán megesik, hogy mindezekre nézve tévesen itél, 
csak arra kérném, üssön fel egy concordantiát s az ott ta-
lálható helyek fonalán tájékozza magát. E tekintetben a ke-
resztény tannak magvát ez egy mondatban találandja: ,Ke-
ressétek először az Isten országát s az ő igazságát, s ezek 
mind hozzá adatnak nektek.' Igy mondáaz egyháznak isteni 
Alapitója, s tudjuk, hogy valóban, a jó indulatuaknak és 
tisztaszivüeknek a többiek mind hozzá adat tak. Krisztus 
természetfeletti okokból, hogy természetfeletti czélokat 
elérjen, lett emberré. Jézus Krisztus, mondja a káté az ő is-
meretes világos irályával, azért jött, hogy minket az ördög 
szolgaságából s az örök haláltól megváltson. Ha minden 
egyes polgárnak lelke meg van váltva, akkor az országok 
és birodalmak is megváltvák, melyekhez azok tartoznak és 
tizennyolcz század történelme tesz tanúságot róla, hogy egy 
katholikus nemzet sem ment még tönkre. 

De ha tönkre is menne valamely katholikus állam, 
vagy ha anélkül, hogy épen felbomlanék, amúgy tovább ten-
getné is életét, még az sem bizonyítana a katholicismus s a 
kath. egyház ellen, mert, ismétlem : Krisztus természetfeletti 
okokból lett emberré. Sz. Ágoston, ki époly furfangosan 
müveit társaságban élt, mint Laveleye, Gladstone vagy 
Bluntschli urak, s különb bölcsész volt, mint a mai Európa 
valamennyi tanára együttvéve, ezeket irta valamelyik barát-
jához, hogy szerencsétlenségében vigasztal ja: „Numquid 
christianus es, ut in hoc saeculo floreres?", azért lettél keresz-
ténynyé, hogy jó dolgod legyen e földön? . . . Arany szavak, 
sokat mondó jelszó, melyért köszönettel tartozunk a száza-
doknak, hogy átszármaztatták ránk. Körülírása azok L u -
kács eme helyének: — X V I , 8 ; — „Mert e világ fiai esze-
sebbek az ő nemökben a világosság; fiainál", s eme másiknak ö O 7 

— X I I , 51 : — „Azt vélitek, hogy békét jöttem hozni a 
földre? Mondom nektek: nem; hanem szakadást; mert 
ezentúl ha öten lesznek is egy házban, meghasonlanak, hár-
man kettő ellen, és ketten három ellen." 

„Laveleye ur, mint alább látandjuk, azon fejedelme-
ket is megszólja, kik töredelmesen gyónuak és áldoznak ; 
fájdalom, hogy a mi századunkban ezeknek száma igen cse-
kély ; de a kormányok nem gyónnak, s ezért kénytelenek, itt 
e földön bűnhődni vétkeikért. Ha jámbor keresztény, jól el-
készülve s őszinte bánattal járul a penitenczia szentségéhez, 
minden tett , mit e földön tennie kell, hogy örökké üdvözül-
jön, akár aztán 25, vagy 50 vagy 75 évig élt legyen e nyo-
morult földön, akár tudományosan, specifice ál lamtudomá-
nyi tekintetekben müveit s tudós lett legyen, akár nem, 
akár gazdag lett legyen, akár koldus, mert az Ecclesiasti-
cus szerint a tudós csak ugy hal meg, mint a tudatlan, — 
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még ha a ,Iievue des deux Mondes'-ot járat ta is. Ha Lave-
leye ur a lehetetlent bizcmyitotta volna be nekem, ha oly 
világosan, mint a kétszerkettőnégy bizonyította volna be 
nekem, hogy a világnak minden katholikusa államtudomány 
tekintetében tudatlan, bárgyú, együgyű fráter, ellenben, 
hogy a protestánsok kivétel nélkül bölcs államférfiak, ki-
tűnő nemzetgazdászok, felülmulhatlan tudósok s hozzá még O ' O 
mindnyájan milliomosok; — ha mindezt bebizonyítja vala 
nekem, még akkor sem bizonyított volna semmit az illető 
vallásnak igazsága mellett, hanem legfelebb azt, hogy a vi-
lág vége közeledik, mikor is, a jóslatok szerint ilyesmik 
történni fognak. Szóval a keresztény igazságnak a maga 
eszményi tisztaságában való birása s gyakorlati érvényesí-
tése magokban véve mi anyagi előnyt sem biztosítanak: a 
koldus szent lehet s egy szentekből álló nemzet még koránt-
sem birja a földi jóllétnek csalhatatlan igéretét. Laveleye 
urnák tétele tehát a priori is téves." 

3) Legfigyelemreméltóbb s csakugyan döntő a harma-
dik kifogás, melyet Haulleville Laveleye okoskodása ellen 
tesz: „A protestánsok és liberálisok" — mondja — „a pol-
gári társadalom valamely elvont, elméleti eszményképét 
alkotják magoknak s aztán azt bizonyítgatják, hogy épen 
az ő politikai alkotásaik azok, melyek ezen eszményképnek 
leginkább megfelelnek Ez ugyan igen könnyű dolog, csak-
hogy, ha a katholikusok az okoskodást ezen az alapon elfo-
gadják, jóhiszemüleg egy ravaszul felállított kelepczébe 
mennek. Mert nem a körül forog a kérdés, váljon ama bizo-
nyos politikai alkotások a protestáns vagy liberális esz-
ményképnek megfelelnek-e vagy sem, hanem a körül, váljon 
ez az eszménykép helyes-e a szabadság s az anyagi jóllét 
szempontjából ! Ha már most ugy találnók, hogy a katholi-
kus intézmények jobban képesek a szabadság s anyagi jólét 
ügyét felvirágoztatni s megvédeni, mint azok a protestáns-
liberális alkotások ? ? Hogy e kérdésre megfelelhessünk, 
előbb azt kell tudnunk: miben áll voltaképen „a polgári 
szabadság és a nemzeti jóllét", — mi annak igazi, helyes 
fogalma. Laveleye ur nem vett magának annyi fáradságot, 
hogy elveinek észtani helyesvoltát bevitatta volna ; ennél-
fogva mi sem kény telenittetünk ezekkel részletesben foglal-
kozni, hanem egyszerűen azt mondhatjuk, hogy okoskodása 
hamis, hogy a mi fogalmaink sokkal helyesebbek az övéi-
nél, melyek utóvégre eme mondatban központosulnak : ,En 
azokat az államokat tartom a legjobbaknak, melyek legkö-
zelebb állanak az én eszményképemhez' ; — ezt a tanár ur 
ép annyi joggal megfordítva is mondhatta volna; mert 
ezek az államok azért képezik eszményképét, mert legjob-
baknak tart ja. Ez igen alanyi felfogás, mely, amúgy, mint 
fentebb mondatott : minden bizonyítás nélkül odavetve, ko-
moly vita tárgyát nem képezheti. 

Államok vagy nemzetek megitélésében a mi rationa-
listáink gyakran ugy járnak el, mint azok az együgyűek, 
kik mindenkit, kinek nagy hasa van, már eo ipso egészségess 
erős embernek tartanak, holott gyakran ugy áll a dolog, hogy 
épen ez a terjedelmes has valamely belső bajnak jele vagy 
következménye. Ezek is, népek s nemzetekről Ítélve, virágzó 
egészségnek tar t ják, mi halálthozó betegség, s megvetnek 
tősgyökeresen egészséges nemzeteket, mert — soványak. 

Haulleville azonban sokkal gyakorlatiasabb elme, sok-

kal mélyebb tudós s sokkal ügyesebb iró, semhogy ily 
általános czáfolattal beérné. Laveleye ugyanis, mint a libe-
rális ,tudósok' egész tömege az u. n. positivisticus álláspon-
ton áll, s előttünk fekvő iratában jellemző példáit adja azon 
önkénynek s azon nevetséges felületességnek, melylyel az 
u. n. ,exact tudomány' mai nap az ő okoskodásaiban eljárni 
szokott, midőn állitólagosan csak ,tényekből', ,egész tárgyi-
lagossággal1 érvelvén, e tényeket oly ravaszul kiválogatja 
és csoportosítja, hogy aztán végre természetesen a már elő-
legesen megállapított eredmény is kijön, mit aztán a test-
vérek és viszontdicséretre biztositott collegák a szélrózsa 
minden iránya felé szétkürtölnek. E rendszernek, s a kölcsö-
nös magasztalásoknak köszöni a protestantismus és fia, a 
liberalismus, hogy a tudatlan tömeg csakugyan azt hiszi, 
hogy ott van az igazi tudomány, hol voltaképen csak rendsze-
res ferdités, hazugság s üzletszerű szédelgés uralkodik s a 
szellemeknek egyoldalú, fanaticus elfogultság általi leg-
nagyobb lenyügözése. Haulleville az irányzatos álokosko-
dásnak tisztátalan fonalait erős kézzel tépvén szét, költött 
vagy ferditett tényekkel valódi s helyesen bemutatott ténye-
ket állít szembe, mint azt, anélkül, hogy túlságosan bocsát-
koznánk részletekbe, czikkünk következő részében feltün-
tetni szándékozunk. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
P e s t , február 2. A v a s á r n a p é s ü n n e p e k m e g -

s z e n t e l é s e . H o v a t o v á b b halad a liberalismus szekere, 
annál mélyebb és mélyebb nyomokat és pedig, fájdalom, tár-
sadalmunk legnagyobb kárára hagy maga után. Mi, ultra-
montán irók, kik a katholikus egyház elveit, mint a társada-
lomra egyedül üdvösöket hirdetjük a liberalismusnak vész-
teljes doctrináival szemben, mi, kik a kinyilatkoztatás ren-
dithetlen alapján állunk, az atheus liberalismus ingadozó 
nézeteivel szemközt régen megjósoltuk, hogy a liberalismus 
nem az a tan, mely a nemzeteket boldogítani képes, hanem 
ellenkezőleg a társadalmi köteléket széttépve, mert Istent 
és a vallást nem tisztelve, végnyomorba taszítja az em-
beriséget. 

Bennünket meg nem hallgattak, szavaink süket fülekre 
találtak, hiszen mi ultramontánok vagyunk, mert hiszünk 
az Istenben és a népet, azaz hogy mindenkit vallásosnak 
óhajtunk lenni. Alig folyt még le egy tizede és szavaink 
már beteljesednek. Vagy nem ezt jelenti-e az általános és 
megegyező panasz, hogy sülyedünk ? nem ezt jelenti-e az, 
hogy liberális részről is a vallásos eszközök felhasználásáról 
kezdenek gondolkozni, hogy határt szabjanak az általános 
sülyedésnek ? Reánk nem hallgattak, talán inkább hallgatni 
fognak azokra, kik a sülyedésnek okai; nem bánjuk, hiszen 
az eszköz, melyet a ,Napló' ajánl a mi eszközünk és bizo-
nyos, hogy avval a veszélyből kimenekülhetünk, csak — ne 
álljunk meg a félúton. 

A ,Pesti Napló' felemlítve ugyanis, hogy a protestán-
sok közt mozgalom szemlélhető — természetesen arról tu-
domása sincsen, hogy mi magunk már ezelőtt két évvel adtuk 
ki Dupanloup röpiratát a vasárnap megszentelése érdeké-
ben, felemlíti továbbá azt is, hogy Fehérmegyében elhatá-
roztatott vasár- és ünnepnapokon reggel a hi vatali helyiségek 
bezáratása, ezt a többi megyéknek is megfontolásul ajánlja. 



7 8 

Bizonyára mi vagyunk azok, kik e tudósítás felől a 
legnagyobb örömmel értesülünk, mert ebben az elkövetett 
hiba némi elismerését és igy a javulás kezdetét látjuk. A li-
beralismus vallástalan kormányzásával közel levén banke-
rottjához, oly eszközhöz nyúlt, mely tagadhatatlan, hogy 
következetesen és minden részleteibe átvive a kormányzásnak, 
ínég segithet kimondhatatlan nyomorúságunkon. De bár-
mennyire örvendjünk is Fehérmegye határozatán, azt is be 
kell ismernünk, hogy az még csak félrendszabály és ez is 
olyan, mely csak csekély területre terjed ki, félrendszabály-
lyal a bajon még mit sem segitve, annyival kevésbbé, mert 
hiszen ismeretes, hogy minisztériumainkban a munka még 
legszentebb ünnepeinken, Karácsony, Húsvét és Pünkösd 
első napjain sem pihen. Ha azt akarjuk, hogy nemzetünk 
ne külszinre, hanem a valóságban visszatérjen régi útjára, 
akkor okvetlenül rendszerváltozásnak kell beállni, a kor-
mányzásnak keresztény elvi álláspontra kell helyezkedni. 

ValóbaD, ugy, a hogy vagyunk, a helyzet tovább már 
tarthatatlan és a socialismus vörös réme kimaradhatatlan. 
Hogy is becsülné a nép a vallást, hogy szentelné meg az 
ünnepeket, mikor tapasztalja, hogy a főbbek rendszeresen az 
elvallástalanitásra működnek ? Hogy szentelné meg az ünne-
peket, mikor kormányi, megyei, városi hivatalnokot csakis 
demonstratiók alkalmával lát a templomban, és még akkor is 
mily viselettel? vagy, nem megtörténik-e, hogy megyei 
vagy városi közmunkát épen katholikus ünnepen végeztet-
nek a néppel ? nem megtörténik, hogy tanúságtétel végett 
a zsidót ugyan nemszori t ják ünnepén, de annál inkább meg-
idézik a katholikust ? hogy szentelje meg az ilyen nép va-
sár- és ünnepnapját? de azután, hogy tisztelje elöljáróját, 
mikor tapasztalja, hogy saját Urá t és Istenét nem tiszteli 
és nem engedi tiszteltetni? midőn akadályoztatik odamenni, 
hol megtanulhatná, mikép kell elöljáróját tisztelni? Ez el-
korcsosulás, e tiszteletlenség végelemzésben mind a libera-
lismus kifolyása, ilyet keresztény államban találni nem 
lehet. Ezért mondtuk, hogy félúton megállani nem szabad, 
hanem a keresztény elvet az állami kormányzás minden 
ágába át kell vinni. 

A baj tehát tagadhatatlanul nagy, mit minden beszéd 
nélkül is a leglényegesebben tanusit Fehérmegye határo-
zata, sőt, ami még figyelemre méltóbb, az, hogy a megye 
felismerte, miszerint a létező bajon csak a vallás által lehet 
segiteni. Nézetünk szerint mi sem lenne óhajtandóbb, mint-
hogy a többi megyék is, felismerve a bajt, a vallási mentő 
eszközökhöz folyamodnának és magára a kormányra is pres-
siót gyakorolnának. Ezt nagyon egyszerű módon ki lehetne 
vinni. Tapasztalatból tudjuk, hogy a megyék fontosabb ha-
tározataikat azok érvényesítése végett nem csak az ország-
gyűlésnek megküldik, hanem az ország összes megyéivel is 
közlik, hogy azt saját jukká tevén, az országgyűlésen szintén 
szorgalmazzák. Váljon ez a kérdés nem volna oly fontos, 
hogy a megyék ennek érdekében ily módon lépjenek fel ? 
nem érdemelne meg e kérdés annyi fáradságot, mennyit egy -
egy politikai határozat megérdemel? Jól van, kezdjék meg 
a vasár- és ünnepnapok megszenteltetésével, és ha a kor-
mányt sikerül odáig vinni, hogy törvénybe igtatja a kérel-
met és hivatalnokainak szigorúan meghagyja az egész or-
szágban azok pontos megtartását a nép épülésére, akkor 

tegyék meg a másik lépést, p. o. a közösiskolák, azután a 
polgári házasság ellen stb., hiszen őket mint nem ultramon-
tánokat talán elébb meghallgatják, és igy lassan majd csak 
vissza jutunk a keresztény államhoz, mert ha nem, ugy 
részünkre többé nincsen mentség. 

rrícz. N y i l a t k o z a t . 1 ) A „Hon" f. é. 17. számá-
ban a váczi püspök gazdálkodási rendszéréről egy tudósí-
tás jelent meg, melynek egyes pontjaira, minthogy abban 
alólirott káptalanra is történik több izben hivatkozás, köte-
lességünknek tar t juk néhány észrevételt tenni. 

A püspök ő Nagyméltóságára állítólag rótt seque-
strum ügyében hibásan van értesülve a közlemény t. írója : 
a káptalan, igaz ellenőrzője a főpapi javaknak, azok mi-
kénti kezelését nemcsak megfigyelni hanem ha a kezelésben 
hibákat vesz észre, felszólalni is tartozik ; de főpásztorát 
gondnokság alá venni nem áll jogában, e jog gyakorlatára 
sem egyházi, sem hazai törvényeinkben nem talál semmi 
felhatalmazást. A tényállás az, hogy ő Nagyméltósága fő-
pásztorkodásának első éveiben nem tartván meg az arányt, 
melynek jövedelmei s kiadásai közt kellett volna lenni, egy-
házi, iskolai s más humanisticus czélokra anyagi erejét meg-
haladó összegeket áldozott ; hozzá járulván néhány év ter-
méketlensége, névszerint az 1863-ki aszály s az 1866-ki 
fagy, s jószágai akkori igazgatójának e téren tagadhatlan 
járat lansága; nem csuda, ha a bölcs főpásztor kiadásait 
önkényt megszoritá, s néhány éven át, csakhogy a püspök-
ségen fekvő terhek törlesztessenek, s jólelkű hitelezői ki-
elégíttessenek, oly jelentéktelen összeget használt fel háza 
fenntartására, a melynél nagyobb felett hazánkban akár-
hány alsóbb rendű egyházi javadalmas rendelkezik ; de va-
lódi sequestrum alatt soha nem volt, hiszen ez esetben i 
magas kormány felügyelete alatt első sorban a káptalan 
kezelte volna vagyonát, pedig az ennek igazgatásában soha 
sem folyt be. 

Hogy ujabb időben ismét szünetelések álltak be a 
püspökségen fekvő terhek törlesztésének műveletében, az 
tagadhatlan ; valamint az is, hogy a káptalan a hátralékok 
hovahamarábbi kifizetését kérelmezte a püspöknél nem any-
nyira erélyes hangon, mint inkább a tisztelet azon szavai-
val, melyeket püspökének személyes jelleme s azon viszony 
adott ajkára, mely a főpásztor s alattas papsága közt léte-
zik. És a káptalan nem sokára örömmel tapasztalta, hogy a 
püspök nemcsak elnéző, mi páratlan jószívűségének termé-
szetes folyománya, hanem erélyes is tud lenni. Az általa 
rögtön foganatba vett rendszabályoknak máris azt köszön-
hetjük, hogy a kegyes alapítványok pénztárából felvett tő-
kék utáni kamatok egész 1876. végéig le vannak fizetve; D © O 7 

hogy a gazdasági felszerelésre a püspökség törzsvagyoná-
ból felvett összegek részletei egész 1875. végéig szintén 
törlesztve vannak, s hogy a magyallosi s alpári birtokok 
haszonbérlői által biztosítékul letett 11,000 forint a kápta-
lan felügyelete alá helyeztetett . 

A püspök magán-adósságából, mely eredetileg 21,000 
forintra rúgott, már csak 10,930 forint nincs lefizetve, s igé-

') E nyilatkozatot, mely mint melléklet a .Magyar Állam' 24— 
5104. számához jelent meg, átveszszük annak daczára, hogy az általa 
czáfolt rágalmaknak s minden egyéb, ezekhez fűződött adomaszerü kohol-
mányoknak mindjárt kezdettől fogva a legkisebb hitelességet sem tulaj-
donítottuk. Szerlc. 
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rétét birjuk, hogy rövid idő alatt ez összeg is meg fog té-
rittetni a kegyes alapitváayok pénztárának. 

A nyugalmazott papok alapjának tőkéit a püspök 
nemcsak, hogy el nem pazarolta, hanem inkább azokat 
1500, valósággal lefizetett forinttal s ismét 2000 forintról 
szóló kötelezvénynyel, melytől a kamatokat rendesen fizeti, 
szaporította. A deficiensek közül 6—8-at 100-100 forinttal 
segélyezett, mig a megyei papság önmegadóztatása e teher 
alól legközelebb felmenté. 

A fundus instructus hiányai részint csak képzeletiek, 
a menynyiben a gabnanemüek vetőmagul használtatnak, s 
mint ilyenek a hiány pótlására, elégséges termésre nyújta-
nak reményt ; részint pedig olyanok, hogy azok pótlása a 
változott időviszonyok folytán feleslegessé válván, a püspök 
ur azokat értéköknek megfelelő s a püspökség törzsvagyo-
nához csatolandó pénzösszeggel szándékozik megváltani. 
Egyébiránt a hiányokkal szemben ott áll az 5,435 frt. s 93 
krnyi összeg, melyet ő Nagyméltósága a szóri és cselőtei 
pusztáknak, elődei elnézése folytán idegenek birtokává vált 
egyes részeinek megvevésére forditott ; azon 20,000 forint, 
melyet a Tiszaszabályozásra s gazdasági felszerelésekre saját-
jából áldozott, valamint a bordézsma váltságának keresz-
tülvitelére forditott 7184 ft. 53 kr. 

Tudjuk ugyan, hogy a nemesszivü főpap szerénységét 
sért jük, midőn bőkezű áldozatkészségéről néhány adatot a 
nyilvánosság terére hozunk, de tartozunk ez elégtétellel az 
igazságnak s a t . közönségnek, melytől méltán kívánhatjuk, 
hogy az eléje tárt árnyoldalak mellett az ezeket ellensú-
lyozó fényoldalaktól se vonja meg jóakaró tekintetét. 

A püspök állandó terhül évenkint az úgynevezett két-
ezres alapba, mely megyéje szükségleteinek fedezésére van 
rendelve, fizet 2100 forintot ; a székesegyháznak, melynek 
tornyai csak az imént javíttattak ki 1700 forintnyi költség-
gel, s mely az isteni tisztelet fényét megillető ruhadarabok-
kal kellő számban rendelkezik, 1600 forintot ; négy kano-
nokja fizetésére évenkint 6300 forintot. És itt hálával kell 
megemlékeznünk a püspök azon magaslelkü tényéről, hogy 
ezen négy kanonok évi járulékát, mely évek hosszú során át 
azok nem csekély kárára egyenkint 1260 forintban fizette-
tett, az eredeti alapítványi összegre, 1575 ftra kiegészítette. 

A püspöki megye templomai a püspök gondoskodásá-
nak kiváló tárgyai voltak mindenha. Alig, hogy püspöki 
székét elfoglalta, székesegyházát négy, művészien kiállított 
csillárral ajándékozta meg. E nagylelkűség az áldozathozó-
nak 4000 forintjába került. 1873- és 1874-ben a székesegy-
ház aranyozásai és oltárképei kijavíttattak. A szent Feren-
cziek helybeli zárdájának javításához tetemes összeggel j á -
rult. Tápió-Szent-Mártonban, karöltve a jeles nemzetgazda, 
Blasskovich Ernő úrral lehetővé tette, hogy ott rendes plé-
bánia alapittassék. A templomot jóformán a két nagylelkű 
vállalkozó teremté elő. Maga a püspök 10,000 forintot áldo-
zott rá. Péczelen u j templom s iskola alapítására 4700 frtot 
adott. Az újpesti templom, plebánoslak és iskola építéséhez 
2250 forinttal járult . Szendehelyen birtokainak egyik he-
lyén, honnan alig van valami jövedelme 24,000 forinttal uj 
templomot emelt. Rékason a templom s plébánia helyreállí-
tási költségeinek tetemes részét (1500 ft.) viselte. Az alföldi 
pusztákon elszórt katholikusok lelki gondozására két szer-

zetest tart saját költségén, mely czimen évenkint körülbelül 
600 forintot ad ki. (Vége kör.) 

IRODALOM. 
— Előfizetési felhívás ily czimü műre : , A katholikus 

eg y ház jogtan kézikönyve( különös tekintettel Ma-
gyarország jogi viszonyaira. Noha a magyar egyházi iroda-
lom eredeti termékei közt a szónoklati munkák után a jogi 
művek vannak leggazdagabban képviselve; mindazonáltal 
még eddigelé nem látott napvilágot oly magyar egyházjog-
tan, mely mind rendszer és felosztás, mind irály s főkép ter-
jedelem tekintetében egy tankönyv kellékeinek valóban meg-
felelne, s mint ilyen a theologiai előadásoknál alkalmas kézi-
könyvül szolgálhatna. Minthogy pedig napjainkban, — midőn 
kispapjaink a latin nyelvben való jártasság hiánya miatt, a 
latin tantárgyakat csak nehézséggel képesek tanulni, — 
majdnem általánossá vált azon óhaj, hogy a theologiai tan-
folyamon legalább néhány tantárgy, s jelesen a Jus Cano-
nicum is magyar nyelven adassék elő : egyúttal az is óhaj-
tandónak, sőt szükségesnek látszik, hogy egy oly módon 
szerkesztett magyar egyházjogtanunk legyen, a melyet a 
theologián tankönyvül használhatunk. 

En tehát azon óhajtól vezéreltetve, hogy a magyar 
egyházi irodalom terén mutatkozó s imént említett hiányt 
pótoljam : megkisérlettem oly magyar egyházjogtant irni, a 
mely egy helyes theologiai tankönyv kellékeivel bír. E czél-
ból művemet akkép dolgoztam ki, hogy terjedelem tekinteté-
hen se igen hosszúnak, se igen rövidnek nem mondható ; s a 
melyben az egyházjog összes anyaga ugyan lehetőleg ki van 
meritve, — de azért az egyes részletek arányosan, azaz a 
tárgy fontosságához képest az egész művön keresztül egyen-
letes terjedelemben vannak kifejtve. A rendszer és felosztást 
illetőleg arra ügyeltem, hogy mindent természetes sorrend-
ben, s oly módon adjak elő, hogy a theologusnak afc egész 
egyházjogról könnyű áttekintete legyen, s az egyes részek-
nek egymással való összefüggését helyesen megérthesse. — 
Irály tekintetében azon voltam, hogy világos és könnyű 
nyelvezettel éljek ; — de még arra is kiterjedt figyelmem, 
— a mire legtöbb szerző nem sok gondot fordit, — hogy t. 
i. művem ne csak könnyen érthető, — hanem könnyen tanul-
ható is legyen. Ez utóbbi czél elérésére az egyes részleteket 
akkép törekedtem kidolgozni, hogy a tanulásnál a theolo-
gus ne legyen csupán a memóriára utalva, hanem a meny-
nyire lehetséges, a judicium mindenütt elősegíthesse a 
memóriát. 

Jólehet azonban művemnek első sorban az a czélja, 
hocy alkalmas tankönyvül szolgáljon: de azért azt akkép 
óhajtottam szerkeszteni, hogy ne csupán a hittanárok és 
theologusok, hanem bármely pap, sőt az egyház iránt ér-
dekkel viseitető bármely világi egyén is hasznos munkának 
tekinthesse. Ennélfogva művemben az egyházjog köréhez 
tartozó fontos korkérdések p. o. polgári házasság, az egy-
háznak a tanügyre való befolyása (közös iskolák,) az egyházi 
javak saecularisatiója, a zsidók patronatusi jogai stb. sokkal 
tüzetesebben tárgyaltatnak, mint bármely egyéb eddigelé 
megjelent magyar egyházjogtanban. Továbbá mindazon 
polgári rendeletek, a melyeket a papság szem előtt tartani 
köteles, p. o a katonák és katona köteles ifjak házasságárai 
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anyakönyvek vezetésére, a, népiskolákra stb. vonatkozó leg-
újabb hazai törvényeink mind részletesen, s kellő magya-
rázattal előfordulnak müvemben. Végre a szent székeknél 
szokásban levő törvénykezési eljárást is pontosan megismer-
tetni törekedtem, — s ezért művemet az ügyvédek is, kik 
házassági pereket visznek, sikerrel használhatják. 

Szóval azon voltam, hogy művem nem csak jó tan-
könyv, hanem korszerű s kivétel nélkül minden katholikusra 
nézve hasznos munka legyen. 

Hogy munkám által az imént jelzett kettős czélt 
mennyire sikerült elérnem, szabadjon a váczi egyházmegye 
két tudós papjának Dr. Kováeh Vál apát-kanonok és Dr. 
Virter Lajos prépost-kanonok uraknak, mint megyés püspö-
köm ő excja által művem megbirálására kirendelt egyének-
nek, művemre vonatkozólag a püspöki hivatalhoz beterjesz-
tett következő szavaira hivatkoznom: „Opus D. Profes3oris 
Kazaly, vestigiis probatissimorum auctorum insistentis, non 
tantum nil continet, quod verae fidei et genuinae moralitati 
atque principiis Ecclesiae cath. adversaretur, verum potius 
seopo Uli, quem auctor sibi in praefatione proposuerat, exacte 
convenit." — Továbbá: „Tuta conscientia declarare possu-
mus opus D. P. Kazaly pro Itbro scholari omnimode qualifi-
catum nobis videri. Auctor opus suum idiomate patrio con-
scribendo per hoc litteraturam hungaricam eximie ditavit. 
Stylus ejus est castus, limpidus et pro usu scholari usque 
accomodus." 

Müvem két kötetet képezend s 45—50 sűrűn nyomott 
ivre fog terjedni. Arát 3 ft. 20 krra o. é. szabtam, a mi a mű 
terjedelméhez s egyéb szakmunkák árához képest csekélység-
nek nevezhető s csupán csak azon nagylelkű Maecenasok, 
kik művem nyomatási költségeinek fedezéséhez járulni ke-
gyeskedtek, tették lehetővé eme csekély árt. Minthogy azon-
ban a jelenlegi pénzszűk világban némelyekre nézve talán 
ezen ár is nagynak tűnnék fel: azért részletes előfizetést is el-
fogadok, oly formán, hogy a ki egyszerre be nem küldheti 
a 3 frt 20 krnyi összeget, attól előleges fizetéskép 1 frt. 00 
krt. is elfogadok, az illetőnek azután 1 frt . 60 krnyi után-
vétel mellett fogom művemet megküldeni. Továbbá a sze-
gényebb sorsú káplánok, szerzetesek és kispapok 2 frt. 20 lcrjá-
val megrendelhetik müvet, ha t. i. egyszerre legalább is 5 
példányt rendelnek ; s ezenkivül a részletes előfizetés ked-
vezményében is részesülhetnek ; vagy is 1 frt. 10 krnyi elő-
leget beküldve, ugyanily összegnyi utánvétel mellett meg-
szerezhetik művemet. Nyolcz egyszerre megrendelt példány 
után egy tisztelet példánynyal fogok kedveskedni. 

Müvem f. é. május hó első napjaiban fog megjelenni, s 
az előfizetőknek bérmentve megküldetni. — Az előfizetési 
pénzeket legfeljebb f. é. márczius hó végéig Váczra, nevemre 
czimezve kerem beküldetni. 

Kelt Váczon, jan. 18-án 1877. Kazaly Imr:, vácz-
egyházmegyei áldozár, a hittudományok borostyánkoszoru-
zottja, s vácz-püspöki papnöveldében az egyházjog és tör-
ténelem ny. i-. tanára. 

VEGYESEK. 
— A bibornok her <\zv g-prímás ő Eminentiája két 

nagybecsű műdarabot vásárolt esztergomi kép- és műtára 
számára, néhai Haulik György zágrábi bibornok érsek gyűj-
teményéből. Egyik a Leonardo da Vinci „Utolsó vacsorája" 
fából faragva, szép olasz munka; a másik a halhatatlan 
Benvenuto Cellininek egy mesteri faragványa egy darab 
elefántcsontból, az Üdvözitő alakját tüntetve föl két sátor 
között. (,K. H.') 

— Bajorországban a legközelebbi birodalmi választá-
sok alatt a centrumpárti képviselőkre összesen 395,254 sza-
vazat adatott be, több mint azon szavazatok száma, melyek 
valamennyi egyéb pártbeli képviselőre estek, együttvéve : 
mert ezek összesen csak 330,764 szavazatot kaptak. Van 

pedig ily párt jelenleg öt: National-Liberale, Social-Demo-
craten, Fortschrit t , Deutsch-Conservative és Volkspartei. A 
socialdemocraták egész Bajorhotiban csak 26,354 szavazatot 
hoztak össze, kevesebbet mint az egy Berlin városában; de 
azért Berlin a protestáns intelligentiának metropolisa, a 
derék katholikus bajor népet pedig királya oly ministerek 
által kormányozza, kik szellemi s talán anyagi sugallmazá-
sait onnan kapják. 

— Münster táján találkozott egy kerületi főnök, Ter-
halle ur, ki, midőn az ottensteini kath. hitközség egyházi 
vagyonának lezárolására küldetnék ki, lelkismeretére hivat-
kozva a hivatalos megbízást teljesíteni vonakodott.Ennek kö-
vetkeztében elbocsáttatott s csak .kegyelem ut ján ' fogja tör-
vényes nyugdijának négyötödrészét húzni. — Csinos jelenet 
a ,culturkampf--ból az is, hogy Westpreussen tartományában 
egy szerzetest 100 marknyi birságra Ítéltek „illetéktelen 
gyóntatás" miatt, mi akként ju tot t a hatóság tudomására, 
hogy két tanitó tüzetesen azért ment hozzá gyónni, hogy 
aztán feladhassák s mint tanuk léphessenek fel ellene. 

— A franczia alsóház e napokban az uzsora-szabad-
ság' felett vitatkozott s Tonelles képviselőnek e szabadság-
nak' behozatalát czélzó indítványát elvetette. De azért a2 
irányadó körök ott nincsenek is lekötelezve a zsidónak ! 

— Nicotera, olasz belügyministernek botránypere a 
,Gazetta d' Italia' ellen végre befejeztetett a firenzei fotvszék 
előtt. A nevezett lap a maga idején tudvalevőleg arról vá-
dolta a ministert, hogy mint a nápolyi királynak alattvalója 
egy forradalmi, tüzetesen garibaldlsta összeesküvésben részt 
vévén, czinkostársait a nápolyi rendőrségnek elárulta. A b -
ban, hogy Nicotera saját királya ellen összeesküdött, maga 
a ,Gaz.' sem látott, természetesen, semmi megbecstelenitőt 
s Nicotera maga is csak az ,árulás1 miatt indította a per t , 
mely most azzal végződött, hogy a lapnak szerkesztője két 
hónapi fogságra s 500 lírányi pénzbirságra itélteltett. De 
a vádlóra nézve ez, ugy látszik pyrrhusi győzelem volt, 
már is „utazik", állítólag „fürdőbe" ; mert a tárgyalás oly 
részleteket hozott napvilágra, melyet miatt még Olaszor-
szágban sem lehet minister. 

— Mit mondana a liberális journalistica, ha egyszer 
egy színházi énekesnőnek eszébe jutna, előadás előtt papot 
hivatni s annak áldását k é r n i ? . . . . Pedig ez megtörtént, 
dolog, s az illető liberális journalista igen higgadtan nyi-
latkozott az egészről. Előt tünk fekszik a bécsi ,Fremden-
blatt' -nak egyik száma, melyben ezt olvassuk: „Egy kül-
városi szinpad egyik énekesnőjének e napokban jutalomjá-
téka volt, s mivelhogy ajtatos s hivő, vallásának egyik 
magasrangu functionariusát kérte a színházba, hogy a ki 
szép éneke által annyiszor vigasztalá meg szivét, most az 
egyszer hadd gyönyörködjék az övében is. Igy történt, hogy 
az emiitett functionarius az illető estén jókor jöt t a szin-
házba s az énekesnő öltöző szobájába fáradt fel, hogy szíves 
megemlékezéseért személyesen köszönetet mondjon neki. 
Ot t aztán egy igazán patriarchalis jelenet adta elő magá t ; 
mert midőn a tisztes aggastyán maga előtt látná a fiatal 
művésznőt, a mint ott ült, kellemei s szépségének ragyogó 
sugaraitól övedzve, akkor olyasmit érzett szivében, mintha 
kezeit fel kellene tennie fejére, hogy mindig oly szép marad-
jon, oly kedves, oly tiszta s oly jó, hogy Mathusalem nap-
jait, érje, s hangját oly soká megtartsa, mint ő maga. Meg-
hatottan homlokán csokolá az adott áldásnak mintegy meg-
erősitéseül, s a művésznő oda lépett a lámpák elé, s áldott 
hangjával még egyszer oly szépen énekelt mint másko r " . . . . 
Eddig a — notabene jobbadán zsidók által szerkesztett 
, Fremdenblatt', jeléül annak, hogy a liberális journalistica is 
tisztelni tudja a vallásos érzületet igen ám ; csakhogy 
a kérdéses, a bécsi Karltheaternál szerződtetett művésznő 
zsidó vallású, minél fogva a ,magas functionarius' islegfelebb 
valami vén rabbi vagy zsidó-kántor volt — ! 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Havi szemle. 
IL 

Hogy a XIX. században a sajtó a közügyeknek 
egyik terjedelmes befolyású, akarva nem akarva, 
számba veendő tényezője, ezt bebizonyítani époly 
kevéssé lehet kedvünk, amint másrészt alig talál-
kozik, aki ezt kétségbe vonni merné. J ó l van-e ez 
igy, vagy sem, erre nézve a vélemények szétágaz-
hatnak, mi a magunk részéről azt hiszszük, hogy 
ez nincsen egészen roszul, feltéve, hogy a sajtó lel-
kismeretes loyalitással kezeltetik, vagy, — mert 
ezt imigy általánosan alig valamikor ér jük el, ha 
— a törvény előtti különbeni teljes egyenjogúság 
mellett — a tisztességes saj tó azon pár tok részé-
ről, melyeket képvisel, épannyi támogatásban ré-
szesülne, mint a mennyit, a maga embereitől ta-
pasztal a liberális, elkezdve a szemérmetes s sze-
mérmetlen félhivatalosoktól le egészen azon iro-
dalmi iitonállókig, melyeket a találó műszó a ,Re-
volver-Presse1 elnevezése alatt foglal össze. 

Sietünk megjegyezni, miszerint ma eszünk 
ágában sincs ,anyagi' támogatásról szólni, t. olva-
sóinknak valamely deplaçirozott előfizetési felhí-
vással alkalmatlankodni ; más felé czélzunk, midőn 
azt mondjuk , — s talán nem fog a collegák közt 
találkozni, ki nekünk e tekintetben ellentmondana, 
— hogy a szellemi támogatás dolgában magyarhoni 
katholikus saj tónknak állása páratlan a maga nemé-
ben, amennyiben — épenséggel semmi támogatás-
ban sem részesül ! 

Midőn valamely, a magyarhoni katholikus egy-
házat érdeklő kérdésről nyilatkozunk — irói szó-
lásmódnak tessék e többes számot venni, — és a 
valót el találjuk, ez a mi szerencsénk, néha ugyan 
több a puszta véletlennél ; mert az embernek utó-

végre öt érzéke s itt ott egy kis logicája is van, 
melylyel következtet s eombinálgat , mindössze 
azonban ugy áll a dolog, hogy ha valamit kisütöt-
tünk, ennek érdeme kizárólagosan a mienk, vala-
mint kára is kizárólagosan a mienk lenne, ha quo 
fato valamikor elvetnök a sulykot. Ebben a rend-
szerben van valami, ami azt a jánlani lá tsz ik: nem 
comprommit tálunk senkit s ez oly öntudat , mely 
tollúnknak bizonyos szabadságot kölcsönöz, mely-
lyel aztán nem r i tkán teljes megelégedésünkre s nagy 
terjedelemben élünk is; de lehetnek sőt vannak e 
rendszernek tett leg gyenge oldalai is ; mert egy 
kellőleg nem tá jékoztatot t saj tó kellő tekintélylyel 
sem bir s meglehet, hogy néha védelmez valakit 
vagy valamit, ki vagy mi mellett, némileg jobb 
értesüléssel talán egy szót sem szólt volna, vagy 
megfordítva : megtámad valakit, ki, mint Stuar t 
Mária, mégis csak valamivel jobb hi rénél ; — azon-
ban az ily netaláni balfogások, a fentebb mondot-
taknál fogva, épen nem Írhatók a sajtó rovására, sőt 
még az a jó oldaluk is van, hogy, valamint összes 
ügyeink eddigi menete, azt legalább nem bizonyít-
ják, hogy a XIX. században, midőn mindenki hoz-
zászól mindenhez, egy kellőleg tá jékoztatot t sa j tó 
felesleges vagy épenséggel káros dolog lenne. 

Azonban ne higyje senki, hogy egy ilyetén 
balfogás mentegetésére i r juk e jelen sorokat, midőn 
épen ellenkezőleg, legközelebb nem csekély diadal t 
ara t tunk a legfelsőbb parancsnál fogva, 0 Felsége 
vallás-s közoktatási ministere felügyelete alat t álló 
magyarországi alapítványok s alapí tványi alapok 
állásának megvizsgálására, illetőleg „a legutóbbi 
tiz évi kezelés eredményeinek betekintése czéljá-
ból" kiküldöt t kilencztagu bizottságnak nem csak 
alakítása, hanem tüzetesen olymódoni alakítása által, 
amint mi azt eléggé határozott hangon követeltük ; 

11 



82 

tehát nem a múltra vonatkozólag mondjuk ezeket, 
hanem figyelmeztetésül a jövőre, illetőleg azokra 
nézve, miket ugyané fennentisztelt bizottságra s 
azzal, nézetünk szerint összefüggésben álló egyéb 
dolgokra vonatkozólag mindazon, tartózkodás nél-
küli, nyíltsággal elmondandók vagyunk, melyre ez 
ügybeni teljes függetlenségünk feljogosít. Mindig 
csak saját egyéni nézetünknek adunk kifejezést, 
minélfogva az azért való felelősséget is egész ter-
jedelmében szives örömest elvállaljuk. 

Távol van tőlünk, hogy a bizottság működését 
olyannak képzeljük, melynek quand même ellensé-
ges vagy legalább is ellenszenves irányúnak kel-
lene lenni a cultusminister ő excjával szemben; ez 
nézetünk szerint igen gyermekes, kicsinykedő fel-
fogás lenne, mely sem a legfelsőbb megbizó bölcs 
intentióinak, sem a bizottsági tagok egyéni hajla-
mainak s kétségbevonhatlan tapintatának meg nem 
felelne; másrészről azonban sietünk kijelenteni,mi-
szerint a bizottságnak többsége olyan, hogy a ma-
gyarhoni katholicismus teljes bizalommal követ-
heti működését, s ezért is annak eredményeit a 
maga idején olyanoknak fogja vehetni, melyek a 
lelkismeretesen s következetesen keresett s végre, 
ha talán nem is minden nehézség s fáradság nélkül 
meg is talált igazságnak tökéletesen megfelelnek, O o P5 O ' 
mi közben természetesen felteszszük, hogy az ő Fel-
ségének legalázatosban teendő végjelentés köztu-
domásúvá is fog tétetni, mi a nem minden alap 
nélkül felzaklatott katholikus közvéleménynek meg-
nyugtatására, nézetünk szerint, okvetlenül szüksé-
ges ; sőt. hozzá merjük tenni : mintán már egy „be-
tekintő" bizottságnak kiküldetése még legfelsőbb 
helyen is szükségesnek találtatott, az eredmények-
nek elhallgatása csak uj tápot adna a mindenké-
peni gyanakodás- s gyanusitgatásnak, mit nem cse-
kélyebb mérvben magának a minister ur ő exjának, 
mint a megnyugtatásra teljes igényt tartó katho-
likus közvélemény érdekében sajnálnánk. 

Mert e katholikus közvélemény, mit szükség-
telen bővebben okadatolni, nagy s feszült érdekelt-
séggel tekint a bizottság működése elé. A szóban 
forgó alapok nem csak az atyák kegyeletének és 
jótékonyságának hőn tisztelt emlékei, de számos, 
fontos, szellemi érdekeknek képviselői is, s ha nem 
mondjuk is, hogy ez alapoknak kezelése egyfelől 
szándékosan oda irányult, hogy a honi katholicis-
mus épen ez oldalról vegye a halálos csapást, ugy 
másfelől a méltányosan gondolkozó nem fog meg-
ütközni abban sem, ha ugyanezen alapoknak sér-

tetlen fentartására s eredeti czéljaikra való kama-
toztatására, nem csak a jog, hanem az önfentartás 
czéljából is lehető legnagyobb súlyt fektetünk s e 
jognak védelmeért, ha kell visszaszerzéseért s ezen ön-
fentartásért készek vagyunk minden törvényes esz-
közökkel mindaddig harczolni, mig nem azt kiviv-O ' o 
nunk s a jövőre minden visszaélések, tüzetesen az 
ellen biztositanunk sikerült, hogy e katholikus ala-
pok ellenünk oly elemeknek dédelgetésére, ápolá-
sára s megerősítésére ne fordíttassanak, melyeket 
illoyalis s lelkismeretlen ellenségeink közt mindig 
első sorban látunk. 

Meg vagyunk győződve, hogy a kilenczes bi-
zottság is erre forditandja főfigyelmét, s talán nem 
tévedünk, midőn azzal hizelgünk magunknak, hogy 
szerény nézetünk e tekintetben nem üt el egészen 
azokétól, kikre a Felségnek, mint legfőbb kegyúr-
nak megtisztelő bizalma oly fontos küldetést ruhá-
zott, hogy Ítéljenek a f e l e t t : váljon a legutóbbi tiz 
évnek gazdálkodása megfelelt-e a törvénynek, ineg-e 
a magyarhoni kath. egyház jogainak s törvényes 
igényeinek, legkivált pedig megfelelt-e azon magas 
bizalomnak, melylyel a legfőbb Kegyúr ezen, tüze-
tesen az ő apostoli koronáját, vagyis talán jobban 
mondva, saját felséges személyét megillető jogok-
nak gyakorlatát oly közegekre bizta, kiknek szemé-
lyes jelleme ugyan minden kifogáson feliil állhat, 
kiknek hivatalával azonban e jogoknak gyakorlatát 
összefüggésbe hozni, szervesen soha, s tényleg is 
csak oly merész okoskodás fonalán lehet, melyet — 
csakis a katholikusokkal szemben hangoztatni szok-
tak, hangoztatni mernek. Megfelelt-e a legujabbi 
gazdálkodás mindezen igényeknek, ez az, mit többi 
közt a mélyen tisztelt bizottságnak verdif tumából 
megtudandunk, s mert nem szokás, de talán nein is 
szabad az illetékes birónak eléje vágni, azért beér-
jük vele, hogy e részletet csak amúgy felülete-
sen érintettük. 

Megütközhetnék valaki abban, hogy ,biró'-ról, 
,itélet'-ről szólunk, midőn a bizottság első sorban 
„a legutóbbi tiz évi kezelés eredményeinek betek in-
tése czéljából" küldetett ki, nem pedig azért, hogy 
,Ítéletet' hozzon, ,verdictum'-okkal lepje meg a 
világot. 

Azonban, anélkül hogy ily természetű s ily 
eredetű okmányoknak irályáról, minő az előttünk 
fekvő, többet mondanánk, csak arra figyelmeztet-
jük a tisztelt, netaláni közbenszólót, miszerint a 
,betekintés'-nek is van ám a maga logicája. Tegyük 
fel a - - n e m mondjuk: valószínű; mert, ismétel jük: 
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nincs szándékunk a bizottság működésének elébe vágni ; de 
mivelhogy a nap alatt sok mindenféle lehetséges, — tehát 
tegyük fel azt a lehetséges, mert nagyon is képzelhető, elgon-
dolható esetet, hogy a bizottság az eléje adott, természete-
sen gondosan kiválogatott okmányokból mégis azt a meg-
győződést meriti, hogy a katholikus alapok kezelése, bár-
mikor „a legutóbbi tiz év" alatt oly ,eredmények'-re veze-
tett, melyek egyházvagyoni szempontból sajnosak, jogi szem-
pontból pedig illetéktelenek, sőt törvényellenesek voltak, — 
ez esetben, egészen eltekintve az ekként cselekedett ténye-
zőknek intentiójától, melyet concrete kifejezni, amugyis 
igen nehéz feladat lenne, — magának ezen ténynek hivatalos 
constatalása egyéb lenne-e ítéletnél s pedig sújtó Ítéletnél, 
egyéb lenne-e az egész rendszernek minden következményei-
vel való in solidum elitélésénél? Sőt, ha a bizottság, miután 
lelkismeretes, beható vizsgálatát befejezte, azon kényszer-
helyzetben látná magát, kutatásainak eredményeit a Koro-
nához felterjeszteni ugyan, de a katholikus közönséggel 
szemben, u. n. magasabb okoknál fogva tartozkodó állást 

* O O 
foglalni el, — váljon az ily esetekben gyakran hirtelenül 
következtető közvélemény nem látná-e ebben ,a legutóbbi 
tiz év' gazdálkodási rendszerének határozott elitélését, s ha 
látná, netaláni elhirtelenkedéseért megróhatnók-e ? 

De ez utóbbi eszme voltaképen nein is tartozik ide, s 
ha megpendítettük, csak azért tevők, hogy megmutassuk, 
miszerint a közvélemény is bíráskodást látand a bizottság 
működésében, s pedig helyesen, mert a ki hivatva van a fe-
lett mondani véleményt : jó volt e valamely cselekedet, 
avagy helytelen, — az ítél, az bíró. 

E z t maga a legfelsőbb kéziratból is bizonyíthatjuk. E 
kézirat ugyanis nem csak azt hagyja meg a bizottságnak, 
hogy észleléseiről készitendő jelentését terjeszsze fel legfel-
sőbb helyre, hanem azt is, hogy „a kérdéses alapok további 
kezelése, valamint ezen kezelés ellenőrzése iránt indokolt javas-
latait" mutassa be, mit ha a Felség „a magyar kormány 
ut ján" tenni enged, ebben a tényleg működő minister ur ő 
exja iránti legmagasabb kegyes indulatnak örvendetes je-
lét lát juk, — de semmi egyebet. 

Nem cselekednénk ildomosán, de talán az igazságnak 
sem felelne meg, ha ezen legmagasabb meghagyásból, misze-
rint a bizottság az emiitett pontokra nézve javaslatokat te-
gyen, már most is egész biztossággal azt következtetnők, 
hogy a legfőbb Kegyúr akként van meggyőződve, miszerint 
a magyarhoni katholikus egyháznak vagyona, alapjai és 
alapitványai az legutóbbi tiz év alatt helytelenül, vagy 
épenséggel az illető érdekek megkárosításával kezeltettek ; 
meglehet, hogy a legfőbb Kegyúr csak megfelelőbb, vagy 
egyáltalában csak az eddigitől sokban, talán mindenben el-
térö kezelést kíván ; de mindez mégis csak azt bizonyítja, 
hoo'v a leo-felsőbb kézirat is Ítéletet követel a bizottságtól 
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a multak felett, s ebből kiindulva okadatolt javaslatokat a 
jövőre nézve ! 

S a bizottság ezen ítéletétől, de még inkább a teendő 
javaslatoktól függ magyarhoni egyházunk jövője ; sőt azt 
mondjuk — s ez elég legyen annak bebizonyitására, misze-
rint épen nem, bárki ellen irányuló, roszakarat vagy egyéb 
szenvedély íratta velünk e sorokat, — azt mondjuk, hogy 
ezen, a jövőre szóló javaslatokban látjuk a bizottság felada-

tának sarkpontját, azon criteriumot, mely után a történelem 
viszont az ö működése felett is mondandja majdan részrehaj-
latlan Ítéletét, s itt azon határvonalhoz értünk, melyet idő 
előtt átlépnünk til t ja azon tisztelet, melylyel a bizottság 
bölcsesége s többségének kétségbevonhatlan katholikus, ha-ö O O ' 
zafias érzülete iránt viseltetünk, s csakis saját magunk állás-
pontjának jelzésére mondjuk, mis zerint a törvény előtti tö-
kéletes egyenjogúság a többi felekezettel s katholikus anyaszent-
egyházunk isteni szervezete, ezek képezik ama keretet, me-
lyen belül a legmélyebb hódolattal felterjesztendő javasla-
toknak mozogniok keilend, s melyen belül azok minden bi-
zonynyal mozogni fognak is. 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Első sorban az 1736—40 között Francziahonban gyár-
tott skótfok áll, mint skót mester és sz. András lovag ne-
gyedik fok, ellentétül az eredeti János-kőművességhez, mely 
csak három fokot ismer. Francziaországban a skót kőinü-
vesség először csak a nagypáholy által 1743-ban kiadott 
első kőműves törvénykönyvben említtetik. A 20-ik fejezet-
ben ugyanaz eltiltja, hogy azon testvérek, kik magukat 
ujabb időben skót mestereknek nevezik s különös páholyok-
ban igényt és előjogot tartanak, melynek a régi levéltárak-
ban és a földtekén elterjedt páholyok szokásaiban nem lehet 
nyomára akadni, többre ne becsültessenek, mint a többi ina-
sok és legények. Tulajdonképeni skótpáholy valószínűleg 
Berlinben lett először alapitva (l'Union) 1742-ben ; 1744-ben 
szintilyen Hamburgban, hat héttel később ugyanott egy 
másodikat (Judica) más testvérek alapítottak stb. Minthogy 
az angol nagypáholy a negyedik fokról mitsem tudott, 
annak feltalálói az ő követőiknek azt hazudták, hogy az ő 
uj tudományuk Skóthonból származik. Az 1736-ban alapí-
tot t skót nagypáholy is világosan kifejezte, hogy ő semmi 
felső fokot sem csinál.1) Mindennek daczára „A skót kŐmü-
vesség" és „András-lovag" nevezet fenmaradt.2) Ez ügy 
maga már Némethonban igen unalmas és ízetlennek tűnt 
fel, ezért változták és revideálták a páholyok tetszés szerint, 
miről a ,Bauhütte' szerint elég példa van a páholy levéltá-
raiban és nyomtatásban is. Ugyanezen , Bauhütte' szer in te 
fokban rejlett már alapja a rózsakeresztes és különféle lo-
vagrendszereknek.3) 

Minthogy a skót fok még jelenleg is létezik a páho-
lyokban, igen helyén lesz néhány szertartási közleményt fel-
emlitni. Az szóról szóra a ,Bauhütte'-bői van kivéve, ennek 
szerkesztője, Findel testvér ellen nem emelhető azon vád, 
hogy ő nem elég j á r t£LS „ CL királyi művészetben." O Sarze-
nára támaszkodik. 

Igen felötlőnek tetszik az, hogy Findel a közönség 
részére szánt „Szabadkőművesség történetében" — legalább 
az 1866-ik évben megjelent I l - ik kiadásban — Sarzenáról 
igen megvetőleg nyilatkozik, mig egy évvel előbb a sza-
badkőműves testvérek részére kéziratkép nyomott ,Bau-
hiitte'-ben ugyanezen könyv szerint nyújt tájékozást a tu-

') Vesd össze Keller : „Kőm. tör t ." I I . kiad. 93. 104. Findel tör t . 
233, 235, 210. — *) Mivel Skóthonban sz. András az ország védnöke, ilye-
nül a kőművesek is őt elfogadták, s a skót páholyok azért ma is még sz 
András páholyoknak nevezik magukat. — 3) Ezen rózsakeresztes csaláv 
sokra főleg vegytani jelek s e fok néhány hivatala adott alkalmat. 
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datlan testvéreknek a skót fok felől, sőt még Sarzénára ő 
mint megbízható forrásra látszik utalni, midőn munkáját 
igy kezdi meg: „A testvérek közül legtöbben a főfok felől 
Ítéletet hallanak anélkül, hogy azt magát ismernék." Mint-
hogy sokan a forrást, mely annak tanulmányozására vezetne, 
vagy nem ismerik, vagy ahhoz hozzá nem férhetnek, igen 
helyén lesz néhány szertartási közlemény részint a régi, ré-
szint a még fenálló főfokról. Mi azért a I l - ik kötet első 
füzete részére: „Közlemények a német kőműves egyletből" 
az Angliában divó „Királyi főfokot" dolgoztuk ki, s az 
úgynevezett svéd rendszerű némethoni országos nagypáholy 
skót fokával kezdjük meg. (Sarzena szerint.) Ha az utóbbi 
szertartás a nassauival nem is egyez meg, oly lényeges vál-
tozás még sincs, hogy arról legalább megközelítő képet ne 
lehetne adni." 

Ezen megjegyzést, mely a ,Sarzena' szerkesztőjének 
szavaival: „Ha itt ott szertartásom más páholyokétól élüt 
is, ez csak csekélység, a fődologbau pedig egyenlő4), össze-
vág, tökéletesen helyesnek találom. Ezen felfogásban engem 
tökéletesen megerősített az inasi foknak a hiteles kátékér-
déssel — melyet Marbach testvér második kátébeszédének 
alapjául használt, továbbá a „három sz. János" foknak a 
hivatalos s csak a páholyokban titkos használatra szánt, a 
három első fok részére, bizonytalan hely és időben nyomta-
tott utasítással való alapos összehasonlítása. A lényegesek-
ben megegyeznek, a szabályzatban maga a kifejezés egy-
forma, mig az eltérés igen jelentéktelen. 

Findel az ő történetében 785. 1. e könyvet oly műnek 
nevezi, mely által a közönség igazolatlan módon megcsala-
tik s a szabadkőművesség felől a legfonákabb Ítéletre csá-o o 
bittatik. „A ,Sarzena' szerkesztője", igy folytatja tovább, 
„Ebers Frigyes Károly zeneigazgató 1838. f egy évvel ha-
lála előtt tagja a berlini „Yilággolyó" czimü leánypáholy-
nak." Ezen adat szerint Ebers csalónak tűnik fel, minthogy 
a már 1816-ban megjelent ,Sarzena' szerkesztője az előszó-
ban „mint régi tapasztalt kőműves", a későbbi kiadásokban 
pedig „mint derék becsületes egyén, ki 47 évig szabadkő-
műves volt," említtetik. Findel azonban nem képes állítását 
bebizonyitni. Ebers saját vallomása szerint, kiadója és nem 
szerkesztője a ,Sarzená'-nak. S ha az országos nagypáholy 
engedelmével dr. Hengstenberg ellen kiadott „Utolsó szó-
nak" szerzője e tekintetben a 61-ik lapon azt mondja: „hogy 
valószínűleg az egész becsületes egyén, ki 47 évig szabad-
kőműves volt, hagyatékával együtt semmi egyéb, mint a 
kiadó elmeszüleménye, ki az által művének nagyobb tekin-
télyt akart szerezni — ugy az csak egy jámbor óhaj, hogy 
egy lépéssel az alkalmatlan könyvet az útból f é l r e lök je ; 
azonban történészhez nem illő, holmi légből kapott véle-
ményt egyszerűen ténynek tüntetni fel, mint Findel tette. 

Kárhoztató Ítéletét ő azzal indokolja, hogy » könyv 
„tizenegy előbb már megjelent kőmüvesi munkából van 
összeférczelve" és hogy „sok valótlan adatot tartalmaz." Ez 
azonban mitsem bizonyít. ,Sarzena' az előszóban maga mind-
kettőt kiemeli, ugy szintén más iratok felhasználását és a 
csekély eltérést a különféle rendszerek alakjára nézve, mik-

4) „Sarzena vagy a tökéletes épitőmester" 7-ik kiadás. Lipcse 
1859. 223. lap Az 1816-iki első kiadásban hiányzik a sz. János nagy ke-
resztről való czikk. 216—222. 1. 7. kiadás. 

ben azonban a lényeg mindig ugyanaz. S maga Findel a 
,Bauhütte'-ben „a dolgot legalább a skót fokra nézve nem 
találja veszedelmesnek, minthogy saját vallomása szerint a 
változások nem oly lényegesek, hogy arról legalább meg-
közelitő képet ne lehetne adni." A három első fokra vonat-
kozólag engem is, mint emiitettem, egy a hiteles szertartá-
sokkal gondosan egybevetett hasonlat ezen nézetre vezetett. 

(Folyt, köv.) 

A katholikus nemzetek jövője. 
(Folytatás.) 

Laveleyenek főérve abban áll, hogy a protestáns nem-
zetek polgárisodás és politikai valamint társadalmi jólét te-
kintetében sokkal előbbre valók a katholikusoknál, s hogy 
e tekintetben épen a reformatio óta a legnagyobb hala-
dást tették. 

Ez t mindenek előtt Anglia alkotmányából bizonyítani 
törekszik,melyet a franczia absolutismussal szembesit.Haulle-
ville erre ezt feleli : Az angol szabadság tisztán kath. intézmé-
nyeknek összege és eredménye — Francziaország szerencsétlen-
ségét ellenben a katholikusellenes renaissance okozta. „Angol-
országnak szerencséje — mondja — hogy még a reformatio 
után is a középkor katholikus irányelveit egész sértetlensé-
gükben megőrizte nem szabad tehát az angol intézmé-
nyek dicsőségteljes történetéből érvet faragni a katholiku-
sok gyalázására, mert ezen intézmények a mieink Nem 
teszem fel az európai szárazföld liberálisairól, hogy igazán 
kedvök lenne valaha az angol intézményeket a csatornán in-
nen is meghonosítani, még az ezekkel csak rokon amerikaiak-
kal sem tudnának ök megbarátkozni" — s ebben tökéletesen 
igaza van Haullevillenek, amint az Magyarországban is 
tapasztalhattuk ; mert a mi liberálisaink is csak addig ra-
jongtak az ,amerikai viszonyok'-ért, mig azokat nem ismer-
ték s azt hitték, hogy azok csak a papi jószág elconfiscálásá-
ban s a pajtások közti szétosztásában áilanak; mikor pedig 
a kath. lapok felszólalásaiból megtudták, hogy mennyi sza-
badság rejlik e viszonyokban, azóta —Bismarckot imádják. 

Hogy a polgári, alkotmányos szabadság tüzetesen ka-
tkolikus intézmény, azt Haulleville ép oly szépen mint meg-
czáfolhatlanul bizonyítja. Az angol alkotmány a katholikus 
középkornak szüleménye. Francziaországban a polgári sza-
badság már X I . Lajos óta kezdett hanyatlani. Európának 
legprotestansabb hatalma, a brandenburgi választófejede-
lemség soha sem bírt alkotmánynyal, tehát polgári, alkot-
mányos szabadsággal sem, mely ellenben az éjszaki álla-
mokban s Németalföldön csak ugy tartotta fenn magát, mint 
a római-katholikus déli államokban, ott Dumouriez „fel-
szabadító serge", itt I I . József fellépteig, midőn is a polgári 
szabadságnak elfojtásával a franczia forradalmi eszmék 
keletkezni s terjesztetni kezdtek. Avagy maga a lüttichi 
souverain püspökség, melynek területén Lavéleye ur mosta 
maga bölcseségét hirdeti, nem birt-e az angol minta sze-O o 7 O 
rinti virágzó alkotmánynyal, mígnem a 89-i ,dicső vívmá-
nyok ezt is tönkre tevék? Avagy nézzük a svajczi viszonyo-
kat. Ot t már századokkal Kálvin előtt virágzott a katholi-
cismus mellett a legszélesebb alapú democratia is, mely a 
protestantismus keletkeztével sülyedni s az autonomiai sza-
badság tünedezni kezdett, mig nem végre a legujabbi u. n. 
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,Sonderbunds'-háboruban a protestáns Svajcz kath. honfiai-
nak szabadságát szokott durva erőszakkal megölte. Nézzük 
Tyrol t , mely csak nem régen alkotmányának ötszázadik év-
fordulóját ülte, mely mint tiszta katholikus ország ötszáz 
esztendeig boldogan virágzott s mely dicső múltja, népé-
nek fényes jellemerényei, szellemi s testi ereje tekintetében 
bátran kelhet versenyre a világ bármely népével, s ha sü-
lyedni fogna ezentúl, sülyedése azon naptól leszen kelte-
zendő, melyen a tolakodó protestantismusnak legújabban 
sikerült, kaján irigységgel néhány bérencz prédikátor sze-
mélyében e derék nép közé befurakodni, bogy külföldi, 
ellenséges, protestáns hatalom szolgálatában e népnek ősi 
erényeit aláássa, megmérgezze. Avagy Szent Istvánnak al-
kotmánya nem volt-e századokig a legdicsőbb szabad-
ságnak erős bás tyá ja? Nem volt-e méltó, öregebbik testvére 
az angolnak ? Nem volt-e szerzője katholikus szent? Nem 
hanyat lot t -e azóta, mióta ez országban az antikatholikus 
elemek felülkerekedtek ? 

Té r jünk át Spanyolhonra, ezen kitűnően katholikus 
országra, mely ma ezer sebből vérzik ugyan, de csak olya-
nokból, melyeket a renaissance és az absolutismus ütöt tek 
ra j ta . I gy vesztette el polgári szabadságát, elkorcsosult k i -
rályok nyomása alat t , kiket a katholikus egyház mindenha 
bátran legveszélyesebb, mert legravaszabb s legnyakasabb 
ellenségei közé számithatott . De bármennyit vétkeztek is 
ezen zsarnokok e szerencsétlen nemzet szabadsága ellen, 
egytől nem tudák megfosztani, katholikus hitétől, mely az 
egyháznak minden elnyomása mellett mégis fentartá magát," 
ha mindjár t ugy is csak mint a hamu alat t lappangó tüz. 
Akkor I. Napoleon támadt az országra ; azt hi t te , hogy a 
,renyhe barátok ' e nemzete könnyen megejthető zsákmány 
lesz jharczedzette katonái s z á m á r a . . . . Tud juk , mi lőn a 
vége; tudjuk, hogy a kiket ott talált, méltó utódjai vol-
tak azon spanyoloknak, kik századokkal előbb a mohame-
dánok fényes hatalmát semmisiték meg, s ők voltak, kik 
a franczia hóditó uralmán is ejték az első, halálos csa-
pást, Vi t tor iánál vevé kezdetét, mit a Beresina bevégzett. 
Azóta pedig, fájdalom ismét a liberális zsarnokság lidércz-
nyomása alat t l á t juk e szegény országot görnyedni ; de 
e bajokért a katholieismust tenni felelőssé oly absurd fer-
dítés, oly irányzatos hazugság , melyet Haulleville né-
hány szóval semmisit meg : „Ti, s politikai bálványai-
tok felelősek érte, ha a polgári haladás ezen jeles, min-
denha oly tetterős és termékeny országban jelenleg meg-
akadt. De az asturiai góthok ivadéka, a Cid, Murillo, Ve-
lasquez, Lopez de Vega, Calderon, Cervantes, loyolai sz. 
Ignácz, s Balmes hazája, mely Coluinbust fiai közé fogadta 
és V. Károly sír ját őrzi — ország, melynek ilyen fiai, is ily 
dicső történelmi emlékei vannak, csak azért nyomható el pil-
lanatnyira, hogy kiirhatlan életerejének óriási ruganvossá-
gával annál dicsőbben ismét felemelkedjék." S minden poli-
tikai baj és zavar daczára a statistika azt mutat ja , hogy 
Spanyolország anyagilag mégis halad. Népessége 1723-ban 
7,625,000 re rúgott , mely szám 1857-ig 14,957,837-re, 
1860-ig 15,151,677-re és 1868-ig 16,732,052-re emelkedett. 
1850 a spanyol kereskedelem 1150 millió reálnyi forgalmat 
mutatot t , mely szám 1860-ig 2584 és 1867-ig 2937 mil-
lióra emelkedett. 

Olaszország a középkorban nem kevésbbé szabadelvű 
alkotmányokkal bírt, mint a milyen az angol volt, melyek 
azonban a renaissance keletkezése óta mindinkább azon vé-
szes elveknek estek áldozatul, melyeket manap liberálisok-
nak nevezünk s melyeknek legkiválóbb képviselője Macchi-
avelli volt, mely tanok, ha Olaszországban nem tehettek 
annyi kárt , mint máshol, annak köszönhető, hogv a pápa-
ságnak legközvetlenebb légkörében a vallásos érzület t isz-
tább s erŐ3ebb volt s ezért a felforgató áramlatnak nagyobb 
eredménynyel állhatott ellen. „Nem vagyok épen különös 
tisztelője azon kormányoknak, melyek a renaissance óta 
Olaszhonban uralkodtak ;" — m o n d j a Haulleville — meg-
vallom, hogy eszményképemet, s bátran merem állítani : 
minden valódi katholikusnak eszményképét sem a Medici-k 
fényes dictaturájában, sem a lotharingi háznak jóindulatu 
liberalismusában, sem a nápolyi bourbonok ragyogó abso-
lutismusában nem látom, hanem, mindent összevéve mégis 
csak igaz marad, hogy Olaszhon egészen a franczia forra-
dalomig, Svéd-, Porosz-, sőt még Angolországhoz hason-
lítva, — hogy a félvad Skóthonról ne is szóljak — anyagi-
lag meglehetősen állott, s a szellemi világban tagadha ta t -
lanul bizonyos fényt árasztott maga körül. Vagy talán az 
olasz udvarok, melyek kivétel nélkül a tudomány s művé-
szet lelkes pártolása által ki tűntek, nem állot tak-e véghe-
tetlenül magasan a stockholmi, kopenhágai, potsdami, de 
még a londoni udvar felett is ? A Patrimonium Petri, mely 
politikai tekintetben Európa számára az volt, mi a washing-
toni kerület az amerikai Unió számára, — e Pat r imonium 
a franczia ,szabadítók' betöréséig az önkormányzat példány-
képét szolgáltatta, melyet csak az antikatholicus ,civilizatio' 
te t t tönkre. A Romagna s Bologna területe a 14. századtól 
kezdve ezek betöréseig a politikai virágzás oázait képezték 
Európában . Igaz, hogy nem volt szabad ott a pápát gya-
lázni, sőt ,vallásszabadság1 sem uralkodott ott a mai liberá-
lisok értelmében, de váljon szabad volt-e Svéd-, Porosz-
vagy Angolországban az episcopalis, vagy a magas egyhá -
zat, vagy a serenissimus őrgróf-főpüspököt gyalázni? Volt-e 
ezen három protestáns országban még csak nyoma is a val-
lásszabadságnak, ha csak azt nem ér t jük alatta, (mi azon-
ban protestáns felfogás szerint csakugyan értendő,) hogy 
szabad volt a katholieismust mindenképen gyalázni s zak-
latni ; Poroszországban és Svédhonban a legbrutál isabb val-
lási zsarnokság uralkodott ; Angliában a katholikusokat kö-
rülbelül minden polgári jogokból kizáró ,testbill' csak ez-
előtt negyvenhat évvel töröltetet t el, s alig néhány eszten-
deje, hogy Macaulay és Gladstone hazájában a katholikus 
pap nyilvánosan muta tha t ja magát, anélkül, hogy ezért a 
fegyházba kerüljön. H a önök szerint a ,civilizatio' nem csak 
a katholicismus brutális elnyomásában áll, ha igazán s őszin-
tén vallják azon szabadelvű princípiumokat, melyeket egyre 
eléggé hangosan hirdetnek, akkor lehetetlen, hogy Olasz-
országnak legközelebbi háromszázados múl t já t kevesebbre 
becsülik mint a protestáns népekét ; — sőt az is bizonyít-
hatnám, ha itt lenne annak helye, hogy Olaszország ezek-
nél sokkal magasabban állt ; — ma azonban csak arra szo-
rí tkozom, hogy egyfelől a spanyolokat állítsam és az ola-
szokat, másfelől pedig a protestánsokat — poroszokat, své-
deket s angol puri tanusokat s aztán kérdezzem : E két cso-
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port közül melyik az, mely a Krisztus halála óta az emberi 
nemet lelkesítő nagy, nemes és termékeny eszméket méltób-
ban képviseli ? A válasz nem lehet kétséges. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , febr. 6. M é g e g y s z e r a v a s á r - é s ü n n e p-

n a p o k m e g s z e n t e l é s é r ő l . Legközelebbi ,pesti leve-
lünkben' örömünket fejezve ki Fehérmegye határozata fe-
lett, azt mondtuk, hogy félúton, vagyis egyedül a vasár- és 
ünnepnapok megszentelésének határozatánál nem szabad 
megállanunk, hanem a keresztény állam létesítését kell kö-
zös erővel követelni, mindamellett helyeseltük, hogy ez első 
lépés a végczélhoz a vasár- és ünnepnapok megszentelésével 
kezdetik. Szükségesnek tar t juk most a vasár- és ünnepnapok 
megszentelésének fontosságát kiemelni némely pontban. 

Az emberiség bölcsőjétől kezdve napjainkig nincsen 
nép, mely a hetedik napot meg ne szentelte volna, mely azt 
az istenség dicsőítésére különösen ne forditotta volna, ter-o ' 

mészetesen mindenik azon fogalom szerint, melylyel az isten-
ség felől birt és az erkölcsiségnek nála uralkodó foka sze-o — 
rint. De azért nem kevésbbé tény az, hogy a hetedik nap 
megszenteltetett, minek okát másban feltalálni képesek nem 
vagyunk, mint hogy ezt maga az Isten rendelte igy, ki hat 
napon teremtvén a világot, a hetediken megnyugodott. Az 
isteni parancs tehát alapja a hét hetedik napja megszen-
telésének, hogy e nap a keresztényeknél vasárnapra téte-
tett, ez tudjuk, hogy onnan eredt, mert a Megváltó halot-
taiból vasárnap támadott fel. 

Az isteni véghetetlen bölcsesség bizonyára nem is ok 
nélkül rendelte, hogy — eltekintve most az ünnepektől — 
ez emberek hetenkint egy napon pihenjenek. Csakugyan a 
vasárnap megszentelése sok tekintetből igen fontos. Hogy 
vallási fontossága van, ezt, ugy hiszszük, senkisem fogja 
tagadni ; épen azért, mert vallási fontossága megvan, azért 
történik, hogy hitetlen korunk minden követ megmozdít, 
hogy a népet a vasárnap megszentségtelenitésére csábítsa. 
Vegyétek el a néptől a vasárnapot, elvettétek tőle az alkal-
mat, hogy a vallás örök igazságaira figyelmeztethessék, 
mert a nép a hét köznapjain dolgozik s csak vasárnap ju tha t 
az Isten házába. Ezért, ha valakinek, ugy az államnak volna 
legfőbb érdeke, megakadályozni, nehogy a vasárnap meg-
szentségtelenittessék, mert vallásos nép nélkül az állam fenn 
nem állhat, az államnak lenne kötelessége szigorúan meg-
büntetni a vasárnap megszegését, különösen pedig fel-
ügyelni, hogy zsidók keresztény szolgáikat ne akadályozzák 
vallási kötelmeiknek vasárnapon eleget tehetni, mert tud-
valevőleg e faj az, mely különös gyűlölettel viseltetik a ke-
resztény vallás iránt. 

A vasárnap vallási fontossága mellett azonban nagy 
fontossággal bír, mint az máskép nem is képzelhető, erköl-
csi szempontból is. Vannak, kik a vasárnapot avval szent-
ségtelenitik meg, hogy dolgoznak, és igy vallási kötelmüket 
elhanyagolják; de vannak ismét mások, kik nem dolgoz-
nak, de templomba sem mennek, hanem elmennek máshova, 
elmennek mulató helyekre, hol a maguk módja szerint él-
veznek, az erkölcsösség rovására. Mióta szokásba jö t t a 
vasárnapot nem mint az U r napját, hanem mint az élvezet 
napját tekinteni, azóta tapasztalhatjuk, hogy az erkölcsös-

ség iszonyú mérvben sülyed a népnél. A ,független morál' 
emberei ugyan ennek örvendhetnek, de nem örvendhet senki, 
ki az ember fensőbb rendeltetésében hisz, ki a társadalmi 
rend és béke barátja. E szempont is igazolja, hogy meny-
nyire érdekében lenne az államnak, a vasárnap megszente-
lése felett őrködni. 

Nemzetgazdászati fontosságát pedig a vasárnap meg-
ülésének semmiféle józan ész el nem tagadhatja. Az ember 
igaz, hogy munkára van teremtve, de nem kevésbbé igaz, 
hogy természetünk nem tűri a folytonos szakadatlan mun-
kát, inert különben ereje idő előtt megfogyatkozik. Az em-
ber nem gép, melyet a gőz folytonos fejlesztése által foly-
tonos munkában lehetne tartani, neki pihenésre van szük-
sége, hogy erejét megújítsa és sikerrel dolgozhasson, mit 
csak azon az uton lehet elérni, lia hetenkint legalább egy 
napig pihen. Ha az ember hatnapi munka után a hetedik 
napon nem nyugszik, akkor a következő hat nap alatt nem 
is lehet várni, hogy ugy és annyit dolgozzék, miként és 
mennyit a megelőzött héten dolgozott, hanem igenis fog 
kevesebbe„t és roszabban dolgozni, mert ereje már ki van 
meritve, és igy folytatva rövid időn tönkre megy, és a tár-
sadalomnak terhére esik mint munkaképtelen. Hogy ez 
nemzetgazdászatilag kívánatos lehetne, azt határozottan 
tagadjuk, igy tehát a nemzetgazdászati szempont is iga-
zolja a vasárnap megülésének szükségességét. 

Mellőzzük a többi nem kevésbbé fontos okokat, csak 
még ünnepeink megtartásáról akarunk néhány szót szólani. 
Legfőbb ünnepeink olyanok, melyeket a protestáns feleke-
zetek is megtartanak, a többiek pedig oly csekély számmal, 
hogy azok semmi esetre sem okoznak kárt az államnak ; 
ellenkezőleg, minthogy kath. ünnepeink az által, hogy meg-
új í t ják körben a megváltás folyamát, hogy másrészt keresz-
tény erényekben tündöklött szenteink tiszteletére vannak 
rendelve, a szív nemesitését, az erkölcsiséget nagyban elő-
mozdítják, a mi közvetve az államnak is épen ugy hasznára 
szolgál, mint a vasárnap megszentelése, mit államunk is el-
ismerni látszott az által, hogy törvényben megtilt minden 
zajt az egyház körül, ünnepek alkalmával ; hogy e törvény 
megtartatik-e, az más kérdés. Annyi bizonyos, hogy régeb-
ben ugy a vasárnapok, mint az ünnepek, pedig számosabbak 
voltak mint ma, szentül megtartattak és az emberek mégis, 
vagy épen azért boldogabbak voltak, mint ma, midőn meg 
nem tartatnak, minek conclusiója nem más, mint az, hogy 
ha a régi boldogságot vissza akarjuk adni a nemzetnek, 
adjuk vissza elébb a régi eszközöket, vagyis működjünk 
közre mindnyájan szóval és tettel, és ott, a hol szükséges, 
büntetéssel is, hogy a nép a vasár- és ünnepnapot meg-
szentelje. Q 

frácz. N y i l a t k o z a t . (Vége.) A tanügy javára ál-
tala hozott áldozatok felszámithatlanok. Püspöki birtokainak 
minden egyes helyén valóságos áldástosztó szerepét vivé: 
hallgatással mellőzve a nagymennyiségű földbirtokot, mit a 
leginkább általa foganatosított tagositások alkalmával a 
kath. kántortanítóknak a törvény által megszabott járulé-
kon felül jut ta tot t , csak azt említjük fel, hogy meghagyá-
sából Nógrádon, Veresegyházán, Szadán, Mogyoródon, 
Kosdon s Váczon a protestáns lelkészek és tanitók számára 
mérnöke oly messze ereszté a törvényes illetéken tul a mérő 
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lánczot, hogy ezen helységek prot. egyházi elöljáróságai, 
élőkön nagynevű protestáns celebritásokkal az adományozó 
püspöknek nemcsak levélben, hanem a legterjedtebb lapok 
hasábjain is köszönetet mondtak. — Az orgoványi pusztán 
a tanitó állomását, ki azelőtt, a mint szerét tehette, a nyo-
mor elől más jövedelmesebb állomásra menekült, rendsze-
resité, tette pedig ezt azon időben, midőn a már emiitett 
okoknál fogva a magyar püspöki karnak legszegényebb 
tagja volt. Yáczon, mivel a tanosztályok szaporitása foly-
tán a segédlelkészek a hitelemzést a meo-kivánt mérvben o O 
nem végezhették, e tisztet más papra bizta s annak évi tisz-
telet-dijul 300 frtot rendelt. Ugyanott a kegyesrendiek 
nagy gymnasiumánál két tanár eltartására évenkint 1200 fo-
rintot fizet. A csécsei iskolára 500, a horpácsira 400, a t.-
sághira 200, a nagy-kátaira 500, a szenteire 300, a sződire 
500, az npostnghira 1200 frtot adot t ; az ecsethi s berki ta-
nítói állomásokat áldozatkészsége megmenté a végenyészet-
től. Püspök-Hatvanán uj tanitói állomást alapitott, a tót-
györki tanitói állomás egészen, a gombai nagy részben neki 
köszönheti fenállását. Nem kevésbé áldják a nemesszivűt a 
legéndi, szokolai, huttai, gyömrői, kis-szent-iniklósi, gyóni, 
domonyi stb. tanitók, kik kisebb-nagyobb segélyében része-
sülnek évenkint. A legközelebb jobblétre szenderült Szent-
kereszthy Máté, domonyi és Merva Tamás, rákos-csabai ta-
nitók egyedül neki köszönhették, hogy tanitói pályán töltött 
hosszuévtizedek után koldusbotot nem kelle fogniok kezökbe. 

Szegényebb sorsú papsága nyomorának enyhitésére is 
roppant áldozatokat tesz ; a káplánok fizetésének javitására 
2400, a plébánosokéra 800—1200 ftot ad évenkint. Egy pap-
já t az executio vas karjaiból 1500 frt. lefizetésével szabadí-
totta ki. Püspöki megyéjének következő helyei mondanak 
neki, mint keblökben rendszeresített lelkészségek alapitójá-
nak köszönetet : Jász-Kara-Jenő, Jász-Kerekegyháza, Tá-
pió-Szent-Márton, Aszód, Nagy-Kartal . Tisza-Várkony. 

Hazafiúi s nemzetiségi tekintetben is méltó helyet fog-
lal el a Bartakovichok és Haynaldok diszes sorában. A ma-
gyar tudományos akadémia tőkéjének gyarapítására 2000 
forintot adott. Midőn az akadémia dísztermének számára 
szerzendő képekre nézve a nagyméltóságú cultusminister ur 
u^y intézkedett,1) hogy azokból egyet-egyet az újonnan ki-
nevezendő püspökök mindegyike állíttasson ki, ő nagymél-
tósága, ámbár o legrégebben kinevezett főpapok egyike, 
egy ily kép kiállítási költségeit (1500 forint) a haza s mű-
vészet iránti tiszteletből önkényt elvállalta. — A Szent-
László-Társulatnak egy bukovinai magyar if jú nevelésére 
1868. óta évenkint 300 forintot ad. Szegényebb tanulók ösz-
töndijazására évenkint 1200 — 1700 forintot fordit. De leg-
maradandóbb becsű emléket emelt magának azon épület 
állításával mely püspöki lakával szemben 6 év óta hirdeti 
a püspök tudományszeretetét. Ezen épületet, mely 42 ezer 
forintjába került, mint könyvtárt, püspöki megyéjének bir-
tokába bocsátá ; az oda behelyezett könyvtárnok s annak 
szolgája fizetésök nagyobb részét a püspöktől kapják, az 
előbbinek 400, az utóbbinak 100 forintot s megélhetésre 
elegendő élelmi czikkeket ad évenkint. 

') A legteljesebb tisztelet mellett azok iránt, a kiknek azzal tarto-
zunk, mégis csak érdekes lenni tudni, miként tehetett a cultusminister ur 
ilyetén ,intézkedést' ? . . . Szerk. 

Ki győzné előszámlálni a jelentékeny pénzösszegeket, 
miket a szegények könyeinek szárítására fordit? Csak nem 
régiben 522 forintot fizetett a papnövelde pénztárába, mely 
összeggel egy szegény család tartozott azon intézetnek, s 
melyet az visszatéríteni képtelen volt. Há t azok neveit, kik 
csakugyan nagy harangra irható kötelezvényekkel, mint a 
t. tudósító magát elmésen kifejezé, biztositák őt a kikölcsön-
zött pénz visszafizetéséről ? 

Püspöki működésére tekintve jnél tán elmondhatjuk 
Tacitussal : „ea vita, in qua nihil praeteritu n excuían-
dum habeat." 

A szabad szó korát é l jük: a nyilvánosságtól Ö Excel-
lentiája, a védelmezett püspök ur nem ijed meg ; de azt 
méltán megkívánhatjuk, hogy ha valaki másnak tetteit bí-
rálgatja, a mérlegbe ne csak a sújtó, hanem a felemelő anya-
got is oda vezesse; csak igv lehi t szembetűnő az io-azsátf. o 7 o J o o 
E z t k i v á n j a a m é l t á n y o s s á g , a kö lcsönös t i s z t e l e t és s z e r e t e t , 
melyre a haza, a nemzet érdekei sarkalnak és utalnak mind-
nyájunkat. „Hoc opus, hoc Studium parvi properemus et am-
pli, Sí patriae volumu3, si nobis vivere cari." (Hor.Ep. I, 3.) 

A váczi káptalan. 

IRODAIM. 
© ,Egyházi beszédek' a róni.-kath. egyházi év ünne-

peire és vasárnapjaira. A szónoki előadásra vonatkozó szabií-
hjokkal és függelékül hét májusi beszéddel a ,Magnificat1 fe-
lett, Bépássy János, egri főegyházi hitszónoktól. Budapest 
1877; nyomatott a ,Hunyadi Mátyás ' intézetben. N. 8-r. 
577 1. Egyelőre csak annyit mondunk, hogy ritka szép kiál-
lítású munka. 

= Megrendelési felhívás ily cz imüműre : 3 Az öngyil-
kosság' méltatva vallási, bölcsészeti, jogi, történeti, lélek-
tani, erkölcsi s társadalmi szempontokból. A budapesti in. 
kir. tudomány-egyetem hittani kara által a Horváth-féle 
jutalommal koszorúzott pályamű. 

Korunk rohamos művelődésére felette kétes fényt vet-
nek az öngyilkosságok statistikájának folyton emelkedő 
számarányai. Őszbe borult aggastyánok, kik az évek hoszu 
sorával megküzdve a sír széléhez jutot tak ; erőteljes férfiak, 
kik még életük feladatának legfontosabb részét nem telje-
sítették; serdülő ifjak, kik az életet alig tanulták megis-
merni ; sőt gyermekek, kik alig ébredtek az élet öntudatára 
— egyaránt tépik szét életük fonalát. 

A napi lapok panaszai egyre megujulnak, és már egye-
temes aggály fogja el a kedélyeket ama rémes látványok 
miatt, melyeket az elfajult emberi találékonyság az öngyil-
kossági esetek szaporitása által előidéz, és a modern kor-
szellem a dicsőség mezébe öltöztet. A hazai közvélemény 
már régóta hevesen sürget oly irodalmi terméket, mely az 
öngyilkosság kérdését minden oldalról, tüzetesen megvilá-
gítsa, annak jogosulatlanságáról és merényletéről meggyő-
ződést nyújtson, valamint intőjelül szolgáljon az illetékes 
köröknek, sőt egyeseknek is, hogy minden rendelkezésökre 
álló tényezőt felkarolván, majd ujabb segédeszközökről el-
mélkedvén, társadalmunk e kétségbeejtő kórtünetét hát-
térbe szorithassák. Hiszen nem indokolatlan ama meggyő-
ződés sem, hogy ha az öngyilkosságok mértani aránya nem 
csökken, az eltörpült nemzedékek idővel önmagukat meg 
fogják semmisíteni. De ez erőszakos sürgetések még eddig 
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meddőknek bizonyultak be, mert alig eredményeztek egye-
bet néhány tartalomnélküli czikknél, vagy általánosságra 
hajló elmefuttatásnál. Pedig, ha valaha, bizonyára most 
korszerű és jogosult az okok nyomozása, melyek az önma-
gukkal meghasonlottakat az önfentartási ösztön megveté-
sére, önéletük erőszakos lerontására birják. 

E szempontok higgadt méltatása mellett nyújtom át 
az olvasó közönségnek munkámat, mely kellően és széles 
terjedelemben meggyőzi az észt az öngyilkosság bűnéről, 
megismerteti az olvasót annak mindennemű okaival és be-
muta t ja az óvszereket ennek ellensúlyozására. 

Röviden jelzem munkám tartalmát : 
Az I. rész tárgyalja : a) az élet fogalmát és becsét ; 

b) az élettel egybekötött kötelmek összegét; c) az öngyil-
kosság meghatározása- s felosztását. 

A II. rész tartalmazza az öngyilkosságról szóló tano-
kat az emberiség legrégibb múltjától fogva napjainkig. I t t 
foglalnak helyet : I. A zsidók ; II. A pogányok u. m. a hin-
duk, chinaiak, japánok, arabok, törökök, perzsák, tatárok, 
az amerikai, afrikai s ausztráliai néptörzsek, a görögök 
(Pythagorastól kezdve a neoplatonikusokig), a rómaiak (a 
bölcsészek tanain kivül különös tekintettel a római jognak 
viszonyára az öngyilkos polgárok, katonák és rabszolgák-
hoz) ; III. A kereszténység (ennek alapításától kezdve Har t -
mann és Schopenhauerig minden vallási felekezet és böl-
csészeti iskola s tekintély tanát részletesen fejtegetve.) 

A I I I részben a bemutatott tanokból folyó fontosabb 
tételek vannak megvilágítva, a korszerű kételyek eltávolítva 
s ellenvetések megezáfolva. I t t foglalnak helyet a többi között 
e fejezetek is : 1. Az öngyilkosság büne. 2. Természetellen-
sége. 3. Képes-e az állat öngyilkosságra? 4. Erkölcsi bátor-
ságról tanuskodik-e az öngyilkosság? 5. Eszközölhető-e az 
öntudatos, azaz beszámítás alá eső állapotban? 6. Adhat-e 
az állam jogot az öngyilkosságra ? 7. Megengedhető-e az, 
midőn az élet már elviselhetetlen ? 8. midőn a gyalázatos 
halált máskép ki nem kerülhetjük ? 9. midőn becsületünket 
máskép meg nem menthetjük ? stb. stb. 

A IY. rész előterjeszti : a) az öngyilkosság okait, mi-
lyenek az életkor, éghajlat, időjárás, hivatás, nemzetiség, 
vallástalanság, bizonyos vallási felekezetek, rajongás, kor-
mányformák, politikai mozgalmak, a nevelés és irodalom 
ferde irányai, a becsület helytelen fogalma, párbaj, indula-
tok és szenvedélyek (p. o. szerelem, bujakór, önfertőztetés, 
iszákosság, játékkór stb.) tőzsde, szédelgés, életuntság, hon-
vágy, a szellemi erők tulfeszitése, nyomor, családi viszá-
lyok stb. ; b) az öngyilkosság gyógyszereit, melyeket hely-
szűke miatt most mellőzök. 

Végre a függelékben betűrendes sorozata leend mind-
azon fontosabb irodalmi utalásoknak és önálló termékek-
nek, melyek a legrégibb időktől fogva napjainkig megjelen-
vén, az öngyilkosságnak u. n. könyvészetét alkotják. E köny-
vészetet hosszadalmas kutatás után ugy sikerült összeállí-
tanom, hogy ezzel a részletezés elvét sürgető könyvészek 
igényeinek is vélek megfelelhetni. 

Vallási szűkkeblűség és elfogultság nélkül az ész, tu-
domány és gyakorlati élet utmutatásai mellett írtam e mun-
kát, melyben pap, jogász, orvos, bölcsész és bármily állású 
egyén egyiránt talál igényeinek kedvező részleteket. 

Egyedül a közjót előmozdítandó a körülbelül 26—30 
nagy 8-rétü, sürűszedésü ívre terjedő munkának megrende-
lési árát csak 2 ftra, bolti árát 2 ft. 30 krra szabtam. Nagy 
súlyt fektetek továbbá a munka elegáns külalakjára is, mi-
ről elégséges biztositékot nyúj t a „Hunyadi Mátyás" nyom-
dai intézet, mely a pontos szétküldést is fogja elintézni. 

A munka még ez évi april hóban hagyja el a sajtót, 
azért kérem az érdekelteket, kegyeskedjenek megrendelé-

seik- vagy előfizetéseiket minél előbb hozzám Esztergom 
viziváros (vagy a ,Hunyadi Mátyás ' nyom. intézethez, Bu-
dapest, zöldfautcza 39. sz.) küldeni, hogy a nyomtatandó 
példányok száma iránt magamat tájékozhassam. 

Szives gyűjtőimnek, minden tiz megrendelt példány 
után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. 

Esztergom, viziváros 1877. jan. 24. Séda Ernő. 

VEGYESEK. 
A new-yorki érsek, Mac-Closkey bibornok ő emja 

jelentette a szentatyának, miszerint májushó 8-a vagy 10-e 
körül több ezer amerikai zarándok élén fog Rómába ér-
kezni. — A belga katholikusok a pápai jubilaeum alkalmá-
ból rendkivüli péterfillér-gyüjtést indítottak meg, melynek 
összege már eddig is több mint 100,000 frank. Ezen örven-
detes eredményt a ,J. d. B.' azon körülménynek tulajdo-
nitja, hogy a püspökök állottak a kegyeletes mozgalom 
élére, mint ez különben magától érthető. 

— A bécsi birodalmi tanács felsőházának bizottsága a 
házassági törvényiavaslat feletti jelentését már benyújtotta 
a házhoz ; előadója Hasner, a volt cultusminister. A ,N. Fr. 
Presse' zsidói nincsenek megelégedve a jelentéssel, mert ,ke-
vésbbé szabadelvű' mint az alsóházé, pedig maradt abban 
még elég ,szabadelvüség", amennyiben a papi rend és a szer-
zetesi fogadalom többé nem tekintetnének állami akadá-
lyoknak. Mondják, hogy a bizottság kebelében igen heves 
ellenzék mutatkozott az egész törvényjavaslat ellen, mely a 
ház előtt is nyilvánulni fog. 

— A marpingeni ügy még mindig nem nyugszik. Még 
az executióra oda kiküldött volt ezrednek tisztikara is avat-
kozott a dologba, amennyiben egy czikk miatt, mely a Mar-
pingenben parancsnokolt tisztek magokviseletét nem a leg-
szebb szinekben ecsetelte, sajtópert akar a ,Köln. Vlksztg.' 
ellen indítani. A szerkesztő, különös felhatalmazás folytán 
megnevezvén az illető czikk Íróját, azzal együtt a mondot-
tak igazságát fogja bebizonyítani, sőt jó hírnevű jogászok, 
kiknek alkalmuk volt, a pöriratokat tanulmányozni, azt állít-
ják, hogy számos marpingeni lakosnak, eskü alatt tett val-
lomásai még sokkal súlyosabban terhelik az illető tiszteket, 
mint Scheebennek czikkei. Valószínű, hogy a tisztikar ily 
körülmények közt vádját visszavonandja. — A hildesheimi 
káptalan, a porosz kormány által kiutasittatván azon házak-
ból, melyeket még a volt hannoverai kormánytól nyert, ez 
ellen a főtörvényszék előtt óvást tett, mely tulajdonjogát min-
den kétségen felül állónak elismerte. Ezen neki nem kedvező 
bírói Ítélet kihirdetése után a kormány az u. n. .competen-
cia-conflictust' emelte, azaz óvást tet t az ellen, hogy e kér-
dés per tárgyát képezhesse, mi a porosz ,törvény' szerint a 
legegyszerűbb mód, minden igazságos keresetet elfojtani. 

— A legujabbi állami költségvetés szerint a franczia 
papságnak jövedelmi fokozata a következő: a párisi érsek 
huz évi 50000 frankot, 16 érsek egyenkint 20000-et, 60 
püspök 15000-et, 200 általános helynök átlagosan 3000-et, 
645 esperes 1600-at, 270 másodrendű plébános 1500-at, 
604, még nem 70 éves segédplebános 1200-at és 20,920, 
kik a 60-dik évet még nem érték el, egyenkint s évenkint 
900 frankot. — A belga ministeriuin u j választási törvény-
javaslatot nyújtott be a kamrához, mely ugyan a katholi-
kusoknak sem tetszik, de a liberálisoknak még kevésbbé. 
Ezek főleg a javaslat azon pontja ellen kelnek ki, mely sze-
rint csak oly iparos szavazóképes, ki már két év óta önál-
lóan működik ; mert ők eddig minden választás előtt ezré-
vel szokták az u j iparosokat teremteni, természetesen olya-
nokat, kik velők szavaztak. A liberális lapok már azzal fe-
nyegetődzenek, hogy az ekként keletkezendő harcz valószí-
nűleg a parlamenten kivül fog végig vívatni ! . . . 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 
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láni .nyitott levélben b ér-
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Pesten, f e t a á r 10. 12. I. Eélév, 1877. 
Tartalom. A választott és felszentelt czimzetes püspökökről sat. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — A 
katholikus nemzetek jövője. — Egyházi tudósitások: Pest. A kilencztagu katholikus bizottság. Nyitra. A zsidó-libera-

mus háladatossága. — Irodalom. — Vegyesek. 

A választott és felszentelt czimzetes püspökökről 
s ezek némely jogi viszonyáról a megyés püspökhöz és a 

székeskáptalanhoz. 

Elütőleg minden egyéb katholikus országok-
tól, csakis hazánkban divik az úgynevezett válasz-
tott (electi) püspökök kineveztetése a magyar apos-
toli király által; czimök azon hajdanában a magyar 
koronához tartozó püspöki székhelyekről van, me-
lyeket ma idegen uralkodók birnak. Ok tulajdon-
képen nem is püspökök, mert kettőt kivéve (a bel-
grádit és tinninit) fel sem szenteltetnek, Róma őket 
soha el nem ismerte és ma sem ismeri el; s ha bár-
mely ügy- és tekintetben érintkezik velők, egyszerű 
áldozároknak czimezi és tekinti őket ; ha czimzetes 
felszentelt püspökké neveztetnek, uj czimet (in par-
tibus infideliurn) és római kinevezést nyernek ; 
mint választott magyarországi püspökök semmiféle 
diszitvény- és jelvény nyel nem birnak, hogy az 
úgynevezett „Pontificalia"-kat gyakorolhassák, szük-
séges, hogy előbb valamely czimzetes apátságot 
vagy prépostságot nyertenek legyen, ugy azután 
csupán szokásból viselhetik az apáti vagy préposti 
mellkeresztet zöld szalagon; czimök „Méltóságos 
választott Püspök" ; a főrendiház tagjai, szólási és 
szavazati joggal birnak. És itt helyreigazitandónak 
látom néhai tudós Brezanóczy Ádám e század ele-
jén pesti egyetemi egyházi-jogtanárnak azon téves 
vélelmét, vagy legalább is határozatlan kifejezé-
sét, mintha a választott püspökök a megyés püspö-
kök „in Pontificalibus" helyettesei volnának, irván : 
„Tales episcopi iure communi a Sede Apostolica 
constituuntur ; et in Hungaria a solo Rege nomi-
nantur;" ') hogyan lehetnének a megyés püspök 

!) Institutionum Juris Eccl. Pars I. Pesthini, 1817. §. 
151. pag. 2 1 3 - 2 1 4 . 

helyettesei „in Pontificalibus", midőn kettőt kivéve, 
fel sem szenteltetnek, azok pedig megerősítést nyer-
nek. Ellenben nagyon helyesen ir e tárgyról Po-
rubszky József, egri kanonok, az ujabb kor egyik 
felkent egyházi jogtudósa;®) de 1858-iki évben irta 
jogát, tehát némely dolgot ő sem érinthetett. 

A felszentelt czimzetes püspökök jellegökre nézve 
igazi püspökök, a pápa által neveztetnek valamely 
püspöki vagy érseki székre, (in partibus infideliurn) 
melyre azután felszenteltetnek. Alkalmaztatásukat 
illetőleg négyfélék. Először követek valamely udvar-
nál, (Nuncii,) küldetésök czélja egyházpolitikai. Má-
sodszor az apostoli helynökök, (Vicari i aposto l ié i , ) kik 
valamely hitküldéri vagy pedig püspökétől meg-
fosztott területen valóságos megyés püspöki jogha-
tósággal, sőt sokszor a helyi viszonyok- és körül-
ményekhez képest még nagyobb és bővebb hatás-
körrel és jogokkal ellátva működnek s gyakorolják 
a püspöki hatalmat. Harmadszor a társpiispökök, v u l g o 
coadjutores. Ha t. i. a megyés püspök akár testileg, 
akár lelkileg annyira elgyengül, hogy hivatalának 
mindenben megfelelni nem képes, kap társpüspö-
köt, ki vagy ideiglenes és elmozditható, vagy vég-
leges és elmozdithatlan minőségben (cum futura 
successione) alkalmaztatik a segitendő megyés püs-
pök mellé. Az elsőbeniek viszonya majd ugyanaz, 
mi a segédpüspököké, (Suffraganei) tehát ezekről 
alább szólunk, itt csakis a véglegesen és visszavon-
hatlanul kinevezett társpüspökökröl irunk, kik ,cum 
iure successions' vagy mint a római jog mondja : 
„cum futura successione" neveztetnek ki. 

Az egyházi jog a társpüspökök kineveztetését 
sohasem pártolta, mindig kellemetlen dolognak te-
kinté és csakis a kikerülhetlen esetekben engedé-

2) Ju s Ecclesiast. Catholicorum. Agriae, 1858. 210. 
pag. 479. 
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lyezé;3) azért társpüspököt engedélyezni és kine-
vezni mindig a római pápa joga volt és ma is azé;4) 
nálunk Magyarországban apostoli jogánál fogva 0 
Felsége a király nevezi azon eljárás szerint, mint a 
megyés püspököket. 0 szentsége e kinevezésekben 
igen óvatos és körültekintő, csakis olyanokat nevez, 
kikben megvagynak mindazon szép tulajdonságok, 
melyek egy püspöki megye kormányzójában szük-
ségesek,5) hiszen, ha csak halál által meg nem aka-
dályoztatik, ő a kijelölt bizonyos utód. (Fagn. in c. 
ex par. 5. de clerico aegrot. n. 15 —16.) 

A társpüspök jogi viszonyait illetőleg a még 
élő megyés püspökhöz, az általános főbb elvek ezek : 
ha csak nem elmegyöngeség és megfogyatkozott 
Ítélet miatt adatott a társpüspök, ugy ő csak azt 
végezheti a püspöki teendőkből, mivel az élő me-
gyés püspök által megbizatik és mire annak hatá-
rozott beleegyezését megnyerte.6) A társpüspök tar-
tására bizonyos összeg utalványoztatik annak jöve-
delmeiből, kinek segítségére van, (c. de Rectoribus 
3. de Cleric, aegrot.) szintén ő tartozik saját püs-
pöki palotájában a társpüspöknek tisztességes la-
kást adni; (S.Congr. Episc. in Nicoterensi 27. Junii 
1619.) a segítendő püspök engedelme nélkül hosz-
szabb időre nem utazhatik el a segítségre szolgáló 
püspök ; ha felszólittatik, mindig köteles ténykedni 
a megyés püspök helyett; (S. Congr. Episcop. in 
Fulginat. 28. Maji 1328.) viszont a megyés püspök 
semmiféle püspöki ténykedését, melyet maga vagy 
nem végezhet, vagy nem akar végezni másra nem 
bizhatja, mint a neki adott társpüspökére; (S. Con. 
Episc. in Firmana 25. Septembris 1623.) A társpüs-
pök nem adhat ünnepélyesen áldást a megyés püs-
pök jelenlétében ; de viszont nem is lehet kénysze-
ríteni, hogy annak jelenlétében vagy szent misét 
mondjon, vagy vecsernyét tartson; (S. Congr. Epis, 
in Fulginat. 28. Maji 1628.) a tartományi zsinaton 
a tartományi püspökök közt kineveztetési helyén 
ül; (S. Congr. Rit. 20. Septembris 1596.) a római 
látogatás nem a társpüspököt, hanem a megyést 
illeti, ha képes az utazásra ; (S. Congr. Concil. 4. 
Augusti 1609.) a megyés püspök, bár van társpüs-
pöke, tartozik székhelyén tartózkodni ; (S. Congr. 

3) C. Auepimus 5. De Pactis ; Cap. Nulla 2. De Con-
cessione praebend. Cap. Detestanda 2 ; Cap. Ne Captandae 
3. De Concess. praeb. in 6. Concil. Trid. Sess. 25. De Re-
form. c. 7. — C. Proposuit 4. De Concession, praeb. Cap. 
unie. Pastoralis in 6. Lib. I I I . Tit. 5. (Bonif. V I I I . a. 1298.) 
5) Concil. Trid. Sess. 25. De Reform, c. 7. C. quamvis sit. 
triste 14, c. Petiisti 17, c. quia fráter 18, causa 1. c. Ex 
parte 5, De cleric, aegrot. — 6) Fagn. in cap. E x part. 5. 
De cleric, aegrot. n. 24. 

Episc. in Neapolit. 24. Mártii 1597. et in Nicoteren. 
7. Sepbr. 1619.) a társpüspök nem ül a püspöki 
trónon, hanem az epistola felől a faldistoriumon ; 
nem is gyujtatik meg neki a hetedik gyertya. (S. 
Congr. Rit. 1. Sepbr. 1607.) Némely kétes, de igen 
érdekes tett kérdésekre a társpüspökök jogi viszo-
nyára vonatkozólag, a szertartások gyülekezete a 
feleletet a következőkben részletezte : 1-ör a társ-
piispöknek nem szabad „pontificaliter' székhelyére 
bevonulnia; 2-or nem szabad a szokásos keresztet 
maga előtt vitetnie, mert a joghatóság még a me-
gyés püspöké ; 3-or a segített püspök távollétében 
ünnepélyesen ténykedvén az egyházban, használ-
hatja a cappát, ; 4-er nem szabad ülnie a püspöki 
„baldachinum" alatt, mert egy szék kettőt be nem 
fogad ; 5-ör a kanonokok kényszeríthetők is, hogy 
az ünnepélyesen ténykedő társpüspöknek segédkez-
zenek, azaz assistáljanak ; 6-or szabad a társpüspök-
nek a segitett püspök engedelmével áldást osztani, 
midőn a városon keresztül vonul ; 7-er nagyon il-
lendő, hogy a székeskáptalan az egyház ajtajában 
fogadja és ugyancsak visszakísérje az ünnepélyesen 
ténykedni jövő társpüspököt; 8-or a társpüspöknek 
nincs joga búcsúkat engedélyezni, hanem ha adat-
nak, a megyés püspök nevében birdetendők ki azok.7) 

Általában megjegyzendő, hogy a társpüspök 
hatalma, jogai és kötelességei megismerésére irány-
adó forrásai mindig a pápai kinevezési okmány fog 
szemügyre vétetni, mik abban nem volnának kellő-
leg körvonalozva, azok az egyházi jog elvei, tételei és 
a szent gyülekezeteknek adott válaszai szerint inté-
zendők el.8) Legnevezetesb dolog pedig az, hogyha 
meghal a megyés püspök, kinek (cum futura suc-
cessione) volt társpüspöke, annak halála után az 
egyházmegyei kormány nem a székeskáptalanra, 
hanem a társpüspökre száll, mert a kinevezés „ex 
nunc pro tunc" szólt.9) 

Negyedszer, a segédpüspökök, suffraganei, auxi-
liares episcopi, seu in pontificalibus vicarii. Maga 
az elnevezés és a szavak, melyekkel neveztetnek a 
pápa által, jelzi hivatásukat „Et suíFragentur tali-
bus, d o n e c . . . 1 0 ) Az efféle felszentelt püspököknek 
saját megyéjök és hiveik nem levén, püspöki java-
dalommal sem birnak, hanem rendesen székesegy-

7) S. Congr. Rit. 31. Januarii 1561. — 8) Vide Leure-
nium, De Coadjutoriis, quaest. 397 Schmalz, ad tit. De cle-
ric. aegrot. n. 26. Fagnan. cap. E x parte, De cleric, aegrot. 
n. 17. et sequ. Ferrar. verb. Coadjutor, et Bouix, de epi-
8Copo. — 9) Rota, in Tirasonen. Coadjutoriae, 8. Novbr. 
1599. — ,0) Fagnan. Lib. v. Decret. in c. Episcopalia 1, De 
privileg. et excess, privilegiator. n. 41 et 44. 
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házi kanonokok; azelőtt nagynehezen adattak, ma már köny-
nyebben teljesíttetik a megyés püspök ebbeli kérelme ; mi-
nőségük és alkalmas voltuk megitélése akinevezés előtt ép 
oly szigorú birálat alá esik, mint a megyés püspököké ; ha 
egy segédpüspök meghal, hivatalbeli utódja sohasem nyeri 
ugyanazon czimet (in partibus infidelium) nehogy az ugyan-
azon hely- vagy hivatalhoz kötöttnek látszassék. A felszen-
telt czimzetes püspöknek, ki egyszersmind székesegyházi 
kanonok, nemcsak szabad, de kell is a székesegyházban azon 
ruhában megjelennie, mely a felszentelt püspököt megil-
leti;11) méltóságra minden kanonoknak előtte vagyon;12) de 
ő is alá van vetve a püspöki látogatásnak, mint minden más 
kanonok ;13) a káptalant megillető és kötelező misékre nézve, 
ha rákerül a sor, a felszentelt püspök kimarad, helyette 
mást kell tenni és a megyés püspöknek, még ha mctropolita 
volna, sem tartozik assistálni, sőt nem is szabad ;14) ha a 
templomba jő, elég, ha néhány kanonok eléje megy, például 
kettő, s az előbbrevaló neki nyúj t ja a szentelt vizet, mely-
lyel csak önmagát hinti be ; (S. Congr. Rit. in Yeliterna) 
nem készittetik neki térdeplő az oltáriszentség előtt a szen-
télyben, az evangeliomos könyv sem vitetik hozzá megcsó-
kolás végett, mint a szent misén jelenlevő megyés püspök-
nek ; (S. R. Congr. 13. Octobris 1618.) megjelenhetik ugyan 
cappa-val, de az uszályt nem vitetheti maga után, hanem 
hóna alá göngyölgetve, magának kell vinnie; ha ünnepélye-
sen püspöki szertartásokat végez, a faldistoriumon öltöz-
ködhetik, de soha a püspöki trónon, különben a sekrestyé-
ben kell öltözködnie; (S. Congr. Rit. 6. Sepbr. 1698.) a he-
tedik gyertya nem gyujtat ik meg tiszteletére a magaslaton; 
ha a megyés püspök nevében ténykedik, kötelesek a mél-
tóságok és kanonokok assistálni ; ha csak saját nevében, bár 
ünnepélyesen, elég, ha egy kanonok segédkezik pluviale-
ban ; de ha minden kanonok segédkezik is, csak a kanonoki 
egyházi díszruhában köteleztetnek. A kanonokok mind kö-
telesek assistálni a felszentelt püspöknek, a pap- és oltár-
valamint a templom-szentelésnél, oltárok és templomok 
kiengesztelésénél;15) nem adhat felmentvényt az időközök-
ben, ha csak erre különösen felhatalmazva nincs ; nincs 
szava a felszentelendők „adprobatio"-jánál, ha csak nem 
egyszersmind zsinati-vizsgáló ; ha a püspöki megyében „pro 
Pontificalibus exercendis" utazik, a költséget a megyéspüs-
pök tartozik viselni ;16) nem látogathatja meg hivatalosan 
az apáczák kolostorait, ha csak a megyés püspöktől erre 
határozott parancsa nincs;17) ha a megyés püspök meghal, 
a kormányzási jog a rendes eljárás szerint a káptalanra há-
ramlik ;18) és ő már nem is szentelhet papokat.19) 

Csekély dolgozatom értékére nézve bátor vagyok meg-
jegyezni, hogy nemcsak a legrégibb, de a legújabb forráso-
kat is szemmel tartot tam és felhasználtam, különösen Mau-
pied Ferencz rheimsi érsék-megyei kanonok egyházi jogta-
nát, melynek tekintélyét az emeli, hogy azt 1861-iki év de-
czemberhó 2 án, jelenleg dicsőén uralkodó I X . Pius római 

• J S. Rit. Congr. 11. Julii 1617. - 12) S. Rit Congr. 22. Junii 
1594; 24. Sept. 1605. 11. Julii 1617. 13. Novbr. 1621. — S. Congr. 
Episcop. 24. Julii 1632. Apud Ferrar. verb Episcopus artic. 7. n. 33 ad 
35. — u ) S. Congr. Rit. 24. Febr. 1680. Mechlinien. et S. Rit Congr. 16. 
Mártii 1833 in Mediolan. — 15j S. Congr. Rit. in Bracharen. 21. Febr. 
1604. et 1607. 1. Septembr. — 10) S. Congr. Episcop. et Regular, in Bri-
xinen. 14. Febr. 1585 — ") S. Congr. Concil. 17. Junii 1630. — '») S. 
Congr. Concil. 22. Febr. 1631. — >9) S. Congr. Concil. 4. Febr. 1645. 

pápa ő szentsége is helybenhagyta, sőt dicséretekkel is el-
halmozta.20) Dr. Pellet Ödön, 

székesfehérvári kanonok. 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Ha Findel tovább azt állítja., miszerint e könyv azt a 
nézetet terjesztette, „hogy a szabadkőművesség lényege kül-
sőségekben áll, s a testület jelvényei- és szokásaival csak 
gyermekes játékot, vagy szándékos pénzcsalást űz", akkor 
kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a „Sarzena" minden 
értelmes olvasóinál csakugyan ily benyomást hagyhat há t ra . 
Ennek azonban a Sarzena-e az oka, vagy a szertartás ? A 
felsőfokok Findelre kivétel nélkül minden időben ugyané be-
nyomást gyakorolták, mit ő számtalan helyen éles hangnyo-
mattal felemiit. Ki is szándékoznék azonban e tekintetben lé-
nyeges különbséget találni a felső, és alsóbb fokok között? 
Az utóbbiak szertartásai és jelvényei ép oly teljességgel 
semmit mondók, s részleg képtelenek mint az elsőké. Az 
avatatlanban a lipcsei békekőmüvesség jele, mi azon bünte-
tésre vonatkozik, melynek a régi szabadkőműves eskü sze-
rint az van alávetve, „ki a ti tkot elárulja," x) nem kelt több 
tiszteletet, mint a berlini skót jel. Az avatatlan nevetséges-
nek fogja találni, ha Berlinben a skótnak nyaka, melle, s 
gyomrára tar t ják a tőr élét; ép oly nevetségesnek fogja ta-
lálni, ha Lipcsében a kutató meztelen balmellének szegezik 
a körzőt.2) Az avatatlannak talán az összekötött kezű skót 
előbb megtetszik, mint a lipcsei je lö l t ; ki sem meztelenül, 
sem felöltözve, sein csizmában, sem mezítláb, minden ércz-
neműtől megfosztva, bekötött szemekkel,3) hogy a sziv hall-
gatni tanuljon mielőtt a szemek valamit felfedeznének, 4) ve-
zettetik a páholy aj taja felé. A kedvezőtlen benyomás, melyet 
„Sarzena" hátrahagyott, e szerint nem szól a tartalom va-
lódisága ellen, minthogy a leg valódibb szabadkőmüvesi szer-
tartások az avatatlanra szintily kedvezőtlen benyomást 
gyakorolnak. 

A fentebb emiitett „utolsó szó" szerzője a Hengsten-
berg-féle vitában előbb is Findelnél sokkal élesebben kelt 
ki „ezen nyomorúságos könyv" ellen.5) Ennek vitája kü-
lönösen az előszó ellen van irányozva, mely a későbbi kiadá-
sok után ítélve, nem is a könyv szerzője, hanem annak k i -
adójától származik. Az első kiadás előszavában az monda-
tik ugyanis, hogy a szerkesztő „a történetet illetőleg, min-
den okmányt és iratot e felől elolvasott, átgondolt, össze-
hasonlitott, s a dolog lényegét miben a legfőbb elmék meg-
egyeztek felhasználta és saját tapasztalataival megtoldozta." 
Az „utolsó szó" ezt „hazugságnak" mondja; az egész könyv 
szóról szóra különféle más iratokból lett kiírva, s a szer-
kesztő semmi kutforrást sein használt. E két ellenvetés azon-

20) Juris Canonici Compendium, auctorc Francisco L. M. Maupied, 
Canonico Remensi, Parisiis, 1863. 

>) „E büntetés a halál" folytatja Marbach L. (Kátébeszéd 125. 1.) 
tovább. A régi eskü mondata, melyre a nyakjel vonatkozik, szinte igy 
hangzik : „Erre pedig nem csekélyebb büntetés alatt esküszöm, mint hogy 
nyakam elmetszessék, nyelvem gyökerestül kiszakittassék s az csekély 
vízálláskor a tenger homokjába temettessék, horgonykötélnyi távolságra 
a parttól, hogy naponként kétszer ár és apály vonuljon fölöttem." Igen 
nehéz elhinni, hogy mivelt egyének ezen s hasonló, valódi bandit irály-
ban szerkesztett esküformára, csak egy szóval is — a méltatlan nyakjelt 
nem is emlitve — czélozni mernének — 2) Sar. 106. — 3) Sar, 53. — 
*) 66 lap. Sarzena. — 4) ,Bauhütte' 1865. 153. lap. 
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ban nem sok jelentőséggel bir. Oly könyv, mint „Sarzena" 
nem lehet eredeti mű ; ki okmánydarabokat akar közölni, 
nem szabad azokat magának gyártani, hanem le kell azokat 
irni. Hogy erre kéziratot vagy nyomtatott könyvet használ-
nak-e, az a közlemény valódiságára nézve mindegy. Ezen 
utolsó gáncsban kétértelműség rejlik. „Sarzena" nyomta-
tot t kutforrásokat használt; váljon nyomtatatlanokat hasz-
nált-e, miért feszegetnők azt ? Más kérdés, hogy a használt 
kútfők valódiak voltak-e; e tekintetben az ellenvetés némi-
leg alapos lehet, mert némi jelentőséggel biró valódi kútfők 
a főfok titokteljes története felől, mint később látni fogjuk, 
nem léteznek, s nem is létezhetnek, mivel valótlan esemé-
nyek részére csak valótlan kutforrások hozhatók föl. 

E hosszadalmas kitérés után tökéletesen felvagyunk 
jogosítva Findellel a Bauhüttében elfogadni, miszerint ha 
a skótfok felőli következő szertartás, a jelenlegivel tökéle-
tesen nem vág is össze, a Sarzena eltérései még sem oly lé-
nyegesek, hogy legalább megközelitő képet arról ne lehetne 
adni. A szertartásokat, melyeket a Bauhüt te „adalékok a 
főfok ismeretéhez" czim alatt közöl, jövő czikkünkben 
hozzuk. (Folyt, köv ) 

A katholikus nemzetek jövője. 
(Vége.) 

Laveleye uron is nem egyszer megesik könyvében, 
hogy túllő a czélon, mint minden ember, ki magában véve 
tarthatatlan eszmét vitat, melynek igazságáról maga sincs 
meggyőződve. Ide számítjuk könyvének mindazon helyeit, 
hol Laveleye, hogy annál inkább , bebizonyítsa', miszerint 
egyedül a vallás az, mi a protestáns népeket oly kitűnőkké, 
a katholikusokat pedig oly silányokká teszi, ugyanazon 
nemzetnek különféle törzseit vagy ugyanazon országnak 
különféle vidékeit hasonlítja össze, minek eredménye ter-
mészetesen mindig az, hogy a protestáns törzs, vidék sat. 
gazdagabb, műveltebb, még talán szebb is a katholikusnál. 
A mit e tekintetben I r - és Skóthonra vonatkozólag mond, 
oly furcsán hangzik, hogy jónak látjuk, azt egész terjedel-
mében ide igtatni : „Tény — mondja, hogy az irhoniak s a 
skótok azonos eredetű népek. Mindkettő angol uralom alatt 
áll. Egészen a 16. századig Irhon civilizáltabb volt Skót-
honnál, a középkor kezdetén a ,smaragd-sziget' fényes civi-
lizatiónak örvendett, Skóthon pedig félreeső vad ország volt. 
Mióta pedig a skótok a református hitet felvették, azóta 
műveltség tekintetében még az angolokat is felülmúlják (! !) 
Igaz, hogy sem az éghajlati viszonyok, sem a talajnak mi-
nősége nem engedik meg, hogy Skótia valaha oly gazdag-
ságra tegyen szert, mint a minő Anglia osztályrésze, mind-
azonáltal maga Macaulay bizonyítja, hogy a skótok a 17. 
század óta az angolokat messze túlszárnyalták, Irhon ellen-
ben, az ő rideg ultramontanismusában szegény, nyomorult, 
folytonos lázadásoknak színhelye s ugylátszik képtelen arra, 
hogy e szánalmas helyzetből valaha, legalább saját erejé-
ből felemelkedjék. De még magában Irhonban is, minő kü-
lönbség van a katholikus Connaught s a protestáns Ulster 
közt ; emez virágzó ipara folytán gazdag, Connaught ellen-
ben szegény és nyomorult !" 

Edd ig Laveleye. Ezzel szemben Haulleville nem csak 
azt mutat ja ki, mily részrehajló Macaulay a skótok elő-

nyére, hanem a nemes indignatio hangján felszólal azon 
igazságtalanság ellen is, melylyel Laveleye a protestáns An-
gliának gazságait, melynek, egyedül Irhon tönkre tételére 
irányuló törvénykezését maga Burke is ekként jellemzi, 
hogy a legravaszabb törvényhozó sem gondolhatott volna 
ki szabályokat, melyek jobban arra valók lennének, hogy 
egy népet elnyomorítsanak s az emberi természetet torz-
képpé alacsonyítsák le — joggal tehát, mondjuk, félszólal 
Haulleville azon méltatlan fogás ellen, melylyel Laveleye 
mindebből érvet kovácsol a szerencsétlen Irhon ellen. „Uram, 
— igy szól Laveleyehez, Ön azt mondja, hogy Irhont az 
egyház tette nyomorulttá, s hogy Anglia az ő nagyságát s 
hatalmát a protestantismusnak köszöni! — erre én azt mon-
dom Önnek, hogy ö n a gyilkost dicséri s az áldozatot gya-
lázza." Ezekután részletesen kimutatja, miszerint épen a 
katholicismus menté meg Irhont a végromlástól, hogy © ö " OJ 

Connaught korántsem oly szegény, mint Laveleye állítja, s 
hogy közerkölcsiség tekintetében Ulstert messze felülmúlja. 
Skóthonnak az ipar s gazdászat terén legújabban tett hala-
dása szintén nem a protestantismusnak róható fel érdemül; 
mert Lavergne tanúbizonysága szerint ezelőtt egy századdal 
Európának még egyik legvadabb s legszegényebb országa 
volt. S ezek a „kitűnő gazdászati eredmények" is, miként 
idéztettek elő, mutatja Sutherland herczeg példája, ki há-
romezer skót családot kényszeritett kivándorolni, hogy föld-
jeiket legelőkké tehesse. „Ezen bölcs intézkedés folytán s a 
Stafford őrgróftól kölcsönzött pénz segítségével vitte ki a 
herczeg, hogy most e vidéken csakugyan több mint 130,000 
juh évenkint több mint félmillió font gyapjút szolgáltat, to-
vábbá 30,000 ürü adatik el évenkint s végre Loch ur, a 
berezegnek jószágigazgatója parlamenti taggá lőn." Ezen 
elnéptelenitési rendszer már egy század óta divik Skóthon-
ban, ennek köszöni — nem az ország, hanem néhány szívte-
len főúri, protestáns család gazdagságát, s ezt dicséri Lave-
leye u r ; — csak tessék neki! 

Voltak, még különben jó indulatu katholikusok is, 
kik megengedték, hogy vegyes vallású országokban a pro-
testánsok szorgalmasabbak, leleményesebbek, mint a katho-
likusok, s ennél fogva gazdagabbak is. Haulleville Canada, 
az Unio. Francziaország, de még Németország példáján is 
kimutatja, hogy ez nem igaz. 

„Poroszországban, a protestantismus ez erős várában 
épen a katholikus tar tományok: A Rajnamellék, Wes tpha-
lia, Silézia a leggazdagabbak, sőt azt lehet mondani, hogy 
csak ezek a gazdagok. A protestáns tartományok : Preussen, 
Poinmern és Braudenburg szegények, nyomorultak, népes-
ségökből évenkint sok ezer szökik Amerikába, mert itthon 
éhen halna. Megjegyzendő, hogy a különben szegény Preus-
sen tartományában egy gazdag, virágzó vidék is van : — a 
katholikus Ermland. Igaz ugyan, hogy a katholikus Posen-
nek különben erős s egészséges népe szegényebb mint a 
többi katholikus tartományoké. De ennek oly okai vannak, 
melyek épen semmi összefüggésben sincsenek a katholicis-
mussal. Mert e nép egyrészt még a régi, lengyel kormány-
zat fonák nemzetgazdászati elveinek utóhatásai alatt szen-
ved, másrészt pedig maga a jelenlegi protestáns kormány az, 
mely katholikus lengyel alattvalóit gonosz rendszerességgel 
elnyomja, mire legalkalmasb eszközül az oktalan s igaz-
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ságtalan germanizatiót használja. Azon törvénye ugyanis, 
mely szerint a népiskolában a németül nem tudó lengyel 
gyermekeket csak német nyelven szabad tanitani, azt ered-
ményezi, hogy a lengyelségnek szellemi kimüvelődése oly 
módon megbénittatik, hogy népgazdászati felvirágzásról 
szó sem lehet. Ezzel a germanizálás czélját ugyan nem, de 
ama másikat éri el a protestáns kormány, hogy a lengyel 
katholikus elemet elnyomja, nagy örömére s hasznára a zsi-
dónak, a protestantismus eme hű szövetségesének, valahol 
a katholicismus elnyomása forog szóban. 

A katholikusoknak egész I I . Frigyes koráig meg volt 
tiltva, a brandenburgi őrgrófságban, a porosz protestantis-
mus eme ,classicus' vagy talán épenséggel ,szent' földjén le-
telepedni, csak a nevezett király engedte e z t m e g ; s i m e : 
e szegény országban épen a katholikus családok a jómó-
dúak, de azért kétszeresen gyűlöletesek a protestáns kormány 
előtt, mert a katholikus missiónak mindannyi hatalmas tám-
pontul szolgálni szoktak. 

Azonban vannak, különösen Silézia és Posen tarto-
mányaiban katholikus községek is, melyek úgyszólván sze-
génységek által tűnnek ki ; de ha e körülmény okát fürkész-
szük, itt is ugy találjuk, hogy az uralkodó protestantismus 
az oka. E községek t. i. mind olyanok, melyekben 1810-, 
másutt még 1831-ig gazdag katholikus zárdák virágoztak, Ö O Ö O " 
melyek a körülfekvő vidéknek munkát és tisztességes mun-
kabért, s igy nem csak megélhetést, hanem anyagi jólétet 
is szereztek. Az uralkodó protestantismus pedig elnyomván 
e katholikus szentélyeket és birtokait elrabolván, mindazon 
katholikusokat is tette tönkre, kiknek existentiájok a szel-
lemi s anyagi virágzás eme központjaitól függött. Ily ro-
moknak felhalmozása jelzi a protestantismus út ját , min-
denütt, ahol katholikusok felett uralkodik, az ekként ütött 
sebek gyógyítására pedig gyakran századok sem elégsége-
sek. Egyébiránt tény, hogy vallásilag vegyes országokban 
— ha csak, mint ez protestáns uralom alatt történni szo-
kott, a többség erőszakos elnyomási rendszabályokhoz nem 
nyul; — a kisebbség rendesen törekvőbb s összetartóbb, mi-
nek következménye vagyoni s egyéb felvirágzása. Ebből 
magyarázható meg jórészt azon szembetűnő körülmény, 
hogy Törökországban a görög, Bajorhonban, Elszasz s déli 
Francziaországban a protestánsok, Brandenburgban s Né-
metalföldön a katholikusok, a volt velenczei köztársaság-
ban a dalmát, angol Ázsiában a chinai faj, s az egész vilá-
gon a zsidó az, ki kereskedelmi s egyéb tevékenysége és tö-
rekvései által kitűnik. 

Nagyszerű Haulleville munkájának IV. fejezete: „A 
katholikusok s a gyarmatosítás ügye,1' Laveleye elég vak-
merő azt állitani, hogy a katholikus nemzetek nem tudnak 
gyarmatosítani, hogy nincs bennök terjeszkedő erő, hogy 
terméketlenek. Haulleville megfordítva bebizonyítja neki, 
miszerint a protestánsok ugyan igen jól értenek idegen or-
szágok anyagi kizsákmányolásához, de annál kevésbbé va-
lódi gyarmatosítás s a polgárisodás terjesztéséhez. „Mit tesz 
az : gyarmatosítani?" kérdi Hübner báró. „Ha e szó annyit 
tesz, mint az őstalajt termékenynyé tenni, akkor X I Y . La-
josnak canadai telepitvényei a világ bármelyik virágzó 
gyarmatával bátran kelhetnek versenyre. Ha annyit tesz, 
mint a földet az u j bevándorlók javára kizsákmányolni, 

akkor az elsőbbség, mint az egész világ elismeri, az ango-O / o O ' o 

loké ; de ha annyit tesz, mint az elfoglalt területnek őslakóit 
polgárositani, akkor ugy látszik nekem, hogy a 16. s 17, 
századbeli spanyolok s portugáloké a dicsőség koronája." 
Ezt Haulleville részletesen fejtegeti s bebizonyítja, annak 
daczára, hogy az állami absolutismus, a liberalismus s a 
hitetlenség legnagyobb dühhel mindig épen a katholikus 
művek ellen fordul. Haulleville itt a katholicismusnak 
Amerika s Ausztráliában való terjeszkedésére utal s hozzá 
teszi: „Az amerikai Unió nyugoti államaiban a katholikusok 
sűrűen laknak ; hogy e katholikus népelem számáról és 
fontosságáról kellő fogalmunk legyen, elég az egyházi hier-
archia terjeszkedését tartani szem előtt. Az utóbbi 50 év 
alatt negyven uj püspöki megye keletkezett ott, félannyi, 
mint a hány Francziaországban van. Canadának franczia 
katholikus népessége egyre szaporodik, mellettök pedig az 
irhoni katholikusok is, Angliának ezen gyarmatositási apos-
tolai. Hasonló viszonyokat a Jóremény fokánál, Ausztráliá-
ban, Tasmaniában s számtalan más helyen találunk." 

E lapnak arányai tiltják, hogy a polgári szabadsággal, 
a tanügygyei s tudományokkal, a közerkölcsiséggel foglalkozó 
fejezeteket részletesben elemezzük. Szemben azon alávaló 
rágalmakkal, melyekkel a liberális ,tudomány' az utóbbi 
tekintetben minket elhalmozni szokott, hadd álljon itt Haul-
leville statistikai adataiból néhány, mely eléggé hangosan 
szól. A törvénytelen születéseknek átlagos viszonya a tör-
vényesekhez egész Európára nézve az, hogy 100 születés 
közül 13 törvénytelen van; de a germánfaju népek az átla-
gon felül vannak képviselve, 15 száztólival, mig a lat infa-
juakra alig több esik 6 száztólinál. Angliában majdnem ép-
annyi a törvénytelen születés mint a törvényes, Irhonban 
pedig csak 17 törvényesre esik 1 törvénytelen ; a gyalázott, 
mert katholikus Connaughtban a törvénytelenek ugy arány-
lanak a törvényesekhez mint 1 : 24-hez, a dicső protestáns 
Ulsterben pedig, mint 1: 7-hez. Természetes, hogy a liberá-
lis tudomány előtt ily statistika nem ér semmit ; mert a 
gyűlölt katholicismusnak kedvezne. Ilyenkor aztán az urak 
vagy agyonhallgatással vagy hazugsággal segítenek magu-
kon. Az utóbbi fejezetek mutatják, miként kell a katholi-
cismusnak a közélet minden terén a liberalismusnak hazug-
sága és zsarnoksága ellen küzdeni, s miként iparkodik ez 
utóbbi őt erőszakkal elnyomni, mert becsületes, igazán sza-
badelvű versenyben nem tudna megállani mellette. 

Haulleville könyvének zárszavát azon gondolatnak 
fejtegetése képezi, hogy a legközelebbi nagy s dicső század 
— katholikus század lesz. „Montesquieu — úgymond, fiatal 
korában ugyan nem vette észre, de azért pályája végén, 
kora és tanulmányai által kijózanulva, mégis belátta, s ira-
taiban be is vallotta, hogy: ,ime, a katholika vallás, mely 
csak a jövő élet boldogságával látszik foglalkozni, még e 
földnek boldogságát is megalapítja' ; (Esprit des Lois, 
X I V , 30.) s Macaulay nem minden kedvetlenség nélkül el-
ismeri, hogy a protestantismusra kitérő katholikusok rende-
sen rosz protestánsokká válnak. Ebben igaza van a nagy 
történetirónak ; de a dolog nagyon természetes is ; mert a 
kiknek hitök van, azok megmaradnak katholikusoknak, a 
kiknek pedig nincs, azok csak nem vesztegetik idejöket 
azzal, hogy ,jó' protestánsokká legyenek?! A katholikus 
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nemzeteknek nincsen ugyan Istentől megígérve, hogy min-
den egyes mindig boldog és gazdag lesz, de azért e téren is 
méltán állhatnak az ó- s újkor bármely népe mellé, s nem 
kénytelenek egyiktől is irigyleni sorsát vagy helyzetét. A 
katholikus egyház nem csak kétévezred óta ápolja s daj-
kálja a profán civilizatiót, ő benne, s csakis ő benne meg-
van amaz élénk légáramlat is, mely tisztán fentartja Krisz-
tus tanát s a rothadástól megóvja, melyben az emberi ész 
egészséges, erős s ruganyos marad. Még tisztán emberi 
szempontból is a katholikus egyház a világtörténelem leg-
fényesebb, legnagyobbszerü jelensége, s minden valaha fen-
állott intézmények közül, ismét csak tisztán emberileg véve 
a dolgot, a legerősebb, legbiztosabb, leghoszabb fenállást 
igérő. A katholikus népek is ismerik a tőke és a munka be-
csét és értékét, de ismernek olyasvalamit is, mi egyedül ké-
pes e kettőnek elfajulását megakadályozni vagy legalább 
ellensúlyozni s ez Krisztusnak, tisztán csak a katholikus 
egyházban található erkölcstana. Ha minden viszonyaink 
aszerint intéztetnének el, számtalan égető kérdés legott el-
tűnnék a föld szinéről, s mert az emberi nem előbb utóbb 
kénytelen lesz ez ú t ra térni, azért mondja Haulleville : A 
legközelebbi nagy, fényes és dicső század katholikus szá-
zad lesz ! ! 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
P e s t , február 9. A k i l e n c z t a g u k a t h o l i k n s 

b i z o t t s á g . Az alapok kezelésének megvizsgálására ki-
küldött kilencztagu katholikus bizottság megkezdte mű-
ködését és mint az önmagától értetik, az ország katholikus 
lakossága feszült figyelemmel, de nem kevesebb bizalommal 
is tekint egyszersmind a bizottság működése elé, meg le-
vén győződve, hogy a bizottság a lehető legnagyobb lelk-
ismeretességgel fog utána járni, hogy feladatának megfe-
lelhessen, hogy felfedezze nem csak a netalán létező hiányo-
kat, hanem a felfedezettek orvoslására oly eszközt és módot 
isajánland, mely a hiányokat egyrészt megszünteti, másrészt 
pedig azok ujabb ismételhetésének ú t já t állja. 

E reménynek és bizalomnak mi már más alkalommal 
is kifejezést adtunk és tudjuk, hogy számosan velünk egyet 
éreznek, mert a mily nagy a feladat, oly magas állású, nagy-
tekintélyű és a szövevényes kérdések lebonyolításában gya-
korlott férfiak kezében van letéve a katholikusokat oly kö-
zelről érdeklő ügy megvizsgálása. Yalóban a feladat, még 
ha felületesen fut juk is azt át, nem csekélylendő. A tiz évi 
szabadelvű kormányzat alatt a katholikusok csak azt tud-
ták, hogy birnak alapítványokkal, melyeket a kormány 
kezel, de hogy mikép kezeltetnek? afelől tudomással nem 
bírtak úgyannyira, hogy amint mi értesülünk, a kormány 
még azon sovány kimutatást is feleslegesnek tartotta az 
ujabb időben folytatni, mely az előtt, természetesen akkor 
is a kormány által összeállitva, a püspökökuek évenkint be-
mutattatott . A bizottság tehát tiz év rengeteg számadásai-
nak megvizsgálásával lesz elfoglalva, hogy ez mily feladat, 
mennyi körültekintést igényel, azt nem szükséges fejtegetni, 
hiszen itt nem ezrekről, hanem évenkint milliókról van szó. 
De ez még nein minden. Ott vannak még az alapitványi bir-
tokok, melyeknek kezelési módozata bizonyára több munkát 
fog adni a bizottságnak, mint a számadás vizsgálata, mert a 

birtokok nagysága, számosvolta mellé még azon nehézség 
is csatlakozik, hogy a bizottság távol van azon birtokoktól, 
nem ismerheti a helyi, a talajviszonyokat és mindazon apró 
körülményeket, melyek habár aprók, mégis gyakran felette 
szükségesek a helyzet helyes niegitélhetésére, melyekről 
azonban szintén maga a kezelő kormány sem képes, és talán 
önhibája nélkül, felvilágosítást nyújtani a bizottságnak. 

Mellőzve minden más egyebet, ugy véljük, hogy a 
már fentebb elmondottakból is eléggé kitűnik, mily terhes a 
feladat, mely a lelkismeretes bizottságra várakozik, hogy a 
katholicismus vagyonának kezelését illetőleg ne csak az 
eddigi eljárásnak hamisítatlan képét nyerje, hanem hogy 
egyúttal kellő orvosszerről is gondoskodhassék. Alig is 
hiszszük, hogy lenne valaki, ki a helyzet nehézségét ne mél-
tányolná, minek ismét természetes következménye, hogy 
jogtalan követelés lenne azt várni, hogy a bizottság egy 
pár nap, vagy hót alatt feladatát megoldja. Ha mi katholi-
kusok azt akarjuk, hogy a bizottság, mely iránt oly nagy 
reményeket táplálunk és méltán, reményeinknek megfelel-
hessen, ha azt akarjuk, hogy mi is hamisítatlan ismeretéhez 
jussunk annak, mikép gazdálkodott a kormány eddig va-
gyonúnkkal, akkor mi sem követelhető tőlünk jogosabban, 
mint a bizalommal párosult várakozás. 

De nem, nem csak e bizalommal párosult várakozást 
követelheti meg tőlünk jogosan a bizottság akkor, midőn a 
katholicismus érdekében fárad, hanem ennél még sokkal ' o 

többet és sokkal fontosabbat is és e sokkal többet a bizott-
ság a helyzet nehézségével igazolhatja, azon akadályokkal, 
melyekkel neki megküzdeni kell. Ezen akadályok elhárítá-
sára kell mindnyájunknak is pro posse közreműködni, ha 
t. i. azt akarjuk, hogy a bizottság feladatának nagyságához 
mérten aránylag mégis rövid idő alatt elkészülhessen mun-
kálatával. Ha a bizottság a katholicismus érdekében műkö-
dik, ugy joggal elvárhatja, hogy őt mi katholikusok műkö-
désében támogassuk. E támogatás pedig nem másból áll, 
mint hogy azok, kik az alapitványi birtokok körében lak-
nak, és ugy az ottani helyi viszonyokat, a bérlőknek az ala-
pitványi birtokokhoz való viszonyát, vagy a birtokok házi 
kezelési módját, szóval mindazt, ami a bizottságnak felvi-
lágosítására szolgálhat, ismerik, hogy mindezt, hitelesen 
nyilvánosságra hozzák, történjék az a ,Religio1-ban vagy 
,Magyar Állam'-ban ; a bizottság, meg vagyunk győződve, 
mindezt örömmel fogja fogadni, mert minden egyes, mond-
juk ismét: hiteles tény, csak az ő helyzetét fogja megkönnyí-
teni ; sőt tovább megyünk és azt állitjuk, hogy maga a ke-
zelő kormány is köszönettel fogja reménylhetőleg a hely-
zet felderítését fogadni, mert ezáltal oly tények birtokába 
juthat, melyek előtte eddig elpalástoltatván, okozhatták, 
hogy mostanában nem egyszer igen kényelmetlen helyzetbe 
jöt t az országgyűléssel szemben, a jövőben azonban a tények 
ismeretének felhasználásával a támadásokat előre lehetet-
lenné teheti. A kinek tehát szivén fekszik, hogy a kilenczes 
bizottság a katholicismus érdekében feladatának megfelel-
hessen, az törekedjék felvilágosításával a bizottság várako-
zásának megfelelni. $ 

Nyitru. A z s i d ó - l i b e r a l i s m u s h á l a d a t o s-
s á g á n a k kitűnő jelét adá a legutóbbi, m. hó 22- 28-án tar-
tott megyei közgyűlésen,tüzetesen azon napokon, (25,26.) me-
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lyeken egyrészt a mlgos püspök urnák legújabban tett. s a 
Religio1-hun is kellőleg méltatott nagyszerű alapítványa 
bejelentetett, s természetesen a megye által elfogadtatott is, 
mig másrészt a nemesmegye majdnem ,roszalását' fejezte 
volna ki a püspök urnák oly dolgok miatt, melyekhez semmi 
köze nincsen. 

De menjünk rendben. 
Igen különösnek látszhatik már csak azon modor is, 

melylyel a megyei közgyűlés főpásztorunknak eme fényes 
adományát fogadni jónak látta, ámbár nem tudjuk, váljon 
e modor nem leendett-e más, azaz a magas alapítványttevő 
fényes érdemei s egyházi magas állásához méltóbb, hahogy 
a közgyűlés vezetése is más leendett. Nem mondjuk, hogy 
ezen ügy körül több tapintatot kívántunk volna az elnöki 
széken, mert nem tudjuk, váljon mi okozhatta, hogy amaz 
oly közel fekvő indítványt, miszerint ő méltóságának a me-
gyével legújabban ismét ily kitűnő módon érezhetett ke-
gyességét s a hazai nevelésügy körüli ezen buzgó gondos-
kodását a megye külön, világiakból álló küldöttség által 
köszönje meg ; — mert hiszen az ő gyermekeik számára téte-
tett az alapitvány —- nem tudjuk, mondom, honnan van, 
hogy ezen indítványt papnak kelle tennie, s szinte szeren-
cse, hogy Paulik plébános urnák eszélye a közgyűlést még 
ideje korán ezen kötelességére figyelmeztette, melynek el-
mulasztása valóságos kegyeletlenség leendett, hogy a lehető 
leggyengédebb kifejezést használjam. 

De igy is, mintha gondoskodni kellett volna róla, hogy 
a nagynevű katholikus főpapnak ezen legújabb fényes tette 
túlságosan mély benyomást ne tegyen a népre, mely látva, 
hogy oda át csak lármázni tudnak, de tenni a hazáért vagy 
a közművelődésért soha sem szoktak semmit, igen könnyen 
azon következtetésre juthatna, hogy bizony C3ak szédelgés, 
mikor bizonyos urak nagyhangon szónokolnak, hogy a köz-
figyelmet az ország pénztárában turkáló kezeiktől elvon-
ják ; — ezért mondom, mintha azt szándékolták volna, hogy 
a katholikus főpap kegyeletes jótékonyságának hirét s di-
csőségét elhomályositsák, jónak látták egy kis (?) botrányt 
előidézni, melyben nevét is szerepeltethessék, — mirabile 
dictu, hogy ne mondjam : ridiculo ausu majdnem m i n t a 
haza ellenségeét, miután egy nappal előbb a megye tudomást 
vett azon nagyszerű jótékonysági tettről, melyet ugyanaz 
a magyar haza érdekében csak az imént véghez vitt. 

Ha csakugyan az lett volna a titkon lappangó czél, 
akkor ért jük azon, hajánál fogva előrántott, zsidó (!) által 
megkezdett s ennek példája szerint oly urak által folyta-
tott vitát, kik, bármily tiszteletre méltók legyenek is külön-
ben mea pace, ez egyszer nem tudták mit cselekesznek, mert 
különben el nem felejtik vala, hogy a magyar katholikus 
papság akkor is szerzett halhatatlan érdemeket a hazáért, 
akkor alapitá meg azt, ápolá s védelmezé, támogatá ós tartá 
fenn százados viharokban, midőn nem csak latinul tanult, 
hanem mint őseink egyáltalán a közéletben is teljességgel 
latin, mondhatni, a mainál sokkal latinabb volt. Dr. Kauf-
mann, a zsidó ügyész, nem köteles ezt tudni, mert ez a ma-
gyar haza történetéhez tartozik, ő pedig, mint hitéhez hi-
ven ragaszkodó zsidó, Magyarországon csak polgári joggal 
felruházott vendégnek tar t ja talán magát, ki a Messiást 
várva,vele majd visszaiparkodik Palaestinába. Minek tanulná 

ő a magyar történelmet, minek venne tudomást a magyar kath. 
papság mindenha ragyogó hazafiságát emlegető ama számta-
lan fényes tanúbizonyságról, melyet annak minden lapján ta-
lálhatna. Neki tehát szivesen megbocsátunk. Hogy egyébiránt 
ezen ügyben, mely őt sem magyar nemzeti, sem tudományos 
szempontból nem érdekelheti, mégis felszólalt, abból ma-
gyarázzuk, hogy hát : durum est homini contra stimuluin 
calcitrare, mely latin idézetet, reméljük, kegyesen átnéz 
nekünk, anélkül, hogy ezért mindjárt panszlavismusról vá-
dolna; mert biztosítjuk, hogy a latinon és tóton kivül a 
magyar nyelvet is beszéljük, minden idegen szinezet nélkül, 
sőt a talán előtte kedvesebb németet is. De csodálkozunk 
Mérey és Sporzon urakon, hogy ra j tuk is megesett, mit a 
bébervallásu doctoron egészen természetes dolognak talá-ö O 
lünk ; Mérey a jeles szónok, Sporzon a kitűnő készültségü 
uri ember, kinek tanulótársai még most is fenhangon em-' o ö 
legetik már fiatalkori törekvéseit, váljon ők nem tudták 
volna, hogy minő ez a magyarhoni katholikus papság, minő 
volt s minő ínég most is ott, hol a közös haza szent érdeke 
forog koczkán ? Ők, a tanulmányokat végzett férfiak ne 
tudnák a latin nyelv értékét többre becsülni s helyesebb 
szempontból felfogni, mint a mely beszédeikben nyilvánul? 
Mérey, ki, mint beszéde mutatja, még hittani kérdésekhez 
is hozzászól, nem vette volna észre, hogy ő és társai, kik a 
zsidó doctor zászlaját követték, ezzel együtt nagy tévédés-
ben vannak, amennyiben mindezeket voltaképen ama bizo-
nyos lutheránus tót papokról kell vala elmondani, kik, ha 
egyáltalában tanulnak valamit, bizony nem latin, de még 
kevésbbé magyar nyelven tanulják azt, s kiknek hazaellenes 
üzelmeiről magok a protestáns lapok is, minthogy a dolog 
semmiképen sem vala agyanhallgatható, el-elnyögtek annyit, 
miből az ember igen kevés phantasiával egész kis haza- s 
felségárulási rendszernek képét alkothatta magának, mely 
ellen bizony tesznek vala valamit illető helyen, csak protes-
tánsok ne lettek volna azok, kik szigorúbb nyomozás eseté-
ben hurokra kerüleudettek, igy pedig persze el kellett ,tu-
solni' a dolgot, s most ezek az urak, itt a zöld asztal mellett 
ránk, katholikus papokra szeretnék a pokróczot teriteni ? ! . . . 
No majd, de nem mindjár t ! Nem já r j a mindig, tolvajt 
kiabálni, hogy másfelé fordítsuk a közfigyelmet s a katho-
likus papság is kijózanulhatna egyszer s megelégelhetné 
végre valahára mindig csak bűnbakul szolgálni másoknak 
vétkeiért. Kikér jük magunknak, hogy X. Y. urak, szügsé-
gét érezvén annak, hogy valami ,szónoklatot' megereszsze-
nek, mikor mást nem tudnak, mindig csak rajtunk köszö-
rüljék nyelvöket. Oda tessék nézni, a hol a baj van, a Ma-
gyarhont ellepő poroszszármazásu rabbikat tessék kissé 
szemmel tartani, a Gusztáv-Adolf-egylet német, azaz porosz 
propagandáját tessék ellenőrizni, s ha ott intézkedtek, azaz, 
ha Magyarhon sorsát igazán szivükön viselnék, s ha bátor-
ságuk lenne, ott intézkedni, akkor aztán forduljanak, ha ta-
lálnak, azon másfél katholikus rajongó ellen, kik dr. Kauf-
mann magyar chauvinismusát nyugtalanítják, Mérey s Spor-
zon urakat pedig arra bírják, hogy keserves könyeket hul-
lassanak az általuk annyira tisztelt katholika egyháznak a 
magyarhoni tótok közti elsatnyulása felett ! 

Sajnáljuk ezen urakat, s mindazokat, kik velők egy 
húron pendültek ; mert nem vették észre, hogy titkos su-
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eallmazóik hazafias keblök tiszta ártatlanságával voltaké-O O 
pen csak visszaéltek, visszaéltek azon nemes rajongással, 
melylyel in cnmulo minden képzelhető s képzelhetetlen ne-
mesért, legkivált pedig a magyar fajnak dicsőségeért lelke-
sednek, melynek kitűnő, tiszta vérből származott magzatjai 
közt ők magok sem állanak utolsó helyen. Hazafias tulára-
dásukban nem vevék észre, hogy midőn legjobb szándékkal 
a pápista papokat ütni vélték, csak mozgó spanyol falt ké-
pezéuek, mely megett holmi rabbik s prédikátorok elbúj-
nak, tolvajt kiabálva onnan, mig ők magok'azok. H a a tisz-
telt felszólalók mindezt nem vették észre is, mit könnyen 
elhiszünk, szolgáljon mindazonáltal intő figyelmeztetésül 
nekik, hogy mi, a megtámadottak, tudjuk, hányadán va-
gyunk velők. Irenicus.1) 

IRODALOM. 
= Megjelent : ,Kortan', hazai történelmünkhöz al-

kalmazva. A magyar tudományos akadémia által jutalmazott 
pályamű, irta Knauz Nándor, kiadja a m. tud. akadémia. 
Budapest, 1877 ; nagy 4-r., X V s 589 1., ára 4 ft. Mig ki-
tűnő tudósunk e legújabb munkát, erőnkliez képest ismer-
tethetnők, sietünk annak megjelenését az érdeklő közönség-
gel tudatni, még lévén győződve, hogy ha valaki Magyar-
országban, bizonyosan szerző az, kitől e téren minden tekin-
tetben tökéletes munkát várhatunk. 

n A z egyházmegyei, plébániai, gymnasiumi, kolos-
tori, legényegyleti könyvtárak kezelői s egyebek szives 
figyelmébe : Alulirottnál „erga intentiones sacras persolven-
daslí kaphatók a következő művek : ,A római pápák törté-
ne lme '8 kötet ; ,A szerzetes-rendek egyetemes történelme' 
5 kötet ; ,A lélek napi tápja ' , valódi „Szellemi Omnibus" ; 
,A pápák érdemei a társadalmi világrend, hazánk stb. kö-
rü l ' ; ,Á fényűzés veszélyei'; ,A kolostorok és elleneik a je-
lenkorban ' ; ,A kolostorok a történelemben' ; ,Isten minde-
nünk', ima- s énekkönyv. Karcsú A. Arzén, a sz. ferencz-
rendi váczi kolostor főnöke. 

A veszprémi növendékpapság Pázmányköre meg-
rendelési felhívást bocsátott ki dr. Müller Ernő erkölcsta-
nának II . kötetére, 010^42—44 ívnyi terjedelemmel junius 
végén fog megjelenni. Ara 3 ft., az elsővel együtt az előfi-
zetési idő alatt 5 ft., ezentúl 6 ft. Tiz után tpéld. 

Q A pécsi növ.-papság Szent-Pál-Társulata megren-
delési felhivást bocsátott ki Pachtler atyának ,A Humani-
tás Bálványa' czimü, magyarra forditott munkájára, mely 
az ugyanott, közrebocsátott „A szabadkőművesség titkos har-
r.za trón és oltár ellen1' czimü munkának mintegy folytatá-
sát képezi. 45—50 iv, ára 3 ft. növ.-papoknak 2 ft. 50 kr. 
Megjelenési határidő april vége ; tiz után t.-péld. 

A Az ó- és középkori zenetörténelem vázlata, irta Bar-
talus István, a m. t. akadémia lev. s a Kisfaludy-társaság 
rendes tagja sat. Budapest, 1877, Tettey ; 8-adr. 390 1., ára 
2 ft. 50 kr. E könyvet, mely a zenekedvelő katholikus pap-
ságot is kiválólag érdekelheti, szakavatott toll fogja lapunk-
ban ismertetni, s meg vagyunk róla győződve, ajánlani is. 

© Maráz István és Wayand Géza esztergomi növen-
dékpapok Ségur abbé. „Intelem a fiatal szabadelvű katholi-
kusokhoz" czimü, népszerű munkájának magyar forditását 
hirdetik. A 6—7 ivnyi füzetnek ára 30 kr., növ. papoknak 

Bocsánatot kérünk, ha itt talán egy kis sajtóhibát hagytunk. A 
kéziratnak kissé határozatlan yonásai nem jelzék eléggé világosan : ,Iro-
nicus'-t kell-e olvasni, vagy ,Irenieus'-1 ; minthogy pedig a fentebb em-
litett urakról mondott dicséretek kizárják az iróniának még csak látsza-
lát is, azért ,Irenicus'-t szedettünk. Szerk. 

25 ; az előfizetési pénzek márczius végéig keretnek ; tiz péld. 
után t.-péld. 

gJ^T" Ugyancsak Esztergomból jelentik nekünk, hogy 
Haulleville-nek, a ,Religio'-ban épen most kivonatosan is-
mertetett ,A kath. népek jövője' czimü munkáját ott forditás 
alá vették. 

VEGYESEK. 
— A saját határán kivül igen szívesen mint ,szabaditó' 

fellépő orosz kormánynak szellemi zsarnokságát jellemző 
vonásokban a következő tudósítás is ecseteli, melyet egy 
porosz lapból átvettünk. Radzejowban, Oroszlengyelország 
egy kis városkájában nem régen egy egyesült görög halt 
meg. Halálos ágyán papot kért, de a városban csak latin 
papok lévén, egyik sem mert hozzá közeledni, mert az uni-
tus hivatalosan ,orthodox'-nak tekintetik, kinek katholikus 
szertartás szerint kiszolgáltatni az szentségeket, sat. oly ,bün', 
mely Siberiába való deportáltatás által büntettetik meg. 
Ugyanezen okból, midőn meghalt, senki sem merte elte-
metni, mignem a kerületi főnök néhány nap múlva oda ér-
kezett s a holt tetemet éjnek idején ismeretlen helyen el-
takarit tatta. 

— Számos németbirodalmi választókerületből adatok 
érkeznek arra, hogy mindenütt, hol vagy a tágasb vagy a 
szűkebb választásban katholikus jelölt socialistával állott 
szemben, a protestánsok s egyéb .liberálisok' a socialista 
mellett szavaztak. Igy most már értjük, miért ir a liberális 
sajtó annyit azon szövetségről, mely állítólag a katholiku-
sok és a social-democraták közt köttetett . Ez is olyan eset, 
midőn maga a tolvaj kiabál leghangosabban. Szokás ez oda 
át. — Az olasz kormány mindinkább jobban bebizonyítja, 
mily alázatos szolgája Bismarcknak, e napokban is, a ,Diritto' 
szerint, hivatalosan kézbesítette Ledochowski bibornoknak 
a poseni tvszéknek f. hó 8-ára szóló idézését. 

— A tizenhárom német social-democrata képviselő 
polgári állásuk s foglalkozásuk szerint következőképen osz-
tá lyozhatók: van köztük 1 udvari tanácsos s főépitész, ,Hof-
baurath ' Utmler, 2 jogtudós, Bloss és Rittinghaus s 1 nyel-
vész, Liebknecht; továbbá (Liebknechten kivül) 3 szer-
kesztő : Hasenclever (.Vorwärts'), Most (,Berliner Freie 
Presse') és Frohme (,Volksfreund'); 2 kereskedő: Motteier 
és Bracke, ez utóbbi könyvkereskedő ; 1 esztergályos : Bebel, 
1 szedő : Geiser, 1 ács: Kapell és 1 szivarcsináló: Fritzsche. 
Az 1874-i választásoknál a socialdemocraták az egész német 
birodalomban 394,000 szavazatot hoztak össze, ez idén pe-
dig 623,000-et ; .haladás': 229,000. 

— A tábori lelkészek körüli törvényhozási intézke-
dések ellen számos tiltakozó hang emelkedik magának a 
hadseregnek kebelében. A tiltakozásoknak sorát a lyoni ka-
tonai parancsnokság tisztei kezdték meg ; különös módon 
ti l takoztak a rhodezi helyőrség tisztei : az ottan alkalma-
zásban volt tábori pap eddig évi 400 frankot húzott az ál-
lamtól, most pedig, az u j szabályzat következtében elbo-
csáttatván, a tisztek sajátjokból 2000 franknyi évi fizetést 
biztosítottak neki, hogy működését a helyőrség javára 
folytathassa. 

— Az ,Osservatore Romano' január 24-éről kelt száma 
ezen czim alatt ,Az Exequatur és az olasz püspökök' figye-
lemre méltó vezérczikket hoz, melyben fejtegeti, hogy ő 
szentsége, midőn a S. Congr. Officii utján kijelenté: „tőle-
rari posse", hogy az olasz püspökök az Exequatur t kérjék, 
ezt egyedül azért tette ; mert enélkül az olasz nép, Mancini 
ministernek legújabb eljárása szerint, rövid idő alatt min-
den lelkipásztoraitól végkép meg lett volna fosztva. Ebből 
tehát, hogy a szentszék ily durva erőszaknak enged, koránt-
sem azt lehet következtetni, hogy azt jogosnak elismerte 
vagy magát állandóan akarta volna kötelezni. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel .í ft. 

Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros.főutca '221. hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemenyek in-

tézendők. 

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

H Y H M I M ' / I IATOIMK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél, Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, febiuár 14. 13. I. Félév, 1877. 
Tartalom. De Missa eelebranda et Eueharist ia sumenda sat. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — 
Ö Szentségének nyilatkozata az olasz parlamenti választások ügyében. — Egyházi tudósítások : Pest. Mit jelent ez? 
Znyováralja. Hogyan lehetne a bajon segíteni? Konstantinápoly. A katholicismus kilátásai az uj rendszer alatt. — Iroda-

lom. — Vegyesek. 

Ad Missam celebrandam et Eucharistiam sumendam 
rite dispositos ac praeparatos accedere oportet. 

((') Emjának, a fmgu bibornok hg.-primásnak böjti körlevele.) 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectis-
simil Ad SSm Eucharistiae Sacramentum, adeoque 
etiam ad Missae Sacrificium, in quo ilia Deo Patri 
placens hostia, Jesus Christus in odorem suavitatis 
offertur, nonnisi cum débita praeparatione acceden-
dum esse docuit, ac decrevit SS. Concilium Triden-
tinum his verbis: *) „Si non decet ad sacras ullas 
functiones quempiam accedere, nisi sancte, certe 
quo magis sanctitas et divinitas coelestis huius 
Sacramenti viro Christiano comperta est, eo diligen-
t i a cavere ille debet, ne absque magna reverentia 
et sanctitate ad id percipiendum accedat, praeser-
tim quum ilia plena formidinis verba apud Apo-
stolum legamus : 2 ) „„Qui manducat et bibit indigne, 
iudicium sibi manducat et bibit, non diiudicans 
Corpus Domini."u Quare communicare volenti re-
vocandum est in memóriám eius praeceptum : 3) 
„„Probet autem se ipsum homo."" Ecclesiasticaau-
tem consuetudo declarat, eam probationem necessa-
riam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, 
quantumvis sibi contritus videatur,absque praemissa 
sacramentali Confessione ad sacram Eucharistiam 
accedere debeat. Quod a Christianis omnibus, etiam 
ab iis sacerclotibus, quibus ex officio incubuerit ce-
lebrare, haec sancta synodus perpetuo servandum 
esse decrevit, modo non desit illis copia confesso-
ris. Quodsi necessitate urgente sacerdos absque 
praevia confessione celebraverit, quamprimum con-
fiteatur." Cui dortrinae ac decreto respondet Can. 
XI., in quo postquam anathemate perculsus fuisset 
is, qui dixerit solam fidem esse sufficientem prae-

!) Sess. X I I I . cap. 7. — 2) I. Cor. 11, 29. 3) ib. v. 28. 

parationem ad sumendum hoc Sacramentum, addi-
tur: „Et, ne tantum Sacramentum indigne, atque 
ideo in mortem et condemnat onem sumatur, sta-
tuit atque declarat ipsa sancta synodus, illis, quos 
conscientia peccati mortalis gravat, quantumcum-
que etiam se contritos existiment, habita copia 
confessoris, necessario praemittendam esse confes-
sionem sacramentalem." 

Statum gratiae sanctificantis, sive immunita-
tem a peccato mortali in suscipiente Sanctissimam 
Eucharistiam in Ecclesia semper fuisse requisitam 
SS. Patres et antiquissimi Scriptores perhibent. S. 
Cyprianus 4) graviter insectatur eos, qui sacram 
confessionem praetermittunt, communicare volen-
tes. „Spretis his, inquit, omnibus atque contemptis 
(intelligit verba superius in decreto Concilii Tri-
dentini citata) ante expiata delicta, ante exomolo-
gesim factam criminis, ante purgatarn conscien-
tiam sacrificio et manu sacerdotis, ante offensam 
placatam indignantis Domini et ininantis, vis infer-
tur corpori eius et sanguini." S. Firmilianus eodem 
sensu soribit ad eumdem S. Cyprianum : 5 ) „Caete-
rum, inquit, quale delictum est vel illorum, qui 
admittuntur, vel eorum, qui admittunt, ut non ablu-
tis per Ecclesiae lavacrum sordibus, nec peccatis 
expositis, usurpata temere communicatione, con-
tingant corpus et sanguinem Domini, cum scriptum 
sit: Quicumque ederit panem aut biberit calicem 
Domini indigne, reus erit Corporis et Sanguinis 
Domini." Apud S. Basilium in liturgia Pontifex 
clamat : „Sancta sanctis." „Nemo cibum accipit 
Christi, nisi fuerit sanatus ; et ubique mysterii ordo 
servatur, ut prius per remissionem peccatorum vul-
neribus medicina tribuatur, post alimonia mensae 
coelestis exuberet", seribit S. Ambrosius.6) Conso-

4) Lib. de lap8Ís. 6) ep. 13. 6) lib. super Luc. cap. 9. 
13 
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nat S. Augustinus praecipiens : 7) „Adscendat, in-
quit, homo adversum se tribunal mentis suae. Con-
stituât se ante faciem suam : atque ita constituto 
in corde iudicio, adsit accusatrix cogitatio, testis 
conscientia, carnifex timor. Postremo ab ipsa mente 
talis sententia proferatur, ut se indignum homo 
iudicet participatione corporis et sanguinis Domini : 
ut qui separari a regno coelorum timet per ultimam 
sententiam summi Judicis, per ecclesiasticam di-
sciplinant a Sacramento Panis interim separetur." 
Et ad inquisitiones Januarii scribit idem: 8 ) „Si 
tanta est plaga peccati, atque impetus morbi, ut 
medicamenta talia differenda sint, auetoritate An-
tistitis debet quisque ab Altario removeri ad agen-
dam poenitentiam, et eadem auetoritate reconci-
liari. Hoc est enim indigne accipere, si eo tempore 
accipiat, quo debet agere poenitentiam." „Innocen-
tiam ad altare apportate", clainat idem S. Pater.9) 
Gennadius prorsus eamdem doctrinam tradit : 10) 
„Quotidie, inquit, Eucharistiae communionem per-
cipere nec laudo nec reprehendo. Omnibus tamen 
Dominicis diebus communicandum suadeo et hor-
tor, si tamen mens sine affectu peccandi sit. Nam 
habentem adhuc voluntatem peccandi, gravari ma-
gis dico Eucharistiae perceptione, quam purificari. 
Et ideo, quamvis quis peccato mordeatur, peccandi 
non habeat voluntatem et communicaturus satisfa-
ciat lachrymis et orationibus, et confidens de Do-
mini miseratione, qui peccata piae confessioni do-
nare consuevit, accedat ad Eucharistiam intrepidus 
et securus. Sed hoc de illo dico, quem capitalia et 
mortalia peccata non gravant: nam quem mortalia 
crimina — premunt, hortor prius publica poeni-
tentia satisfacere, et ita Sacerdotis iudicio reconci-
liatum communioni sociari, si vult non ad iudicium 
et condemnationem sui Eucharistiam percipere." 
Eiusdem prorsus mentis est S. Isidorus Hispalen-
sis: „Caeterum, inquit 1') si talia sunt peccata, quae 
quasi mortuum removeant ab altari, prius agenda 
poenitentia est, ac sic deinde hoc salutiferum me-
dicamentum suscipiendum : qui enim manducat et 
bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit." 
Indigne manducat et bibit, loquitur S. Anseimus, , 2) 
qui non prius per poenitentiam purgatus ad hoc 
Sacramentum accedit. Hoc est enim indigne acci-
pere, si eo tempore accipiat, quo debet poeniten-
tiam agere. Fit igitur reus corporis et sanguinis 

7) serm, de poenit. n. 7. — 8) epist. 54. — 9) tract. 26. 
in Joann. — 10) 1. de Ecclesiae dogmatibus c. 53. — u ) 1. 1. 
de Offic. Eccl. — l2) expo8Ít. in cap. 11. ep. I . ad Cor. 

Domini; id est non purgationem sed maculam cul-
pae trahit ex eo, quod maie accipit bonum sacra-
mentum corporis et sanguinis Domini". E prolatis 
testimoniis, quibus plura addi potuissent, clarissi-
me liquet, in Ecclesia nunquam dubitatum fuisse 
de eo, quod *in Missam celebraturis, vel Euchari-
stiam suinpturis requiratur puritas et mundities ab 
omni macula peccati mortalis et status gratiae san-
ctificantis adeo, ut peccet mortaliter, qui Euchari-
stiam sumit cum conscientia peccati gravis sive 
mortalis. Quam veritatem nos docuit S. Paulus, cum 
scr ib i t , 3 ) : „Probet autem se ipsum homo, et sic de 
pane illo edat, et de calice bibat. Qui enim mandu-
cat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bi-
bit, non diiudicans Corpus Domini." „Judicium pro 
condemnatione dixit more Scripturae; condemna-
tionem autem intelligit, qualem et quantam mere-
tur is, qui corpus et sanguinem Domini tractaverit 
indigne. Nam idem aliis verbis hie dicit, quod iam 
dixerat: reus erit corporis et sanguinis Domini" 
observât Estius.1*) Seu potius dicendutn, hanc ve-
ritatem nos docuit Christus ipse, qui illam tradi-
dit S. Paulo publicandam ; dicit namque Aposto-
lus:15) „Ego enim accepi a Domino,quod et tradidi 
vobis", non diversum aliquid, sed hoc ipsum, quod 
a Domino accepi immediate, scilicet per revelati-
onem, quomodo dicit de suo Evangelio :16) „Neque 
enim ego ab hoinine accepi illud, neque didici: sed 
per revelationem Jesu Christi." Novum igitur idque 
gravissimum peccatum committit, qui Missam célé-
brât vel Eucharistiam sumit in statu peccati mor-
talis ; Sacramentum enim Eucharistiae non est Sa-
cramentum mortuorum, per se institutum ad produ-
cendam primam gratiam, sicut Baptismus et Poeni-
tentia, sed Sacramentum vivorum, per se institu-
tum ad producendam secundam gratiam, quodpro-
inde supponit primam iam productam. Est Eucha-
ristia instituta per modum cibi et potus ad nutri-
endam animam, non autem ad primo vivificandam ; 
quapropter qui ad illam accedit cum conscientia 
peccati mortalis, facit contra eius finem et institu-
tionem, ac proinde peccat eo gravius quidem, quo 
maiori ac graviori cum peccato Sacramentum su-
mit. Habet autem hoc peccatum, cuius indigne ce-
lebrantes aut communicantes rei fiunt, gravitatem 
sacrilegii, ut iam S. Hieronymus observavit, inve-
hendo in quosdam, qui indigne communicabant. 
Ebrietati, inquit,11) sacrilegium copulantes aiunt: 

13) I. Cor. 11, 28, 29. — u ) Comment, t. 1. ad hunc. 
loc. _ is) l, c v. 23. — 16) ad Gal. 1. — 17) Ep . ad Eustach. 
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Absit, ut ego me a sanguine Domini abstineam." Quod in-
dignae communionis sacrilegium cum peccato crucifigen-
tium Christum, et Judae proditoris comparai S. Chrysost. 
dicen819): „Nullus Judas sumat, ne Judae mala patiatur", et 
i t e rum 1 9 ) : „Si itaque ii, qui regiam purpuram inquinant, 
ac si discinderent, puniuntnr, quid mirum si ii, qui immundo 
animo hoc corpus accipiunt, idem subeant supplicium, quod 
ii, qui illud corpus clavis transfixerunt ? Vide quam horri-
bile Paulus exhibeat suppl ic ium 2 0 ) : „Irritam quis faciens 
legem Moysis, sine ulla miseratione duobus vel tribus testi-
bus mori tur : quanto magis putatis détériora mereri suppli-
cia, qui filium Dei conculcaverit, et sanguinem testamenti 
pollutum duxerit, in quo sanctificatus est." Porro S. Remi-
gius 21) item Y. Beda 2 2 ) „poenam praedicit (Judae), ut 
quem pudor non vicerat, corrigant denunciata supplicia. 
Sed et hodie quoque et in sempiternum vae homini, qui ad 
mensam Domini malignus accedit, qui insidiis mente condi-
tis, qui praecordiis aliquo scelere pollutis, mysteriorum 
Christi oblationibus sacrosanctis participate non metuit. E t 
ille enim in exemplum Judae Filium hominis tradit, non 
quidem Judaeis peccatoribus, sed tamen peccatoribus, mem-
bris videlicet suis, quibus illud inaestimabile et inviola-
bile dominici corporis ac sanguinis sacramentutn teinerare 
praesumit." (Folyt, köv) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

A skót páholy megnyittatik, midőn az elnök a kala-
pácsot a vánkosra leteszi és négyszer csenget. A felügyelők 
a csengetést ismétlik. Je l adatik, a lámpák meggyújtatnak, 
mire aztán a felügyelők jelentik, hogy sz. András inas-, és 
legénypáholya meg van nyitva. A világitó nagymester erre 
kinevez két testvért, kik közül egyik a külső, másik a belső 
szobába megy, hogy a látogatásra várjanak, melynek meg-
érkezte csengetyü által adatik hïriil a külső szobákban. Az 
ajtónál ott áll az illető testvér s a látogatót beereszti mint 
mestert. A szoba ugy van világítva, és bevonva mint a sz. 
Jánospáholy. A bevezető testvér, ki a második szoba bejá-
ratánál levő oltár mellett áll, s veszélytől való óvás közben, 
a szándék és ok után kérdezősködik, miért akarna megelé-' Ö 
gedni a mesterfokkal. Ismételt óvás után — hogy magát 
veszélynek ki ne tegye — tudtára adja neki, hogy ha hatá-
rozata mellett megmarad, maga lesz kénytelen keresni a 
templomba vezető utat. Ha a látogató állhatatos marad, 
oda vezeti őt az oltárhoz, kezét rátéteti a bibliára, s igy 
szól: „Érdemes testvér, ha ön megmarad határozata mellett, 
hogy bejuthasson a kiválasztott testvérek közé, ugy én kő-
műves esküjénél fogva felhivom önt, szóvivő mesterünk és 
testvéreink parancsából, vájjon biztosit-e ön bennünket, 
hogy egy alsóbb fokú testvérnek sem fedezi fel azon titko-
kat, melyeknek ön itt tudomására ju to t t " ? Er re átadja neki 
csengetyüjét, „hogy magát jelezze" és egy lámpát, hogy 
mivel az ut homályos, a valódi ösvényt megtalálja. Er re 
rögtön kirántja kardját , igy kiáltva fel : „Ugy azonban vissza 
ne jöjjön, hogy meggyőző bizonyitékot ne mutathasson fel 

i») Hom. 82. et 83. in Matth. — '•) Horn. 46. in Joann. — " ) Hehr. 
10, 28. - *>) in Math. - " ) lu Marc. cap. 14. 

arról, miszerint bebocsáttatott ; e kard lenne önnek halála !" 
(nevetséges, mert kivihetetlen fenyegetődzés.) *) 

Mihelyt a látogató a középső szobába jutot t , az illető 
testvér kirántott tőrrel megy eléje s kérdi : kicsoda és hová 
szándékozik ? hozzá téve : mert jó eszközökkel ellátva ke-
resse tovább maga az utat. 

A legközelebbi szoba elzárt a j ta ja előtt csenget ; a 
benső helyiségben levő felügyelők tudat ják a csengetést a 
szóvivő mesterrel, ki őket vigyázatra inti, nehogy megle-
pettessenek. Az aj tó ekkor felnyittatik, a belépő körül a 
testvérek kört képeznek, s tőreiket rá ja szegzik.2) A néhány 
kérdésrei választ s a látogató előléptetésének ujjolagos hely-
benhagyását követi az eskü. 

A felügyelők melle fölött keresztbe teszik kardjukat , 
a szertartásmester eléje tar t ja a bibliát, melyre kezét rá-
teszi, hogy esküdjék. 

„Én N. N. esküszöm, és fogadást te-
szek a templom szentélyében, az Istenség fénylő világa 8 
ezen összegyűlt mesterség előtt, hogy én annak titkait, me-
lyeket most, és jövendőben velem közölnek, soha az alsóbb 
fokú testvéreknek, annál kevésbbé az avatatlanoknak el nem 
árulom; s hogy a most nyert skótfokot kinyilatkoztatott 
titkaival egy alsóbb fokú testvérrel sem osztom meg; ezt 
szenttül és ünnepélyesen igérem s ha máskép teszek, átok 
sulyo8odjék lelkemre, hogy az sem ne éljen, sem ne üdül-
hessen. Fogadom továbbá, hogy minden testvéreimet, fő-
kép pedig az én skót testvéreimet bensőn szeretni, őket t a -
nácscsal és tényleg segitni fogom, még saját becsületem, 
vagyonom, és vérem koczkáztatásával is, Isten engem ugv 
segéljen." 

A felügyelők erre megbízatnak, hogy a hivatalkérőt 
utaztassák. A második ennek csengetyüjét és világát illő 
rendbe hozza, s a kardot mellére szegezteti, 8 felkéri, hogy 
kövesse a világot. 

A négyszeres vándorlás befejezte után, a hivatalkérő 
27 lépcsőn a templom belsejébe jut , mire a szóvivő mester 
kérdezi: „Megengedik-e testvéreim, hogy ezen méltó láto-
gató az oltárhoz közeledjék?" Jóváhagyatva térdre kell 
neki esni, jobb kezét a bibliára, és kardra tenni, bal kezével 
pedig a tőr élét mellének szegezni. Ezen állásban a szóvivő 
mester következőkép szólítja meg: „Fogadja testvérem, 
ugyanazon büntetés alatt, és a most elvállalt kötelezettség 
megujitásával, hogy a szabadkőművességet és titkait szükség 
esetében védelmezni fogja, vagy győz, vagy meghal, úgyszin-
tén azon erőszakoskodásokat is megtorolja, melyeket ellene, 
vagy a testvérek ellen irányoztatnának ?" Miután e kér-
désre „Igennel" válaszolt a szóvivő mester, kezét a kereső 
keze felé nyújt ja a korona fogantékján át, Salamon koroná-
ja fölött ráteszi a fogantékra kezét s a keresőnek paran-
csolja, hogy álljon föl. E r re aztán a szóvivő mester bal ke-
zébe veszi a koronát, jobbjával ,koronajelt ' csinál a látoga-
tóval, igy szólván: „Érdemestestvér, az ön biztositása foly-
tán, hatalmam és állásomnál fogva, melylyel birok, felve-
szem önt (a koronát a fegyveres kézen keresztül vonva) a 
skót páholy kiválasztott inas és legény-testvérei közé." Er re 
felemeli a tőrt, annak élét a nyak, mell és gyomorra szegez-
vén, teljesiti a korona- és kar-jeleket, s az előléptetet-
tet üdvözli. 

A Bauhütte jegyzete. — 2) Sarzena csak egy tőrt emlit. 
13* 
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Az öltöztetés alatt és a harang átadásakor, tudtára 
adatik az előléptetettnek, miszerint a harang őt arra emlé-
keztesse, hogy mindjárt az első jelnél, melyet a testvérek 
adnak, készen leend, és haladéktalanul jelzi, ha valami 
ellenségeskedés terveztetnék a rend ellen ; ez a fok jelszava. 

Er re következik a szó,3) lámpa és tőr magyarázata ; 
ez utóbbi a templom, korona és testvérek védelme,4) és meg-
torlására szolgál. 

Következő kérdéseket közlünk a kátéból : 
Kérdés. Honnan jön ön ? 
Válasz. Azok közül, kik elvesztett mesterüket ismét 

megtalálták s ártatlanságán örülnek. 
Kérdés. Miért avattatta magát skóttá ? Válasz. Hogy 

az özvegyek és nemesség védelmezője legyek. 
Kérdés. Hogy adja ön ennek jelét ? 
Válasz. Mint skót inas az által, hogy bal kezemet szög 

alakban arczom elé tartóin, s mint legény jobb karomat 
függőlegesen felemelem, s tőrömet vízszintesen döföm. OP ö ' 

Kérdés. Mit jelentenek szalagján a színek? 
Válasz. A fekete az én és testvéreim méltányos gyá-

szát jelenti nagy mesterünk halála felől, a fehér szin jelzi, 
hogy ártatlanok vagyunk az elkövetett gyilkosságban. 

Kérd. Miért vétetett ön fel lámpafénynél ? Vál. Hogy 
ezáltal jeleztessék, miszerint az Ur igéje bennünket ugy vi-
lágit meg, mint a lámpa, mely itt homályos helyen ég, mig 
a nap és hajnali csillag szivünkben fel nem kel. 

Kérdés. Mi teendője van önnek a skót páholyban? 
Válasz. A munkát nemesitni és pallérozni. 
Kérdés. Hogy teszi ezt ön ? 
Válasz. Midőn a vitázási eszközt a munkaeszközzel 

egyesitjük, s ily formán a munkát egyik kézben karddal, 
másikban málteros kanállal teljesítjük." (Folyt, köv.) 

Ö Szentségének nyilatkozata 
az olasz parlamenti valasztások ügyében. 

Ezen nagy horderejű okmányt annál inkább sietünk 
eredeti szövege szerint közölni, minthogy liberális lapjaink, 
melyek csak híréből ismerték, s ha magok előtt látnák, ta-
lán meg sem értenék, mégis többféle ferdítésekre és hazug-
ságokra merítettek belőle, ha nem is anyagot, ugy legalább 
alkalmat. Mindezeknek megczáfolására szolgáljon tehát a 
következő eredeti szöveg. 

Dilectis filiis loanni Acquaderni Praesidi totique Consilio 
superiori Societatis iuventutis catholicae. Bononiam. 

P I U S . P P . I X . 
Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. 

Non sine inoerore accepimus, dilecti filii, esse inter vos con-
3) Vesd össze Sarz. 7. kiad. 164 lap. *) Sarzena szerint : „hogy az 

Adonhirámon elkövetett gyilkosság megboszultassék." Az idevonatkozó 
páholymese igy hangzik : „midőn Salamon király a íemplomot építette, 
elküldött Hiram tyrusi királyhoz, s felkérte őt, hogy küldjön neki egy 
értelmes épitömestert. Ez Adonhirám épitőmestert küldte el (Kir III. 
7. 13) Minthogy Salamon a templom építését és az összes munkások 
fölötti felügyeletet ő rá bizta. ez — ki fia volt egy özvegynek, Nepthali 
törzséből — a munkásokat különböző tehetségeik szerint három osztályba 
sorozta, s fizetésüket e szerint kapták ; az inasok Jachin oszlop, a legé-
nyek a Boas oszlopnál, a mesterek a középső kamarában ; három legény 
igen megneheztelt, hogy a mesterekkel nem egyenlő fizetést kapnak, el-
határozták tehát, hogy Hiramtól a mester szót kierőszakolják, és meg-
gyilkolják. Következőleg támadták meg : egyik legény a nyugoti ajtónál, 
a másik a délinél, s midőn a szerencsétlen a keleti ajtónál kiakart mene-
külni, ott a harmadik legény mérte rá a harmadik és halálos csapást." 
(Sarz. 136.1.) Ennél még ábrándszerübb az értesítés Hirám temetése felől. 

tentione8 ; cum alii illecti doctrinis fautorum conciliationis 
arbitrentur, ex humilioribus susceptis operibus animum iam 
ad altiora erigendum esse, convertendumque ad occupanda 
publicorum conventuum subsellia, e quibus consuli valeat 
gravioribus et generalibus Ecclesiae negociis: alii vero me-
mores, se in subsidium coaluisse Ecclesiae, censeant, tenen-
dam sibi esse viain ab ecclesiastica auctoritate designatam, 
et ea provehenda sibi potissimum esse, quae, ipsa suadente 
aut probante, susceperunt, donee eadem auctoritas aliter 
agendum suadeat. Iam vero, cum haec auctoritas nondum 
definiverit, liceat nec ne, et quo pacto, praesertim pro di-
tione Nostra, publicis se ingerere negociis ; probare profecto 
nequimus illorutn consilium, qui sacrae auetoritatis placi-
tum antevertentes, earn potius praeeundain, quam sequen-
dam existimant. 

Quod sane consilium, nunc saltem inopportunum, ea 
etiam de causa displicet, quod non immerito vereamur, ne Sa-
tan se transfiguraverit hoc in casu, in angeluin lucis. E t sane, 
si mentem adiieiatis ad indolem operum a societate vestra 
institutorum, ea spectare videbitis vel ad sanam iuventutis 
institutionem vel ad fovendam religionem in populo, vel ad 
ipsum avertendum ab insidiis errorum, vel ad servandos 
christianae eius educationi levitas a militari conscriptione 
redemptos, vel ad explicanda tuendaque Ecclesiae et huius 
Apostolicae Sedis iura, vel ad occurrendum necessitatibus 
cultus, sacrorumque ministrorum, vel ad alia, quae fidem 
confirmare, caritatem incendere, promovere pietatem, virtu-
tes alere, submovere pericula et animum addere valeant in 
adversis. Salutare autem hoc consilium a paucis initum et 
ad pauca propterea porrectum opera, adeo placuisse Deo 
experimini, ut Ecclesia benedicente, brevi foecundatum et 
novis semper auetum accessionibus, totam brevi pervaserit 
Europam et exteras quoque regiones, in amplissimum reli-
giosae rei et animarum emolumentum, variasque illas socie-
tates excitaverit, quae spiritum catholicum tam belle refe-
runt, unitatemque religiosam in populis tam valide confir-
mant. Haec certe arridere nequibant Christi et humani ge-
neris hosti, qui coeptis idcirco huiusmodi consociationum 
tot ubique difficultates obvertit, earumque sodales calum-
niis, insectationibus, contumeliis lacessivit. 

Cum tarnen per haec omnia constantiam earum et ve-
stram nec labefactare posset nec commovere, iam in lucis 
angelum conversus, schismata inter vos serit, ut vires divi-
dat, altiusque proponit bonum, ut ab eo, quod agitis, rece-
datis. Quod sane suppositiciuin bonum, nec obvium, nec 
certum facile existimabitis, si illi mentem serio adiieiatis. 
Omnium quotidie versantur ob oculos publicarum electi-
onum exitus et acta publicorum coetuum apud exteras na-
tiones. E prioribus autem diseimus, perditos ut plurimuni 
honestis praeferri ; et ex alteris, licet catholici praestantes 
magnaeque apud populos auetoritatis, iustitiae causam 
egregie tueantur, passim sanciri leges Ecclesiae adeo infen-
sas, ut, si ipsa divinum opus non esset, subvertenda plane 
videretur. Certae igitur utilitati incerta praeponitur, et eo 
magis aneeps, quod non cum errore mentium sit confligen-
dum, sed cum hostili plerorumque sufFragatorum voluntate, 
religionis odio succensa. Ceterum, obsequium sacrae aueto-
ritati debitum omnino postulat, ut laicae consociationes non 
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illám in suam sententiam trahere nitantur, sed ut ipsius 
monita sequi studeant, ne a tuta recti sémita deflectant. 

Nemini vero probabitur, quod, obtentu nobilioris fru-
ctus, ea, uti vilia, desereantur opera quae in verum anima-
rum bonum invecta, multos ab errore revocarunt, multos 
servarunt, arctioribusque vinculis unitatis obstrinxerunt 
populos ; et quae Christi sanctorumque exemplo nituntur, 
qui pro spiritual! hoininum salute animam ponere non du-
bitarunt. Hortamur itaque vos universos, ut decipi non si-
natis a pseudosapientum consiliis, fir mi que perseveretis in 
proposito vestro, et curetis, ut schismata non sint in vobis ; 
sitis autem omnes perfecti in eodem sensu et in eadem sen-
tentia. Deus pacis et caritatis vobis adsit gratia sua, ve-
stramque concordiam et unanimitatem restituât et confir-
met in suam gloriam, Ecclesiae provectum, et veram fide-
lium utilitatem. Ac interim favoris eius auspex sit vobis 
apostolica benedictio, quam paternae nostrae benevolentias 
testem vobis singulis, Dilecti Filii, totique, cui praeestis, ca-
tholicae consociationi peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petruin die 29 Januarii anno 
1877. Pontificatus Nostri anno trigesimoprimo. 

PIUS PP. IX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 13. M i t j e l e n t e z ? A ,Pesti Napló' 

február 7-ről a következő tudósítást hozza: „Az ágostai hit-
felekezet főkonventjéből kiküldött bizottság tárgyalás alá 
vette a gymnasiumok- és reáliskolákról szóló törvényjavas-
latot, illetőleg az albizottságnak erre vonatkozó jelentését. 
Az ülésen Zsedényi Ede elnökölt. Az albizottság azon in-
dítványt terjesztette elő, hogy a felekezeti iskolák (termé-
szetesen a protestánsok) ne soroztassanak, mint ezt a tör-
vényjavaslat teszi, a községek és törvényhatóságok, vala-
mint a társulatok és magánosok által fentartott iskolákkal 
egy categoriába, s ebből folyólag ne oly mérvben alkalmaz-
tassák a felekezeti iskolákra a kormányi felügyelet és annak 
következményei, mint a többi tanintézetre. A protestáns 
felekezeti iskolák — és ez a java — mint a jelentés hang-
súlyozza, nem is igénylik az állam részéről a többi iskolák-
nál nélkülözhetetlen felügyeletet, mert a protestáns iskolák 
szabadelvű és nemzeti iránylatát a közvélemény és a tör-
vényhozás folyton elismerte és méltányolta. A bizottság 
magáévá tette az albizottság javaslatát s e szerint szöve-
gezte a törvényjavaslatot, mely a képviselőkkel közöltetni 
határoztatott ." 

Mint ez a fentebbiekből kitűnik, a lutheránusokat a 
politikai zűrzavar nem akadályozta meg, hogy saját fele-
kezeti iskoláik ügyeinek függetlenségéről gondoskodjanak, 
amennyiben el akarják hárítani maguktól a kormányi fel-
ügyeletet, — hogy miért? azt most nem akarjuk feszegetni, 
s ha csak is e függetlenség biztosítása határoztatott volna OD o 
el, bizonyára nem vettünk volna magunk fáradságot, hogy 
ez ügyhöz hozzá szóljunk, amennyiben már nem egyszer el-
mondtuk e feletti nézetünket, arni nem más, mint a tökéletes 
jogegyenlőség, t. i. ha a kath. iskolák kormányi felügyelet 
alá helyeztetnek, akkor követeljük, hogy ugyanez történjék 
a protestáns iskolákkal, ellenben, ha ezek függetlenittetnek 
a kormányi felügyelettől, ugyanazon kedvezmény nyújtas-

sák a katholikus iskoláknak, annyival is inkább, mert a pro-
testáns felekezet hazánkban ma már nem az, ami volt a sok-
szor hivatolt békekötések alkalmával. 

Más az, ami ma bennünket felszólalásra késztet, ami 
a fentebbi határozatban benn foglaltatik. A t. konvent nem 
elégszik meg avval, hogy saját felekezeti iskoláinak függet-
lenségéről gondoskodjék, hanem ősi szokás szerint, ámbár 
fedve vádolja a többi, tehát bizonyára a kath. iskolákat is. 
Vagy minek, ha nem vádnak vegyük, a mit a jelentés hang-
súlyoz, hogy „a protestáns felekezeti iskolák nem is igény-
lik az állam részéről a többi iskolánál nélkülözhetlen fel-
ügyeletet, mert a protestáns iskolák szabadelvű és nemzeti 
iránylatát a közvélemény és a törvényhozás folyton elis-
merte és méltányolta." Mit akarnak e szavak mást jelen-
teni, mint, hogy a katholikus iskolák igénylik az állami fel-
ügyeletet, mert azok nem nemzeti irányúak, és nem oly ér-
telemben szabadelvűek mint a mieink ? A t. konvent nem 
vette észre, ugy látszik, hogy függetlenségi törekvése és ez 
utóbbi vádja közt, melyet saját érdekében akar kizsákmá-
nyolni, mily ellenmondás rejlik. Ha azok a protestáns isko-
lák t. i. oly nagyon szabadelvűek és nemzetiek, mint állít-
tatik, miért félnek akkor annyira az állami felügyelettől ? 
talán ez esetben a mi szerény nézetünk szerint épen érde-
kükben állana a prot. iskoláknak, hogy a kormány meggyő-
ződjék az ő nemzeti irányukról, és még dicsérő diplomát is 
adjon. De, hogy visszatérjünk az emiitett vádra, mely az idé-
zett szakban foglaltatik, tiltakozunk ez ellen annyi nagy ha-
zafi nevében, kik a nemzet körül halhatatlan érdemeket sze-
reztek maguknak, ,ámbár ' mindannyian kath. iskolákban 
nyerték neveltetésüket. Ha nem tapasztaltuk volna már 
számtalanszor, hogy a gyűlölet mind az iránt, a mi csak 
a katholicismussal a legtávolabbi összeköttetésben van, 
elhomályosítja a belátást különben tekintélyes prot. férfiak-
nál is, ugy csudálkoznánk a felett, hogy Zsedényi ur mikép 
engedte meg a fentebbi passust betétetni ajelentésbe akkor, 
mikor azt legjobban épen ő czáfolhatta volna meg. Zsedé-
nyi ismeretsége bizonyára nem csak azokra szorítkozik, kik 
valaha protestáns iskolát láttak, hanem kiterjed olyanokra 
is, kik katholikus iskolába jártak, hogy többet ne említsünk, 
legalább azokra, kik a múltban és jelenben országgyűlési 
képviselők, és képes lenne Zsedényi ezeknek nemzeti érzü-
letét tagadni ? Alig hiszszük ! Miért akarják tehát mégis a 
nemzeti érzületet a maguk részére monopolizálni ? miért tün-
tetik fel a katholikns iskolákat ugy, mintha ezek nemzeti 
szellemben csak azon esetben tanítanának, ha a kormány 
veszeje alatt vannak ? Igen, kérdezzük, mit akar ez jelen-
teni, ha nem azt, hogy a katholikusok iránt gyűlöletet akar-
nak az atyafiak minden áron kelteni? De kérdezzük ez 
esetben, hogy minő nemzeti érzület lehet azoknak iskolái-
ban, hol a felekezet hivatalos testülete ily indirect vádat 
enged meg magának a katholicismus, tehát a nemzet több-
sége ellen ? Ez a vád valóságos arczulcsapása annak az állí-
tólagos nemzeti érzületnek ; mert lehetetlen, hogy más 
szellem szerepeljen a felekezet iskoláiban és más a felekezet 
hivatalos beadványaiban, ha csak valaki azt nem akarná 
állítani, hogy a nemzeti érzület épen a katholicismus elleni 
gyűlölet szitásában áll, a mi közös ugy az iskolában, mint a 
hivatalos okmányokban. Nem, én nem tudom azt elhinni, 
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hogy higgadt pillanatban- be nem látnák maguk a protes-
tánsok is, hogy gyakran mily igazságtalanok irányunkban ; 
de ennek, habár a Gondviselés megengedte is, hogy egy sze-
rencsétlen ember tévedése következtében hittanilag egy-
mástól külön váltan éljünk, az a következménye is volna, 
hogy hagyjanak fel már egyszer történetileg igazolhatlan 
vádjaikkal ellenünk. De hát mikor lesz ez ? vagy lesz-e ez 
egyáltalában valaha? A 

Xny OK ár a f j ft. H o g y a n l e h e t n e a b a j o n se -
g í t e n i ? E kérdés annyira fontos, hogy bárhová forduljunk, 
mindenütt ennek nyomára akadunk. Fordul junk be egy csa-
ládhoz, ott daczos viszonyt látunk a szülők s gyermekek 
közt. Lépjünk egy gazda vagy földesúr házába, mennyi 
baj van ott, cseléd és napszámossal. Tér jünk be az isko-
lákba, kivált a közösökbe, nagyon ritkán akadunk igazi er-
kölcsös fegyelemre. Szóval, bár merre fordulunk, mindenütt 
akadunk megszámlálhatatlan bajokra. 

Hogyan lehetne ezeken a bajokon segiteni? 
Nem vagyok ugyan valami országos bölcs, a ki, mint 

ilyen, bölcseségemet fitogtatnám, hanem hazám iránti szere-
tetből, szeretném csekély egyéni véleményemet napvilágra 
hozni s azt hontársaimmal s a honatyákkal közleni, de egy-
szersmint őket arra fölszólítani, miszerint kiki, tehetsége- s 
hivatásához képest, fölkelvén a szerencsétlen álomból, mun-
kálkodjék uj erővel ez uj évben ezen általános baj eltávo-
lításán. Hogyan ? Er re nézve csekély egyéni véleményem 
a következő : 

Mindenek előtt a baj forrását kell megtalálni, a me-
lyet megtalálván, könnyű lesz majd raj ta segiteni. 

Szerintem ezen általános baj nem egyéb, mint isteni 
büntetés szegény édes hazánkra nézve, a mely büntetés még 
nincs egész teljében reánk kiöntve, hanem még csak kezdő-
dik. Miért van azonban reánk ezen büntetés kimérve ? 
Azért, mert elhagytuk a jó Atyát s annak ellenségeihez sze-
gődtünk. Avagy talán nem beszélek igazat? Bebizonyitom. 

Az ó-szövetségben, mig Izrael népe megtartotta a 
Sabaoth nevét és a sabbati napokat, mig tiszteletben tar-
tot ta az Istentől rendelt áldozatokat s az azoknál szolgáló 
papokat, mig mindenben megtartotta Istennek parancsait : 
addig volt erős s szabad ; mert maga az U r Isten harczolt 
mellette ellenségei ellen. A mint azonban megbecstelenitette 
az Urnák szentelt napjait, a mint megszűnt adni a rendelt 
áldozatokat s üldözte az U r papjait : azonnal az ellenségnek 
hatalmába került . Ugyan ez történik mi velünk, a kik a 
valódi izraeliták, azaz Istentől kiválasztott nép vagyunk. 
Mig az Isten s egyháza parancsait szentül teljesítettük, 
addig erősek voltunk s jó dolgunk volt ; minél inkább azon-
ban távozunk el az U r Isten s egyházától, annál inkább ne-
hezedik reánk az U r keze s nehezedni fog mindaddig, mig 
nem térünk hozzája. 

Ha tehát segiteni akarunk az általános bajon, be kell 
vennünk ezen általános gyógyszert, tudniillik : elhagyni a 
bűn ösvényét s visszatérni az erény ösvényére, és pedig nem 
csak ugy propter formám, hanem egész odaadással. 

Mindenek előtt fő gondot fordítsunk a tanuló ifjúságra, 
melyet isteni félelemben neveljünk fel; mert Initium sa-
pientiae timor Domini. Oh hol vannak azon idők, a midőn 
még az iskolás nemzedéket azonnal meg lehetett különböz-

tetni erkölcsisége s jámborsága által minden más rakon-
czátlan egykorú nemiskolás nemzedéktől ? a mikor még a 
deákság mit sem tudott részegség, bujaság, káromkodás s 
öngyilkosságról ? most azonban miről lehet megismerni a 
deákságot ? Arról, hogy inni tud és káromkodni, sőt nem 
ritkán már halljuk, hogyha kiélte magát, egyegy éretlen 
deák — agyon lövi magát, amint ez történt mult évben 
több helyütt. Isten nélkül nincs igazi tudomány, ha mu-
tatkozik is valami tudomány-féle, az valóban pokoli, a mely 
a még jámbor szülőket csak aggodalommal tölti el. 

Hogyan lehetne ezen a bajon segiteni? nem másként, 
mint valódi, szigorú, erkölcsös nevelés által. Hogy az Isten 
nélküli nevelés s tanitás oka az erkölcsi romlottságnak, bi-
zonyságul hozom fel egy nem rég meghalt jogásznak halá-
los ágyán mondott e szavakat : „Jámborul voltam felnevelve 
szüleimtől, de az átkozott társaság, azonkivül az elhanya-
golt vallástanítás, a melyről a felsőbb intézetben mit sem 
hallottam, okai az én hamar de roszul bevégzett életemnek 
s kora halálomnak." 

Raj ta tehát, fogjunk hozzá közös erővel, akik arra hi-
vatva vagyunk, legyen az egyházi vagy világi előljáró, se-
gítsünk e nagy bajon. Sapienti pauca. A mi a szolgacseléde-
ket illeti, hoztak ugyan már elég s jó törvényeket a haza 
atyái, de a legjobb törvényről még eddig szó sincs. A legjobb 
törvény szerintem az lenne, hogy a szolgacseléd tanulja meg-
ismerni az U r Istent, neki szolgálni ső t szeretni, azon Istent, 
akiért kell az elöljáróságnak engedelmeskedni. Ennek oká-
ért szükséges, hogy a szolgacseléd köteles legyen minden 
ünnep- s vasárnapon szent misén s Isten igéje hirdetésén 
jelen lenni, azon kivül a délutáni keresztény hittanitáson is, 
mi azonban vagy csak nagyon ritkán vagy sokaknál soha 
sem történik, a gazdák s" urak lelkiismeretlensége vagy a 
szolgák lanyhasága miatt. 

Uraim ! vegyék figyelembe ezen gondolatot, ne nézze-
nek reá, mint valami ultramontán ijesztőre, hanem józanul 
Ítéljenek felette, s meggyőződnek annak szükségéről. Ha a 
szolga nem tiszteli az U r Istent, annál kevésbbé fogja tisz-
telni gazdáját. H a a szolga lelkiismeretlen Istene iránt, an-
nál lelkiismeretlenebb lesz gazdája iránt. Hol tanulhatja 
meg azonban a szolga megismerni Istenét ? Csakis a templom-
ban. Tehát nem volna-e jó oly törvényt hozni, a mely köte-
lezne minden gazdát küldeni cselédségét, s minden szolgát o o > o 
megjelenni az isteni tiszteleten ? 

A mit a tanuló i f júság- s szolgacselédről mondtam, 
ugyanazt kell mondanom a katonaságról is. Mindaddig, még 
katonáink nem fogják követni a fekete sereg nyomdokait 
erkölcsösségben, nem követhetik azt dicsőségében sem. Mit 
kell azonban most látnunk ? Erről inkább hallgatok. Hogyan 
lehetne azonban ezen a bajon is segiteni? Csak is erkölcsös 
fegyelem s isteni tanbani oktatás által. Mily szép példával 
mennek elő a franczia katonák, akiknek nagy része, egy egész 
sereg, Jézus legszentebb szivének ajánlotta fel magát I Hogy 
mi hasznuk lesz abból ? majd a jövő fogja azt bebizonyí-
tani. Akarunk-e boldogak lenni ez uj évben ? fogjunk hozzá 
s hiszem, hogy segitve lesz a bajon. G. N. 

Konstantinápoly. A k a t h o l i c i s m u s k i l á -
t á s a i az u j r e n d s z e r a l a t t , amennyiben a török po-
litikának különös jelleménél fogva csak a legközelebbi na-
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pókra is előre lehet látni vagy mondani valamit, nem lát-
szanak egészen kedvezőtleneknek ; nem ugyan, mintha a 
török kormány talán eddigi eljárásának igazságtalanságát 
belátva, jobb meggyőződésből tért volna jobb útra, — ilyen 
,gyengeséget' török államférfi nem ismer, hiszen nyugoti 
kollegái sem ismerik azt, hanem mert a kormány belátta, 
hogy a közel lezajlott, s részben még folyamatban levő ese-
ményekben a katholikusok képezék a leginkább megbízható, 
mert meggyőződésből hű elemet. Igaz, hogy ezen legújabb, 
némileg kedvezőnek mondható fordulatnak is Midhat pasa 
volt az intézője, kinek jelleme nem épen olyan, hogy nagy 
bizalmat helyezhetnénk belé, hozzá e napokban még meg 
is bukott, s utódját , Edhem basát, vad töröknek mondják, 
mindazonáltal, tekintve a fentebb mondottakat, már csak 
megvárjuk, váljon lesz-e annyi bátorsága, hogy a biroda-
lom jelenlegi válságos körülményei közt annyira el merné-e 
kedvetleniteni a katholikus elemet, amint kétségenkivül 
történnék, hahogy Midhat rendszerét e tekintetben is meg-
változtatná. 

Midhat ugyanis, legalább külsőleg számos jelét adá 
annak, hogy a keresztény elemet, s tüzetesen a katholiku-
sokat az ujtörök állameszme számára megnyerni akarja. Elis-
merte a syriai katholikusok u j patriarckát, msgr. Sellhot-ot, 
mi annál fontosabb mozzanat, minthogy a syriai katholiku-
sok azok,kiképen most erősen küzdenek a Rómától elszakadni 
készülő, s a schismaticus örményekkel egy húron pendülő 
chald patriareha, msgr. Audu ellen. Nem kevésbbé figye-
lemre méltó az egyesült bolgárok apostoli helyettesének, 
msgr. Isvoroffnak elismerése, kit a római szentszék ugyan 
már több mint év előtt nevezett ki, kit azonban Midhat 
elődje, Mehemed Ruschdi basa semmi áron sem akart elis-
merni ; amint azonban Midhat neveztetett ki nagyvezérré, 
Isvoroff püspök nem csak hogy legott elismertetett, hanem 
a kormány részéről kitüntetésekkel is halmoztatott el, a 
nagyvezér minden felszólitás nélkül ajánló levelet adott neki 
a drinapolyi kormányzóhoz s szóval is arról biztositá őt, 
hogy soha sem fogja tűrni, hogy a szakadár bolgárok a ka-
tholikusokat üldözzék ; mert, tevé hozzá, éltének egyik leg-
hőbb kivánata az, hogy egész Bolgárország a katholikus 
hitre térne. 

Ehhez hasonló eljárást követett Midhát Hassoun pa-
triareha irányában is. Mig Mehemed Ruschdi volt a kor-
mányon, hallani sem akart róla, hogy Hassoun nála tisztel-
kedjék, sőt külügyministerének, Savfet basának, ki e tekin-
tetben az ővétől eltérő nézeteket vallott, határozottan meg-
tiltotta, Hassounnal bárhol s bármi szin alatt találkozni, 
Midhat ellenben, még ugyanazon napon, melyen nagyve-
zérré való kineveztetése történt, üzenetet küldött msgr. 
Hassounhoz, melyben őt másnapra magához kérette. E ta-
lálkozás alkalmával sajnálatát fejezte ki a történtek felett 
és Hassoun elismertetését közeli kilátásba helyezte. Még 
nyiltabban beszélt Savfet basa, ki kereken kimondá, misze-
rint a kupelianisták durván rászedték a kormányt, s hogy 
az állam irányában csakis a katholikus örmények becsülete-
sen viselték magokat, amiért is azoknak üldözése egyike 
volt a legnagyobb hibáknak, melyeket az eddigi török kor-
mányok elkövettek. A kormány nem csak a bolgár, hanem 
a hercegovinai és bosniai katholikusok magatartásából is 

azon tanulságot vonta ki, miszerint a török birodalomnak 
csak egyetlenegy önzetlen barátja van, s az a római pápa, 
mely tapasztalathoz képest ezentúl el is fog járni a római 
katholikusok iránt, 

Ezek voltak Savfet basának szavai, melyeket néhány 
nappal későbben msgre Piavi előtt is ismételt, ki mint a 
szentszéknek Syriába küldött delegatusa, Konstantinápo-
lyon keresztül utaztában kihallgatást kért nála. Savfet igen 
előzékenyen fogadta őt, s a legbarátságosabb biztosításokat 
tette neki, mindazt ismételvén, mit már Hassoun patr iar-
chának is elmondott. Megjegyzendő még, hogy a török al-
kotmány kihirdetésének ünnepélyeire Hassoun patriareha a 
nagyvezérnek egy külön kézirata által hivatott meg, mi 
általános nagy figyelmet gerjesztett. 

M i n t a t. olvasó látja, mindez valami, de egyúttal sem-
misem is. Szép szót legújabban eleget hallhattak a török 
uralom alatti katholikusok, fogják-e a szavakat tettek kö-
vetni, az más kérdés. Azt hiszszük, hogy például, Savfet 
basa őszintén beszélt, midőn azt mondta, hogy a kathol iku-
soknak üldözése nagy hiba volt; de hát, ugy tudjuk, hogy 
az .államférfiak' gyakran elfeledik máskor tett tapasztala-
taikat s szép szót a katkolikusok máskor is hallottak. Ma 
az ,opportunitas' igy beszélteti a török ministereket, ki 
tudja, mit hoz a holnap, főleg, ha igaz, hogy Edhem basá-
nak kormányra jutásáról a porosz befolyás is emelkedő 
ben van — ? ! 

IRODALOM. 
= Sehüeh. ,A lelkipásztorkodás kézikönyve'. 

A 3-ik bővitett, német eredeti után a magyar viszonyokhoz 
alkalmazott második kiadás. Fordítot ták a győri nagyobb 
papnevelde Szent-Imre-egyletének tagjai. Budapest, 1877. 
A „Hunyadi Mátyás" intézet nyomása. I I . kötet. 

E munka első kötete megjelent az 1876-ik év első fe-
lében. A forditók igéretöket nem tudták ugyan teljesen 
beváltani, amennyiben ezen második rész megjelenését a 
multévi október havára helyezték kilátásba, de „ad impos-
sibilia non datur obligatio ;" ezen második kötetben ugyanis 
sokat kellett újra átdolgozni. A mit a ,Religio'-hanl) Sehüeh 
könyvének második magyar kiadásáról mondtunk, az kü-
lönösen áll a második részről. Az átdolgozások és bővitések 
vonatkoznak főképen a sz. mise történelmi fejlődésére, a 
szentelményekre, melyek tárgyalása az előbbi kiadásban 
hiányos volt, és a szertartásokra : ezeket ugyanis, valamint 
az anyakönyvek vezetését a forditók a magyar viszonyokhoz 
alkalmazták. Egyáltalán meg kell vallani, hogy a magyar 
kiadók nem szolgailag forditottak, hanem mindenütt fá ra-
doztak, hogy a munka hazánk viszonyai szerint az iskola és 
élet czéljainak minél jobban megfeleljen. 

Sehüeh kézikönyvének kitűnő jelességére nézve ugyan-
azt kell mondanunk, amit az első rész megismertetésének 
alkalmával állitottunk. Mindamellett bátorkodunk egyne-
hány csekélyebb fontosságú észrevételt tenni. Az 547 lapon 
a sz. mise gyümölcseiről és ezek alkalmazásáról van szó. 
Sehüeh a sz. mise azon gyümölcseit, melyeket a pap mint 
„minister Christi" alkalmaz azokra, kikért a sz. misét be-
mutatja, „fructus specialis"-nak is mondja; de ezen elneve-

») v. ö. ,Religio' 1876. I. 37. sz. 
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zés kevésbbé megfelelő, mert azon hívek is, kik a sz. misén 
jelen vannak, vagy abban szolgálatot tesznek, „fructus spe-
ciál isában részesülnek; sokkal czélszerübb, az applicatio 
gyümölcsét egyedül „fructus ministerialis"-nak nevezni, 
mert ez legjobban fejezi ki ezen gyümölcs benső természe-
tét. Ugyanazon lapon az 1858-iki esztergomi tartomány-
zsinat nyomán mondatik, hogy azokért, kik az anyaszent-
egyház kebelén kivül vannak, tehát azokért, kik nem ker. 
katholikusok, nem szabad misézni. Ezen nehéz kérdés ujabb 
szentszéki határozatok által meg van oldva. Ezek szerint 
nem szabad misézni azokért, kik az egyház kebelén kivül 
elhaltak. Elő, nem-katholikus keresztényekért (eretnekek-
ért) szintén nem szabad misézni, legfelebb akkor szabad, ha 
bizonyos, hogy a megtérés kegyelmeért miséztetni akarnak. 
Ellenben élő hitetlenekért, s kik még nincsenek megke-
resztelve, szabad misézni, „duminodo non adsit scandalum, 
ac nihil in Missa specialiter addatur, et quoad intentionem 
constet, nihil mali aut erroris aut superstitionis in infideli-
bus eleemosynam afferentibus subesse;" a mikor misézni 
szabad, misedijat is szabad elfogadni, amint az illető decre-
tumokból kitűnik, (v. ö. .Religio' 1876. I I , 7. sz.) Ami az 
eretnekekről áll, azt az „excommunicatus toleratus"-ra is 
lehet alkalmazni, tehát helyesen van mondva, hogy ilyenért 
indirecte szabad misézni ; de ilyenkor misedijat is szabad 
elfogadni, ha t. i. az illető megelégszik ezen szándékkal. A 
votivmisék tartásának kötelezettségére nézve nem elég ala-

O o 
pos Schüch ezen állitása: „Ha valaki a „de Beata" misét 
kivánja, ez alatt a szűz Máriáról szóló votivmisét érti, e ki-
fejezés pedig: „missa in honorem B. M. V." csak a mise 
alkalmazását jelenti" (639. 1.); mert a hivek nem igen isme-
rik ezen különbséget és a jegyzetben idézett S. R. C. hatá-
rozatából világos, hogy szabad napon nem elég a napi mise 
alkalmazása annak daczára, hogy a hivek nem kértek „ex-
presse" votivmisét, hanem csak „in honorem alicuius my-
sterii vel Sancti." A 794. lapon a 2) jegyzetben hivatkozás-
sal X I . Incze egyik határozatára az mondatik, hogy az 
apáczáknak a rendkivüli áldozásra a gyóntató atya engedé-
lyén kivül még az elöljáróság engedélye is szükséges. Ugy 
látszik, hogy a gyóntató engedélye is elégséges, mert a S. C. 
Ep. et Reg. 1876-iki jun. 27-én azt határozta, hogy a fő-
nöknő csak azon esetben t i l thatja meg a rendkivüli áldo-
zást, midőn valamely apácza nyilvános, feltűnőbb és súlyo-
sabb hibát követett el, és pedig csak a gyónás elvégzése 
előtt. A 892. lapon a 3. jegyzetben jól mondják a forditók, 
hogy a concubinatus bűnesetében rendesen nem lehet szük-
séges alkalmat felvenni. De minthogv ezen bűneset sok ne-O f O«/ 
hézséget szerezhet, a lelkesznek különösen a betegekkel 
szemközt és a polgári házasság behozatalával még több 
baj t fog okozni, kivánatos lett volna, egynehány gyakorlati 
esetet felhozni, milyenek vannak például Müllernél, theol. 
morális I I I . 353. és 374. lapon. A 978. lapon az van mondva, 
hogy az általános feloldozás (benedictio apostolica in arti-
cuio mortis) különös ok nélkül ugyanazon halál veszély-
ben nem ismételhető, de az 5-dik jegyzetben idézett S. R. 
C. decretuma egészen általánosan mondja, hogy lehet ismé-
telni „in eodem mortis periculo," ámbár az apostoli áldás 
kegyelmében csak egyszer lehet részesülni „sc. in arti-
culo mortis" ; az áldás ismétlése ugyanis azt eszközli, hogy 
a halálos órában annál biztosabban és teljesebben részesül-
hessünk az áldás malaszthatásaiban A temetési szertartás-
nál (986. 1.) az esztergomi rituálé által előirt antiphona sz. 
Mihály tiszteletére azon régi szokásra emlékeztet, mely-
nél fogva Magyarországban a középkori úgynevezett sir-
kápolnák szent Mihály arkangyalnak (Praepositus para-
disi) vannak szentelve. 1. Czobor, ,A középkori egyházi mű-
vészet kézikönyve'. 194. lapon. 

A kitűnő szakavatottsággal irt munkát gazdag tar-

talma és alapos tárgyalásánál fogva a lelkészkedő papság, 
kiváló figyelmébe ajánljuk, és kívánjuk, hogy papneveidei 
tanintézeteinkben minél szélesebb körben tankönyvül el-
fogadtassék. - j -

VEGYESEK. 
4- Köszönet-nyilvánítás. Alulírott gymnasiuini igaz-

gató köszönetet mondok mindazon szives jóakaró uraknak, 
kik a trsztenai kir. kath. gymnasiuini if júság díszes zászló-
jának megszerezhetéséhez hozzájárul tak; első sorban ft. 
Trautwein János oltár-egyleti elnök urnák, ki a budapesti 
oltár-egyletnél a zászló készitését közvetitette, — továbbá 
főtiszt. Sartoris Ferenez, szatmáregyház-megyei áldozárnak 
200 ; a Megváltóról nevezett, sz. Ferenczrendüek tartományi 
főnökének 100 ; — Hetyei Samu esztergomegyház-megyei 
áldozárnak 50 ; a szent Ferenczrendüek alsó-sebesi zárda-
főnökségének 40 ; ft. Novotny György tresztenai kir. kath. 
gymnasiumi hittanár 40 ; ng. Várzely Máté cz. kanonok s 
a trsztenai gymnasiuini püspöki hitbiztosának 20 ; ft. Szabó 
Szilárd, zalobinói lelkész urnák 20 ; ft. Terlanday Gergely, 
szakolczai kir. kath. gymnasiumi hittanárnak 10 ; ft. Ritter 
Ferenez eperjesi főelemi tanitónak 10 ; ft. Gürtler Ernő 
zsolnai kir. kath. gymnasiumi igazgatónak 5 e czélra mon-
dott sz. misékért. „A mit az ifjúságért teszünk, az szeretett 
hazánk javára válik" — ezen öntudat jutalmazza ifjúsá-
gunk jótevőit. Trsztenán 1877. feb. 7. Csáka Károly. 

= Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-
Varadiensis L. pro anni Dni 1877. Ordinarius: Excellentis-
simus, Illustrissimus ac Reverendissiinus Dominus, Dominus 
Stephanas Lipovniczky de eadem Lipovnok, miseratione di-
vina Episcopus Magno-Varadiensis Latinorum, S. C. et A. 
R. Maj. act. int. Consiliarius, I I . OO. S. Sepulchri hieros. 
Magnae Crucis et S. Stephani, Reg. Hung. Eques, Ord. 
teutonici cruce Mariana decoratus ; in serie epporum 76. 

A megye 4 fő- s 11 alesperesi kerületre van osztva s 
63 plébániát és 4 lelkészi állomást foglal magában, melyek-
hez összesen 670 leányközség tartozik ; a megyei papság lét-
száma 120, a megye területén tartózkodó mindkét nembeli 
szerzeteseké 85; kanonok van 16, szentszéki ülnök 33; a 
plébániák közül van 58 tiszta magyar, 4 magyar-tót, 3 ma-
gyar-német s 2 m.-n.-t. A megye területén összesen 900559 
lélek lakik, ezek közül 100559 latin-sz. s 143116 gör.-sz. 
katholikus. 

— Deák Ferenez emlékszobrára a hivatalos lap leg-
ujabbi kimutatása szerint adakoztak : Nmlgu dr. Haynald 
Lajos, kalocsai érsek 1000 ftot, dr. Samassa József ő exája 
egri érsek 500 ftot, nmlgu Lipovniczky István nagyváradi 
1. sz. püspök ur ő exja 400 ftot, Graeffel János, nagyszom-
bati gymn. igazgató gyűjtés utján 108 ftot 2 4 k r t ; a f t . 
nagyváradi lat. szert, káptalan, az egri főkáptalan s a jász-
óvári prem. prépostság 100—100 ftot. 

— A porosz kultusininister legújabban a paderborni 
megye valamennyi papjait az elemi tanodákban adandó val-
lástanitástól elt i l totta; ezzel válaszol ugyané megye lel-
készkedő papságának egyik feliratára, melyben ez ő exjá-
nak kegyes figyelmét a jelenlegi helyzet vészes következ-
ményeire felhivni bátorkodott. 

— A bergamói püspök nem régen igen érdekes, sőt 
nagybecsű ajándékot tet t ő szentségének : aquinói sz. Ta-
más „Summa contra g entes " czimü munkájának, valamint 
Izaiás és Boëtius feletti értekezéseinek eredeti kéziratát. 
Ezen autographok egy bergamói ügyvédnek birtokában 
voltak, kinek örököseitől az ugyanottani Circolo della gio-
ventù catt. 1000 lirán megvette. Ucelli, a Tamás-féle iroda-
lomban egyike a legnagyobb tekintélyeknek, nem csak a 
kéziratok eredetiségét constatálta, hanem a Summa contra 
gentcs hiányzó czimlevelét is felfedezte Nápolyban. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. De Missa celebranda et Euehnristia sumenda sat. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — Jézus 
gyermekkorának .története. — Egybázi tudósitások :j Pest. Orthodoxia és liberalismus a hazai protestantismusban. Pest. 

Protestáns ,Inquisitio' Magyarországon. Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

Ad Mssam celebrandam et Eucharistiam sumendam 
rite dispositos ac praeparatos accedere oportet. 

(Folytatás.) 

Quae cum ita sint, Missae Sacrifieium oblaturi, 
aut communicaturi „conscientiam nostram, ut ver-
bis utar Catechismi Roinani') scrutari diligenter 
debemus, ne forte exitiali aliquo peccato contami-
nati simus, cuius poenitere necesse sit; ut prius 
contritionis et confessionis medicamento illud elu-
atur. Definitum est enim a S. Tridentina Synodo, 
nemini licere, quem mortalis peccati conscientia 
stimulet, si sacerdotis facultas data sit, antequam 
se sacramentali confessione purgavit, quamtumvis 
sibi contritus esse videatur, sacram Eucharistiam 
accipere." Decretum S. Concilii, quod Catechismus 
hoc in loco respicit, in capite harum pastoralium 
litterarum legitur, quod obligationem confitendi 
peccata ante sacram communionem inculcat Chri-
stianis omnibus, expresse autem omnibus, quin 
etiam iis Sacerdotibus, quibus, ut loquitur S. Con-
cilium, ex officio incubuerit celebrare. Haec autem 
peccata confitendi obligatio, omnibus communicare 
vel Missam celebrare volentibus imposita, non hu-
mana vel ecclesiastica aut apostolica solummodo, 
sed divina est. Docet hoc S. Paulus ad Corinthios 
scribens : „Ego enim accepi a Domino, quod et tra-
didi vobis." Quae verba ad omnia subsequentia 
circa Eucharistiae cultum praecepta ab Apostolo 
inculcata, ac iccirco etiam ad illud procul dubio 
pertinent, quod his verbis proponitur: „probet au-
tem se ipsum homo, et sic de pane illo edat, et de 
calice bibat. Qui enim manducat et bibit indigne, 
iudicium sibi manducat et bibit, non diiudicans 
Corpus Domini." Verbis enim his Apostolus incul-

De Eucharist . Sacram. 

cat probationem ad Eucharistiam necessariam ac 
sufficientem; nulla autem alia sufficit, —praeter 
earn, quae in confessione fit. Consonant SS. Patres, 
ex quibus duos audivisse reliquorum loco suffece-
rit: S. Cyprianum et S. Leonem M. Prior seribit2) : 
„Ilii contra Evangelii legem, contra vestram quo-
que honorificam petitionem, ante actam poeniten-
tiam, ante exomologesin gravissimi atque extremi 
delicti factam, ante manum ab episcopo et clero in 
poenitentiam impositam, offerre lapsis pacem et 
Eucharistiam dare, idest sanctum Domini Corpus 
profanare audent, cum scriptum sit: Qui ederit 
panem et biberit calicem Domini indigne, reus erit 
Corporis et Sanguinis Domini." Quod autem haec 
peccata confitendi obligatio ante Eucharistiae sum-
ptionem nonenormium dumtaxat delictorum, quale 
est apostasia a fide, reos manserit, ex eodem S. Cy-
priano discimus, in alia enim epistola3) haec pro-
fért: „Audio tarnen quosdam de presbyteris nec 
Evangelii memores, nec quid ad nos Martyres scri-
pserint cogitantes, iam cum lapsis communicare 
coepisse, et offerre pro illis, et eucharistiam dare, 
quando oporteat ad haec per ordinem venire. Nam 
cum in minoribus delictis, quae non in Dominum 
committuntur, poenitentia agatur iusto tempore, et 
exomologesis fiat, nec ad communicationem venire 
quis possit, nisi prius illi ab episcopo et clero ma-
nus fuerit imposita; quanto magis in his gravissi-
inis et extremis delictis caute omnia et modeste se-
cundum disciplinam Domini observari oportet?" 
Posterior autem, sive S. Leo M., mentem suam ita 
explicat4): „Mediator, inquit, Dei et hominum ho-
mo Christus Jesus hanc praepositis Ecclesiae tradi-
dit potestatem, ut et confitentibus actionem poeni-
tentiae darent, et eosdem salutaribus satisfactioni-

2) epist. 11. 3) 12. ' ) ep. 91. ad Theodor. Forojul . 
14 
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bus purgatos, ad communionein sacramentorum per 
ianuam reconciliationis admitterent." Eamdem ve-
ritatem docet ac definivit S. Tridentina Synodus in 
decreto ac canone iam citatis. Patres enim Synodi 
obligationis non afferunt ecclesiasticam consuetu-
dinem tamquam radicem, sed tamquam signum 
obligationis, dum dicunt, earn consuetudinem de-
clarare, quod adsit obligatio praeviae confessionis. 
Quam obligationem qui negant, eos anathemati sub-
iacere idem Concilium declaravit. ,,-Addere possu-
mus, observât De Lugo5) non levem coniecturam ex 
eo, quod nunquam usque adhuc Ecclesia, aut Sum-
mus Pontifex in eiusmodi praecepto dispensaverit, 
sicut dispensatum est aliquando in aliis praeceptis 
ecclesiasticis : nam in praecepto ieiunii naturalis, ad 
cominunionem praerequisiti scimus, cum aliquo 
dispensatum fuisse in aliquo casu : — — in prae-
cepto tamen confessionis praeviae in iis circumstan-
tiis, in quibus praeceptum obligat, nunquam di-
spensatio concessa, immo nec petita, aut obtenta 
fuit." Ratio autem huius obligationis imponendae 
fuit, quia quamvis per contritionem caritate per. 
fectam remissio peccati mortalis obtineri possit, et 
obtineatur extra Sacramentum Poenitentiae ; tamen 
cum perfecta contritio" difficilis sit, minusque certa 
et nota earn elicienti, iure praecipi potuit, et ab 
Ecclesia etiam semper observatum est, ut medium 
confessionis, quod certius est, adhiberetur ab iis, 
etiam imo vel maxime Sacerdotibus, qui Euchari-
stiam sumpturi, aut Missam celebraturi erant pro-
pter tanti Sacramenti reverentiam, quod non solum 
habet vim significandi et efficiendi gratiam sancti-
ficantem, sed etiam ipsum gratiae sanctificantis et 
omnis sanctitatis fontem ac auctorem Jesum Chri-
stum realiter in se continet. 

Nunquam-ne ergo licet Missam celebrare Sa-
cerdoti, peccati mortalis sibi conscio, non praemissa 
confessione ? Certum est posse aliquando id fieri, 
praemissa tamen contritione, ut constat ex adducto 
iam decreto S. Concilii Tridentini6), ubi proposita 
necessitate praemittendae sacramentalis peccato-
rum confessionis, subditur : „modo non desit illis 
copia confessoris. Quodsi necessitate urgente sa-
cerdos absque praevia confessione celebraverit, 
quamprimum confiteatur" et .Can. 11. declarat : 
„illis, quos conscientia peccati mortalis gravat, 
quantumcumque etiam se contritos existiment, ha-
bita copia confessoris, necessario praemittendam 

5) Disput, scholast. et morales t. 4. disp. 14. sect. 4. — 
6) Sess. X I I I . cap. 7. 

esse confessionem sacramentalem." Non est relaxa-
tio divini praecepti, sed declaratio dumtaxat per 
epikeiam facta a S. Synodo, posse dari casum, in 
quo praeceptum praemittendae confessionis sum-
ptioni Eucharistiae non stringit, dummodo tamen 
hae duae ab ipso Concilio indicatae ac requisitae 
conditiones adsint: videlicet a) ut non sit copia 
Confessarii, et b) ut subversetur necessitas cele-
brandi, seu communicandi. Dantur plures casus, in 
quibus deesse censetur copia Confessarii : primo, si 
nullus praesens adsit Sacerdos ; secundo, si ita di-
stet, ut propter corporis imbecillitatem, vel aëris 
intemperiem, vel exundationes, pluvias, aut nives 
ad ilium accedere nequeat. Ilia autem distantia di-
citur sufficiens, quae attentis circumstantiis perso-
nae, complexionis, aetatis, loci et temporis, reddit 
iudicio prudentum, accessum moraliter impossibi-
lem. Certe Sacerdos aut iuvenis aut robustus vir, 
itineribusque assuetus, parum incommodi patitur, si 
duarum vel trium horarum iter perficere debeat, 
cum e contrario hoc iter Sacerdoti imbecillo aut 
seni grave esset incommodum, et moraliter ab eo 
peragi nequiret. Tertio: si nullus praesens sit Sa-
cerdos, qui iurisdictionem habeat ; nam deficiente 
iurisdictione Sacramentum Poenitentiae ministrari 
non potest. Minime autem censeri potest carere co-
pia Confessarii ad effectum celebrandi, non prae-
missa Confessione, ille Sacerdos, qui non habet pro-
prium Confessarium, vel alium, cui possit maiori 
cum devotionevel utilius confiteri, sed habet alium, 
a quo potest absolvi, sed cui ipse non vult confiteri, 
ne forte bonum nomen vel existimationem suam 
apud ilium perdat; quia sanctitas et reverentia dé-
bita tanto Sacramento privatae utilitati et commo-
ditati praevalet; nec propter sigillum Confessionis 
deperditur existimatio poenitentis. 

Ut quis possit Missam celebrare, sive accedere 
ad Communionem cum sola contritione, non prae-
missa Confessione praeter et ultra carentiam Con-
fessarii, requiritur etiam copulative necessitas com-
municandi seu celebrandi, eaque gravis, alioquin 
non excusabit ab observantia praecepti divini in 
re tarn gravi. Censetur autem adesse necessitas ce-
lebrandi primo : si vel ipse Sacerdos, vel alter se-
cus moriturus esset sine Viatico ; quia licet non sit 
simpliciter sive absolute necessarium, est tamen in 
exitu vitae utilissimuin, in quo insuper urget prae-
ceptum divinum de sumenda Communione. Secundo : 
quando Parochus debet die Dominico vel festo ce-
lebrare, nec potest habere alium, qui eius vices 
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suppléât, idem dicendum de parochi vices gereute. Tertio : 
quando celebratio vel communio omitti non potest sine pe-
riculo infamiae vel gravis scandali. Hoc titulo excusatur 
Sacerdos, qui inchoata iam Missa recordatur alicuius pec-
cati mortalis, quod confessus non fuit, aut in novum idmodi 
peccatum lapsus est. Quamvis autem S. Synodus loquatur 
tantum de Sacerdote, qui conscius peccati mortalis ex ne-
cessitate non praemissa confessione célébrât, dubitari ne-
quit, quin eoden» praecepto a fortiori quidem teneantur ii 
Sacerdotes, qui absque necessitate et habita copia Confes-
8arii non praemissa confessione, ac idcirco sacrilege cele-
brant. Si enim id requirat S. Concilium ab eo, qui necessi-
tate compellente célébrât, ne illam necessitatem incurrat, 
quanto magis ab eo, qui nulla necessitate sacrilege célébrât, 
ne inde consuetudinem sacrilege celebrandi contrahat.7) 

Qui urgente necessitate communicare aut celebrare 
debet, non praemissa Confessione ob defectum Confessarii, 
tenetur 1) praemittere contritionein, quia nemo licite acce-
dere ad Eucharistiam potest, nisi sit in statu gratiae, qui 
vero ab eo, qui reus est peccati mortalis acquiri nequit, nisi 
per sacramentalem Confessionem, aut per contritionem. Te-
netur 2) quamprimum confiteri. „Quod si necessitate urgente 
Sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quampri-
mum confiteatur", verba sunt S. Concilii8), quae verba non 
continere merum consilium, sed verum praeceptum, patet 
ex propositionibus damnatis ab Alexandro YI I . sub die 18. 
Mártii 1666, quarum X X X V I I I . i t a s o n a t : „Mandatuin 
Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum 
peccato mortali confitendi quamprimum, est consilium, non 
praeceptum." Sed quaeritur, qnomodo sint intelligenda 
ilia verba : „quamprimum confiteatur." Censuerunt aliqui, 
Sacerdotem solum teneri ad Confessionem suo tempore, seu 
quando iterum celebrare voluerit. Sed haec sententia reii-
cienda est, qua admissa praeceptum Concilii ad nihil pror-
sus obligaret ; nam iure divino Sacerdos ante aliam cele-
brationem tenetur confiteri, et si differret illam ad sex men-
ses vel ad annum non teneretur prius confiteri ; quod est 
absurdum, quia non confiteretur quamprimum, sed quam 
sero. Quare merito haec sententia aeque damnata est ab 
Alexandro VII . inter propositiones ab ipso damnatas 
X X X I X . et est: „lila particula quamprimum, intelligitur, 
cum Sacerdos suo tempore confitebitur. " Praelaudata igitur 
verba Tridentini ita accipi ac intelligi debent, quod Sacer-
dos, quamprimum potest, teneatur confiteri. Quandoque 
autem poterit statim post Missam, quandoque die sequenti 
iuxta diversitatem locorum, temporum, et copiant Confes-
sariorum. In determinando tempore spectanda sunt finis 
praecepti, sacramenti sanctitas et obedientia débita Eccle-
siae. Illud „quamprimum" non debet intelligi metaphysice, 
sed moraliter, et pati tur aliquam moram temporis ita, ut si 
quis post duos vel très dies confiteretur adhuc censeretur 
confiteri quamprimum. Atque in hac ab omni mortali pec-
cato immunitate, in hac animae munditie ac puritate cardo 
consistit debitae praeparationis ad digne celebrandam Mis-
sam adeo, ut si haec una desit, qualiscunque alia praepara-
tio ac dispositio prorsus nihil opituletur celebranti, nihil 
valeat, aut prosit ad salutem ; scriptum est enim: „quicum-

7) V. Billuart Summa S. Thomae, Par. — 8) 1. c. 

que manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini 
indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini." Haec ani-
mi puritas et mundities ilia est nuptialis vestis, qua indu-
tum esse oportet eos, qui ad coenam nuptiarum Agni ve-
niunt, nisi velint audire haec Regis aeterni, nuptias filio suo 
parantis verba : „Amice, quomodo hue intrasti, non habens 
vestem nuptialem?" et item haec plena formidinis: „ligatis 
manibus et pedibus eius mittite eum in tenebras exteriores : 
ibi erit fletus et stridor dentium."9) (Folyt, köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Eddig terjed a „Bauhütte" értesítése az úgynevezett 
svéd rendszerű, berlini országos nagypáholy skót foka felől. 
Ide járul még néhány jegyzet a berlini „Három világgolyó-
hoz" czimzétt nagy nemzeti anyapáholy jelenlegi skót foka 
felől. Ugy hiszem, e megjegyzéseket legnagyobb részt kö-
zölhetjük : 

„A „Három világgolyó" rendszere után — igy monda-
tik tovább, a skót templom Ezraszellemi templomát tünteti 
fel, mint intőjelt, hogy Istent lélek, és igazságban kell 
imádni. Zorobabelnek ezen Ezra által szellemitett temploma 
egyúttal ábrázolja a természet mindent befogadó templo-
mát, melyben Jehova trónol, ugyszinte Isten templomát az 
emberi kebelben, s magában rejti Isten kinyilatkoztatott 
igéjét; jelvényül a jeruzsálemi templom vétetett, de a szentély 
függönye nyitva van. Midőn Jézus életét a kereszten kile-
helte, a templom kárpi t ja végig szétrepedt, annak jeléül, 
hogy a régi szövetség Isten és az emberek közt megszakadt 
s uj köttetett a mi Urunk és Mesterünk által. Hogy a skót 
mestereknek küzdeniök kell, erre inti őket a felvételnél való 
kézkötés és mosás; erre emlékeztet az oroszlánköröm, erre 
a názárethi képe. Az emberek legnemesebbje, Isten képmása 
földre súj tatot t s a halál kötelékeinek átadatot t ; a sirból 
kell uj életre kelni. Hogy a skótok embertársaikat az élet 
minden körülményei közt segitsék. miszerint e sirból kibon-
takozzanak, tanúsítja e szertartási kérdés: „Hova mennek a 
skót mesterek, ha a páholyt elhagyják ?" —Válasz : „Ahova 
őket a kötelem újra vezérli, azt sem kérdezvén, mily világtáj 
legyen az ; ők a nyert tanitást mindenre iparkodnak felhasz-
nálni, s mindenkire hasznossá tenni." Midőn János Jézust 
meglátta, igy szólt: íme az Isten báránya, ki elveszi e világ 
bűneit, tanítványai közül ketten, köztük András, e beszéd 
folytán áttértek a nagyobb mesterhez, és követték Jézust . 
A skót mesterek is, kiknek fővezetőjük András, Jézusban 
felismerik legfőbb uruk és mesterüket, s nála keresnek vilá-
gosságot, szabadságot és örök életet." 

Ehez a ,Bauhütte' a következő megjegyzést csatolja: 
„E közleményhez azon óhajunkat füzzük, hogy kedves porosz 
testvéreink, a helyett, hogy pénzüket a főfok molochjának 
áldozzák, jobbra forditanák, s azon lennének, hogy kezeiket 
még jobban meg ne köttessék, mint a hogy már meg vannak 
kötve. Az ünnepélyesség és az erőltetett komolyság, mely-
lyel a felső fokra való felavatás teljesíttetik, egy gondolkodó 
testvért sem csalhat meg, mert csak az alak uj, de u j lénye-
ges tartalmat nem foglal magában. Egyesek a felső fokú 
csalódásoktól igen könnyen megszabadulnak, a tömeg azon-
ban híven benne marad. Igen természetes ; mert : „az én-ünket 

9) Matth. 22,12,13. 
1 4 * 
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illető fonákságok annál hamarabb szemeink elé tűnnek." 
H a birunk elég erővel e felfedezést hasznunkra hajtani, ugy 
el fogjuk kerülni, hogy mások előtt legalább megvetett, vagy 
nevetségesnek ne tűnjünk fel. Egészen más az, ha egy egész, 
hozzá még baráti kötelék által összefűzött társaság éli ma-
gát bele egy ily őrülésbe. Ha birna is egyes jobb ismeret-
tel, de vagy nem merészel reformátorként fellépni — de ha ezt 
mégis megteszi, a nagy tömeg, mely ez ismeretre el nem ju -
tott, leszavazza ; — vagy mások képességeiben bizva azt 
gondolja : mit ezek tesznek jónak kell lenni, vagy szégyenli 
magát, s azon tudatban keres megnyugtatást, hogy a többi-
vel hasonló álutakon halad." 

„Ezen franczia és német páholyok és testvérek a fő-
fok ellenében meglelték a valódi ösvényt, mely szabadon és 
elvileg magában tartalmazza az előléptetést. Oda kell töre-
kedni, hogy egy páholy részére becsületbeli dolog legyen, 
ha testvérei közül egy sem tagja a főfoknak ; hogy a belé-
pés általában roszaltassék, hogy a kőmüvesség szervezeté-
ben az ne felsőbb hanem alacsonyabb fok gyanánt tekintes-
sék, hogy abban ne felvilágosítást, hanem a szabadkőmű-
vesség lényeges öntudatának, zavarát lássák." Eddig a 
„Bauhütte". A skót és főfokróli e birálathoz nekünk semmi 
toldani valónk sincs. (Folytatjuk.) 

Jézus gyermekkorának története.*) 
A ki tudja, mily borzasztó torzképpé alakult az egy-

házellenes tudomány kezei közt Krisztus Urunk földi éle-
tének története, az csak örülhet, valahányszor egyegy hivő 
tudós arra vállalkozik, hogy a világtörténelem eme legfon-
tosabb korszakának, a mennyire emberileg lehetséges, hű 
képét állítsa elénk. Legújabban két kitűnő katholikus toll 
tevé ezt, alig két éve Schegg, müncheni, s tavai Grimm, 
würzburgi tanár. Schegg munkája hű tükre szerzőjének, 
kinek tudományával, a felvett tárgy iránti kegyeletével és — 
ha szabad e szóval élnünk, anélkül hogy ezáltal érdeméből 
csak egy cseppet is levonni akarnánk, mert utóvégre is csak 
azon teljes odaadásról tanúskodik, melylyel tárgyába bele-
mélyedni szokott, — kinek, mondjuk, kegyeletes phantasiá-
jával az előttünk fekvő két kötetnek minden egyes lapján 
örömest találkozunk. Grimm azonban nagyobb, terjedelinesb, 
részletezőbb munkára látszik készülni; mert 'ót kötetet igér, 
melyeknek előttünk fekvő elseje, mint „Jézus gyermekkorá-
nak története" magában véve befejezett művet képez. 

A Megváltó földi életének részletes rajzát hoszabb 
bevezetés előzi meg (1—48 1.), mely az ószövetségi kinyilat-
koztatás fejlődéséről s e fejlődés egyes mozzanatairól érte-
kezik, hogy ekként a vezérfonalt tüntesse fel, az irányt és 
a modort, mely szerint a megváltás műve, kezdve a paradi-
csom- s az első bűntől, az évezredeken keresztül készült, 
haladt s végre ténynyé érlelődött, midőn Az jött , ki ezen 
ószövetségben annyiszor igérve és jelezve volt. A Megváltó 
gyermekkorának történetét magát szerző 14 fejezetre osztja : 
1) Heródes napjai, 2) Ker. sz. János születésének az an-

*) Rocu H ,Titkok' czimü munkájából. 
*) Geschichte der Kindheit Jesu. Nach den vier Evangelien dar-

gestellt von Dr. J . Grimm, b geistl. Rath und k. o. ö Professor der 
Theol. an dei Univ. Würzburg ; (mint ugyané szerző „Leben Jesu" czimü 
uagyobb művének I. kötete,) Regensburg, New-York és Cincinati 1876, 
Pustet . 

gyal általi előhirdetése, 3) Jézusnak a Szűz általi foganta-
tása, 4) a b. Szűznek látogatása Erzsébetnél, 5) a Kereszte-
lőnek születése, 6) Jézusnak nemzetség-lajstroma, 7) A bo ld . 
Szűznek eljegyzése, 8) Krisztus születése, 9) a pásztorok a 
mezőn és a jászol előtt, 10) a körülmetélés és felajánlás a 
templomban, 11) a napkeleti bölcsek, 12) a futás Egyip-
tomba, 13) a bethlemi kisdedek megöletése, 14) a visszatérés 
Egyiptomból, 15) Jézus mint 12 éves fiu a templomban. 
Ezekhez já ru l még egy csinos digressio a ,Mária'-névről 
(415—432 1.) ugy, hogy már e rövid vázlat is eléggé sej-
teti mennyi szépség és tudomány rejlik emez első kötetben, 
melynek eszmemenetét a következőkben adni szándékozunk, 
s mennyit várhatunk a munkának még hátralevő nagyobb 
részétől is ; — ennyi ez, hogy bizony le kellene fordítanunk 
az egész könyvet ; mert így csak igazságtalanságot kénytele-
nittetünk elkövetni azon mozzanatok ellen, melyeket, ne-
hogy czikkünk túlságosan terjedelmessé váljék, elmellőz-
nünk keli. De csak megkísértjük igy is, az ott előadottak-
nak hű s amennyire lehet összefüggő képét adni. 

1) Midőn a Megváltó született, Izraelnek Palaestinában 
lakó fiai felett Heródes uralkodott, a nem-zsidó, a külföldi. 
S ez valu amaz időknek komoly és szomorú signaturája. A 
kik e fejedelemnek a ,Nagy'-nak melléknevét adták, ép ez ál-
tal mutatták, hogy sem őt magát, sem állását, helyzetét, 
rendeltetését nem ismerték. Igaz, hogy eszes volt és erélyes, 
de dicsvágyó és fényűző is, s összes erejét csak „zabolátlan, 
úgyszólván pokoli önzésének kielégitésére" használta fel, de 
utóvégre is csak önkárára ; mert ama sok szerencsétlenség, 
mely őt, kivált életének vége felé érte, nem egyéb, mint sa-
j á t számtalan gonosz tetteinek természetes gyümölcse, kö-
vetkezménye. Nem volt ő zsidó, hanem idumaeus, tehát azon 
népnek sarjadéka, mely Ezsautól származva, s igy eredet i-
leg a zsidókkal rokon, mindazonáltal kiolthatlan gyűlölet-
tel viseltetett a zsidók iránt. Ezenfelül mint a zsidóknak ki-
rálya csak a rómaiaknak creaturája volt, ki „midőn a sena-
tus neki Judaea koronáját ajándékozta, ezért a hálaáldoza-
tot a Capitoliumon mutatta be." 

Egy idumaeus a rómaiak kegyelme által Dávid trón-
ján, — mily természetellenes, de egyúttal mily szomorúan 
jelentőségteljes egy állapot. Heródes, midőn a régi templo-
mot lebontatá, ujat épittetett helyébe s ennek felavatta-
tása ünnepélyét saját trónraléptének évfordulójára tette át, 
holott koronáját mégis csak a capitolini Jupiternek köszöni 
akarta, „a saját személyén nyugvó átkot azon szentélyre is 
vivé át, melyhez századokon át csak áldás fűződött." De ép 
ezen kegyeletes lelkesedés, melylyel a nép vallásán csün-
gött, kelté az idumaeusnak féltékenységét, minek következ-
ménye lőn, hogy a inakkabaeus-házbeli utolsó főpap csak-
hamar orgyilkosoknak esett áldozatul. E pillanattól fogva 
Aaron papi hivatala játszólaptává válik Heródes kezében, 
még ötször változtatja a főpapot, tetszése és önkénye sze-
rint elűzvén az egyiket, hogy mást tehessen helyébe, jeléül, 
hogy ezen főpapi hivatallal nem Jehova többé, hanem an-
nak legelvetemültebb ellensége rendelkezik, a pogány zsar-
nok. Ez után tizenhárom főpap váltja fel magát azon világ-
történelmileg örökké fontos óráig, melyben Kaiaphas az ő 
Messiását a rómaiaknak szolgáltatja ki, s e tizenhárom közt 
nem volt egy sem, ki méltóságát ne népe gyűlölt elnyomóinak, 
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Jehova ellenségeinek köszönte volna. Igy alacsonyitá le 
Heródes a főpapi méltóságot, de nem kevésbbé magát az 
egész népet is ; mert ő s vészes működése okozá, hogy e nép 
mindinkább elveszté magasztos hivatásának öntudatát, hogy 
a Messiasra irányuló reménykedés egyre hidegebbé, a Mes-
siásróli fogalmak egyre zavartabbakká lőnek, s egy politikai 
messiás torzképévé fajultak, miáltal Izrael „papi jellegét, 
létének alapját s jogczimét" veszté. S mintha mindez még 
nem lett volna elég, magát a földet, e szent földet, mely 
annyi fényes, isteni kinyilatkoztatás szinhelye s szemtanuja 
volt, — még ezt is fertőzteté be az idumaeus gonoszsága. 
Sionon, hol valaha Dávid lakott, emelte királyi várát, mely-
ben bűnteljes életének szomorujátékát le játszá; sűrűen lep-
ték az országot számos vár és váracs, „a római-idumaeus 
uralom biztositására, s hogy a választott nép minden lépten 
nyomon súlyosan s fájdalmasan érezze a bilincseket, melye-
ket hordott" ; époly sűrűen emelkedtek a templomok és 
imolák „azon Caesar tiszteletére, kinek Heródes mindenét 
köszöné",de még a pogány színjátékok s a borzasztó viada-
lok is telepittettek át Jehova főidére, hogy az undokság mér-
téke megteljék Ennyi átok nehezedett Izraelen, midőn 

a Megváltó érkezett, hogy megvivjon vele, ilyen vala a hely -
zet, midőn az újszövetségi történelein kezdetét vette. 

2) A Keresztelőnek, Jézus előhírnökének szülei Za-
charias és Elisabeth. Mindkettő mély jelentőségű név, „Is-
tenmegemlékezett" és: „Esküvel fogadta az Ur." A nevek e 
jelentőségét tekinti maga Zakariás is, midőn dicsénekében 
magasztalja a Mindenhatót, mivelhogy megemlékezett „az 
ő szent szövetségéről, az esküről, melylyel megesküdött 
atyánknak, Áb rahámnak . . . " (Luk. I, 72.) Nem egy közön-
séges, bár jámbor izraelita választatott ki Isten által szent 
F ia előhírnökének atyjává, hanem pap ; mert Aaron utód-
jainak hivatása békéltetőleg közbenjárni Isten és az embe-
rek közt, mely feladatot annál inkább teljesíteni kellett 
akkor, „midőn igazán elérkezett azon kibékülés pillanata, 
melyért a papok századok óta lankadatlanul vért hintettek 
az oltár körül, és illatszereket égettek." 

A jeruzsálemi Moria hegyén, melyen már Áb rahám 
saját édes fiát be akarta mutatni áldozatul Istennek, melyen 
Dávid oltárt, Salamon pedig templomot épített volt, — 
ugyanott állott, mióta a nép a számkivetésből hazatért, az 
Urnák második temploma. Eredetileg igen szerény arányok-
ban emelve, mióta Heródes átépiteté, nagyság és szépség 
tekintetében Salamon magasztos templomával vetélkedett, 
a főépület, a tulajdonképeni templom, márvány- s aranytól 
ragyogott, számos pazarfényü csarnok által környezve. E 
főépületet egy magas közfal két részre osztá : a szentélyre s 
a szentek szentjére. Amott az aranyoltár állott, melyen na-
ponta drága tömjén égettetett el, azon ajtatos érzületek 
jelképeül, melyek minden igazi izi'aelita szivében honoltak, 
vagy legalább kellett, hogy honoljanak, ki ugyan hitt az Ígé-
retekben, melyeket Jehova eskü alatt tett az ő választott 
népének. A szolgálattevő papok közül melyik gyújtsa meg 
a tömjénáldozatot, e felett a sors határozott, s a hagyomány 
azt mondja, hogy nincs rá eset, miszerint ez a kitüntetés 
bárkit is kétszer ért volna életében ; akárhányszor is vett 
részt a sorsvetésben, soha többé nem érte őt a szerencse, e 
legmagasztosabbat elvégezhetni a templomi szolgálatok kö-

zül, mely őt legközelebb hozta Jehovához, a szentek szent-
jének küszöbéhez. 

E megható, Aaron minden utódjának életében el-
enyészhetlen emlékezetű ténykedést végzé Zacharias a szen-
télyben — oda künn az ajtatoskodók sűrű tömege lepte a 
tágas előcsarnokot, — midőn egyszerre, a jóillat oltárának 
jobbja felől Gábriel főangyal jelent meg előtte, ugyanaz, 
ki az utolsónak a nagy próféták közül is megjelenvén „az 
estéli áldozat órájában," a hetven évhetet, s ezzel a Messias 
megjelenésének idejét jelzé annak. „Ne félj, Zakariás," — 
igy szól hozzá — „mert meghallgattatott könyörgésed " 
Minő lehetett e könyörgés? Váljon magzatot kért-e a gyer-
mektelen férj, — vagy talán a Messiás utáni saját és népé-
nek forró óhaját rebegé az U r szine előtt? 

A Messiás utáni vágy, s a messianus jövendölésekben 
való rendithetlen hit, ezek képezék minden jámbor izraelita 
vallási meggyőződésének alapvonásait. „Ez Ígéreteket tartva 
szem előtt, Zakariás bizonyára az évek hoszu során át azért 
könyörgött az Úrhoz, hogy gyermeket, fiút ajándékozzon 
neki; s még most is, ámbár kérését mindeddig nem hallgatá 
meg az Ur, midőn ő és neje már átlépik vala azon kornak 
küszöbét, melyben a természet többé nem áldja meg az em-
bert magzattal, — még most is ő, a jámbor, hivő izraelita 
reménykedhetett, ha szemeit azon szentirási eseteken j á r -
tatta végig, melyekben a Mindenható, malasztjának egyegy 
csudája által, koros nők természeti fogyatkozásán segített ! 
Azért,ha szivét kiválólag a Messiás utáni vágy tölté is be, s ha 
e pillanatban nein tudja is, miként fogja az U r adott szavát 
beváltani, „azért mégis hisz és remél, sőt szivének legfélre-
esőbb rejtekében még él a hit, hogy Jehova, ha akarja, még 
ő neki, az elaggottnak is adhat fiat, az isteni Ígéretek örö-
köséül." Hogy ez vala Zakariás imájának tartalma és irá-
nya, erre enged következtetnünk az angyalnak nyilatkozata 
is, ki az igért fiúnak születését oly eseménynek rajzolja, 
„mely sokkal nagyobb horderejű lesz, mint valamely kö-
zönséges családi esemény, amint ezt a gyermeknek adandó 
név is muta t j a : Johannes — Isten megkönyörült" 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , február 16. O r t h o d o x i a é s l i b e r a l i s -

m u s a h a z a i p r o t e s t a n t i s m u s b a n . Volt idő és 
pedig nem is oly nagyon régen, mert csak három évvel ez-
előtt, midőn a hazai protestantismus orthodoxiájáról a világ 
semmit sem tudott, mert a protestantismus közlönyei a vele 
rokonszellemü liberalismus talaján állottak. Ez irány főkép-
viselője, mint az általánosan ismeretes, a ,Prot. E. s I. Lap1 

volt, hol a német liberális protestantismus tanai, habár még 
nem egészen nyiltan, habár mindenben még nem elég követ-
kezetességgel, de félre nem érthető módon közöltettek az 
olvasóval. Ezen irány, mint látszik, nem levén, ki neki ellent-
mondana, elég erősnek hitte magát, hogy nyíltabban is fel-
lépjen, legalább mi ebből magyarázzuk, hogy néhány évvel 
ezelőtt, a német ,prot. egylethez' hasonló nálunk is alakult. 

Három évvel ezelőtt történt, hogy protestáns körben 
is megsokalták a ,tiszta evangyeliom haladását ' ; belátták, 
hogy, ha a ,tiszta evangyeliumot' még tovább is ugy fej-
lesztik Pesten, mint azt eddig tették, abból értéktelen 



papirosnál egyéb nem fog fentmaradni, mi felett a hivek 
nem igen fognak örvendeni. Igy született a debreczeni 
,Evangyeliumi Prot. Lap', mely feladatául tűzte ki magának, 
a még menthetőt megmenteni, zászlajára irván a protestáns 
orthodoxia képviselését, s igy bir juk ma hazánkban a protes-
tantismus két irányú, ugy mint orthodox és liberális kép-
viseltetését. 

Nagyon felfogható, hogy mióta e két irány képviselve 
van, azóta a polémia köztük úgyszólván napirenden van, 
majd nyiltan, majd burkoltan, mert tüz és viz egymás mel-
lett meg nem férhetnek, s ha mi egyrészt a pesti laptól meg 
nem tagadhatjuk, hogy a protestantismus természetszerű 
fejlődését, mely a nihilismushoz vezet, következetesen képvi-
seli, ugy másrészt be kell vallanunk, hogy a debreczeni lap 
orthodoxiája melegebb részvétünkkel találkozik, mert ez 
legalább conserválni akarja azt a keresztény elemet, melyet 
a katholicismusból még megtartott, mig amaz az egész ke-
reszténységből tabula rasát csinálna. 

Az eddig folytatott polémia egész tartama alatt azonban 
figyelemre méltóbb nyilatkozatot alig olvastunk még, mint 
mely a debreczeni lap ez évi 5-ik számában foglaltatik, hol 
nem kevesebb, mint árulással vádoltatnak azok, kik meg-
esküdtek a ,prot. egyház' védelmére, és most azt aláássák, 
kiknek excommunicatiójára hivatik fel az egyházi hatóság. 
De hadd álljon i t t egy rész a nevezetes czikkből: „Nem 
külső ellenség, — úgymond a czikk — hanem a ház lakói 
ássák alá a háznak köveit. A kik megesküdtek annak védel-
mére, azok végzik az aláaknázás hitszegő munkáját. Erköl-
csiségről beszélnek és esküdött kötelmeket tipornak. A ki-
nek nem szolgálnak, a kit megrónak, annak kenyerét enni 
nem tar t ják a becsület érzelmét fellázitó dolognak. Dicsősé-
get hajhásznak oly dolgokkal, melyeknek soha sem lehet 
más nevök, mint legkedvezőbb esetben ,bűnös könyelmü-
ség', van még más neve is : árulás." Azután felemlíti a 
czikk, hogy Strausz Jézus születésének történetét ugyan a 
mythosz közé sorolta, de volt „annyi jelleme és becsületér-
zése, hogy nyiltan kimondá: hogy ő nem keresztény." Ma 
azon emberek, kik elég bátrak Scrausznak nyomaiba lépni, 
nem dicsekedhetnek azon bátorsággal, hogy a Titánt végig 

kisérték szájokban ott harsog az ostrom harsonája, de 
kezök kinyul azon időben a kenyér után, melyet az arczul 
ü töt t anya, az egyház ád nekik. Nem iszonyodnak még az 
ily kenyértől sein, annyira haladtak az erkölcsi érzelemben ! 
Végül, hogy egyebet ne emlitsünk, a czikk kimondja, 
hogy „ha nyilatkozatainkkal szakitunk ,de facto' vala-
mely egyház alaptanaival, akkor ,de iure' nincs vele semmi 
k ö z ü n k . . . . az egyház köteles felmondani az egységet azok-
kal, a kik azt már maguk ,de facto' megszüntették . . . Idáig 
fájdalom ! csak egy főpásztori szónak tiltakozása hallatszott, 
s az is hahotával fogadtatott. A többi főpásztorok hallották 
ezt, de hallgattak, s szemeik előtt sorakoztak az ellenhatás 
emberei, e kényelmes hallgatás miatt neki bátorodva . . . . ne 
higyje senki, hogy a hivek nem érzik elhagyatottságukat. 
Aggódva néznek, arcz pirulva mindenfelé, hogy nincsen-e 
többé mainap egy hang sem azon igazakért, melyekért 
apáik . . . vért, vagyont feláldoztak ?" 

Elismerjük, hogy ez szomorú egy helyzet, de nem 
látnák-e be Debreczenben, hogy e bajon a protestantismus-

nak nincsen hatalma segiteni ? A protestantismus a tekin-
télyt elvetve, evvel elvetette az eszközt is, melylyel megaka-
dályozhatná az ismeretes ,fejlődést'. A superintendensnek 
épen oly kevés joga és hatalma van ezt megakadályozni, 
mint a legutolsó hivőnek. A protestantismus elve, ,a szabad 
vizsgálódás' tiltakozik a debreczeni rendszabály ellen, és 
mi nagyon természetesnek találjuk protestáns szempontból, 
ha ,hahotával fogadják' a superintendens bármily korlátozó 
rendszerét a hit dolgában. Igaz, hogy ez feloszláshoz vezet, 
de ebben is csak a protestáns ,szabadság' nyilatkozik. Mi 
nem is hiszszük, hogy a debreczeni felszólalás a liberális 
protestantismusnak csak egy szalmaszálat is képes lenne ú t -
jába görditeni és ,fejlődését' megakadályozni. Ez már a pro-
testantismus bűnhődése. E panaszos nyilatkozat ujabb bi-
zonyítéka annak, hogy a kath. hivőnek sokkal jobb az infal-
lihüis jogar kormányzása alatt élni, mint a protestáns em-
bernek a ,szabad vizsgálódás' mellett. Hiába, nincsen más 
mód a protestáns emberre nézve, mint vagy tűrni, miként 
oszlatja fel a liberalismus egyházát, és pedig kinok közt 
tűrni, mert legjobb szándéka mellett sem segíthet rajta, 
vagy, lia kínaiból menekülni akar, katholikussá lennie, ha-
nem ugye, durum est contra stimulum calcitrare, vagyis: ne-
héz az előitéletet letenni ? ^ 

Pest. P r o t e s t á n s , I n q u i s i t i o ' M a g y a r o r -
s z á g o n . A képviselőház e napokban egy folyamodványt 
tárgyalt, melyet bizonyos Meyer Henrik nyúj tot t be hozzá, 
ki ,mint a magyarhoni baptistáknak feje és missionariusa' 
szabad vallásgyakorlatot kért felekezete számára, s azt hi-
szi, hogy el is nyeri. 

Ebben még mi különös sem lenne ; mert sokkal na-
gyobb s veszélyesebb bolondokat tudunk e dicső ország-
ban, kik épen nein, hogy csak amúgy szerényen missiona-
riuskodnának, hanem ellenkezőleg: nagyhangú szerepet já t -
szanak a politika, a nemzetgazdászat, a vallás s közoktatás 
terén, mig a nemes frequentia magán kivül van bámulatá-
ban, csak a pápisták ellensége s papfaló legyen a ,lángész'. 
A fenforgó esetben azonban eléggé különösen ugy látszik, 
hogy ez a Meyer ur mi rokonszenvet sem tudott e szabad-
elvű' országban maga iránt kelteni, mi oly feltűnő jelenség, 
hogy lehetetlen volt, kissé utána ne járnunk, mig végre fel-
fedeztük, mi volt e szegény prófétának megölő betűje, s a 
mit felfedeztünk, azt a következőkben lelkismeretesen elő is 
adjuk, s a szives olvasó megítélheti, jól választottuk-e czik-
künk czimét, midőn azt i r tuk : „Protestáns ,Inquisitio' Ma-
gyarországon." 

Megesett ugyanis e szegény Meyeren, hogy észrevet-
ték, miszerint hiveit majdnem kivétel nélkül a protestánsok 
soraiból szedi s ez okon oly hajrá indult ineg ellene, ország-
szerte, minőt a leggarázdább betyárok ellen sem Zala, sem 
Somogy nem látott soha. Érdekes látvány, mint erőlködik 
az uralkodó protestantismus, kezdve legeslegfelőlről, le az 
utolsó kis tót-lutheranus falu jegyzője és pandúrjáig, s mint 
hoz, hatalma teljéből, oly törvényeket ellene, melyek termé-
szetesen mind igen igazságosak és szabadelvűek ; mert hát a 
kalvino-lutheranismus javára valók. A kik házukhoz fogad-
ják, 20 fr t ig megbirságoltatnak, ha szobájában csak egyet-
lenegy idegent fogadna is, vagy ha asztalán kinyitott bib-
lia feküdnék ! Másutt ismét megtiltják neki magánházban 
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lakni, „mert akkor magánemberekkel is beszélhetne", egy 
harmadik helyen a falu pandúrja hallgatódzik az ajtónál és 
mivelhogy oda benn vallásról beszéltek, a jegyző elé idéz-
tetik, s kevés híja, hogy el nem tolonezozzák ; de a faluból 
(Hunfalvából) mégis „brachium"-mal vezettetik ki, és az 
anyóka, a kivel vallásról beszélt, a jegyző elé idéztetik, ad 
audiendum verbum, mert a hatósági böleseség azon mértéke 
szerint, mely a jegyző urba szorult, lia Meyer vallásról be-
szél, ezért az állam fenségét tagadja, mi oly borzasztó cri-
men, mely tudvalevőleg az ultramontanismussal rokon. U j -
Yidéken ugy találták, miszerint van Magyarországon oly 
törvény, melynél fogva megtilthatni valakinek, hogy egy-
szerre négy személynél többet ne fogadjon szobájába, mert 
különben megbüntet ik; máshol is, Uj-Verbászon meg lehet 
tiltani az embernek, hogy ezt vagy azt ne fogadja házához, 
s ne adjon neki szállást; valahol a Szepességben a lutherá-
nus lelkész tudtára adja neki, hogy hivei megkövezik, ha 
megtudják, hogy itt van, s itt is csak ugy menekül meg az 
eltolonczoltatástól, hogy megígéri, miszerint egy óra alatt 
elhagyja a helyet, s ezen óra alatt senkivel sem beszél 
vallásról. 

Nem is emiitjük, hány helyütt e dicső, e szabad és 
szabadelvű országban tilták meg neki nyilvános felolvasá-
sokat ta r tani ; nem is emiitjük, hanem csak amúgy csende-
sen bámuljuk ama különféle városi kapitány urakat — e 
diszes hivatal, tudvalevőleg, a hol csak lehet, protestáns ke-
zekben van — kik szegénynyel a hivatalos eljárás súlyán 
kivül még saját személyes gorombaságuk hatalmas voltát 
is éreztették, alkalmasint, mert útlevele nem vala rendben, 
melyre manap a civilizált Európában senkinek sincs szük-
sége többé, s csak azt mondjuk, hogy szegény Meyer bará-
tunk akkor állott missiója fénypontján, midőn tavali febr. 
hó 7-én egy Nagyszeben melletti helységben, estéli 9 óra-
kor végig hurczolták az utczán, mely alkalommal a magas 
elöljáróság — az országgyűléshez intézett folyamodványá-
nak állítása szerint — ott az utczán per „henyélő, csaló, 
csavargó" tractálta, s végre a csikorgó téli hidegben egy 
éjjelen át nyitott ablakú lyukban tartotta, mig másnap 
Nagy-Szebenbe vitték ; — akkor, mondjuk, állott Meyer 
barátunk missionariusi dicsőségének tetőpontján, mert ak-
kor jezsuitának képzelhette magát oly országban, melynek 
Bismarck az ura ; mert a protestantismus, Szász Károly 
szerint, mindenütt szabadelvű, ahol uralkodik, — s ime, 
hogy uralkodik Magyarországon ! 

De honnan e rögtöni rokonszenvünk Meyer barátunk 
iránt? Talán magunk is baptistákká le t tünk? vagy egy-
szerre a feltétlen vallásszabadság hiveinek csaptunk fel ? ? 
Dehogy lettünk, dehogy csaptunk fel ! — de, hogy ne lenne 
érdekes látvány ránk nézve, miként esik ki ez az uralkodó 
protestantismus szerepéből, miként küzd policáj és pandúr, 
tolonczolás s börtön segítségével egy „eszme" ellen, miként 
nincs Magyarországon sem házi jog, sem családi szentély, 
melyet a rendőrség tiszteletben tartana, ha ezeknek meg-
sértését az uralkodó protestantismusnak érdekében szüksé-
gesnek, előnyösnek véli; — hogy ne lenne érdekes látvány 
előttünk az az egyöntetűség, melylyel Nagyszebentől Bu-
dapestig, s Újvidéktől a Szepességig üldözi a kálvino-lu-
theranismus ezt a szegény Meyert, kitől juhait félti, ugyan-

azon kalvino-lutheranismus, melynek legtekintélyesebb tu-
dósai különben mindig csak azon veszekesznek : van-e Isten, 
nincs-e, kik az ,ókatholicismus'-t. msgasztalják és a nazare-
nisinusért majdnem rajongtak, addig t . i., mig azt hitték, 
hogy annak ,éle' a pápisták ellen forduland ; — hogy ne je-
gyeznők fel, legalább futuris usibus, ezt a nevezetes ese-
ményt, midőn az országos protestantismus tettleg elismerte, 
hogy az állam köteles egyegy fenálló s törvényesen elismert 
felekezetet minden illetéktelen támadás ellen védelmezni, s 
midőn ez az ,állam' ezt csakugyan tette is, oly erélylyel és 
következetességgel, melynek fele is elég lenne számtalan 
egyéb ,ázsiai' állapotoknak megszüntetésére, például a keleti 
vaspálya kérdésének, e kiválólag prot. ügynek megoldására! 

Érezték is az urak eljárásuk dicséretes következetlen 
voltát, amiért is lutheránus oldalról azon jelszó adatott 
ki, hogy a baptistáknak addig kell csak oppositiót csinálni, 
mig nincsenek ,törvényesen' elismerve, mely kijelentésre a 
circumspectusokat alighanem azon meggyőződés birta, hogy 
bizony mai országgyűlésünk nem fog oly törvényt csinálni, 
mely a protestantismusnak árthatna és ,legroszabb' esetben, 
ha mindjárt más, mint önzés sugallta okokból, netáláni más 
országgyűlés sem ; mert azt csak nem teszszük fel az 
urakról, hogy ,az törvény' iránti tiszteletüket annyira vin-
nék, miszerint azon esetre, ha a baptisták törvény által el-
ismertetnének, juhaikat szabad prédául engednék át nekik, 
ha csak azt nem hiszik, hogy azok oda át nem sokat veszte-
nek, talán még nyernének is — ? 

De mivel hogy hát a ,törvény' szó oly szépen hangzik 
lutheránus ajkakon, főleg, ha az kálvinista erélylyel érvé-
nyesíttetik, engedjék meg ismeretes türelmükben, hogy e 
dicső frigyben, Schiller szerint, mi legyünk a harmadik ; — 
hadd fogjuk meg mi is e ,törvény'-nek egyik végét ; nem, 
hogy az általános ránczigálást növeszszük, hanem hogy az-
zal födjük magunkat, valahányszor e ,törvény' — meglehet, 
tudtán s akaratán kivül, nekünk is kedvezni találna. Tud-
nánk több esetet, melyben a ,törvény' aludni látszik, midőn 
azt a mi javunkra alkalmazni kellene, s ha ezt eddig mélyen 
fájlaltuk is, a jövőre nézve meg vagyunk győződve, hogy 
ez többé nem fog történni ; hiszen a százszor már idézett 
Szász Károly szerint a protestantismus ott, ahol uralkodik 
nem csak szabadelvű, de ,igazságos' is, az igazságossághoz 
pedig tartozik, hogy mást is részesítsünk azon törvény elő-
nyeiben, melyet magunk minden előforduló alkalommal 
a mi hasznunkra, s pedig az utolsó cseppig, kizsákmá-
nyolni szoktunk. 

Meyer urnák pedig azt tanácsoljuk, hogy ha Magyar-
országon nem csak háboritlanul, hanem talán még igen ma-
gas s hathatós pártfogás mellett is akar propagandát csi-
nálni, akkor forduljon kizárólagosan a katholikusok ellen; 
szidja a pápistaságot, javasolja az egyházi birtok elkobzását s 
hirdessen irtóháborút az ultramontánok ellen. Akkor diadal-
ivekkel fogják fogadni ugyanazok, kik ma agyonütéssel fe-
nyegették ; első osztályú ingyenjegy gyei fog utazhatni 
ugyanazon ,állam' pályáin, mely tegnap helyről helyre to-
lonczoztatta, sőt ha kivánja, még utazó stipendiumot is 
kaphat azon alapok egyikéből, melyeknek ,természete' iránt 
addig nem lesznek ,tisztában' az illetők, mig végképen be 
nem — kebelezték. Dixi. 
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Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Ot t 
hagytuk missionariusainkat, (a 9. számban) midőn Üj-Kale-
doniában létők második évében uj házat s kőből kápolnát 
épiteni kezdtek, mely építkezés teljes két évig tartott, mi nem 
csudálandó, ha meggondoljuk, hogy csak egy kőműves volt 
köztük, János, a laicu3 fráter, még különben az épitkezési 
munkálatok miatt hittéritési fáradalmaikat sem szakiták 
meg az atyák, kik idejöttük e czélját természetesen egy 
perczig sem téveszték szem elől. 

Eközben 1845-i szept. 27-én, tehát tizenkilencz hónap-
pal a ,Bucephalus' elvitoriázása után egy másik franczia 
naszád, ,Le Rhin' kötött ki Balad előtt. Leirhatlan az öröm, 
melylyel atyáink ennyi idő után az első európai arczot üd-
vözlék, mely öröm nem kis tápot nyert azon körülményből, 
hogy a hajó két u j hitküldért is hozott, Grange és Mont-
rouzier atyákat, mindketten szintén a Máriáról nevezett 
missiói társulat tagjai. Másrészt az örömet kissé csökkenté 
Viard atyának visszahivatása, ki nyelvismeretei által nem 
kis hasznára volt a missiónak. Rendfőnöke Ujseelandba 
küldte őt, hova érkezve az apostoli szentszéknek leveleit 
találta, melyek orthosiai püspökké s Pompallier püspöknek 
coadjutorává nevezték. Azon engedelmességgel, mely a jó 
katholikus papot jellemzi, megnyugodtak uj-kaledoniai hit— 
küldéreink ezen veszteségben is, csak azt kívánva, hogy Viard 
püspöknek működését Ujseelandban is Isten áldása kisérje. 

A ,Rhin' kapitánya ismét megtölté a hitküldéri telep 
éléskamráját s ezenkívül oly ajándékot is tett az a tyák-
nak, mely későbben, mint a háznak őre és védője a tolvaj-
bennszülöttek ellen szép szolgálatokat tet t . Egy különben 
szelid, de erőshangu nagy angol kutya volt ez, melynek uga-
tása jobban biztositá a házat mindenféle tolvajok ellen, 
mint talán fegyver képes leendett, ha ennek használata az 
atyák állásával megfért volna is. A kanakok, kik még soha 
sem láttak volt ekkora állatot, rettenes respectussal visel-
tettek iránta, sőt az uj, négylábú őr még különös civilizátort 
működést is fejtett ki, midőn az atyák arra tanitották, hogy 
legharagosabban azokat ugassa meg, kik látogatásaik alkal-O O O ö ' o 
mával még a legkezdetlegesebb ruhadarabok használatát is ö O O 
feleslegesnek tartották. A kutyátóli félelem e tekintetben 
többet használt, mint az atyáknak akármennyi rábeszélése. 

Midőn az épitkezések közmegelégedésre befejezve vol-
tak, atyáink kettőztetett hévvel fogtak isinét hittéritői mun-
kálataikhoz, melyeket azok tartama alatt sem szakítottak 
meg. Viard atya szép előmunkálatokat tett az által, hogy 
a Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet s a Tízparancsola-
tot a kanakok nyelvére lefordította. Douarre püspök mellett 
Rougeyron atya gyakorolt legtöbb befolyást a bennszülöt-
tekre, kik őt tréfás s mindig jókedvű modora miatt nagyon 
megszerették. Már a ,Rhin' érkezése előtt ketten hoszabb 
apostoli utal tettek volt az ország belsejébe, melyen Isten 
az ő működéseit nyilvános áldásával kisérte. A kereszt, me-
lyet mellökön viseltek, rendesen felkelté a bennszülöttek kí-
váncsiságát, s az ez okon tett kérdések aztán kiinduló pon-
tul szolgáltak a szent tanok hirdetésére. Ekként a fentjel-
zctt év Nagyboldogasszony-napjáig annyira haladtak az 
atyák, hogy vagy husz embert gyűj thet tek szentmisére, kik 
már keresztet vetni, s a Pá ter t és Avét elmondani tudták. 
Csakhamar az atyák nem voltak többé kénytelenek, házról 
házra járva tanítani a katechumenusokat, hanem a baladi 
főnök házánál összegyűjtve őket, hirdették nekik Krisztust, 
taniták imádkozni s szent énekeket énekelni, mire igen nagy 
hajlamot s képességet mutattak, amint egyáltalán, szellemi 
tehetségeiket illetve, épen nem látszottak az értelmi képes-
ség legalsó fokán állani. Mig a ,Rhin' a baladi kikötőben 
tartózkodott, más hajók is érkeztek oda, melyeknek kapitá-
nyaitól a püspök különféle vetőmagot s hasznos állatot szer-

zett, mi egyrészt az atyák megélhetését könnyebbé tette, 
másrészt pedig e czikkek a benszülöttek való megismerte-
tése által a civilizatiót ezen anyagi téren is előmozditá. 

Ekként az atyák, ottlétök második éve végén azt 
mondhatták, hogy kezdeményezésűk, Isten éltető áldása mel-
lett szép virágzásnak indult: megismerkedtek a bennszü-
löttekkel, nyelvöket eléggé beszélték, hogy szent hitünk t i t -
kait magyarázhassák nekik, s már több felnőttet odáig vit-
tek volt, hogy a szent keresztvizre bocsáttathattak ; — 
mindez szép reményekre jogositá fel Istennek e rettent-
hetlen harczosait. Azonban a bennszülöttek vad természete 
nem volt egy varázsütéssel megváltoztatható, és a legnehe-
zebb tüzpróba meg csak azután jött . (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
-+- Nyilatkozat a L. Sz. A. imaegylet tagjaihoz. A 

IX. Pius pápa ö szentségének püspöki jubileumára 
gyűjtendő kegyeletes adományok ügyében a ,Reli-
gio1 és , M a g y a r Korona' c z imü lapokbó l csak utóla-
gosan értesültünk arról, miszerint kívánatos, hogy 
azok Magyarország biboros-herczegprimása kezébe 
concentráltassanak. Örülünk e hirnek s örömmel 
csatlakozunk mi is e nézethez. A mint e hír valósul, 
az egyleti tagoktól felajánlott adományokat nem 
Issoudunbe, hanem Esztergomba fogjuk küldeni; s 
azok hivatalos nyugtatványozását is onnan kérjük. 
Az egylet igazgatója azonban esetről esetre privat-
levelekben is nyugtatja a t. cz. beküldőket. Miután 
az általunk összegyűjtött ajándékok az egyleti jel-
vénynyel láttatnak el, egyletünk külön czélja e mó-
don is el van érve. 1 ) Kimcze Leo, az e g y l e t pannon-
halmi igazgatója, Györszentmártonban. 

— A fentebbi ,Nyilatkozat' fonalán időszerűnek ta r t -
j u k megjegyezni, miszerint a szerkesztőségünkben összegyü-
lekező kegyeletes adományok szintén ö Eminentiájának 
kegyes közvetítése által szoktak ő szentségéhez jutni. 

— Az angol katholikusok már husz év óta, rendesen 
minden év januárhavában szoktak valamely városban sürüen 
látogatott nagygyűlést tartani. Az ezidei gyűlés Birming-
hamben tartatott , lord Ripon elnöklete alatt, ki még né-
hány évvel ezelőtt, mint az angol szabadkőműveseknek 
nagymestere, a katholikusoknak hatalmas s veszedelmes el-
lensége volt. Elnöki beszédében hangsulyozá a lord, misze-
rint nem elég csak otthon lenni katholikusnak, hanem szük-
séges a közéletben is annak mutatni magát, amint egyálta-
lában szükséges, hogy a katholikusok szokjanak hozzá, nyíl 
vánosan s testületileg fellépni. A helyi püspök, msgr. Ul la-
thorne, a vallásos nevelésről szólt. — A franczia alsóháznak 
baloldala, az u. n. „kiengesztelhetlenek" törvényjavaslatot 
nyúj tot tak be a házhoz, mely szerint minden hivatalnok, ki 
egyegy apo3tata papot polgárilag összeadni vonakodnék, 
1—1% évi börtönnel bűnhődjék. Ily eset F ranc iao r szág-
ban talán csak minden tizedik esztendőben egyszer fordul 
elő, de hát ezek is szeretik a sok haszontalan ,törvény'-nyel 
elfecsérelni az időt, hogy annál jobban készülhessenek a 
forradalomra. — A brazíliai császár, ki legközelebb ismét 
Rómába érkezik, Javary báró, ottani követe által kérette 
Victor Emánuelt, hogy Nápolyban szíveskedjék őt fogadni, 
mert Rómában a pápával lesz dolga. 

') E sorok szives felvételére a ,Magy. Állam', ,Értesitü' s egyéb 
kath. lapok érdemdús szerkesztői ezennel felkéretuek. A ,Nijil.' beküldője 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. De Missa celebranda et Eucharistia sumenda sat. — E g y magyarhoni sz. vértanú ügyében. — Jézus gyer-
mekkorának története. — Egyházi tudósítások : Pest. Mit hirdet a ,Pesti Napló'? Nyitra. Egy kis utóhang. Bírna. Az 
olasz, franczia, spanyol, svajczi s lengyel katholikusoknak készülődései a szentatya püspöki jubilaeumára. Berlin. A Kul-

turkampf" unalmas volta és a ,modus vivendi'. — Irodalom. — Vegyesek. 

Ad Missam celebrandam et Eucharistiam sumendam 
rite dispositos ac praeparatcs accedere oportet. 

(Folytatás.) 

Praeter hanc a lethali culpa immunitatem re-
quiritur porro, si ad Missam celebrandam fructuose 
accedere velimus, ut ab affectu etiam ad venialia 
peccata liberi atque immunes esse satagamus : 
affectus enim ilie obex est gratiae sacramentalis. 
De bis peccatis loquitur S. Augustinus : ') „Quod 
animum velut quibusdam pustulis — et quasi sca-
bie repleant, ac deformem faciant, eamque ad am-
plexus sponsi coelestis aut vix, aut cuin grandi 
confusione venire permittant." Et profecto, sicut 
morbus corporalis fastidium parit, ita affectus ad 
leviora etiam peccata, quasi animae aegritudo etfe-
bris, exstinguit famem spirituálém, hoc est deside-
rium perfectioris cum Christo unionis, quae per 
hoc Sacramentum significatur et promittitur, ex-
pellit porro fervorem caritatis, immittit teporem, 
efficitque, ut homo, etiam Sacerdos, vel cum fasti-
dio, vel saltern perfunctorie et quasi sola consuetu-
dine ductus ad sacrum Altare accedat, quod ma-
xime quidem timendum et averruncandum docent 
SS. Patres. „Ne torpeamus, inquit2) S. Chrysosto-
mus, tanta digni caritate; nonne videtis, quanto 
impetu parvuli labia uberibus infigunt? accedamus 
nos quoque cum tanta alacritate ad hanc mensam, 
et unus sit nobis dolor, hac esca privari." Et ite-
rum : 3 ) „Aquilarum, non monedularum haec est 
mensa." Tandem monet nos idem S. Pater : 4 ) „Nemo 
accedat cum nausea, nemo resolutus : omnes accensi, 
omnes ferventes et excitati." S. Gregorius M. autem 
inquit:5) „Non saturantur nisi famelici, quiavit i is 

J) serin. 41 de Sanct. 2) torn. 85. in Mat th . 3) hom. 46. 
in Joann. 4) hom. 70. ad popul. 6) in cap. 1. lib. 1. Reg. 

perfecte ieiunantes divina Sacramenta percipiunt,. . 
et quia sine peccato electi etiam vivi esse non pos-
sunt, quid restât, nisi ut a peccatis, quibus eos hu-
mana fragilitas maculare non desinit, evacuari quo-
tidie conentur. . . hac repletione nos evacuare Pau-
lus ins'nuans ait: Probet se ipsum homo etc / ' . . . 
Adhuc audiendus est Concina si î de hac re scri-
bens :6) „Distinguenda sunt peccata, quae imbecil-
litatem humanam comitantur, ab iis, quae delibe-
rata electione perpetrantur. Qui peccatis etiam ve-
nialibus deliberate perpetratis contaminati, et af-
fectum ad eadem foventes manducare Christi cor-
pus non reformidant, magno in discrimine versan-
tur in gravissima prolabendi sa 'rilegia." 

Porro singulari cum attentione, reverentia ac 
devotione erga Christum ad Altare accedere nos 
oportet: „quia in hoc Sacramento praesens est di-
vina maiestas, debet recipi cum honore", ait S. Bo-
naventura.7) Idem exigunt haec Apostoli verba : 
„Qui — — manducat et bibit indigne, iudicium 
sibi manducat et bibit, non diiudicans Corpus Do-
mini", hoc est, iuxta SS. Patrum interpretationem, 
non ponderans, non attendens doni magnitudinem. 
„Oportet, inculcat S. Basilius,8) accedentem ad 
corpus et sanguinem Domini, et ad memóriám eius, 
qui pro nobis est inortuus et resurrexit non solum 
purum esse a quovis inquinamento carnis et spiri-
t u s z é ad iudicium edat ac bibat; sed evidenter 
ostendere et exprimere memóriám eius, qui pro no-
bis mortuus est ac revixit in eo, quod mortificatus 
est peccato, mundo, ac sibi ipsi, et Deo vivit in 
Christo Jesu Domino Nostro." Etiterum: 9 ) ..Qui ad 
communicationem Corporis et Sanguinis Christi 
accedit, neque rationem illam considérât, cuius 

6) Theolog. dogm. mor. t. 8. 7) tract, de praepar. ad 
Missam. 8) L . 1. B ipt. c. 9. 9) reg. 21. c. 7. 
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causa instituta est, utilitatis ex ea fructum nullum 
reportât." S. Chrysostomus autem: 1 0 ) „Nemo, in-
quit, animo resoluto sacras illas mysticas laudes 
ineat; nemo rerum, ac humanae vitae consilia illo 
tempore volutet ; sed omni terrena sorde animo 
pulsa in coelum quisque se transférai, utpote qui 
propinquus solio Dei cum Seraphinis volitet." S. 
Augustinus u ) dicit: „Scriptum est (nempeProverb. 
23.), si sederis . . . ad mensam potentis, sapienter 
intellige, quae apponuntur tibi, et mitte manum 
tuam, sciens, quia talia te oportet praeparare : 

mensa potentis, quae sit, nosti, ubi est corpus et 
sanguis Christi, qui accedit ad talem mensam, prae-
paret talia." S. Thomas hanc regulám proponit : 12) 
„Requiritur, ait, ut cum magna devotione et reve-
rentia ad hoc sacramentum accedat", nempe qui 
illud sumere vult, addit, quod notatu dignissimum 
est, S. Bonaventura: 13) „Maiorem efficaciam credo, 
quod recipiat homo in una inanducatione cum bona 
praeparatione, quam in multis, si non se praeparet 
diligenter." Ad rem est, quod observât S. Lauren-
tius Just,1 4): „Uno Petrus et Judas coelesti pascun-
tur alimento, aliter tamen, nam ad meritum et pro-
fectum Petrus, proditor vero manducat ad ruinam 
atque interitum. Pro sumentium dispositione. cibus 
liic dispares etiam operatur effectus. Quem enim re-
perit mundum et iustum, amplius mundat atque 
sanetifieat, quem autem sordescentem invenit et 
immundum, deteriorem facit, quoniam saneta et 
immaculata iniquitatibus pollutus praesumpsit su-
mere Sacramenta, Suis namque demeritis, non Dei 
voluntate malus male sumens efficitur peior, in re-
medium quippe humanae infirmitatis, fidei meri-
tum, solatium amantium, et caritatis augmentum 
hoc suum Verbi dementia instituit Sacramentum, 
noli tu ergo Judam imitari, noli Dominum tuum, 
atque teipsum venumdare in peccatum, noli ita de 
Dei bonitate praesumere, ut de te praesumendo ca-
das, atque intereas. Quod ordinatum est sanete, 
sanctificatus aeeipe, ut sanctificeris adhuc." 

Sacerdos autem, qui omnis peccati mortalis 
expers, ac iccirco veste nuptiali indutus ingreditur 
ad coeleste convivium, ad Missam nempe celebran-
dam, proeul dubio reliqua omnia prompte ac liben-
ter praestabit, quae Missarn celebraturi praestare 
debent, ut rite praeparati dici possint. Missale Ro-
manum, quo etiam nos utimur, de praeparatione 

10) homil. de non cont. Eccl. myst. — n ) tract. 47. in 
Joann. — 12) q. 80. art. 10. — >3) 1. c. — u ) de triumph. 
Christi agone. 

Sacerdotis celebraturi sie praeeipit: „Sacerdos, ce-
lebraturus Missam, praevia Confessione sacramen-
tali, quando opus est, et saltem Matutino cum 
Laudibus absoluto, orationi aliquantulum vacet, et 
orationes inferius positas pro temporis opportuni-
tate dicat." Quando opus sit praevia sacramentali 
confessione celebrare volenti, ex dictis abunde li-
quet. Juxta praemissam Rubricam Missae Sacrifi-
cio praemittendae sunt illae Officii divini partes, 
quae Matutinum et Laudes dicuntur. Antiquissimus 
autem in Ecclesia usus semper obtinuit, ut Missae 
solennes non ante dicerentur, quam decantatis Vi-
gil i is; nec ante privatae, quam saltem privatim 
nocturnae Vigiliae, Matutinum nimirum et Laudes 
recitarentur. Huius in Ecclesia vigentis usus testis 
est Socrates15), qui referens S. Athanasii fugám 
ait: „Vespera quidem erat, populus autem per to-
tam noctem vigilabat, quia synaxis futura erat." 
Item Pachymeresu ) : „A vespera, inquit, nocturnae 
decantatae sunt preces, postera quippe die sacrum 
í'acere Praesul decreverat." Ita etiam S. Goar : „Mane 
facto, postquam cursum suum finivit, Missarum 
solemnia celebravit, teste Anonymo17)". Innocentius 
IV. Papa statuit1 8): „ut Sacerdotes Missam cele-
brare, priusquam oíficium matutinale compleverint, 
non praesumant." Cum igitur in his officiis proxi-
ma ad sanctum sacriíicium praeparatio inde ab an-
tiquissimis temporibus posita fuerit, a plurimis po-
stea Conciliis pro Rubricae ratione decretum fuit, 
ut Missa nonnisi post recitationem Matutini et Lau -
dum celebraretur, a quorum Conciliorum recensen-
dis statutis brevitatis causa abstinendum existimo. 
S. Antoninus19) graviter peccare dicit Sacerdotem, 
qui célébrât non recitatis Matutino et Laudibus, 
quia violât consuetudinem generalem Ecclesiae. 
Huius opinionis est etiam Clericatus20) cum aliis 
quinque et quinquaginta auctoribus, quos citât. Be-
nedictus XIV.21) mentem suam eatenus sic expri-
mit: „Quod si quis nulla causa urgente perpetuo id 
facérét, ut videretur, quasi statuisse animo, nun-
quam celebrare, dicto Matutino et Laudibus, tum 
cum illis quinque et quinquaginta Auctoribus, quos 
sententiae suaesuíFragatores affert Clericatus, et ex 
rationibus ab ipso adductis concludi posset, huius-
modi Sacerdotem peccare mortaliter." 

Semper ante Missae celebrationem longiores 
15) Hist . Eccl. 1. 2. c. 8 - - 16) Hist, Michael. Palaeol. 

1. 1. c. 11. — 17) in eius vita. — 18) in epist X . ad Otho-
nem Card. Tusculan. — 19) 3. Par . tit, 13, c. 6. — 20) decis. 
50. de sacrif. Missae. — Da sacrosanct. Missae Sacrifie. 
L . I I I . c. 13. 
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preces in Ecclesia in usa fuere, quo ea desideria excitaren-
tur , quae, ut S. Augustinus loquitur25), quo veheinentiora 
sunt, eo etiam maiorem proferunt effectum Praecipitur 
itaque porro in Rubrica, ut celebraturus Missam absoluto 
Matutino cum Laudibus orationi aliquantulum vacet, exci-
tando in se affectus et aetus fidei, spei, caritatis, adorationis, 
subiectionis, gratitudinis, contritionis etc. et recolendo san-
ctis8Íma mysteria redemptionis, ut nimirum in contempla-
tione tanti mysterii, ille in celebraturo exardescat ignis, 
quem Dei Filius venit mittere in terras, et voluit vehemen-
ter accendi. Deinde orationes in Missali positas pro tempo-
ris opportunitate d ica t . . . Sunt autem Antiphona et psalmi 
quinque cum precibus. Consuetudo per recitationem Psal-
morum et aliarum precum semet praeparandi pro celebra-
tione Missae est antiquissima. Non ubique autem iidem, 
nec eodem numero Psalmi recitabantur. In Psalterii anti-
qui initio, quod Venerabiiis Cardinalis Thomasius ex edi-
tione Romana et Gallicana in lucem protulit, est quaedam 
Psalmorum divisio iuxta antiquiorem Ecclesiae Romanae 
u8um, et ad calcem notantur Psalmi recitandi a Sacerdote, 
priusquam se sacris vestimentis induat ; qui sunt Septem 
Psalmi Poenitentiales ; interea vero, dum se sacris para-
mentis induit, Psalmi ab eo dicendi erant 83, 84, 85, 115. et 
cum ad Altare pervenerit Psalm. 42. ,Judica me Deus'. In 
Missa, quam vulgavit Flaccius Illyricus praescribitur, ut a 
Sacerdote, priusquam se induerit, aequo septem Psalmi 
Poenitentiales dicantur. De hac Missa notandum, Illyricum, 
unum e sectatoribus Lutheri et Centuriatoribus Magde-
burgensibus a. 1557. Argentorati Missam edidisse, quam in 
vetusto manuscripto Codice reperit. Putavi t homo Eccle-
siae Catholicae infensissimus, se posse Catholicam fidem 
labefoctare; qua vero in re valde deceptus est, quia per 
Missam a se typis vulgatam dogmata catholica de vera ac 
reali Jesu Christi praesentia in Eucharistiae Sacramento, de 
oratione pro vivis ac defünctis, de auriculari Confessione, 
de cultu et invocatione B. M. V. et Sanctorum insigniter 
confirmantur. Quamobrem Sectarii omni studio curarunt, ut 
omnia ubicunque conquisita exemplaria comburerentur. 
Eamdem Missam, in Bibliotheca Caesarea Vindobonensi 
prostantem, typis edidit Cardinalis Bona ad calcem operis 
Rerum Liturgicarum.2 3) Sacramentarium sive Missale Ec-
clesiae nostrae in Hungaria, inter omnia, quae habemus et 
noscimus patriae nostrae Missalia antiquissimuin, Bolduense 
etiam dictum, quod Petrus Cardinalis Pázmány Capitulo 
Posoniensi custodiendum tradidit, illud vero Musaeo Na-
tionali cessit, cuius ante paucos annos copiarn fieri cura vi, 
post Kalendarium, quod praemittitur. hanc exhibet inscri-
ptionem : Incipit ordo, quomodo presbyter se ad Missam 
debeat praeparare cupiens Missam celebrare. Sic prius ora-
bis, dein Missam celebrabis. „Non de meritorum meorurn 
qualitate confisus praesumo accedere ante sanctum conspe-
ctum tuum Domine Deus. Sed pro tua ineffabili pietate, qua 
dignatus es peccatores ad tuam misericordiam vocare, et ad 
te venientibus dignatus es piissimam indulgentiam, et sem-
piternam gratiam conferre. Tu enitn Domine a tua pietate 
nullum repellis, sed ad te venientibus tuae pietatis et mi-
sericordiae dignanter sinum aperis, et ad Sacramentum 

« ) ep. 130. ad Probam. 23) V. Históriáé Fleury continuât, t. 31. 

piissimae reconciliationis tuae clementer admittis et gratiae 
tuae participes effieis, qui vocas ea, quae non sunt, tam-
quam ea quae sunt, qui focis de indignis dignos, de peccato-
ribus iustc/s, de immundis mundos, qui iustificas impios et 
vivificas mortuos, et in infirmitate virtutem tribuis. Tu ergo 
Domine, fac in me peccatore opus tuae magnae misericor-
diae, tuae pietatis immensae, tuae gratiae sempiternae, non 
pro meis meritis, sed pro tuis miserationibus multis et ma-
gnis. Mitte tuum Spiritum sanctum Paracli tum de coelis, 
illuminatorem et sanctificatorem tuae Sanctae Ecclesiae : 
quo tu Deus illuminasti et sanctificasti et confirmasti corda 
tuorum Sanctorum Apostolorum et ceterorum tuorum fide-
lium, ut ipse tuus Spiritus Sanctus dignanter adveniens, cor 
meum inflammet et expurget, et mundum tuae gratiae ha -
bitaculuin efficiat, ac omnes sensus meos purificet et clari-
ficet, ac ministerium servitutis meae faciat in consoectu tuo 

' A 
acceptabile ac nobis salutare tua misericordia tribuente, tua 
virtute operante, tua gratia confirmante, quia tu es Creator 
omnium ac Dominus, tibi est omnis honor et gloria per Je -
sum Christum, Fil ium tuum, Dominum ac Deum nostrum. 
Qui tecum vivit et régnât in unitate eiusdem Spiritus San-
cti. Pe r omnia saecula saeculorum. Amen." 

Hanc, ut legenti patet, piissimam Orationem, quam 
vel ideo isthic apponere placuit, quia illam innumeri Sa-
cerdotes hungari, in Christo dudum requiescentes recitave-
runt, excipiunt Psalmi: Quam dilecta tabernacula. Benedi-
xisti Domine terram tuam. Inclina Domine eurem tuam. 
Credidi et L iuda te Dominum omnes gentes. Litaniae bre-
viores 0 0 . SS. Dein sequuntur Oratione3 septem, e quibus 
quatuor prolixae sunt ita, ut praeparatio haec ad Missam 
ultra dimidium horae spatium durare debuerit. (Folyt, köv) 

Egy magyarhoni sz. vértanú ügyében. 
Nem régen egy németalföldi karmelita-rendi áldozár irt 

a győri karmelitáknak, kérdést intézvén hozzájuk magyar-
honi sz. Antal (Anthonius de Offen, mint nevezi) karmeli-
tarendi szerzetes, áldozár és vértanú iránt. Adatokat kért 
életéről s tiszteltetéaéről, gondolván, hogy nálunk, a szent-
nek hazájában, ilyenek könnyebben találhatók. Amit ő ezen 
szentről eddig megtudhatott, mindössze kevés, az t. i., hogy 
sarus karmelita volt, (talán a budai zárdából) hogy a törö-
köktől bebarangolt s pusztitott vidékeken mint hitéritő 
buzgólkodott, hogy ekkor azok fogságába esett, kik elő-
ször is szemtelen nők segítségével tisztaságának vetettek 
cselt, a mi nem sikerülvén, őt megkövezték. (1399.) Hogy 
nyilvános tiszteletben mint sz. vértanú részesült volna, arról 
csak egy esetet tud felemliteni. Aachenben ugyanis, mely 
várost szentélyei miatt a régi magyarok igen gyakran meg-
látogatták, az egyik templomban látni az ő képét. Karme-
lita-ruhában van ábrázolva, amint fején nagy kőtől megse-
besíttetik ; a scapuláréban tart ja vértanusága eszközeit, kö-
veket s a fejét körülövedző dicsfényben, mint ez régi ké-
peken nem ritka eset, góth betűkkel ez ál l : „Anthonius 
de Offen." 

A németalföldi szerzetes kegyeletből fáradozik rendje 
ezen vértanuja életére vonatkozó adatok gyűjtésével, mi-
szerint azok alapján, ha ugyan sikerülni fog azokat hitele-
sen összeállítani, a római sz. széktől a karmelita-rend részére 
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engedelmet nyerjenek, elmondhatni tiszteletére a vértanuk 
officiumát s a sz. misét. Szép e törekvés s minket magyar-
honi katholikusokat is igen közel érint. Mily vigasztaló 
volna biztosan tudni, hogy egygyel több van oda fenn a 
bárány trónja előtt, kihez, támaszkodva az egyház tekinté-
lyére, ügyeink- s bajainkban bizalommal fohászkodhatunk: 
Ora pro nobis ! 

Ez okból alázatos kérelemmel fordulunk honi történé-
szeink, régészeink s mindazokhoz, kik a nevezett sz. vér-
tanú akár életéről, akár ereklyéi, képei vagy arról, hogy 
valahol hazánkban mint szent nyilvános tiszteletben része-
sült, történeti adatokkal rendelkeznének vagy ha ilyenekre 
bárhol akadnának, miszerint azokat vagy a ,Religio' hasáb-
jain nyilvánosságra hozni, vagy közvetlenül a győri kar-
melita zárda perjelének tudomására jut ta tni szívesked-
jenek.1) + 

Jézus gyermekkorának története. 
(Folytatás.) 

A mi a Zakariásra kimondott büntetést illeti, ennek 
lényege nem annyiban magának a nómaságnak többi kelle-
metlenségeiben, mint inkább különösen abban keresendő, 
hogy a megbüntetett ennek következtében kénytelen volt, 
épen arról hallgatni, mi életének legmagasztosabb, örökké 
emlékezetes mozzanata volt. Ha nem habozik hinni, ha vét-
kes kétkedéssel jelt nem kér, nem mondatott volna rá e bün-
tetés, nem kellett volna hallgatnia, elmondhatta volna a 
templomban összegyűlt népnek, el otthon nejének, mily ke-
gyes vala hozzá az Ur, mit látott, midőn a szentélyben ál-
lott, nagyot, dicsőt, magasztost. Igy azonban kénytelen mind-
erről hallgatni, s kétkedése a hallott örvendetes Ígéretet sok 
időre ismét visszaszorítja ama homályba, melyből pillanat-
nyira kívillánilott, s melybe ismét visszavonult, mig az be-
teljesedés ideje végképen elérkezik. De Erzsébet is vissza-
vonul midőn anyának érezné magát ; nem szégyenből, hi-
szen örül s hálálkodik, hogy az U r végre is megkönyörült 
rajta, s a gyermektelenség szégyenbélyegét levette róla ; ha-
nem visszavonul, hogy szerencséjét elrejtse a világ előtt, 
mert látja, hogy annak egyelőre titoknak kell maradnia ; hi-
szen fátyol födi, melyet férje fellebbenteni nem mer, nem 
akar, nem tud. Ekként osztozik férje büntetésében is, ameny-
nyiben mint hű feleség, vele együtt hordja annak súlyát, ta-
lán nem is sejtve, mily reményeket füz az a születendő gyer-
mekhez, reményeket, melyekre az angyalnak titokteljes, de 
a tudós pap s hivő izraelita előtt mégis világos szavaiban 
több mint elégséges alapot találhatott. 

3) Hogy a b. Szűz, midőn a Szentlélek megárnyékozá, 
már Józsefnek, a Dávid házából származó férfiúnak elje-
gyezve volt, az, mint általánosan mondani szokták, azért 
történt, hogy az anya és a F iu becsülete- és hírnevétől a 
szeplőnek meg látszata is távol tartassék. Ennek könnyebb 
megérthetésére szükséges szem előtt tartanunk, miszerint a 
zsidó törvény sok tekintetben mi különbséget sem tett a 
házas és az eljegyzési viszonyok közt. A magas tisztelet, 
melynek a Szűznek jegyese az egyházban örvend, ennek ter-
mészetes következménye. 

,Malaszttal leljes'-nek mondja az angyal a Szüzet. Igaz 
') Jelen felszólítás a honi kath. lapok becses figyelmébe ajánltatik. 

ugyan, hogy mindazok, kiket Krisztus megváltott, malaszt-
tal teljesek1 ; Mária pedig kiváló mértékben az, „természe-
tesen nem Krisztus nélkül, de azért mégis Krisztus előtt, az-
az még mielőtt méhében fogadná öt, azon legbensőbb, legkö-
zelebb, legközvetlenebb viszonynál fogva, melyben a meg-
testesüléshez állott." E szavak : ,az Ur teveled' természete-
sen nem azon „legbensőbb s egyúttal természeti egyesü-
l é s i r e vonatkoznak, mely az Incarnatióval jár t ; de mivel 
ezen egyesülésnek valaha megtörténnie kellett, innen tör-
tént, hogy az U r már jóval megelőzőleg szellemi malasztja 
által egyesült a szent Szűzzel. Az ő vágya, melylyel az em-
beri nemért e világra születni vágyott, mindig a kiválasztott 
anyára is vonatkozott, mióta létezett, 8 ez az oka, miért kel-
lett a szűz anyának okvetlenül szeplőtelennek fogantatnia. 
,Áldott vagy te az asszonyok között', mondja továbbá az an-
gyal, mely szavak mit sem veszítenek hatályos jelentŐ3Ógök-
ből az által, hogy hasonló szavak már az ótestamentomban is 
intéztettek Jud i th - és Jahelhoz ; mert e kettő és a b. Szűz 
közt ,typicus összefüggés' létezik, csakhogy Mária különö-
sen azért mondatik áldottnak nagyobb mérvben, mint bárki 
az ő neméből, mert azt szüli, ki elrontandja a kigyó fejét. E 
név ,Jézus', melyet az angyal jelzett, a héber , Jehosuá'-nak 
felel ineg, s annyit jelent : „Jehova a segítség, a mentség, az 
üdv;" — a segítség tehát, a mentség, az üdv, melyet a szü-
letendő hozanil nekünk, Istentől származik. E nézetet, mi-
szerint a Messias személyében maga Jehova műveli népe 
üdvét, már a haldokló ősatya Jakabnak áldó végszavaiban, 
több psalmusban, s a főpapnak, Zakariásnál leirt, látványá-
ban találjuk. Osi hiteszme volt ez, melynek az angyal idő- s 
alkalomszerű kifejezést adott. 

„ . ..és neki adja az Ur Isten Dávidnak, az ö atyjának 
székét", folytatja az angyal, mire nézve az a kérdés támad-
ha t : mikép nevezhető a Messiasnak trónusa egyúttal Dávid 
trónusának i s ? . . . A felelet pedig igy hangzik: Teljes jog-
gal, „mert e két trónus közt époly viszony s époly összefüg-
gés létezik, mint Dávid és a Messiás közt. Ez utóbbi Dá-O ' 

vidnak, de egyúttal a Magasságbelinek is fii. Megtestesülé-
sének szerény alacsony voltában, mely által Dávid fiává lesz, 
mindazonáltal jogigénynyel bir Dávid királyi székére, mely 
isteni igéret által, egyszer s mindenkorra, elválaszthatlanul 
van Dávid házához kötve. De mint a Mag isságbeliuek Fia, 
földi megjelenésének minden alacsony volta mellett mégis 
kezességet nyújt nekünk, hogy ő az, ki a szolgaság állapo-
tából kiszabaditand minket, s majdani fényes felmagasztal-
tatásában Dávid királyi széke is részesülend." 

A Szűznek e kérdése: „Mikép leszen ez, holott férfiút 
nem ismerek", nem kétkedést fejez ki az iránt, váljon le-
hetséges-e az, mit az angyal mondott, mint inkább azt, 
„hogy Mária készebb a neki szánt megmérhetlen kitüntetés-
ről lemondani, mintsem azon tisztaságról, melyben az Isten 
iránt legtisztább szeretete s annyi megfoghatatlan malaszt-
kincsnek gyümölcse rejlik, mely az embert legközelebb 
hozza Istenhez." Igaz, hogy férfit eljegyzett magának, sőt 
hozzá is ment, de e házasfrigy tiszta maradt és szűzies, s 
másrészt — hogy ismét szerző szavait idézzük : „a zsidók kö-
vetkezetes gyakorlata ugy hozta magával, hogy az izraelita 
szűz számára csak egyetlenegy hivatás létezett : az anya hi-
vatása ; e gyakorlathoz Máriának legalább külsőleg kelle 
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alkalmazkodnia és existentiájdnak kivételes voltát egy há-
zassági frigynek külformái alá rejtenie." 

E kérdésre : miért neveztetik a Szentléleknek azon 
hatása, mely a legtisztább szűzből testet szerzett Isten Fia 
számára — ,megániyélcozás'-níxk ? — erre szerző ekként fe-
lel „Az] Incaruatio, Isten Fiának testben való hozzánk s 
közénk leereszkedése párhuzamba hozható azon cselekedet-
tel, melylyel Jehova a frigy szekrényét kizárólagos birto-
kába vette. Akkor is leereszkedett Izrael Istene, hogy egy 
felhőnek látható jelében ott legyen, népe közt, a szent szek-
rény felett. S amint a frigy szekrényét rejtő szent sátor fölé, 
ugy leereszkedett ő rá is, nyugodott fölötte a Magasságbe-
linek ereje, s Fia bemélyed a számára előkészitett legtisz-
tább anyaméhbe, mint egy templomba, hogy onnan születve 
uralmát terjeszsze e földön. Igaz, hogy Jehovának előképes 
jelenléte a szent sátornak felhőjében egyszerűen a nyug-
vás', ,lakás', ,honolás' szavaival jelezteték ; de már a L X X 
rtni<}-/.iá£eiv", „megárnyékozni" által fordítják ezt, mely 
szó aztán görögül irt újszövetségi okmányunkba is át-
ment. Az angyal bizonyára anyanyelvén szólt a Szűzhöz, 
s ezért a közte s a Szentlélek közt létesülendő malasztteljes 
viszonyt más megfelelő képlet segítségével fejezte k i ; Lu-
kács azonban, kinek feladatául jutott , az angyal szavait gö-
rögül adni vissza, a Septuagintát követi s azért a Magas-
ságbeli erejének eme működését ,megárnyékozás'-nak nevezi. 

4) A Keresztelőnek szülővárosát azon hegyes vidéken 
kell keresnünk, mely Jeruzsálemtől Hebronig s onnan a 
pusztaságig terjed, balfelől a holttenger, jobbfelől^a philista-
•eusokrégi hazájának lapályai felé ereszkedve. E vidéket szá-
mos kis városka lepte, s ezeknek egyikébe zarándokolt a 
nazarethi szűz, oly utakon, melyeken minden lépés nemze-
tének ősi dicsőségét s az e dicsőséges múlthoz fűződő szá-
mos isteni Ígéretet szólitá vissza elméjébe. I t t vonult végig 
Áb rahám, itt Josue. I t t működtek s küzdöttek a hős és 
szent birák, későbben Sámuel és Dávid, Elias és Elisaeus, 
mind oly férfiak, kik Jehova közvetlen szolgálatában futot-
tak be fényes, dicső, nagyhorderejű pályát. Azonban, hogy 
utazhatott a gyenge leány, a szemérmetes szűz egymaga, 
minden kiséret és védelem nélkül ? Erre az izraeliták tör-
vénye ad elégséges választ és felvilágosítást. Mert elte-
kintve attól, hogy a nagy ünnepek évenkint háromszor moz-
gásba hozták majdnem az egesz nemzetet, voltak más tör-
vényes szokások is, melyek okozák, hogy folytonosan látunk 
jámbor férfiakat és nőket Jeruzsálem felé s onnan haza ván-
dorolni. S midőn az utak üresek voltak s ily ájtatos zarán-
dokok hiányoztak, akkor ez nemzeti szerencsétlenséget jel-
zett, mint Samgar napjaiban. Az útra kelő szűznek tehát 
nem kellett netaláni kiséret és védelem iránt aggódni. Nem 
merjük ugyan feltenni, hogy József elkísérte jegyesét; mert 
ezt feltennünk az evangélistának mély s alighanem szándékos 
hallgatása tiltja, mindazonáltal nagyon tévednénk, ha az or-
szágnak mai, zilált helyzetéből az akkori viszonyokat ítélnők 
meg. Galilaea és Judaea népes vidékein, hol a zsidók szám-
.3 tnlsuly szerinti fölényben voltak, az ő szigorú törvényök is 
uralkodott, mely a szüzekkeli tisztességes bánást kemény 
sanctiók által biztosította, ugy hogy ott a gyenge nem is 
bátran s veszélytelenül utazhatott. 

Rokonához érkezve, szivélyesen üdvözli a Szűz, s ez 

üdvözlet azért nevezetes ; mert hozzá a közvetlen messianus 
kinyilatkoztatásnak kezdete fűződik. E szó: „Békesség Te-
veled", melylyel Mária, zsidó szokás szerint rokonát üd-
vözlé, ez lőn egy magasztos kegyelem hordnokává, e szó 
fonalán világositá fel a Szentlélek Erzsébet szivét; s meg-
szentelvén méhének gyümölcsét, eszközlé, hogy ez, röpös-
vén örömében, nem csak saját, hanem magának a Megvál-
tónak anyja számára már most is Annak előhírnökévé lesz, 
kire, hogy népet előkészítse, egész életének rendeltetése 
volt. Mária pedig gyönyörű dicsénekre fakad. (Folyt, köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK", 
l*est, február 20. M i t h i r d e t a , P e s t i Napló1? 

Általánosan ismert dolog, hogy a vaticáni zsinat nincsen 
befejezve, hanem csak az események által felfüggesztve, 
illetőleg az események következtében a pápa által elha-
lasztva. A zsinat tartama alatt kiütött franczia-porosz há-
ború, és még inkább Rómának erőszakos elfoglalása, mely-
nek királyát, a pápát fogolylyá tette az olasz királyi forra-
dalom, mind ezen események lehetlenné tették a vaticáni 
zsinat folytatását, mert a zsinat szabadsága, a Rómában j e -
lenleg uralkodó forradalom következtében, tökéletesen sem-
mivé lenne téve, működése lehetetlenné válnék, zsinat pedig 
szabadság nélkül nem is képzelhető. 

A nagy feladat megoldása, mely az egyházra társa-
dalmi téren várakozik, tehát el van napolva, de lia igaz, 
amit a ,Pesti Napló' hirdet, ámbár a zsinat netn ül is együtt, 
annak összehivatásán annyiban dolgoznak Rómában, hogy a 
pápa a bibornokokhoz három kérdést intézett volna, hogy 
válaszoljanak azokra, melyek elsejére a bibornokok tagadó-
lag válaszoltak. E kérdés pedig az lett volna : opportunus 
lenne-e a zsinat összehívása a jelenlegi viszonyok közt ? 
Minthogy pedig a viszonyok ma olyanok, vagy még roszab-
bak, mint voltak a zsinat elnapolása alkalmával, ezért vá-
laszoltak volna a bibornokok tagadólag. o o 

Hogy a ,Napló' honnan vette tudósítását, honnan nem, 
hogy hitelesek-e pontozatai vagy sem, azt jelenleg nem ku-
tathatjuk ; mi e kérdésnél csak a tényleges viszonyt tart juk 
szem előtt, tény levén az, hogy a körülmények miatt volt 
kénytelen a pápa a zsinatot felfüggeszteni, tény levén az, 
hogy ugyanazon körülmények miatt a zsinat tárgyalásait 
lehetetlen lenne folytatni. De e tényleges helyzetnél egy 
kérdés tolul elénk önkénytelenül is, melyet jó lett volna, ha 
a ,Napló' is feltett és megfejtett volna, e kérdés pedig nem 
más, mint : kik az okai, hogy a zsinat működését nem foly-
tathatja ? hogy regeneráló feladatának nem felelhet meg ? 
Minthogy e kérdést a ,Napló' elfelejtette feltenni és megfej-
teni, kipótoljuk mi az ő mulasztását, emlékezetbe hozva 
röviden, hogy mik történtek a zsinat felfüggesztése óta. 

Bárki vizsgálja is meg a történetet, mely 1870 óta le-
folyt, ha csak az igazságot arczul ütni nem akarja, be kell 
vallania, hogy az egyház regeneráló működését senki más, 
mint a forradalommal szövetkezett liberalismus akadá-
lyozza. A forradalmi liberalismus müve volt Róma erősza-
kos elfoglalása és a pápa fogsága, a forradalmi liberalismus 
müve, hogy Róma elfoglalása óta az egyházi államban 
az egyház függetlensége megsemmisíttetett, létezése kocz-
kára tétetett, a forradalmi liberalismus müve, hogy a püs-
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pökök és papok híveikkel együtt több országban üldözte-
tésnek levén kitéve, zsinatra nem gyűlhetnek, nem orvosol-
hat ják a társadalmon ütöt t sebeket, mert gondjaikat arra 
kell fordítani, hogy ha lehetséges az ujabb csapásokat elhá-
rítsák ; a forradalmi liberalismus müve, melynek hivei ná-
lunk is találkoznak számosan, — hogy az egyház meg van 
fosztva mind azon eszközöktől, melyek nélkül zsinat nem 
tartható, melyek között az első helyet bizonyára az egyház 
békéje foglalja el. 

Ha a ,Napló' által hirdetett kérdés és a bibornokok 
szájába adott válasz csakugyan hiteles lenne, ugy az adott 
válasz indokai közt, meg lehet győződve a ,Napló' , hogy nem 
kis szerepet foglal a liberális forradalom erőszakoskodása, 
mely lehetetlenné teszi ma a zsinat folytatását. Pedig annyi 
bizonyos, hogy társadalmi viszonyainkon mi sem képes 
annyit segiteni, mi sem képes az óriásilag felhalmozott baj t 
oly gyökeresen meggyógyitani mint egyedül az egyházi 
zsinat, illetőleg annak határozatai. Az egyházi zsinatok 
mindig regenerálókig hatottak a társadalomra, gyógyították 
annak sebeit, mint az a trienti zsinat üdvös eredményeiből 
is kitűnik ; ugyanez tűnnék ki, ha a vaticáni zsinat is foly-
tathatná működését, miről tudomásuk van mindazoknak, 
kik ismerik mind azon kérdéseket, melyeket a vaticáni zsi-
nat felölelni akart. 

Midőn a liberális forradalom a vaticáni zsinat folytat-
hatását akadályozza — akadályozza a társadalom regenerá-

cióját. A katholikus egyházi zsinatok nem modern parlamen-
tek, hol a haza neve alatt mindenki a saját zsebét érti, ha a 
haza tönkre megy is ; — a kath. egyházi zsinatok mindenkor 
a társadalom legfőbb érdekeinek köz- és gyupontjai voltuk, 
hol az önérdek a közérdek előtt elnémult ; csakis igy voltak 
képesek oly törvényeket alkotni, melyek az emberi természet-
ben gyökerezvén, a társadalomra ujjáalakitólag hathattak. 
Az egyház, feladatához képest, ma sem késnék zsinatával 
javitólag hatni a társadalomra, de valamint a liberalismus 
volt az, mely a jelen nyomorult társadalmi viszonyokat a 
maga érdekében alkotta, ugy ugyanazon érdekből igyekszik is 
azokat fentartani, vagyis megakadályozni a helyzet javulá-
sát. A ki tehát óhajtja, hogy a vaticáni zsinat folytattassék, 
hogy ismét regenerálólag hathasson a társadalomra, annak 
első kötelessége az akadály, azaz a forradalmi liberalismus 
ellen küzdeni, a többi majd magától megjön. © 

IVyitrn. E g y k i s u t ó h a n g . Tudom, hogy nem 
szeretik a szerkesztő urak, ha az ember egy már régebben 
elmúlt tárgyra visszatér ; de az én esetem olyan, hogy az 
először még korántsem tartozik az elmúlt tárgyakhoz, mert 
az eszmecsere felette még folyvást foly ; másodszor pedig 
azon helyzetben vagyok, hogy ugyancsak e tárgynak egy 
eddig figyelembe nem vett oldalát tüntethetem fel, mi ta-
lán képes lesz, következő soraimnak szerény kis helyet sze-
rezni e becses lap hasábjain. Szándékom vagyon ugyanis még 
néhány szót fűzni azon kellemetlen incidenshez, mely a leg-
közelebbi megyei congregation előadta magát s mint más-
ként nem is lehetett, meglehetős kis vihart keltett katholi-
kus lapjaink, nevezetesen a ,Religio' és a ,Magyar Állam' 
hasábjain. Mig emez hoszu sorát közli a bátor felszólalá-
soknak azon rágalmak ellen, melyekkel bizonyos uraknak az 
emiitett alkalomkor a beszterczemegyei papokat illetni 

tetszett, addig a ,Beligio' levelezője igen helyesen arra 
figyelmezteté az illetőket, hogy mindazt, mit a katholikus 
papokról valóttant állítottak, teljes joggal a felvidéki luthe-
ránus papság legnagyobb részéről mondhatták volna el ; — 
hanem persze ez egy neme a ,Noli me tangere'-nek, oly okok-
ból, melyeket e lapnak t. olvasói úgyis eléggé ismernek. 

S itt egy másik gondolatnak szeretnék kifejezést adni, 
melyet a ,Religio' 12. számában erről szóló levelezésnek 
kezdő sorai keltettek bennem, melyekben azoknak irója azt 
mondja, hogy a zsidó-liberalismus ez egyszer is bizony 
igen furcsa módon tüntette fel, mily háladatos tud és akar 
lenni azon számtalan jótettekért , melyekkel a manus mortua 
századok óta e hazát elhalmozta, és még folyvást elhalmozza. 

Ugy bizony; s midőn ez igy van,csudálkozhatnánk-e, 
ha ennyi keserű tapasztalat után főpapjaink végre egészen 
levonnák kezöket e fajról, mely nem tudja a jót megbe-
csülni ? Ha némi erőszakot gyakorolván nemes bőkezüségö-
kön, ezentúl szűkebb körre, a kizárólagosan katholikus kö-
rökre szorítkoznának ? 

Hallottuk-e valaha, hogy egy protestáns vagy egyéb 
felekezetű gazdag főúr, nem mondom ily nagyszerű, mint a 
mi főpapjaink tenni szoktak, hanem csak bármiféle kisebb-
mérvű adakozást tett volna u. 11. ,hitfelekezetnélküli' czé-
lokra? Jól megjegyezve, oly általánosan humanitárius czé-
lokra, melyekre nézve a katholikus főpap is eltekinthet a 
felekezettől, anélkül, hogy ez által a indifferentismust moz-
dítaná elő. Hallottunk-e ilyesmit valaha nem-katholikus 
gazdag főúrról ? Soha ! Csak a mi katholikus főpapjaink 
gyakorolják a keresztény felebaráti szeretetet a?on korlát-
lan terjedelemben, melyben csakis a katholikus egyházban 
gyakoroltatik ; s mi eddig büszke voltunk egyháznagyjaink 
e fönkelt szellemű álláspontjára ; mert a Charitas catholica 
tettleg is az, minek görög jelzője mondja : általános s az 
egész világot fogadja kebléhez ! 

De ennyi kellemetlen, sőt keserű tapasztalat után, mi-
nőket főpapjaink gyakorta tesznek azokkal, kiknek hálada-
tosságára méltán számithatni véltek, csuda lenne-e ha egy-
szer csak végkép elfordulnának azoktól, s mint fentebb 
mondám : nemes bőkezüségöket szűkebb körre szoritanák ? ! 
Ha ők is ugy tennének, mint egyéb felekezetű főurak, s ke-
gyes alapitványaik s adományaikban csakis saját egyházuk 
hiveit tartanák szem előtt, lemondva arról, hogy barátokat 
szerezzenek ott,, hol mindig csak ellenszenvre, legfelebb 
irigységre, — rokonszenvre, s háladatosságra pedig soha sem 
számithatunk ? ! 

Vagy azt hiszik az urak, hogy kegyes, bőkezű nagy-
jaink kénytelenek velők — aláhúzom e szót is: velők jót 
tenni, hogy saját egyházunkon belül már nem is találkozik 
sem intézet, sem intézmény, sem egyén, kire a főpapi áldás 
ráférne? Csalódnak u r a i m ! . . . Nem mondom, hogy a mi 
ügyeink ama fentemiitett általánosan ,humanitárius' vagy 
,hazafiúi' vagy egyéb czélok miatt elhanyagoltainak, — a 
,Religio' minden egyes olvasója rögtön csak e lapból czá-
folhatna, ha ilyesmit állítanék, — de azt mondom, hogy a 
szükségesek után következhetnének a hasznosak és azok 
után, mik a belső megelégedés és consolidálásra megkíván-
tatnak, következhetnének azok, mik e consolidálás megerő-
sítésére szolgálnának ; volna itt mindig és sok tenni- és 
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adui-, javitani- és támogatni való, és a mi történik, gyakrau 
hamarabb történhetnék, és a kegyes jóltevők cselekedetei 
hálával fogadtatnának és tettleg megerősítenék egyházun-
kat befelé s ennélfogva kifelé is, ugy hogy bizony nem lenne 
szükségünk rá, rokonszenvet keresni ott, hol azt sohasem 
találjuk ; — mig gazdagok vagyunk azért nem, mert gazda-
gok vagyunk, ha pedig majd szegények leszünk, azért nem, 
mert — szegények vagyunk. 

Azért jó lenne, ha az urak kissé óvatosban nyilvání-
tanák .liberalismusukat'. Főpapjaink bizony megérdemlik, 
hogy hálás kímélettel viseltessenek irányukban. Nem em-
lítem, mit tett a magyarhoni katholikus hierarchia e hon-
ért, midőn az még keresztény, azaz katholikus vol t ; hogy 
nem volna egyetlen egy tudományos vagy jótékony intéze-
tünk, ha katholikus papok nem alapítják a múltban, — ha-
nem a jelenben is, midőn ez ország sem szokásaiban, sem 
törvényeiben nem keresztény többé, kik azok, kikhez a ,köz-
vélemény' is legelőször fordul, mikor valamire, akármire 
pénz kell, mi mellett ez a ,közvélemény' rajong ugyan, de 
adakozni nem szeret ? — kikhez fordul ? a lutheránus főcu-
ratorok-? vagy a kalvinista „püspökök"-hez ? ? Bizony 
nem, hanem a katholikus hierarchiához, — s e hierarchia 
mindig nemeslelkü, mindig bőkezű, mindig áldozatkész, min-
dig hazafias, — mikor pedig a gyűjtésnek vége van, akkor 
hálából kigúnyolják, szidalmazzák, s amit gyűjtöt tek, azon 
zsidókat és protestánsokat hizlalnak egyházunk ellenségeivé. 
Avagy nem ugy van ? S ha igy van, csuda lenne-e akkor, lia 
főpapjainknak egyszer csak eszökbe jutna, hogy : auferetur 
a vobis rcgnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eius ! 

Ii óm a. A z o l a s z , f r a n c z i a , s p a n y o l , s v a j -
c z i s l e n g y e l k a t h o l i k u s o k n a k k é s z ü l ő d é s e i 
a s z e n t a t y a p ü s p ö k i j u b i 1 a e u m á r a szakadatla-
nul és legszebb eredménynyel folynak. A franczia tisztelgő 
küldöttségek már most is jelentkeznek a Vaticánban, mert 
igen helyesen akként számítanak, hogy május végén és j u -
nius kezdetén amugyis roppant számmal fognak a zarándo-
kok ide gyülekezni, minél fogva a kisebb küldöttségek igen 
eszélyesen cselekesznek, lia már most is rójják le tiszteletűk 
adóját azon gondviselésszerű férfiú iránt, kinek ma szent 
Péter székén hódolunk. A spanyolok tavali nagyszerű za-
rándoklatuk ismétlését tervezgetik, s az eszme széles körök-
ben lelkesülten pártoltatik. Per associationetn idearum hadd 
említsem e helytt, hogy Brazíliából is számostagu küldött-
ség fog érkezni, mi annál figyelemreméltóbb, minthogy 
onnan ad ide- s visszautazás majdnem ötezer lirába kerül 
minden egyes személy után. A svajczi katholikusok nem 
csak tömegesen készülnek Rómába, hanem egyéb kegyele-
tes ajándékokon kivül fényes albumot is készülnek a szent-
atyának átnyújtani, melyről remélik, hogy az alkalmi a ján-
dékoknak a maga idején rendezendő kiállításán nem utolsó 
helyen álland. Kettős bizottság alakult, melyeknek egyike 
a közös utazás, másika a gyűjtendő ajándékok ügyét gon-
dozza. A részvét általános és remélhető, hogy a katholikus 
Svajcz szépen és méltóan lesz I X . Piusnak emez örömnap -
ján képviselve. Az olaszok közt, mint az ,Unità Catt.'-ból 
talán tudja is már, ennek gondozása mellett szintén nagy 
alburu készül, ugy hogy az eszme, melyet a magyarok már 
ezelőtt tiz évvel gyakorlatilag kivittek, ezegyszer, ugylát -

szik többszörös utánzásra találand. Végre említem meg a 
lengyeleket, e szerencsétlen, hite miatt a protestantismus és 
a schisma által annyira zaklatott népet, kik hasonlólag ké-
szülnek, érzelmeiket tolmácsoló küldöttséget meneszteni ide, 
amennyiben ezt kormányaik ellenzése mellett tehetendik. 
Nincs tehát kétség benne, hogy I X . Piusnak püspöki jubi-
laeuma valóban katholikus, azaz világünnepély lesz ! 

Ami mindezek mellett ő szentségének testi állapotát 
illeti, biztosíthatom, hogy akármit irnak a „zsidók s zsidó-
szolgák", mint ön mondani szokta, a szentatya oly kitűnően 
érzi magát, amint ez egy 84 éves aggastyánnál csak lehet-
séges. Hogy a légmérsékletnek folytonos s néha igen erősza-
kos váltakozásai itt ott csúszós s ezekkel rokon bajokat 
okoznak neki, mint minden más embernek, az természetes, 
azonban az efféle intermezzók nem szoktak komolyabb kö-
vetkezményekkel bírni. Ha Ceccarelli orvosnak sikerül arra 
birni magas cliensét, hogy néhány napig a loggiák hidegebb 
temperaturáját kerülje s hangosabb beszédtől tartózkodjék, 
mindannyiszor annál hamarabb múlik a baj, minthogy a 
szentatyának erős természete egyrészt, rendes, egyszerű élet-
módja másrészt, az orvosnak munkáját nagyon megkönnyí-
tik. Szóval, nincs jel, mely arra mutatna, hogy a fentjelzett 
,urak' által oly hőn óhajtott s már annyiszor táviratozott és 
megvezérczikkezett ,katastropha' egyhamar beálljon. Mi pe-
dig szivesen várunk, sőt mindennap imádkozunk Istenhez, 
hogy hadd várakoztasson még vagy egy évtizedig is. a.p. 

Berlin, A , c u l t u r k ä m p f u n a l m a s v o l t a é s 
a ,m o d u s v i v e n d i ' . Hogy az u. n. culturkampfot már li-
berális körökben is oly dolognak kezdik tekinteni, melytől jó 
lenneminél előbb szabadulni, mutat ta alsóházunk f. hó 8-án 
tartott gyűlése, melyben oly kérdés tárgyal tatot t , mely nap-
nál világosabban bizonyítja, miszerint az uralkodó protestan-
tismus hatalmát a közélet minden terén csak a katholicis-
musnak elnyomására használja. 

Kormányunk ugyanis már ezelőtt néhány évvel meg-
lehetősen szabadelvű s józanul decentralizáló ,megyei-rend-
szert', mint Magyarországban mondanák, szavaztatott meg 
az országgyűléssel. Eddig minden jó lenne ; de a turpisság 
abban van, hogy mig az országnak keleti, részint protestáns, 
részint a műveltség sokkal alantabb fokán álló tartományai 
e szabadelvű megyei rendszer áldásait már néhány év óta 
élvezik, addig a kormány mindeddig állhatatosan vonako-
dik, ennek előnyeiben a birodalom nyugoti, legműveltebb 
és leggazdagabb tartományait, nevezetesen a rajnai vidéket 
is részesiteni, azon nyiltan megvallott okból, mert az uj ren-
dezés a katholikus elemet ott még csak inkább megerősítené ! ! 

E vonakodás s annak cynicus okadatolása oly állandó 
botrányt képeznek Poroszország belkormányzatában, mely-
nek pár já t civilizált nemzetek közt hiába keresnők ; oly 
botrányt, mely ellen maga Virchow is, a katholicismusnak 
ezen vakbuzgó ellensége már ismételten felszólalt, azonban O O 
mindannyiszor eredmény nélkül, nem lévén a kormányban 
annyi becsületérzés, hogy ily égbe kiáltó igazságtalanságot 
megszüntessen, mire nézve megjegyzendő, hogy a tekintet-
ben kiválólag Sybel, a jellemtelen, hazug ,történész'-nek ta -
nácsai s nógatásai után indul. 

A fentjelzett ülésben ismét szóba hozatván e kelle-
metlen ügy, Berger képviselő megrótta a kormányt, hogy 
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kétféle mértékkel mer ; Schorlemer báró, katli. képviselő 
constatálta, hogy a kormanynak ezen eljárása nyílt megve-
tést tanusit a törvényhozásnak határozatai ellen, minél fogva 
ez utóbbi végre mégis csak kénytelen lesz alkotmányos jo-
gaival élni ; hasonló értelemben nyilatkoztak Windthorst 
kath , Hänel és Richter liberális képviselők, mi Sybelt azon 
szerencsétlen gondolatra ragadta, hogy lándzsát törjön a 
kormány mellett, amiért aztán Miqueltől, a liberálisok egyik 
fővezérétől ugyancsak kikapott, ki többi közt ezeket 
mondja : „Hangsúlyozom, hogy az u j kerületi rendszer oly 
tartományokban is áll tényleg érvényben, melyekben a cul-
turharcz nem kevésbbé erélyesen vivatik, mint másutt, 
anélkül, hogy ebből bármiféle egyéb kellemetlenség szár-
maznék ! Ez oly tény, mely Sybel urnák révedezéseit meg-
eemmisiti. Az egész világ tudja, hogy minden ember kívánja 
a culturharcznak mielőbbi végét, csakhogy fájdalom, nem tud-
juk, miként bontakozzunk ki belőle. Kérdem önöktől uraim, 
nem volna-e jobb e harezot, amennyire csak lehet, szűk kor-
látok közé szoritani, nem hogy még oly térre is vigyük át, 
a hova épen nem való?" 

Igy szólt Miquel; a válasz pedig e kérdésre: miként 
szabaduljunk ki a culturharczból, igen egyszerű ? — Tegye a 
porosz kormány azt, mit minden becsületes ember tesz, ha 
tévedet t : ismerje el, s változtassa meg eddigi i rányá t ; ha 
ezt nem teszi, soha sem találandja a modus vivendit t a ka-
tholikus egyházzal. 

E ,modus vivendi,'-re vonatkozólag a ,Frankf. Ztg.' e 
napokban a következő figyelemre méltó nyilatkozatot hozta 
Dr. Haffner, tnainzi kanonok tollából: „Becses lapja 35. szá-
mában e datum alat t : ,Fulda február 2 / ezeket olvasom : 
T „Mint jó forrásból értesülünk, épen most a porosz püspö-
kök, illetőleg káptalanok közt egy pápai leirat köröztetik, 
melynek tárgyát azon kérdés kepezi : nem kellene-e az egy-
háznak az állammal szemben eddig tanúsított ellenállásá-
ból, magának az egyháznak érdekében némileg engedn i? . . . 
E leirat eredetileg a mainzi püspökhez volt czimezve."" 
Ezzel szemben, miután e sorokban a mainzi püspök és káp-
talana különösen emlittetik, legyen szabad e kettőnek nevé-
ben constatálnom — folytatja Haffner kanonok — misze-
rint a mai napig ilyetén pápai leirat nem érkezett hozzánk, 
sőt mindeddig oly tény sem adta elő magát, melynél fogva 
kívánatos vagy szükségesnek látszhatnék a májusi törvé-
nyek elleni passiv ellenállásból ,némileg' engedni." „E hir, 
jegyzi meg ezekre a ,Germ.' alighanem ama másikkal függ 
össze, melyet szintén már ismételten meghazudtoltunk, 
mintha a német püspökök valamely modus vivendi-ért Ró-
mába folyamodtak volna. Látnivaló, hogy a porosz egyház 
el van határozva, hősies harczát ezentúl is folytatni. 

IRODALOM. 
— ,Uj Magyar Sión1. I. füzet. Tartalom: Antonelli 

Jakab, Füssy Tamástól. — Ádám, Fáj er Antaltól. — Az 
öngyilkosság Indiában, Séda Ernőtől. — Kelet és a próféta, 
Maszlaghy Ferencztől. — A hidaskürthi plébánia törté-
neti adatai, Hühner Jánostól. — Irodalom és művészet. — 
Vegyesek. 

© Társulati értesítő mint .Jézus sz. Szivének hírnöke' 
1877. Februárhó. Tartalom : Az általános szándékhoz febr. 
hóra. — Általános szándék februárhóra. — Jézus szentséges 
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szive apostolsága (folytatás) M ijer Károly. — P. Schauen-
burg Ferencz S. J . Jézus szeretetre legméltóbb Szive. Ok-
tató- s imakönyv. — Tudósítás. — Részletes jó szándékok 
februárhóra. — A szent jászol lantja. P . Rosty K.-tól. — 
Melléklet: „A tökéletességnek és keresztény erényeknek 

gyakorlása." Szerzé tisztelendő P. Rodriguez Alf. Jézus 
társaságabeli áldozár. J áky F. II . kötet 31. iv. 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi főgymnasium ifjúságának nyolez 

tagból álló küldöttsége tisztelgett a mult hétfőn Fehér Ipoly 
igazgató ur vezetése alatt bibornok ur ő eminentiájánál, mint 
a főgymnasiumi segélyző-egylet fővédnökénél azon czélból, 
hogy a segélyző-egylet alaptőkéjét gyarapító 1000 forint-
nyi kegyes adományáért személyesen is lerója hálaadóját. — 
Az iíjuság legmélyebb háláját és forró köszönetét Szabó 
Gyula V I I I . osztályú tanuló tolmácsolta. — ö eminentiája 
az if júság küldötteit kegyes leereszkedéssel fogadván, kilá-
tásba helyezte, miszerint az alaptőke kezelését és gyarapodá-
sát élénk figyelemmel fogja kisérni ; magas elismeréssel nyi-
latkozott a tanári karnak ez ügyben kifejtett buzgó kezde-
ményezéséről, s vallásosságra és hazaszeretetre intvén az 
ifjakat a küldöttséget elbocsájtá. A küldöttségi if jak ő emja 
kegyes leereszkedése és atyai intelmei által mélyen meghatva 
szivökben édes emlékkel hagyták el az érseki palotát. {,E.') 

— A mult számunkban megjelent, s a L. Sz. A. egy-
lete tagjaihoz szóló nyilatkozatot egy nappal későbben egy 
itteni hetilap is hozta, oly megjegyzések kíséretében, melyek 
arra bátoritanak, sőt talán jogosítanak is fel, hogy ugyané 
kérdésre nézve magunk is mondjuk el egyéni nézetünket. 

Hogy mi a szerkesztőségünkhez érkező péterfillért va-
lamint egyéb kegyeletes adakozásokat ő Eminentiája, bib.-
herczegprimásunk ő fmga kegyes közvetítése által ju t t a t -
juk rendeltetésűk helyére, ennek egyedüli, valamint igen 
egyszerű oka az, mert, mint esztergomfómegyei papnak, sze-
rencsénk van ő Eminentiájában kegyelmes főpásztorunkat 
hódolva tisztelhetni; de azért mi legalább nem vélekedünk 
igy, mintha minden adakozó vagy gyűjtő köteles lenne ado-
mányait, illetőleg gyűjteményei eredményét ugyanoda kül-
deni, s nem is emlékszünk, hogy ezt valaha valakinek taná-
csoltuk vagy bárkitől is követeltük volna, mire sem jogunk, 
sem megbizAsunk nincsen. 

— A zsidó uralom egyr>3 te r jed : most kitűnt, hogy 
Rothschild üzlete előbb tudta Midhat bukását, mint a lon-
doni és párisi kormányok ; mert a távirdát a nevezett pénz-
király lefogta egy hoszu sürgönynyel, ugy hogy a kormány-
sürgönyök expediálása lehetlenné vált. A zsidó pénzhata-
lom uralkodik most a világon ; a zsidóság most államot ké-
pez az államban s sokszor az állam függ tőle. Rothachild is 
Francziaországban királyi hatalmat gyakorol: a párisi zsi-
nagógában előbb nem kezdik meg az ajtatosságot, míg „ő 
felsége a pénz királya" meg nem jelenik. A Rothschild p a -
lotában is nagyobb etiquette uralkodik, mint bármely ud-
varnál : a vén özvegy Rothschildné egy nőrokonának nem 
volt szabad megjelenni a családi asztalnál, mert szükmel-
lüség miatt nem ^viselhette a „hivatalos" szabású kivá-
gott ruhát. (,M. ÂU.') 

— A wachenheimi protestáns fitanodának — egy min-
denesetre a kor magaslatán álló intézetnek ,igazgató'-tani-
tója, ki egyszersmind az egész tanári kart is az ő egy, be-
cses személyében egyesíti, január 25-én, a cano83ai napnak 
évfordulóján tanítványai nevében azt táviratozta Bismarck-
nak : „Üdv Neked dicső férfiú, Veled hangoztatjuk : Nem 
megyü'ik Canossába!" E táviratot Bismarck jan. 29-én szin-
tén táviratilag megköszönte, minek hire alighanem lázas 
forrongásban hozandja egész Németország a&c-hőseit, kik 
,Canossa' alatt talán valami iskolát értenek.— Feltűnő, hogy 
a német birodalmi gyűlésben 18 katholikus pap mellett egy 
protestáns pap sincsen. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. De Missa eelebranda et Eucharistia sumenda sat. — Szent-István-Társulat. — Jézus gyermekkorának tör-
ténete. — Egyházi tudósítások: Pest. A ,kiegyezés' ára — itthon. Rozsnyó. Pápai leirat. Kassa. Felelet Csiskó ur ily czimü 
czikkére: „tídvös-e a ,szürke nénék'-nek betelepítése a helybeli közkórházba?" Róma. Pápaellenes s egyéb összeesküvések. 

A chaldaeusok patriarchának kiközösítése. I X . Piusnak egy tévedése sat. — Irodalom. — Vegyesek. 

Ad Missam celebrandam et Eucharistiam sumendam 
rite dispositos ac praeparatos accedere oportet. 

(Folytatás.) 

Qui haec, quae adusque dicta sunt, egerit, prae-
stiteritque, Sacerdos sacris operaturus, is ad Mis-
sae Sacrificium celebrandum rite ac débité praepa-
ratus ac dispositus accessisse censendus est. Debi-
tae praeparationis defectui tribuendum, quod multi 
ex continuatis plurium annorum Sacrificiis nihil in 
pietate ac devotione, nihil in morum probitate, nihil 
zelo ministeriiproficiant. „Multorum, inquit') pien-
tissimus, eruditissimusque Ludovicus Granatensis, 
Sacerdotum increpanda est audacia, siquidem nulla 
praevia praeparatione, ubi primum sunt accersiti, 
surgunt, sese ad celebrandum conferunt, inter eun-
dum confabulantur, iocantur, rident, vel alia quae-
piam negotia temporalia taciti meditantur, et se se 
sistunt ad Altaria panem Angelorum manducaturi 
eodem plane animo, quo ad vulgarem mensam com-
muni pane reficiendi accumberent. Et inde fit, quod 
evoluto tot annorum curriculo, quo coelestem hanc 
medicinám percipere perrexerunt, nullum ex ea 
commodum reportarunt. Nam si quoties sacro-san-
cta Missae mysteria peregerunt, perciperent nota-
bilem quamdam gratiae accessionem, totis viginti 
annis ingentem coelestium gratiarum thesaurum et 
acervum haud dubie collegissent. Quod quidem in 
ipsis non deprehenditur, siquidem in eodem sem-
per luto haereant, quippe qui semper sint sensuum 
voluptatibus addicti, non maiori quam antea pie-
tate praediti, imo saepius in deteriorem statum de-
voluti cernantur et appareant. Quid igitur magis 
metuendum est, quam quotidie ad gratiae fontem, 
ad Angelorum mensam, ad omnium remediorum 

!) Memorial, cap. 5. de Sacerdotibus. 

officinám se sistere, et post tot annos exarescere ut 
antea, et eadem semper inedia confici, et eadem vi-
rium infirmitate perpetuo conílictari ?" Ex eodem 
fonte dérivât cladem moralem multorum Sacerdo-
tum Federicus Cardinalis Borromaeus, Archi-Epi-
scopus Mediolanensis, Clerum in Synodo congrega-
tum sic alloquens2) : „Inter caetera autem, inquit, 
molesta et acerba, quae loqui nunc cogimur, acer-
bissimum erit audire, non exiguum esse numerum 
eorum sacerdotum, qui summa negligentia, summa-
que incuria parant sese ad Sacramentum Altaris 
obeundum. Nihil facilius est, Sacerdotes, quam 
egredi domo, celerique passu adiré templum, sacri-
ficalemque ornatum sumere, ac deinde celerrime et 
audacissime accedere ad aram : nihil inquam faci-
lius est, o filii, sed nihil etiam est, quod maiorem 
horrorem iniicere animis debeat." Et paucis inter-
iectis prosequitur: „Sed quomodo ego de animi 
humani sensibus, qui sunt impenetrabiles, iudicium 
feram ? Judicium meum huiusmodi meum est. Dum 
video ego sacerdotem paulo ante quam sacro ve-
stitu induatur, nugantem atque cavillantem, hila-
rique vultu renidentem, haud timeo temeritatis no-
tant subire, si pronunciavero, animum illius esse 
dissipatum, vaneque et inutiliter cogitantem. Neque 
postea mirandum est, quod multi sine fructu ullo 
transigantur anni, sumendo sacrum ilium cibum 
miraremur enim potius, si quasi inviti coelestem 
illum thesaurum consequerentur." Loquens porro 
de lurida celebratione Missae per Sacerdotes, qui 
sine débita praeparatione accedunt ad Altare, haec 
observât: „Et quoniam graves culpae, qualis ista 
est, non facile creduntur, quaerunturque diversa te-
stimonia, quibus eae convincantur, ideo si qui for-
tasse dubitarent de rebus illis quae iam expositae 

3) Conciones synodal. Vol. I . 
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sunt, vellentque sacerdotes improbos defendere, 
potero ego coniectui'as afferre quasdam, argumen-
taque et signa, quae verum patefaciant, eaque non 
aliunde petita, quam ex eo, quod videmus omnibus 
horis, quodque clarissimeac manifestissime cunctis 
apparet. Quam curam crediinus nos agere circa 
animae suae puritatem eos Sacerdotes, quibus mi-
nime cordi est altarium nitor, vestisque sacrae, et 
supellectilis ecclesiasticae ? Videturne vobis leve 
hoc esse argumentum et infirmum ? Si anima illa 
purgata esset, quam stúdiósé coleret munditias, 
splendoremque altaris ? Seribit Deus in pulvere illo 
vestras labes. 0 pastores animarum, cum eiusmodi 
pulvis in altari foede crevit, eaeque difficilius dele-
buntur, quam si in marmore scriptae essent. Nigra 
porro illa propter immunditias vestras velamenta, 
quomodo tandem repraesentare poterúnt divinae 
carnis puritatem atque splendorem ? Ideo superi-
oribus temporibus proferebantur in Synodorum 
conventus sacra vasa et libri, ut ab Episcopo com-
pi-obarentur." „Quamquam rem, ait S. Alphonsus 
de Ligor.3) inculcant praeparationem ad Missam 
optimi Auetores et hunc in finem pulcherrimas con-
siderationes et affectus seripto reliquerunt. At quot 
propterea Sacerdotes faciunt hanc praeparationem ? 
Sacrificium Missae quidem. ait idem S. Doctor, suf-
ficit ad placandum Deum pro omnibus totius mundi 
peccatis ; sed quomodo placabit per iniurias, qui-
bus eum afficiunt Sacerdotes eo tempore, quo illud 
offerunt ? Hi namque tam exigua cum reverentia 
celebrant, quantum ex parte ipsorum est, non ho-
norant, sed inhonorant Deum ; ipsi offendunt tunc 
tamquam convitiatores ipsius divinae victimae, 
quam offerunt. Reus agitur haereticus, qui realem 
Jesu Christi in Missa praesentiam non credit, sed 
magis reus est, qui earn credit, nec reveretur: quali 
demum et quanto iudicio reus erit Sacerdos, qui 
tam luride célébrât ut etiam adstantes perdant sen-
sum et venerationem tam grandis Sacrificii Maie-
statis ? Judaeorum populus ab initio plurimum ve-
nerabatur Christum. At ubi vidit hunc a sacerdoti-
bus sperni, omnem eius exuit aestimationem : id 
quod etiam in praesentiarum contingit ; nam dum 
videt populus Missam a Sacerdotibus tractatam 
cum tanta negligentia et indevotione, perdit eius 
venerationem. Sicut una Missa cum devotione cele-
brata devotionem etiam aliis instillât; ita e con-
trario irreverentia Sacerdotis venerationem, quin et 
fidem minuit adstantium. Qua ratione indevotio Sa-

8) Sacerdos ad Miss, sacrif. add. et reduct. 

cerdotis, qui tamen Minister est huius Sacrificii et 
Depositarius Jesu Christi, aliis sensum devotionis 
poterit inspirare ? Qualem conceptum de sanctitate 
et maiestate tanti mysterii aliis infundet Sacerdos 
ille, qui in actionibus suis plus vilipensionis exhi-
bet, quam venerationis ? Tristi docemur experien-
tia, quod ii Sacerdotes, qui cum parva celebrant 
reverentia, in eosdem semper recidant defectus : ap-
parent enim semper tepidi, semper impatientes, 
semper superbi, gulosi, dediti propriis utilitatibus, 
existimationi propriae, voluptatibus etdeliciis mun-
danis. Ubi est fructus tot celebrationum, tot com-
munionum eorum, qui se quotidie cibant carne 
Salvatoris ? Defectus non in cibo est, sed in edentis 
dispositione. Ut igitur ad scopum meum veniam, 
dico, unicam tantorum defectuum causam esse, quod 
Sacerdotes cum tam exigua reverentia et devotione 
celebrent, et quod accédant frequenter ad Altare, 
ne cogitantes quidem, quo vadant. Accedunt inquam 
spe lucri ex stipendio hauriendi, aut ex arida qua-
dam consuetudine, sine dispositione, sine praepara-
tione." — Hactenus S. Alphonsus. (Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
igazgató-választmányának f. lió 15-kén tartott ülésében al-
elnök bemutatá a népiskolaügyi rendszabályokat, tanterve-
ket, utasításokat, melyek a nmlt. püspöki kar megbízásából 
már elkészültek, csupán a tankönyvek és tanszerek jegyzéke 
van hátra, melyek az e végre kiküldött bizottság mélt. el-
nöke a hozzája beérkezett szakszerű bírálatok és jelentések 
alapján néhány nap múlva teljesen összeállitand, mi kiegé-
szitendi az összes tanügyi iratokat, melyek a megrendelések 
szerint azonnal szét fognak küldetni külön-külön egyes fü-
zetekben, vagy pedig valamennyi egy gyűjteményben ösz-
szefoglalva, mint ezt több egyházmegyei hatóság megren-
deli, hogy azt minden plébánia egy teljes tanügyi codex 
gyanánt birja könyvtárában. 

Ugyanezen bizottság mélt. elnöke visszaküldé Nagy 
Gyula bélabányai tanítónak, tót nyelven irt rövid földraj-
zát néhány birálati észrevétellel; — kiadatott az igazgató-
ságnak, hogy ezeket a szerzővel közölje s vele a kiadás 
iránt értekezzék, minek eredménye a választmány elé lesz 
terjesztendő. 

Alelnök ur továbbá meleg szavakkal emlékezett meg 
a társulatnak egy év előtt elhunyt s igen tevékeny derék 
ügynökéről, Axmann Gáborról, mire alkalmul szolgált az 
elhunyt tisztviselő bánatos szüleinek áldozatkészsége, kik 
feledhetlen fiuk emlékét a Szent-István-Térsulatnál az által 
akarták megörökiteni, hogy négy alapító tagsági dijul négy-
százhúsz forintot tettek le a társulat pénztárába azon kérés-
sel, hogy az derék fiók nevére mint Axmann Gábor-alapít-
vány vétessék fel a társulat alapit ványai közé s az érte járó 
könyvilletmény az alelnök belátása szerint négy intézetnek 
vagy egyénnek adassék ajándékul, kik közé egyelőre a 
csángó magyarokat s a római német-magyar collegium ma-
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gyar növendékeit kérik felvétetni. A választmány az ala-
pítványt köszönettel fogadta, mit jegyzőkönyvbe felvétetni 
s a szülőknek külön levélben is kifejezni határozta. 

A közgyűlés márcziushó második felében fog tartatni. 
Mihelyt a társulat fővédnöke, a főmagasságu bibornok-her-
czegprimás, kihez eziránt tiszteletteljes kérelem fog intéz-
tetni, a napot, melyen az ülést megtartatni óhajt ja, kitűzi, 
a közgyűlés az elnökség által a szokásos módon ki fog 
hirdettetni. 

A januári választmányi gyűlés óta ujabban ismét 1 
alapitó és 20 rendes tag lépett a társulatban, névszerint : 
Alapitótag: gróf Wenckheim Géza. Rendes tagok: a zom-
borvidéki róm.-kath. egylet, Reizner János Szegedváros 
főjegyzője, Vadkerti Ferencz az országos siketnéma intézet 
hitelemzője, Prohászka Pá l váezi növendékpap, Majláth 
Gusztáv gymnas. tanuló, Ivrausz Antal uradalmi tisztartó, 
Bors Adám bukuresti kovácsmester, Gótsch József polgári 
leányiskolái tanár Kecskeméten, ifj. Harsányi Szilárd lajosi 
közbirtokos, Komlósi Antal kerekegyházi kántor, Kubányi 
Endre V I I I . gymnas. oszt. tanuló Kecskeméten, Kucsera 
Gusztáv Örkényi plébános, Pósta István állatorvos Kecske-
méten, Rabcsányi István V I I I . gymnas. oszt. tanuló Kecs-
keméten, Doby Antal Homonnán, Gürt ler József beszter-
czebányai püspöki tollnok, Fodor Antal beszterczebányai 
segédlelkész, Csizsmarovics András zólyomi segédlelkész, 
Havassy József segédlelkész Kaposvártt , Loh Gyula egri 
növendékpap. 

Néhai líozmár Pál esperes, káptalan-visi plébános a 
társulatnak 10 forintot hagyományozott. 

Ajándékkönyvek szavaztattak meg: a hátszegi esperesi 
kerület elemi iskolái, a sövényházi és szilvás-ujfalusi r.-kath. 
iskolák szegény tanulói, a gyulafehérvári önképzőkör s a 
szegzárdi kórházi könyvtár részére. 

A pénztári jelentés szerint a társulat f. évi jan. 1-től 
bezárólag február 15-ig bevett 9476 ft. 62 kr., kiadott 
9292 ft. 9 krt. ; pénztári maradék 184 ft . 53 kr. — Az ügy-
nökségben januárhóban eladatott 26,751 példány könyv, 
1824 db. szentkép, készpénzben bejött 2570 ft. 21 kr. 

Jézus gyermekkorának története. 
(Folytatás.) 

5) Maldonattal s másokkal szemben szerzőnk ugy 
tart ja, hogy Mária még ker. sz. János születése előtt tért 
vissza Názáretbe. János, ámbár már anyja méhében meg-
tisztulva a bűntől, mégis körülmetéltetett, mert ő még az 
ószövetségnek tagja, kitűnő voltát annak s azon gondvise-
lésszerű körülménynek köszöni, hogy mint zsidó született. 

6) Jézus nemzetségi lajstromát szerző Máté evange-
lioma szerint tárgyalja. Különös gonddal értekezik azon 
„kis mellékjegyzetekről, melyek első pillanatra jelentékte-
leneknek látszhatnak, de behatóbban megvizsgálva, igen is 
jelentőségteljesek. Ilyen péld. az, hogy Juda mellett, „ennek 
atyjafiai" is emlittetnek, jeléül annak, hogy ők is részesei 
azon áldásnak, mely Áb rahámnak, Isaaknak és Jakabnak 
igértetett. De ugyané Judának fia gyanánt nem csak P h á -
resz, hanem Zára is vétetett fel a lajstromba, kik közül az 
utóbbi a természet rendje szerint, emez pedig rendkivüli 
uton és módon, de szintén lőn a Messiás elődjévé, jeléül 

annak, hogy Izrael, amennyiben a Messiás az ő számára is 
jött , ezt nem egyedül Ábrahámtól való testszerinti szárma-
zásának köszönheti, valamint megfordítva, e származásánál 
fogva épen nincs kizárólagos joga a messianus malasztkin-
csekre, minthogy az U r szabadon ajándékozza kegyelmeit, 
a kinek akarja. Ugyanennek bebizonyítására, hogy t. i. a 
Mindenható épen nincsen kötve a vér- s testnek földi t ö r -
vényei által, felhozatik azon figyelemreméltó szerep is, me-
lyet Jézus földi őseinek hoszu sorában az u. n. leviratusi há-
zasság játszik. „Salathieltől a természet törvénye megta-
gadta a magas szerencsét, hogy a Messiásnak testszerinti 
atyjává lehessen, mire ugy látszhatott, hogy mint a család 
kiváltságos ágának első szülöttje igényt tar thatot t ; de azért 
ő is részesül az áldásban, melyet Jehova igért Dávid házá-
nak, s melyet a test s vér szerinti származás utján kivül is 
osztogathat szabad, legbölcsebb tetszése szerint. Eszközül 
erre a leviratusi házasság szolgál, s ha nemzetségi lajstro-
munkban Zorabábel mint Salathiel fia hozatik fel, holott tény-
leg ennek fivére, Pedaja nemzé őt Salathiel hátrahagyott 
özvegyével, ugy ebben e tétel van kifejezve: nem a test sze-
rinti összefüggés, hanem szabadon rád árasztott kegyelmem 
igtat téged a Messiás őseinek fényes sorába. Igy lesz Pedaja 
a Messias egyik ősévé a természet, Salathiel pedig a malaszt 
utján, mindkettő osztozkodik a család közös kitüntetésében. 

A nemzetségi lajstromban Rahab és Ruth is hozatnak 
fel, holott különben asszonyok nem szoktak ily lajstromokba 
felvétetni. De ezek felvétettek, hogy személyökben mái-
ideje korán jelentessék a pogányságnak, miszerint a megvál-
tás malasztkincsei számára is léteznek. Másrészt a lajstrom-
ban található hiányok is magyaráztatnak, régebbi szerzők 
nyomán, mely magyarázatok azért fontosak és figyelemre-
méltók ; mert az összefüggést állítják helyre Dávid család-
jának ó- és újszövetségi lajstromai közt. Ily hiány van Jo-
ram és Ozias közt, hol Máté három tagot mellőz: Ocho-
ziast, Joast és Amasiast, kiknek mindegyike nagy bűnös 
volt. „Joram azon szerencsétlen gondolatra vetemedett, 
hogy a szomszéd Ephraim királyi házából feleséget kérjen 
magának : Athaliát , Achab és Jezábel leányát. Anyja a ty-
í-usi király leánya volt, ki hónából Baal s egyéb utálatos 
bálványok tiszteletét, s ezzel mindenféle erkölcsi romlottsá-
got áthozván, mindezeket uj hazájában is meghonosította, 
oly annyira, hogy a végkép elsatnyult Achabnak egész háza 
Isten kemény Ítéletét vonta magára, melynél fogva az el-
pusztulás lőn sorsa. Ugyanezen elvetemültség, ez erkölcsi 
romlottság a jeruzsálemi királyi várban is üté fel fejét, mi-
helyt Athalia annak küszöbét átlépte ; de ő magával hozta 
Isten átkát is, s nemzetsége elpusztult ; ő, fia, unokája, sőt 
még ennek fia is erőszakos halállal multak ki, s épen ezek 
azok, ki Krisztus őseinek lajstromából, amint azt Máténál 
találjuk, hiányzanak. Csakis ők azok, kik a Dávid véréből 
származott királyok közül erőszakos halállal multak ki, mi 
a hivő zsidók előtt nem lehetett egyéb, mint különös elvet-
tetésök jele. 

7) Szerző nem tar t ja helyesnek a nézetet, mintha Má-
riának, midőn fogant, már József nejének kellett volna lenni, 
(természetesen e szónak a dogmával megférő értelmében) 
azért, „hogy becsülete szennytelen legyen." Az sem való-
színű szerinte, hogy József jegyesének állapotára vonatko-

1 6 * 



1 2 4 

zólag csak azt s annyit tudo t t volna, mit s mennyit testi sze-
meivel látott ; mert képzelhetetlen, hogy Mária, ki Erzsébet 
házánál szive édes, magasztos t i tká t a gyönyörű , M a g n i f i -
cat' szavaiba önté, jegyese irányában hallgatott volna azok-
ról, mik vele történtek. Józsefnek továbbá azokról is kelle 
tudomással birnia, mik épen Erzsébet s Zakariás házánál 
történtek, s mindezeknél fogva nem csak sejthette de em-
beri hittel hihette is, hogy jegyese a Szentlélektől fogant , 
mi által a hűtlenség vagy egyéb kötelességfeledés gyanúja 
végképen ki vala zárva. Mindazonáltal hite, mint fentebb 
nem ok nélkül mondók, csak emberi volt, mely az ingado-
zást nem zár ja ki s legalább is igen erős akaratot tételez fel. 
De eltekintve is ettől, nem azt kérdezhette, és méltán, J ó -
zsef önönmagától : Mi t tegyek ily jegyessel, ki a Szentlé-
lektől fogant ? Enyim-e még ? Jogom van-e r á ? Merjem-e 
házamba hozni azt, ki mint Istenemnek anyja annyival fe-
lettem áll ? H a tehát József ezen okokból Már iá t ,titkon el 
akarná bocsátani ' , ezalatt szerző nem azt érti, hogy válóle-
velet akar t neki adni, mi szérinte nem tett volna annyit, mint 
titkon elbocsátani őt, hanem azt, hogy maga József „le akart 
mondani jegyeséről, s észrevétlenül eltűnni, talán ismét Bethlc-

hembe vonulni vissza, hogy Mária ismét szabad legyen" 
Midőn ezen tűnődnék, megjelenék előtte az angyal s e sza-
vak á l ta l : „Ne félj öt elvenni !" világosságot öntött lelkébe 
s határozot t irányt jelölt ki neki, melyben ezentúl haladnia 
kell. ,Ne félj semmit' — nem sérted másnak jogát , jegyesed 
pedig tiszta s teljes becsültetésre méltó, és — tennők hozzá : 
— te nem csak, hogy nem vagy kizárva e magasztos t i tokból, 
mely itt készül, mint inkább teneked is van benne részed, 
szent kötelességet kell a Szűz s annak Fia iránt teljesítened, 
mindket tő fentar tójának s védőjének lenned. Azért te adsz 
neki nevet, mi a zsidóknál az atyának kötelessége és joga. 

E felbátoritó, minden kételyt eloszlató szavak után 
József csakhamar házába vezeté Máriá t , miben a házasság-
nak „magánjogi" megkötése állott. H o g y Mária és József 
pap által adat tak volna össze, oly eszme, mely nagy festők-
nek szolgált ugyan motívumul jeles képekre, történelmileg 
azonban alig vagy nem is bizonyítható. (Folyt. köv). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 20. A , k i e g y e z é s 1 á r a — i t t h o n . 

Nem feladatunk nekünk e helyen feszegetni sem azt hogy 
létre jön-e, sem azt, hogy nem jön-e létre a kiegyezés a 
bankra nézve Ausztriával , nem feladatunk feszegetni azt sem : 
előny, vagy hát rány háramlik-e kiegyezésből az országra, 
ugy amint az terveztetik, nem feladatunk végül az sem, 
hogy nézetet, véleményt fejezzünk ki a mód felett, mely 
szerint a kiegyezés végrehaj tandó lenne, — tá rgya l ják ezt 
mind a politikusok, csak azután ne kontárok, hanem valósá-
gos politikusok, illetőleg államférfiak legyenek. 

Mi veszszük a dolgot ugy amint azt bevégzett ténynek 
lenni áll í t ják, elhiszsztik ma már, hogy a kiegyezés létrejött , 
azon appendixxel, mit kormányi és nem kormányi lapok egy-
aránt hirdetnek, hogy e kiegyezés Magyarországra nézve 
nem kedvező. Ha ez csakugyan igaz, ugy mi azt, mint ka-
tholikus hazafiak lelkünkben fáj la l juk ; mert hazánkra nézve 
óha j t j uk és a mennyiben tőlünk telik, meg is teszszük, hogy 
az erkölcsileg ugy, mint anyagilag virágozzék, s ha mind 

két tekintetben tönkre tétetik, ugy legyenek érette felelősek 
azok, kik e herostratuti tet tet végbevitték és kik őket a 
végrehajtásban segítették. 

A kiegyezés tehát, mint említők, kormányi és nem kor-
mányi lapok egyhangú jelentése szerint hazánknak nem ked-
vező, mi annyit akar jelenteni, hogy az az ország h á t r á -
nyára ütöt t ki. De még evvel nincsen a kérdés befejezve. A 
két kormány ugyan megegyezett, de a pár t — a párt még 
nem fogadta el a kiegyezést ; befejezve e kérdés csak akkor 
lesz, ha a párt , ámbár belátja, hogy a kiegyezés a haza há t -
rányára van, mégis hozzájárul ezen, a miniszterek által már 
elfogadott kiegyezéshez. 

A bökkenő, vagyis az érdek épen e pontban kelti fel 
figyelmünket, mert nem kell hinni, hogy az általános é rde-
ken kivül, mely a kiegyezésben bennünket kathol ikusokat 
is érint, még külön specialis katholikus érdek is ne lenne ; 
legalább nagyon is ál l í t ják, hogy e speciális kath. érdek a 
kiegyezéshez, ugy amint ez most már elfogadva van, nagyon 
szorosan fűződik és mi, habár teljes hitelességét az alább 
közlendő hirnek nem garantirozhat juk, tekintetben véve 
azonban az általános parlamentaris rendszert, tekintetbe 
véve, hogy némely kellemetlen kérdések mikép szoktak 
megszavaztatni, egészen valószínűtlennek nem találjuk, hogy 
a kiegyezés ugyan el fog a pár t által is fogadtatni, de csak 
— bizonyos katholikus érdekeknek feláldoztatása árán. 

A hir ugyanis, melyről ismételve mondjuk, hogy nem 
kezeskedünk érte, de melyet valószínűnek tartunk, a köve t -
kező. A párt a kiegyezést, ugy amint azt a kormány már el-
fogadta, rosznak ta r t ja és nem haj landó megszavazni, ezt a 
kormány jól tudja , de még jobban meggyőződhetik e felől, 
ha majd Bécsből haza jön. Nincsen tehát egyéb hát ra , 
mint a liberális Parlamentarismus takt ikájához nyúlni, vagy 
is. mint ezt műszóval kifejezni szokták : ,megpuhítani ' a 
pártot . Már a ki a modern Parlamentarismus irányát és 
szellemét ismeri, az elképzelheti, hogy e ,puhitás ' minő esz-
közökkel haj tátik végre, egy-egy koncz odadobása áldoza-
tul a liberalismus szellemének, megteszi szolgálatát ; arait 
még tegnap a liberalismus mint a hazára károst kárhozta tot t , 
amit elitélt és megszavazni nem akart , azt ma az odavetett 
koncz árán elfogadhatónak és igen-igen gyakran a hazára 
üdvösnek is itéli. 

Hála a kereszténységnek, mely eddig az országban 
kath. iskolákat alapítot t és fentartott , mely társadalmunkat 
a keresztény házasság szentsége által keresztény alapra 
fektette, hála a kath. fejedelmek katholikus érzületének, 
mely a kath. egyház részére kath. alapítványokat tett , nem a 
nemzet tulajdonából, hanem a fejedelmi vagyonból,melyeket az 
egyház sajá t jából gyarapí tot t , a kormány ily konczczal ren-
delkezik és mint a hir beszéli, a kormány csakugyan kész is, 
ugy a tárgyalás alatt levő középtanodai törvényjavaslatnál a 
kath. iskolákat, mint a kath. házasságot, de a kath . alapí tvá-
nyokat is áldozatul oda dobni a liberalismusnak, csakhogy a 
kiegyezést a pár t megszavazza és in fine finali ő maga, a kor-
mány a piros támlaszékben megmarad jon ; a mint azonban 
mondják, a pár t kész lesz jelenleg ,mepuhulni ' azon esetben 
is, ha a kormány csak az alapítványok terhétől kész a ka-
tholikusokat felmenteni, jól tudva, hogy lassankint a többire 
is majd rá kerül a sor. 
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Ha e hir igaz, mint abból látható, az egész kiegyezés 
árát mi katholikusok fogjuk megfizetni, már történjék az 
akár mind a három emiitett pontban, akár pedig csak az ala-
pítványok feláldozása által. De épen ezért, mert e kérdésben 
állítólag főleg az alapítványok sorsáról van szó, ami kü-
lönben nagyon is felfogható, hogy miért? — mondjuk: épen 
azért, ha még e hir nem jutot t volna el az Ő Felsége által 
kinevezett katholikus bizottsághoz, mi tisztelettel bátor-
kodunk azt a t. bizottságnak figyelmébe ajánlani, kérve, 
hogy épen e pillanatokban különösen őrködjék a katholi-
kus egyház jogai felett, mert, ha volt idő, midőn alapitvá-
nyaink veszélyben forogtak, ugy e pillanatban a veszély 
még fokozva van. A liberalismus bizonyára nem érdemli 
meg, hogy az ő további uralmáért a haza kárára az egy-
házi vagyon neki áldozatul oda dobassék. ^ 

Rozsnyó. P á p a i l e i r a t . Megyénk tudvalevőleg 
tavai ülte meg fenállásának százados évfordulóját. Ez oly 
esemény, mely bizonyára méltó arra, hogy az összesegyház 
legfőbb főpásztorának is hozassák tudomására, mit mlgos 
püspökünk fiúi hódolattal meg is tett, s a megye jubilaeumi 
névkönyvének felterjesztése mellett, nyája számára „ut au-
spicem gratiarum divinarum" apostoli áldását kérte őszent-
ségének, hogy ez által megerősítve megyénk Istenben vetett 
bizalommal léphesse át második seculumának küszöbét. Ma-
gától érthető, hogy a fiúi kegyelet ilyetén tanusitására csak 
örvendetes s kegyes válasz érkezhetett a szentszéktől, melyet 
a következőben egész terjedelmében adunk. 

P I U S P P . I X . 
Venerabilis Fráter, salutem et aposíolicam Benedictio-

nem ! Excepimus cum tuis liíteris, die 18-a elapsi mensis 
datis, schematismum Cleri istius Rosnaviensis Dioecesis, 
quod Nobis, anno centesimo labente, ex quo ista Episcopa-
lis Sedes erecta est, reverenter obtulisti, Tibique pro hoc 
tuae dilectionis et observantiae officio débitas gratias per-
solvimus. Magna autem cum consolatione ex iis, quae ad 
Nos scrip8Í8ti, intelleximus, Dioecesim istam,in tanta adver-
sariorum multitudine, inter quos constituta est, divina fa-
vente Clementia, non modo nullum detrimentum passam 
esse, sed felicia etiam incrementa suscepisse : uti tot paroe-
ciae erectae et plurimae scholae catholicae, elementari pubis 
institutioni excitatae, luculenter demonstrant. De hisce in-
crementis, Ven. Fráter , ex corde benedicimus Deo, a quo 
bona cuncta procedunt ; et cum probe cognoscamus egre-
gium et indefessum zelum, quo ad Dei gloriam procuran-
dam, ad Religionis rationes promovendas, et ad animarum 
lucra quaerenda incumbis, Tibi debitam laudem tribuimus 
et in Domino ex animo* gratulamur. Nec porro omittimus 
summum Pastorum Principem enixe adprecari, cuius gloriae 
fideliter famularis, ut ea, quae feliciter in ista Dioecesi con-
stituta sunt, propitius respiciat, benigne tueatur, novisque 
incrementis augeat, ac Tibi et cooperatoribus tuis vires lar-
giatur, ut devictis difficultatibus, dissipatis erroribus, uberi 
laborum vestrorum fructu laetemini. Interea in mediis asperi-
tatibus, in quibus versaris, perge alacriter custodire vigilias 
super gregem, tuae curae creditum, aspiciens in auctorem 
fidei et con8ummatorem Jesum, qui proposito sibi gaudio 
sustinuit crucem, confusione contempta ; perge fiduciam 
tuam firmiter in Domino collocare, qui sperantes in se~con-

fundi non patitur. Ad Nos quod attinet Fraternitat i Tuae 
benevolentiae nostrae affectum confirmamus, et in eius pig-
nus et auspicium omnium gratiarum adiungimus apostoli-
cam Benedictionem, quam Tibi, Ven. Fráter, et Dilectis in 
Christo Filiabus Religiosis sororibus Misericordiae, tua 
peculiari apud Nos laude coinmendatis, cunctoqua tuo Clero 
ac Fidelibus peramanter et ex corde impertimus. Datum 
Romae apud S. Petrum die 13-a Decembris Anno 1876. 
Pontificatus Nostri Anno Trigesimoprimo. Pius P P . IX . 

Az egyház látható fejének e lélekemelő szavaihoz, me-
lyekben bízvást hiszem, megyénk minden papja, eddigi fá-
radalmaiért kedves jutalmat, a jövőre pedig lelkesítő báto-
rítást lel, mlgos főpásztorunk a következő atyai intelmet, 
illetőleg utasítást fűzi : 

„VV. F F . dum ineffabilem hanc Suae Sanctitatis, 
Summi animarum nostrarum Pastoris, gratiam, animo exul-
tante, ad notitiam VV. Fratrum perferimus, una omnibus et 
singulis DD. Curatis iniungimus, ut populum, curae suae 
creditum, data opportuna occasione, de impertita Benedi-
ctione Apostolica edoceant, eumque moneant : ut insistens 
vestigiis primorum Christianorum, de quibus S. Lucas re-
fert : „et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem 
fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo0 — ipse 
quoque sine intermissione Deum, Patrem Misericordiarum 
pro gloriosissimo, in carcere quoque Successore Petri, exo-
rare pergat : ut Dominus Eum conservet, vivificet, et beatum 
faciat in terra et non tradat Eum in animam inimicorum 
eius ; — Vos vero V V . F F . in Deo qui vivificat omnia, 
hor tamur : ut in omnibus vosmet ipsos praebeatis exemplum 
bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate ; — 
ut servetis mandatum sine macula, irreprehensibile usque in 
adventum Domini nostri Jesu Christi, cui honor et impérium 
Sempiternum Amen. Datum Rosnaviae, die 4-a Januarii 1877. 

Kassa. F e l e l e t C s i s k ó u r ') i l y c z i m ü c z i k -
k é r e : „ Ü d v ö s - e a , s z ü r k e n é n é k ' - n e k b e t e l e -
p í t é s e a h e l y b e l i k ö z k ó r h á z b a ?" 2) Épen 20 éve 
annak, hogy Nemetországban laktam. Ot t lakni és Heidel-
berget meg nem nézni vétek lett volna : mert Heidelberg O O _ o 
hires város Németországban. En is tehát elmentem oda 
látni a nevezetességeket s többi közt felmentem a heidel-
bergi várhegyre, honnan a régi vár mogorván letekint a kies 
völgybe. A várrom tetején még most is ott áll a Justitia, az 
igazság istenasszonya. Ruhája, az idők viszontagsága miatt, 
igaz, meglehetősen elkopott, amint az már szokott lenni ilyen 
elavult istenasszonyoknál. Szemei azonban még mindig be 
vannak kötve s ez szerencse rá nézve ; mert ha látna, talán 
el is pirulna. Jobbjában most is ott van a pallos, s ámbár ez 
is kicsorbult az idők viharaiban — én azonban még sem 
csudálkoztam ; mert hiszen egy meglehetősen hosszú életen 
keresztül másutt is tapasztaltam, hogy az idő vasfoga éle-
sebb — az igazság pallosánál is. De a mi figyelmemet ott 
leginkább magára vonta, az volt, hogy Justitia istenasszony 
balkezében levő mérlegen a serpenyők nincsenek egyensúly-
ban, holott ezt az igazság istenasszonyától mindenki joggal 
várja. A heidelbergi Justi t iánál az igazság mérlegének egyik 

') Kassai ág. hitv. lelkész. — 2) T. munkatársunknak ezen figye-
lemreméltó, közéidekü czikkét az ,Abauj-Kassai Közlöny' nyomán 
adjuk,térhiány miatt, sajnálatunkra, kissé későn. Szerk. 
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serpenyője le, a másik pedig fölbillenve látható. Midőn ón 
ott a várfok tetején ezen furcsa igazságmérleg felől elmél-
kedtem, egyszerre csak azt vettem észre, hogy a heidelbergi 
Just i t ia egyik mérlegserpenyője — lyukas. Most már tud-
tam : hányadán vagyunk ; tudtam : miért kellett az ottani 
Just i t ia igazság-symbolumán az egyik serpenyőnek fölbillen-
nie ; az persze lyukas lévén, az igazság nehezéke kihullott 
belőle a mélységbe s nem volt többé-megtalálható, vagy ta-
lán nem is igen keresték azt — Heidelberg városában. 

Most 20 év után, midőn] az „ Abauj-Kassai Közlöny1'-
ben olvastam Csiskó urnák az irgalmas nővérek és cseleke-
detek, valamint ellenem intézett — szokás szerint nagy-
hangú szavakban és csillogó szappanbuborékhoz hasonló 
üres frázisokban gazdag — czikkét, önkénytelenül is eszembe 
ju to t t az imént emiitett Just i t ia és az a lyukas mérlegserpe-
nyö, melynek igazságmértéke Heidelbergben — elveszett. 

A heidelbergi igazságmérlegen a rozsda, Cs. urén p e -
dig, — hogy is mondjam csak — a fölhevült képzelődés, 
nem akarom mondani, felekezeti elfogultság és gyűlölet saj-
nálatos lyukat v á j t ; azért oly furcsa nála is a — Justit ia. 

Sokszor ugy szokott lenni az életben — és ez az em-
berinem átka, — hogy ha valakinek szeme a mesterségesen 
ápolt előitéletek és gyűlölet sürü ködében elhomályosult, a 
vakszenvedély által ragadott képzelődés a legnemesebb tet-
tekben is kárhozatos törekvést lát. A szűkkeblű felekezeti el-
fogultság a jobb emberhez méltó, önzetlen és legtisztább 
humanismusban is érdekhajhászatot, leleplezett czélokat és 
bünt keres. Az evangeliumi samaritánus jó cselekedete, 
melyre egy világüdvözitő föltette az érdemkoronát, a sza-
badelvüséget tettető vakgyülölet előtt büntetésre méltó cse-
lekvény. „Wahrhaf t ig ! das Unrecht ist oft ohne Scham" 
— mondja Gräffe. Cs. ur igen szeret a szabadelvüség színé-
ben brillírozni és mégis annyira szűkkeblű, hogy felekezeti 
elfogultságában ott is, hol más ember cselekvényeibe sem-
minemű tiltott vagy megróvható szándék nem vegyül ; hol 
csupán csak arról van szó, hogy a szerencsétlen szenvedőn, 
kit a sors üldöz, és kit mindenki elhagyott, minél jobban 
és minél emberiebben segitve legyen: leplezett czélokat, 
tiltott törekvéseket, túlkapásokat, veszélyt, ultramontanis-
must vagy é p p e n . . . jezuitismust fölfedezni vél, és annyira 
vak, hogy észre sem veszi,miszerint ö maga a legnagyobb 
mértékben abban szenved, ami ellen oly nagy garral síkra 
száll. Mert vaksággal kellene megverve lennie, aki be nem 
látja, hogy az ő czikkét nem a józan ész, hanem a legfana-
tikusabb felekezeti türelmetlenség és irántunk való gyűlö-
lete sugallta. Kevés hirlapi czikk van a világon, mely oly 
kirivó módon homlokán viselné a többi krisztushivőket 
tűrni nem tudó és tűrni nem akaró szűkkeblűség signa-
túrá já t , mint éppen Cs. urnák támadó czikke. Én nem tu-
dom, mi indíthatta ezen urat támadó czikke megírására; 
annyit azonban kezdek gyanítani, hogy émelygést okozó tü-
relmetlen czikkével nem ártott annyit az irgalmas nénéknek, 
mint — önmagának. 

Mint az, aki bűvös lámpával és optikai tükrökkel a 
légbe fantasztikus képeket varázsol, Cs. ur is ily rémeket 
fest, hogy gyermekeket, akik gondolkozni még nem tudnak, 
megremegtessen velők. Pedig e rémek csak az ő felhevült o o o 
fantaziájában léteznek s oly csalódások, mint a bűvös tükör 

légalakjai, melyek a valóságban nincsenek. De hát Cs. ur 
szabadelvüsége és tolerancziája azt hozza magával, hogy oly 
önalkotta rémképekkel fellármázza a közönséget. Ez is 
csupa felebaráti szeretetből történik ; mert neki, amint czik-
kében egy helyütt igen szépen előadja — áldott jó szive 
van, mely valóban hevül az emberiségért, s melynek semmi-
nemű — leplezett czéljai nincsenek. (Folyt, köv.) 

Róma. P á p a e l l e n e s s e g y é b ö s s z e e s k ü v é -
s e k . A c h a l d a e u s o k p a t r i a r c h á n a k k i k ö z ö s í -
t é s e . I X . P i u s n a k e g y t é v e d é s e , sa t .Olaszhon min-
dig a nagyobbszerü összeesküvések s a kisebbszerü, de azért 
néha még veszélyesebb conspiratióknak hazája, classicus 
földje volt. Jelenlegi belügyministerünk csak nem régen 
követte Cavournak példáját s fenhangon dicsekedett az 
országgyűlés előtt, miszerint ő teljes életében conspirator 
volt. Hogy ennélfogva a conspirálás liberálisainknak, úgy-
szólván vérében fekszik, az ép oly természetes, mint az, hogy 
a hol hárman vannak, mindegyik ,conspirál' másik paj tásá-
val a harmadik ellen ; s amit ezek kicsinyben tesznek, azt 
teszik mások nagyban ; ha amaz tréfa, ugy ez utóbbi na-
gyonis komolyan történik. Csuda-e ily körülmények közt, 
hogy Róma csakúgy hemzseg a sok conspiratortól, midőn 
itt két egyéniség van, kik ellen összeesküdni, beszédeket 
tartani, terveket forralni lehet: a pápa és Victor Emanuel, 
kit balsorsa ide hozott s ki bizony jobban szeretne másutt 
lenni, mint itt. 

Szóljunk tehát először a pápaellenes összeesküvésrőL 
Azt mondják, hogy egy itt tartózkodó (Wittgenstein ?) her-
czegnő házában egész csendben kis kör képződött, mely — 
talán még maga sem tudja, mit akar s kinek szolgál, — elég 
az hozzá, hogy egyelőre igen buzgón ,conspirál' a pápa 
ellen. A hatvan évet már meghaladott ,bájos' háziasszony s 
egy gyakrabban megjelenő magasabb rangú pap (Hohen-
lohe? Berardi ?) képezik az eddig csak 6—7 személyből 
álló körnek szellemi centrumait, az elnöki széken azonban 
kivétel nélkül a herczegasszonyi antiquitas uralkodik s ve-
zeti a körnek ,liberális' disputatióit, melyek dogmatikai, 
egyházjogi s egyéb hasontermészetü kérdések körül forog-
nak, s kiváló előszeretettel a vatikáni zsinat határozatainak 
,elitélésével' foglalkoznak. A clubbnak naplója ezen érde-
kes eszmecserékkel együtt száz példányban nyomatik, 
kézirat gyanánt, s részben külföldre is küldetik, többi közt 
Bécsbe, Berlin- s Bernbe. Eddig, hallomás szerint, hét kö-
tet jelent meg ; a kiadásnak, s a clubbnak egyéb költségeit, 
állítólag protestáns források födözik, mindezen űzelmeknek 
voltaképeni czélja pedig az, egy bizonyos főurat a maga 
idején, ha lehet — antipápává tenni*!.. .Szerencse, hogy a 
szentatya jól tudja, mi történik az orosz herczegnőnél, s 
ismeri az ott szereplőket. 

Mig ezek a via del Babuiuo-bau történnek, addig Maz-
zini hivei máshol gyülekeznek, s pedig a koronaherczegnő, 
Margarita herczegnő egyik udvari főemberének házában, 
hol is f. hó 9-kén a volt római (Mazzini-féle) köztársaság-
nak születési napját mindazon ,lelkesedéssel' megülték, 
melyre a republicanus sziv csak képes. A ministerelnök s a 
belügyminister, Depretis és Nicotera nem tudják, mit csi-
náljanak ezekkel, kik ott a conspiratorok ellen conspirál-
nak ; nem merik bántani ; mert a háziúr nagy kegyben áll 
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Margarita herczegnőnél. Igy ezek nyugodtan folytathatják 
művöket, s aligha nagyobb eredményekre nem jutandanak, 
mint ama fentebbi, élemedettebb herczegasszony az ő pápa-
jelöltjeivel. 

Azl,Univers' e napokban többféle pápai okmányt tett 
közzé, melyek azért fontosak, mert kellő világosságba hely-
zik azon szomorú viszályokat, melyek a szentszék és a chal-
daeusok patriarchája közt évek óta uralkodtak, s melyekre 
nézve eddig meglehetősen tájékozatlanok voltunk.1) Ezen 
okmányokban a szentatya fejtegeti, miszerint Audu József, 
a chald. patriarchának rátartó követelései s azon törekvése, 
minden jog és igazság ellen a malabari tartományokat jog-
hatósága alá vonni, okozák e viszályt, melyet Franchi bibor-
noknak, midőn mint a szentszéknek küldötte Konstantiná-
polyban időzött, nem sikerült kiegyenlíteni. Azóta a patri-
archa a szentszéknek határozott tilalma ellenére három püs-
pököt szentelt s azoknak egyikét a malabári tartományokba 
küldte, a szentszék pedig, miután a legnagyobb türelem-
mel mindent megkisérlett, miáltal a kötelességfeledett főpa-
pot ismét eszéhez téríteni remélhette, most leteszi és kiközö-
síti őt, egyúttal pedig a damiettei delegátust a szükséges telj-
hatalommal lát ja el, hogy a netán kijózanulókat feloldhassa. 
Tekintve Keletnek jelenlegi állapotait, nagyon lehet tartani 
tőle, hogy e szerencsétlen viszály sokáig fog húzódni. 

Fordítsuk végre szemünket kevésbbé szomorú tár-
gyakra is. Gralliera herczegnő, nem rég kimúlt férjének vég-
akarata szerint egy millió lírát ajánlott fel a szentatyának, 
ki ez összeget legott, jó szivének sugallata szerint, szétosz-
totta, akként, hogy egyik része oly bérházak építésére for-
dittassék, melyekben szegény családok olcsó vagy ingyen 
lakást is nyerjenek, másik része pedig számos jótékony in-
tézet s alapítvány öregbítésére és elszegényedett családok 
felsegélésére fordittassék. Az adakozások lajstromát ő szent-
sége sajátkezüleg tette fel, Simeoni államtitkár azonban, 
midőn azt, hivatalos kötelessége szerint átnezte, észrevette, 
hogy a pápa 60,000 lirával tévedett, ennyivel többet irván 
fel. Természetesen, hogy erről jelentést kelle tennie ő szent-
ségének, ki mosolyogva azt mondá: „Bizony lehetséges, 
hogy tévedtem, hisz' ilyenekben a pápa is tévedhet; de 
azért a magaméból teszem hozzá a hiányzó 60,000 lírát", s 
ezen összeget csakugyan a magáéból tette folyóvá. 

Ö Szentsége e napokban két előkelő franczia katholi-
kust fogadott. Az egyik Riant ur, párisi városi tanácsos, a 
montmartrei fogadalmi templomnak voltaképeni alapitója, 
ki az óriási arányokban tervezett épületnek alaprajzait 
nyujtá be ő szentségének s azon biztos reményét fejezé ki, 
hogy a templom, mind azon előre nem látott akadályok da-
czára, melyek azt eleddig alig alapjaiból kiemelkedni enge-
dék, mégis el fog készülni. A másik előkelő franczia tisztelgő " Ö o o 
msgr. Langenieux volt, a reimsi érsek, kit ő szentsége f. hó 
10-én fogadott, s ki a franczia nemzet legujabbi díszes aján-
dékát nyujtá át ő szentségének, mely egy művésziesen kivitt, 
nagyértékü szekrényből áll, mely 300 gyönyörű kötésben 
az Immaculata Conceptiót kimondó bullának épannyi nyel-
ven való lefordítását tartalmazza. A szekrény, érdekes tar-
talmával együtt, a vatikáni könyvtárban fog felállíttatni. 

') Ezen, már a vatikáni zsinat óta húzódó viszályoknak kimerítő 
történetét a ,Kath. Missionen' hozták tavai Szerk. 

Kiállítási költségeire Francziaország legelőkelőbb nevei is 
adakoztak, maga Mac-Mahon tábornagy 10,000 frankot. 

I R O M L O I . 
= Beküldetett hozzánk ily czimü művecske : „Svátost 

Pokania zo stanoviska Luthera a Sv. Rimsko-katholicky 
Cirkve. Spovolenim Najdôstojnejsicho ordinariatu Ostri-
homského| podáva Andrej Durcek, byvoly osusky farár, pen-
siovany knaz Arcibiskupstva Ostrihomského. Cena 30 kr. 
r. c. V Trnave, 1876. Tlacou Zigmunda Wintera." — L é t -
rejöttét ezen 121 nyolczadlapra terjedő művecske — mint 
ezt szerző előszavában maga bevallja — az 1875-ik évben 
világszerte megült jubilaeumnak köszöni, a midőn t. i. 
szerző bizonyos evangelikus prédikátornak ama számtalan-
szor megczáfolt, de azért még most is felvetni szokott állí-
tását, mintha a kath. egyház híveinek erkölcsi jobbulását 
szem elől tévesztve, a bűnök elengedését a pénz árán árult 
búcsúkban eszközölné — volt kénytelen a körülményekhez 
képest röviden megczáfolni. Amit szerző az evangelikus 
prédikátornak ellenvetése alkalmából akkortáj t röviden fe-
lelhetett, azt idézett művecskéjében újból szőnyegre hozza 
és a felvetett kérdést alapjában s egész keretében átölelve 
elég bőven, tudományos készültséggel bevitatja. 

Felölelt tárgyát két részre osztva, elsőben Lu the r -
nek és követőinek a töredelem szentségéről, a meo-igazulás-~ ' O O 
ról, a hitnek megigazulást eszközlő erejéről vallott változa-
tos tanait ismerteti, és azokat mint tarthatlan deductióit 
mutatja ki azon hamis fogalmaknak, melyeket a protestan-
tismus atyja az eredeti bűnről, a szabadakaratról, a bűn- és 
a jó cselekedetekről fölállitott, illetőleg más régen letűnt 
eretnekek tévelyeiből ismét fölszinre hozott. 

Második részben szerző a kath. egyháznak tanítását 
adja és pedig először a töredelem szentségéről, másodszor a 
búcsúkról és harmadszor a töredelem szentségének eredmé-
nyeiről, melyekről szintúgy világosan és a művecske kere-
téhez mérve elég kimerítően értekezik. 

Függelékül az evangélikusok közti két pártról a libe-
rális és orthodox pártról, és ezek hitelveikről ad szerző főbb 
pontokban érdekes áttekintést. — Az igen érdekes művecs-
kének szerzőjéről ellehet mondani, hogy tárgyát , mielőtt 
annak megírásához tollat fogott, jól átgondolta, vagy mint 
irodalmi terminus technicussal mondani szokás: megemész-
tette, és csakis igy történhetett, hogy chartam et oleum vere 
non perdiderit. Kik a tót nyelvet birók közül az evangéli-
kusok tanítását a töredelemről pragmatikus összefüggésben 
ismerni és a kath. egyháznak változatlan, szent tanaival 
szembesítve, tanulmányozni akarják, azoknak e művecske 
áttanulmányozását annál is melegebben ajánlhatjuk, mert 
nyelvezete könnyen érthető de azért mégis választékos, és 
hozzá az egész csinosan kiállított művecskének ára (30 o. 
é. kr.) elég jutányos. 

VEGYESEK. 
-I- Ó Eminentiája az ország bibornok-herezegprimása 

kifogyhatlan bőkezűségével legújabban az esztergomi böl-
csődének 100 f t o t ; a kálna-borfői iskolának 100 ftot ; a 
pesti legényegyletnek 300 f to t ; a pozsonyi kisebb növeldé-
nek 200 f to t ; az alsó-körtvélyesi iskolának 150 f t o t ; az 
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esztergomi újonnan megalakult gyffinasiumi deáksegélyző-
egyletnek 1000 f to t ; végül a honvéd-nyugdijalapnak 4000 
ftot méltóztatott 'adományozni. 

— Megjelent a székesfehérvári püspöki megyének fé-
nyes kiállítású névkönyve a folyó 1877-i évre, melyben az 
hasonlólag mint a szepesi, beszterczei s rozsnyói, fennállásá-
nak első századát szerencsésen befejezé. Megalapittásától 
máig 11 főpap igazgatta a megyét; 1777-ben 62 plébániát 
számlált, melyeknek száma a mai napig 92-re emelkedett. 
Két fő- s 14 ale8pere8Í kerületében összesen 271,111, tüze-
tesen : 183,779 katholikus lélek van ; a világi papság lét-
száma 138; az összes megyei róm.-katholikus tanuló ifjúság-
nak száma 18,196. 

— Rómában ,1' Universo' czim alatt u j katholikus lapot 
akarnak alapítani. Minek, az ,Osservatore' és a , Voce' mellett, 
ezt mi itt a távolban nem igen értjük. 

— A „kath. hierarchia- és pápai udvarnak" 1877-re 
kiadott „kézikönyve" szerint az egyházi hierarchia állása 
mult 1876 deczember 31-én a következő vol t : bibornok 54, 
mindkét ritusu patriarcha 11, lat. szert, megyés érsek és 
püspök 750, keleti szert, megyés érsek és püspök 50, in part. 
inf. érsek és püspök 270, leköszönt patriarcha, érsek és püs-
pök 28, praelati nullius 12, össesen 1175. I X . Pius pápa-
sága alatt a kath. hierarchia következő gyarapodást nyer t : 
fennálló püspökségekből alakított érsekség 24, újonnan ala-
pított érsekség 5, újonnan alapított püspökség 130, praela-
turae nullius 3, apostoli delegatio 3, apostoli vicariatus 33, 
praefektura 15, összesen 213. ( ,Egri Egyhm. Közi.') 

— Orleansban a gyógyszerészek elhatározták, hogy 
vasárnapokonkint a fenálló üzletek fele zárva, az ajtókon 
pedig, a közönség nagyobb kényelmére azoknak névsora ki-
függesztve lesz, melyek ugyané napon nyitvák. 

— Crefeldben, porosz-rajnamelléki városban, van egy 
állítólag .paritaeticus' felsőbb íeánytanoda, melynek katho-
likus növendékei kényszeríttetnek a protestáns isteni tiszte-
leten megjelenni. Néhány katholikus szülő ezért felszólalt, 
először az intézet igazgatóságánál, azután pedig a düssel-
dorfi kir. kormányszéknél, de egyik helyről sem kaptak vá-
laszt, ellenben pedig az igazgató azon növendékeknek, kik 
Gyertyaszentelő ünnepén nem jöttek előadásra, ezért i g a -
zolatlan absentiát' irt. — Marpingenböl írják, hogy a meg-
jelenés helyeinek látogatása legújabban ismét esteli 5 órá-
tól reggeli 7 óráig megtiltatott. Ugy látszik, hogy ismét 
katonai executiót akarnak a helységre küldeni, mi végre 
azon hirt koholták, hogy a megjelenés helyén valaki az 
ott járó csendőrre lőtt. Az ottani polgármester, Woyt t , ki 
igen restelli, hogy culturharczával eddig annyira felsült, 
minden áron botrányt szeretne előidézni : ily uton még va-
lami kis rendjelet is elkaphatni remél. 

— A katholicismus Angolhonban igen örvendetes mó-
don terjed, ujabban főleg a munkás osztály közt. A conver-
siók oly számosak, hogy egyes nagyobb városokban a meg-
levő kath. papok nem győzik a megtérni szándékozók taní-
tását. Ezzel szép arányban áll a zárdák s egyéb egyházi 
intézetek szaporodása. A karthausiak épen most vállalkoz-
nak a sussexi pusztaságok termékenynyé tételére s a karme-
liták egyszerre két zárdát is alapítanak Chichester- és 
Bugmuensterben. Birminghamben Németországból kiűzött 
benczések, Dover mellett ugyanonnan érkezett u. n. saleziá-
nus, Brightonban pedig ,Sacré-Coeur'-apác7,ák telepedtek le 
s mind ezek mellett Jézus társasága számban és belerőben 
egyre halad. Deo Gratias! 

— Ledochowski bibornokot az inowraclawi tvszék, 
(valahol Porosz-Lengyelországban) a májusi törvények meg-
sértése, az államhatalommali ellenszegülés és felségsértés (?) 
miatt harmadfélévi fogságra s 300 marknyi birságra, illető-

leg további háromhavi fogságra ítélte. — A strassburgi 
püspök, kinek böjti körlevelét az államügyész kétszer egy-
más után lefoglalta, ezidén aranyszájú sz. János egyik be-
szédét adta ki kivonatban. E z t már az államügyész sem 
bántot ta ; pedig a nevezett szentnek is mint püspöknek 
többféle kellemetlenségei voltak az állammal, s ennélfogva 
méltán megérdemelné, hogy mint iró is egy buzgó porosz 
királyi államügyész előtt gyanús legyen. 

— Savoyai Christina, volt nápolyi királynőnek bol-
doggá avattatásának ügye, ugy látszik ismét folyamatba 
jön. Mária Christina I. Viktor Emanuel sardiniai királynak 
leánya, I I . Ferdinánd, nápolyi királynak első neje és a még 
most élő I I . Ferencz nápolyi királynak anyja volt, kinek 
születésénél 1836-ban meghalt. 

— A Varsóban parancsnokoló Kotzebue tábornok 
megtiltotta a katholikus papságnak Jézus legsz. Szívének 
egyletét terjeszteni és a lauretáni litániának eme passusát: 
,Regina Poloniae' elmondani. Kik e parancs ellen cseleked-
nek, Siberiába deportáltatnak. — A franczia alsóház az 
apostata papok házasságaira és a jezsuiták kiűzésére vonat-
kozó törvényjavaslatot alkalmasint el fogja vetni. 

— A kölni érsek, ki jelenleg Németalföldön tartózko-
dik, megyéje azon papjaihoz, kik az állami fizetést elfogad-
ták, határozott felszólítást intézett, miszerint hat hét le-
folyta előtt a .Köln. Vlksztg.'-ban közzéteendő nyilatkozat 
ut ján őt és a katholikus híveket arról biztosítsák, hogy a 
májusi törvényeket nem ismerik el, és az állami subventió-
ról lemondanak. — Az ausztráliai katholikusok nagyobb 
pénzösszeget küldtek a német kath. papok számára. 

— Csehországi katholikus lapok panaszkodnak a foly-
tonosan növekvő paphiány miatt, melynek oka azon rend-
szeres üldözés, melylyel az uralkodó zsidó-liberalismus a 
katholikus papokat megtiszteli, s azon végső nyomor, mely-
ben az alsóbbrendű lelkészkedő papságnak legnagyobb ré-
sze sínylődik, leginkább azok, kiket sorsuk oly javadal-
mak'- ra vetett, melyeknek ,kegyura' a vallásalap. A cseh 
vallásalap hajdanta igen gazdag volt, ma ,állami kezelés' 
alatt, még csak papiroson áll s a kormány ennélfogva 
legégetőbb kegyúri kötelességeit sem teljesiti, nem hogy a 
szegény papok sorsán segíteni tudna, ha még ugy akarna is, 
amint tettleg nem akar. Most akként akartak a dolgon se-
gíteni, hogy a jobb javadalmakra akkora rendkívüli adót 
vetettek, mely azokat tönkreteszi, anélkül, hogy a cseké-
lyebbeken segítene, hanem csak még a majdani előléptetés 
reményétől is fosztja meg a szegényesben javadalmazottakat ; 
másodszor pedig elhatározták, hogy egy elaggott pap sem 
kap nyugdíjul többet 210 ftnál s lakást tartózkodási helyé-
nek plebánialakába, — ha van hely ! mert a bölcs kormány 
ugy találja, hogy minden pap abból ami nem volt, milliókat 
gazdálkodhatott meg, melyekből aggkorában élhet. Hogy 
ily körülmények közt a papjelöltek száma egyre fogy, épen 
nem feltűnő. 

— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai mellékletünkre, 
amennyiben az ott hirdetett munka oly kérdésekkel foglal-
kozik, melyeknek helyes felfogását népünknek közvetíteni, 
úgyszólván hazafias cselekedet. A tárgyalás helyesvoltáról 
kezeskedik a szerző neve. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 398 ft., 60 frank aranyban, 12 db. cs. k. 
ar., 8 db. ft. és 6 db. régi húszas. 

Tináira József, fülekpüspöki plébános sze-
retetadomány gyanánt pápa ő szentségének küld 
maga részéről 21 db. ez. husz. 

Hivei részéről 2 ft. o. é. 
Folytatása a mellékleten. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői iatós.Budán 
viziváros,főutca22l.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemenyek in-

tézendők. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

HAKMliMCZHATOlílK ÉVFOLYAM. 

( "I 
Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél, Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendök. 

Pesten, február 28. 17. I. Félév, 1877. 
Tartatom. De Misea celebranda et Eucharistia sumenda sat. — Felhívás. — A meráni betegpap-segélyző-egy-
let és alapszabályai. — Egyházi tudósítások : Pest. I X . Pius nagy napja. Szeged. Az érdem kitüntetése. Kassa. Felelet 
Csiskó ur ily czimü czikkére : „Üdvös-e a .szürke nénék'-nek betelepitése a helybeli közkórházba ?" Bées. A házassági tv -

javaslat az urak házában. Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

Ad Missam celebrandam et Eucharistiam sumendam 
rite dispositos ac praeparatos accedere oportet. 

(Vége.) 

Quantopere in Sacerdote, Sacrificium celebra-
turo ante omnia et prae caeteris conscientiae puri-
tas et innoeentia requiratur, declarant illa Christi 
verba, qui antequam discipulos suos Sacerdotes 
consecraret, mundos prius pronunciavit. „Et vos, 
inquit,1) mundi estis" et „qui lotus est, non indi-
get, nisi ut pedes tantum lavet", ut et discipuli in-
telligerent, et nos intelligeremus, ministerium hoc 
eximiam quamdam animi puritatem in ministrante 
pariter ac suscipiente postulare, cum secus animae 
interitum et perniciem pariat, ut in Juda proditore 
optime innotuit, de quo sic S. Augustinus pronun-
ciavit2) : ,-Buccella Dominica venenum fuit Judae, 
quam cum accepit, in eum inimicus intravit, non 
quia malum erat, quod accepit, sed quia bonum 
malus male accepit. Videte ergo fratres, panem coe-
lestem spiritualiter manducare, innocentiam ad 
Altare apportare, antequam ad Altare accedatis." 
„Mors est malis, vita bonis, vide paris sumptionis, 
quam sit dispar exitus." Nimirum medicina, quae 
quotidie sumpta non sanat, sed infirmitatem auget, 
ex perversa applicatione mortem inducit. Sol, qui 
ceram liquefacit, lapides indurat: et panis, qui Sa-
num stomachum roborat, infirmum aggravat. Simi-
liter tepidis, non praeparatis, haud dispositis, ite-
ratae celebrationes et Communiones teporem et 
languorem augent. Habenti enim devotionem ma-
ior datur et abundat ; ab eo autem qui non habet, 
et quod habet, auferetur ab eo. Inter omnia autem 
flagitia obscoena peccati carnalis libido est, quae 
sicut omnem Christianum,ita imprimis Sacerdotem 

Joann. 13, 10. — ') Tract, in Joann. 

hac sacra mensa indignissimum facit, utpote quae 
mentem summopere hebetat, fervorem dilectionis 
ad coelestem illum cibum concoquendum penitus 
exstinguit, et immundum brutum hominem reddit. 
Convivium namque illud castissimi sponsi est, cu-
ius saporem sola casta corda, et mundae animae 
percipere. valent. Vae igitur, exclamat S. Thomas a 
Villanova 3) saorilegis manibus, vel immundis pe-
ctoribus impiorum Sacerdotum, a quibus tam in-
solenter quotidie tangitur, et suscipitur (sacrosan-
etum Christi Corpus in hostia salutari). Si talis ul-
tor in umbra, qualis fiet in veritate ? — — Jure 
optimo clamat Apostolus : Horrendum est incidere 
in manus Dei viventis. Audito hoc tonitru, quis 
non contremiscat ad huius tubae sonitum, cuius 
aures non tinniant ? quis de cetero his cognitis im-
purus et immundus audeat accedere ?" Absit, ut 
quis ex habitu quodam, ex trita consuetudine ad 
Altare accedat, sed necesse est, ut se prius colligat, 
nec ad Altare accedat, nisi prius seipsum pia et 
efficaciore praeparatione ad celebrandum disposu-
erit." Mente retinens illud S. Joannis Chrysost.4) : 
„Ad divina mysteria negligenter accedens suppli-
cium intolerabile meretur, etsi semel in anno hoc 
faciat." Magna denique cum reverentia tam interi-
ore quam exteriőre ad Altare sacrum facturus Sa-
cerdos accedat est necesse, utraque hoc sanctissi-
mum Sacrificium honorandum est. Quis namque 
dubitare ausit, aequum iustumve esse, ut si Divi-
nus Salvator anima et corpore salutem nostram 
operatus est, Sacerdos quoque, qui hoc idem Sacri-
ficium oifert in illius cruenti Sacrificii memóriám, 
tota tam mentis quam corporis devotione illud co-
mitetur. Exterior reverentia in membrorum compo-
sitione, et in sacris caeremoniis attente, graviter, et 

3) Cond. 1. in exod. 19. — ") Homil. 24. in I ad Cor. 
17 



cum dignitate servandis consistit . De hac reveren-
tia monemur per i l la S. Concili i Trident ini verba 5 ) : 
„Quanta cura adhibenda sit, ut sacrosanctum Mis-
sae Sacrif icium omnis re l ig ionis cu l tu ac venera-
t ione celebretur, quiv is faci le ex i s t imare poterit , 
qui cogitarit , maled ic tum in sacris l i t teris eum vo-
cari. qui facit opus Dei negl igenter . Quod si neces-
sario fatemur, nu l lum al iud opus adeo sanctum ac 
d iv inum a Christi fidelibus tractari posse, quam 
hoc ipsum tremendum myster ium, quo vivi í ica i l la 
hostia, qua Deo Patri reconcil iat i sumus, in altari 
per Sacerdotes quot idie immolatur : satis et iam ap-
paret, omnem operam ac di l igent iam in eo ponen-
dam esse, ut quanta m a x i m a fieri potest cordis 
mundi t i e et puritate, atque exter ior i devot ione ac 
pietat is specie peragatur." Utinam, quam in non-
nu l l i s Sacerdotibus sui temporis tam aeriter per-
s tr inx i t S. A l p h o n s u s 6 ) impietatem ac irreveren-
t iam in Missa celebranda, ad n u l l u m iam Sacerdo-
tem applicari deberet. Sed vereor, ne nostris quo-
que diebus baud pauci ex i s tant S. Altar is Ministri 
i l l i s prorsus similes, contra quos S. Doctor haec, 
quae sequuntur, verba d i r e x i t : „ D e u s b o n e ! inquit , 
ub i est devotio, ubi reverentia in tot Sacerdotibus, 
qui quot id ie ad aras fac iunt? Act io haec — tam 
excelsa , est a maiori parte Sacerdotum inter alias 
m a x i m e vi l ipensa, et ut ita dicam conculcata. Proh 
pudor ! dum personam agunt in theatro, maiorem 
attent ionem adhibent hi histr iones ad actionem sce-
nicam, quam illi sacerdotes ad act ionem sacrifica-
t ivam, ad Missam ; et al iqui eousque per t ingunt , ut 
earn intra horae quadrantem, ve l etiam minus spa-
t i u m absolvant , quod qual i ter a peccato mortal i 
excusar i poss i t , non video, et iamsi sit Missa Defun-
ctorum ; fieri enim non potest , ut in hu iusmodi 
temporis angust i i s celebretur sine gravi perturba-
t ione, syncopat ione v o c u m ac caeremoniarum, sine 
gravi defectu reverentiae et grav i ta t i s requisitae ad 
tantum Sacrificium, immo sine gravi scandalo ipso-
rum et iam saecularium." 

I g i t u r Missam celebraturi exc i t emos nos ad 
praeparandas Unigen i t i Fi l i i Dei vias, orando Deum, 
ut Spir i tus Sanctus adveniens t emplum gloriae suae 
nos d ignanter inhabitando perficiat, et conscient ias 
nostras v i s i tando purificet, quatenus veniens Domi-
nus Noster , paratam sibi in nobis inveniat mansi-
onem. Consideremus dein, an cor nostrum incl inet 
ad sacrif icandum propter solam retr ibut ionem tem-
poral is mercedis ; quia q u a n t i 7 ) mercenarii in domo 

5) Sees. X X I I . de obs. Missae. 6) 1. c. 7) Cf. Luc. 15. 

Dei comedunt panem sanctum vitae aeternae, et 
b ibunt cal icem salut is perpetuae, non propter Chri-
s tum, sed propter lucrum, quaestum ex i s t imantes 
pietatem.8) Cum tamen Sacrif icium hoc eo fine offe-
rendum sit ut honorif icetur in i l lo Deus et Pater 
Domini Nostr i Je su Christ i ; 9 ) et quia nihi l preti-
os ius habemus, quid retr ibuamus Domino pro om-
nibus, quae retribuit nobis, quam si cal icem salu-
taris accipiamus, et nomen Domini invocemus. Porro 
ut carnem Christi et sanguinem sumentes , ipse iu-
giter in nobis maneat et nos in eo1 0) , et eff iciamur 
unum cum illo, s icut i l le et Pater unum sunt. Item, 
ut onerati gravi iugo, quod portant omnes filii 
Adam, a Christo reficiamur, i u x t a quod ipse d i x i t : 
„venite ad me omnes, qui laboratis et onerati est is 
et ego reficiam vos."1 1) Demum, ut tan ta myster ia 
s icut sanctis ad honorem, ita nobis proficiant ad 
salutem, et i l l i pro nobis intercedere d ignentur in 
coelis, quorum per haec sacrificia memór iám agi-
mus in terris. Sed et Cari tas p r o x i m i u r g e a t n o s , u t 
sacrif icemus tam pro v iv is , quam pro defunctis , ita 
ut sanguis Christi, qui eifusus est super ara crucis, 
de altari c lamet ad D e u m magis , quam sanguis 
Abel 1 3 ) , non ad vindictam, sed ad misericordiam 
pro omnibus hominibus implorandam. Denique in-
firmitates nostrae, tr ibulat iones nostrae, necessita-
tes nostrae compel lant nos, ut Dei opem per Sacri-
ficium Altaris eff lagitemus, scientes quia v ir tus de 
i l lo ex i t , 1 3 ) et sanat omnes, et quia , 4 ) si nobiscum 
erit in tribulatione, eripiet nos, et g lor i f icabit nos, 
et non iam cibabit nos pane lachrymarum, sed hau-
riemus in gaudio de font ibus Salvatoris . 1 5 ) Cum 
autem sumpser imus Corpus et Sanguinem Christi , 
caveamus, ne stat im anima nostra nauseet super 
cibo isto praestantiss imo ac pret ios iss imo, 1 6 ) cave-
amus, ne stat im peracto sacrific'.o ad sol i tas extra-
versus ment i s evagat iones redeuntes, in eorum nu-
mero inveniamur, de qu ibus d i x i t D a v i d 1 7 ) : „f i l i i 
mortis estis vos, quia non custodis t i s Christum Do-
mini" ; t e n e a m u s e r g o i l ium et custodiamus caute,1 8) 
intremus cubicu lum cordis nostri, et c lauso super 
nos ostio sensuum 1 9 ) pr imo in omnibus grat ias aga-
mus Deo per F i l i u m eius J e s u m Christum, qui de-
dit pro nobis se nascens in soc ium, se moriens in 
pretium, convescens in edul ium, ut postea regnans 
se det in proemium. Gratias agamus, q u i a 2 0 ) ma-

8) Cf. I. Tim 5, 6. — 9) Cf. Rom. 15, 6. — 10) Cf. 
Joann. 6. — " ) Matth. 11, 28. — 12) Hebr. 12, 24. 13) Luc. 
6, 19. — Cf. Psal. 90, 15. - » ) Cf. Isai. 12. - 16) Cf. 
Num. 21. — 17) 1. Reg. 26,16. - 18) Cf. Matth. 26, 48. — 
19) Cf. 1. Thess. 2, 13. — »«) Cf. 2. Pet . 1. 4. 



131 

xima et pretiosa magno nobis donavit affectu, quia 
desiderio desideravit hoc Pascha manducare nobis-
cum;21) super vinum et triticum ruminabimus22) 
exercentes nos in sanctis meditationibus ;23) opor-
tet enim tunc fieri obsecrationes, orationes, postu-
lationes, gratiarum actiones pro omnibus homini-
bus, quando pro omnibus hominibus Deo sacrifi-
cium obtulimus; sic enim facientes,24) placebit Do-
mino sacrificium Juda et Hierusalem, sicut dies 
saeculi, et sicut anni antiqui, in quibus primi illi 
Sacerdotum Principes Apostoli, erant perseveran-
tes quotidie in oratione et fractione panis.25) 

Non autem miremini, quod imminente solemni 
observantiae quadragesimalis ieiunio, pro iniuncto 
mihi pastoralis sollicitudinis officio, praesentibus 
litteris de Sanctissimo Missae Sacrificio quaedam 
prompserim, quae ad illud summa, qua par est, 
pietate ac reverentia tractandum animos vestros 
excitent. In illo enim Sacrificio „totum mysterium 
salutis nostrae comprehenditur" ut ait S. Thomas,26) 
quod Christo, capiti suo et Sumrao Sacerdoti con-
iuncta Sancta Catholica Eeclesia in hoc ipso Sacri-
ficio quotidie frequentat, „quia quoties huius ho-
stiae commemoratio celebratur, opus nostrae re-
demptionis exercetur."27) In hoc Sacrificio Missae 
idem ille Christus continetur et incruente immola-
tur, qui in ara crucis semel cruente se obtulit, 
aiunt PP. Tridentini.28) Nihil igitur utilius, nihil 
magis proficuum, imo necessarium, quam sanctis-
simum hoc Sacrificium per S. Quadragesimae tem-
pus celebrantes, et mysteria eius studiosius médi-
tantes „aspieiamus in Auctorem fidei et Consum-
matorem Jesum, qui proposito sibi gaudio susti-
nuit crucem",29) dicamusque cum S. Augustino3 0) : 
„ 0 anima mea, insignita Dei imagine, redempta 
Christi sanguine, desponsata fide, dotata spiritu, 
ornata virtutibus, deputata cum angelis, dilige 
ilium, a quo tantum dilecta es : intende illi, qui 
intendit tibi : quaere quaerentem te : ama amato-
rem tuum, a quo amaris, cuius amorepraeventa es, 
qui est causa amoris tui. Ipse est meritum, ipse 
proemium, ipse fructus, ipse usus, ipse finis, ama 
illuin, qui eduxit te de lacu miseriae et de luto fae-
cis. Elige illuin amicum tuum prae omnibus amicis 
tuis, qui cum omnia subtracta fuerint, solus tibi 
fidein servabit in die sepulturae tuae, cum omnes 

21) Luc. 22, 15. — «) Cf. Oscae 7. — 23) 1. Tim. 2, 1. 
" ) Mai. 3, 4. — 25) Act. 2, 42. — " ) Qu. 83. art. 4. — 
37) Seer. Miss. Domin. 9. post. Pentec. — 28) Sess. X X I I . de 
Sacrif. Missae 2. — 29) Hebr. 12, 2. — 30) In Marc. c. 24. 

amici tui recedent a te, ille non derelinquet, sed 
tuebitur a rugientibus praeparatis ad escam, et con-
ducet te per ignotam regionem atque perducet ad 
plateas supernae Sion, et ibi collocabit te cum An-
gelis ante faciem Maiestatis suae." 

Quae circa observantiam ieiunii quadragesi-
malis, et dispensationem in lege, illud praecipiente, 
alias disposita fuerunt et ordinata, hoc etiam anno 
valeant. Meminerint autem DD. Curati, ut ad exi-
gentiam Brevis Apostoliéi sub 15-a Octobris 1876. 
Nr. 4538 publicati, et conformiter ordinibus, eate-
nus abhinc editis et praescriptis, fideli populo di-
spensationem Apostolica Auctoritate concessam in 
lege abstinentiae ab esu carnium Sabbati per an-
num diebus et in specificatis Vigiliis denuncient. 

Strigonii, festo SSmi Nominis Jesu, sive Do-
minica II. post Epiphan. in diem 14-ain Januarii 
incidente, 1877. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. ArcM-Episcopus. 

e 1 h i y á s . 

IX. Pius pápa ö szentsége a közelgő junius 3-kán 
fogja püspöksége félszázados jubileumát ünnepelni. 

A katholikus szivek a világ összes részeiben a gyer-
meki kegyelet legbensőbb érzelmeitől feszülten dobognak 
a nevezetes örömnap elé, hogy azt közlelkesedéssel meg-
ünnepelhessék s hogy forró imákban rebeghessenek hálát 
a mennyei Gondviselésnek, mely a dicső aggastyánt, IX. 
Pius pápát választá ki arra, hogy a megpróbáltatás nehéz 
napjaiban Isten egyházát az Ur küldöttének biztos atyai 
kezével, a bölcsnek kimért tapintatával, az igaznak rendü-
letlen nyugodt érzületével, a szelídség lefegyverző hatal-
mával, az örök Ígéretbe vetett bizalom szilárd következe-
tességével s az ügy szentségét illető végdiadal öntudatával 
dicsőségesen kormányozza azon megingathatlan szikláról, 
mely a keresztény polgárisodásnak s erkölcsi világrendnek 
zárköve. 

A katholikus világnak ez örvendetes közös ünnepén 
Magyarország katholikusai sem hiányozhatnak. 

Hazánk a római pápák gondos atyai őrködése alatt 
s a katholikus egyház ölében izmosodott alkotmányos, ke-
resztény állammá s a magyar nemzet számtalan uagyszivü 
segélyben is tapasztalta a római pápák kiváló szeretetét és 
atyai indulatát. 

A visszaemlékezés azon felséges kapcsolatra, melyet 
az isteni végzet hoszu századokon át a pápaság s a ma-
gyar nemzet közt létesített, egyszersmind pedig a hálás 
elismerés, hogy Szent István országát és népét a legsú-
lyosabb viszontagságok közt ugyancsak a katholicismus-
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sal való áldásos kapcsolat mentette meg s tartotta fenn, 
azon gondolatra vezetett bennünket, liogy a jubileum em-
lékeül s hű ragaszkodásunk s hódolatunk symbolumául 
szentséges atyánkat, pápai kápolnája számára, egyházi öl-
tönyeinek egyikéhez, a pápai pluvialéhoz, művészi kiállí-
tású kapcsolatjelvénynyel, vagyis drágakövekkel ékitett s 
a felajánló magyarországi hü fiak és leányok hódolatát 
kifejező csattal örvendeztessük meg, azon gyermeki ké-
relemmel, hogy valahányszor pluvialéját ama magyar 
csattal magára kapcsolja, mindannyiszor a magyar nem-
zetet is szivébe zárni méltóztassék. 

Ezen pluviale-csat főalkatrészét egy, a hazában most 
magánbirtokként létező, s hazánk mennyei Yédasszonyát 
ábrázoló drága ós remekművű régiség képezendi. A siker 
reményében intézkedtünk is, hogy a kegyeletes emlékcsat 
méltó alakban és értékben s kellő időre elkészüljön. 

A szeretet reményével és bizalmával hivjuk tehát fel 
katholikus testvéreinket, a nemzet fiait és leányait rang-
különbség nélkül e hazában, hogy kegyeletük e jelvényé-
nek költségeihez tehetségük szerint mielőbb járulni szíves-
kedjenek. A szegényebb sorsuak legszerényebb filléreit is 
ugyanazon becsüléssel és hálával fogadjuk, mint a gazda-
gok nevezetesb adományait. 

Nem kételkedhetünk, hogy gyenge szavunk ország-
szerte visszhangra talál, s midőn junius 3-án szentséges 
atyánk előtt az összes katholikus nemzetek egy sziv- s egy 
érzelemben fognak hódolni, ott mi, magyar katholikusok 
sem hiányozandunk. 

Budapesten február 25-én 1877. 
Gróf Károlyi Istvánná. 
Adler Antalné. 
Gróf Andrássy Manóné. 
Gróf Apponyi Lajosné. 
Gróf Cziráky Jánosné. 
Özv. gróf Dessewffy Emiiné, 
Gróf Eszterliázy Móriczné. 
Gróf Hunyady Lászlóné. 
Özv. Jálics Ferenczné. 
Loukay Antalné. 
Mailáth Györgyné. 
Özv. herczeg Odescalclii Gnsztávné. 
özv . gróf Pálffy I»á!né. 
Iláth Károlyné. 
Ruprecht-Deniidoff herczegnő. 
Gróf Szapáry Gézáné. 
Gróf Széchenyi Dénesné. 
Tömöry Jenöné. 
özv . gróf Wenekheim Józsefné. 
Gróf Zicliy Jenöné. 

Az adományok és gyűjtemények elfogadására a „Ma-
gyar Állam11 és „Religio" szerkesztői vannak felhatal-
mazva, mely lapokban különben is az adakozások nyilvá-
nosságban fognak tartatni. 

Adakoztak már : 
Gróf Zichy Domokos püspök 100 ft. 
Gróf Károlyi Alajosné 50 ft. 

Gróf Zichy-Ferraris Bódogné 100 ft. 
Id. gróf Zichy Józsefné, hg. Metternich Melanie 50 ft. 
Gróf Wenekheim Frigyesné szül. gróf Wenkheim 

Christina 400 ft. 
Wodiáner Albert 50 ft. 
Gróf Wallis-Somogyi Ilka 30 ft. 
Gróf Csekonics Endréné, gr. Cziráky Constance 25 ft. 
Gróf Zichy Jánosné sz. Kray Irma báróné 100 ft. 
Özv. báró Krayné sz. Wenekheim Mária báróné 50 ft. 
Gróf Zichy-Redern Mária 20 ft. 
Özv. gróf Wenekheim Antalné 25 ft. 
Gróf Zichy Jenőné 30 ft. 

Összeg : 1030 ft. 

A meráni betegpap-segélyzö-egylet és alapszabályai. 
I. Mult évi májushóban egy königrätzi áldozár Mona. 

Fil ip cs. udvari káplán s pápai kamarás, ki több évi ot t 
tartózkodása alatt a meráni lég gyógyhatását magán és 
másokon tapasztalta, néhány előkelő s egyéb körökben azon 
gondolatot pendité meg, miszerint Istennek nem egy mell-
vagy torokbajba esett szolgáját kora halál, vagy a mi ezzel 
rokon, munkaképtelenségtől lehetne megmenteni, ha helyben 
segélyforrás nyittatnék oly beteg áldozárok számára, kiknek 
anyagi helyzete nem engedi a kissé drága Meránban való 
hoszabb időzést. S hogy hát ha a kath. világi közönség a 
klérussal együtt hajlandó lenne e czélra is akár egyszerre 
nagyobb adomány, akár évenkinti csekélyebb összeg által 
monarchiaszerte áldozni : a mentő eszköz egy év alatt léte-
sülhetne s az egylet megkezdhetné áldásos működését. Ezen 
humánus és vallásos eszme Meránban nemcsak helyeslő 
visszhangra talált, hanem több jeles érzületű férfiú és hölgy 
azonnal késznek is nyilatkozott megtestesitéséhez tettleg 
hozzájárulni. Néhány főrangú ur, tetemes alamizsnáján ki-
vül, örömmel engedett a kérelemnek, miszerint az eszme 
terjesztését s életbeléptetését kezébe veendő bizottmánynak 
élére állna, s tekintélyes nevének súlyát, a vállalatnak kivált 
magasb körökben hitelesítése végett, latba vetné. Igy kelt 
május végén a „felhivás" a „betegpap gyámolító egylet-
nek" alapítására, mely legott az osztrák-magyar birodalom 
egyházmegyei hatóságaihoz, számos világi fő- s egyéb va-
gyonos urakhoz, s a kath. közlönyök által a nagyközönség-
hez intéztetett. Ámbár pedig ezen tavaszi „felhívás" két 
cislajthániai püspököt kivéve, a főt. papság minden rendei-
ben eddig nyomtalanul hangzott el : volt mégis a világi fő-
rendben eredmény. Hazánkban a széplelkü Zichy G. gróf 
ur meleg és értékes rokonszenvvel üdvözlé a tervet, s az 
alapitók sorába lépett. A mi azonban a reményt messze tul-
szárnyalá: ő cs. kir. Fölsége, apostoli fejedelmünk, az ille-
tők hódolatteljes esedezését megelőzve, a történt felhívásnak 
puszta hirére 500 ftot rendelt az egylet számára magántár-
czájából utalványoztatni a mint az egylet szervezve s alap-
szabályai hatóságilag megerősitve leendnének. E kettős fol-
tét november végén teljesült. Az eszme lelkesebb felkarolói 
állandó bizottmánynyá alakulván, elnökül a hitbuzgó gróf 
Brandist, alelnökül mons. Fil ip urat, a kinek az egylet esz-
méjét s valósulását csaknem egyedül köszönheti, választák 
meg, Bizottmány! tagokul felkérettek továbbá gróf Fries 
osztrák, és báró Reyer stájer nagybirtokosok és államfér-
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fiak. Ho?zájok két egyházi, mint tag, csatlakozék, s két hely-
beli lelkész vállalta el a jegyző és pénztárnok teendőit. E 
nyolcz férfiú képezi a bizottmányt. Az egylet szabályai a 
trienti püspöksegéd és Tirol polgári főnöke által helyben-
hagyattak. S hogy az egyletnek diszéhez misem hiányozzék : 
ő cs. kir. fensége Rudolf fő- és koronaherezeg a bizottmány 
alázatos folyamodására megengedni méltóztaték, hogy Ben-
ne az egylet fővédnökét tisztelhesse. — Közöljük immár az 
egylet szabályainak fővonásait, alább pedig magát azok-
nak szövegét. 

A Meránban alakult „betegpap-segélyző egylet" czél-
ja az osztrák-magyar monarchiában gyűjtendő adományok-
ból vagy hagyatékokból szegényebb sorsú, főleg mell- s to-
rokbajban itt orvoslást keresendő kath. papok számára se-
gélyforrást nyitni. A czélhoz legalább 20 fttal egyszerre, 
vagy évenkint egy ft tal készpénzben járulók egyleti-, a 100 
ftot adakozó jótevők alapitótagokká lesznek, s ugy ezek, mint 
amazok a bizottmány működése, a pénzkezelés, sőt a statútu-
mok módosítása körül közgyűlések alkalmával szólási s sza-
vazati joggal birnak. Egyleti közgyűlés, ha lehet, eszten-
dőnkint, de minden 3-ad évben okvetlen fog a sajtó ut ján 
egybehivatni. I t t fognak számot adni az egylet hivatalno-
kai eljárásukról ; ezenkivül pedig a trienti püspöknek, véd-
nöknek mindenkor jogában áll a számadásokat megvizs-
gálni. Az egylet gyámolitása állna, ha pénzereje megengedi, 
szabad szállás, ingyen orvoslás, ápolás és gyógyszerek, vagy 
legalább stipendiumok s egyéb kisebb-nagyobb pénzbeli se-
gedelmezésben, melynek tüzetes meghatározása az elnökség 
dolga leend, a kihez intézendők a kérvények. Több folya-
modó tag s nem-tag közt, természetesen elsőséggel bir az 
egyleti tag, a tagok közt pedig azon megyék papja, melyek-
nek nagyobbak az egylet körüli érdemei. I íahogy, mint 
szándéka a bizottságnak, sikerülne saját házat vennie, vagy 
legalább bérleni, s ebben pensionatust alapítani: vagyonos 
áldozároknak is engedend helyt benne illő fizetésért. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 27. I X . P i u s n a g y n a p j a . Nap 

nap után múlik s minden pillanattal közelebb hozza az idő 
az összes keresztény katholikus világra azon örvendetes ese-
ményt, melyben az egyház feje püspökségének ötvenedik 
évét megéri. Ötven év önmagában véve szép kor az ember 
életében, de mit mondjunk akkor, mily disznévvel jelöljük, 
ha ez ötven évet valaki mint püspök, püspöki méltóiágának 
öntudatával, kötelmei hű teljesítése közt éri el ? mily fényt 
kölcsönöz ez ötven évnek az, ha azt mind az egyház dicső-
ségére fordította ? mily fényben ragyog ez időszak, ha azt 
az Isten akaratában való megnyuvás, a szenvedések, mondhat-
juk, szakadatlan lánczolata,azok békés eltűrése veszi körül? 

I X . Piusnak, jelenleg dicsőségesen uralkodó pápánknak 
fejét ilyen dicskoszoru veszi körü l : ötven évig híven töltött 
püspöki méltóságára tekinthet vissza, de ötven éves püs-
pöksége alatt a szenvedések poharát is — daczára a sok ör-
vendetes eseménynek — ki kellett ürítenie, és örömünne-
pét, melyre az egész katholikus világ készül, csak mint fo-
goly, mint a forradalom martyrja fogja megtarthatni. Igaz, 
hogy I X . Pius vérével még nem tett tanúságot a katholicis-

mus igazsága mellett, de ha martyrokul tiszteljük, és mél-
tán, azokat, kik a keresztény vallás igazságának bebizonyí-
tására vérüket ontották, kik egy pillanatnyi, vagy néhány 
napi szenvedés után életüket áldozták a keresztény hitért 
— váljon nem méltán vértanúnak nevezhető-e az, ki hoszu 
évek során a szenvedések keserű csepjeit kénytelen eltűrni, 
inert a forradalom idolumjának nem akar áldozni? és ki 
tagadhatná, hogy a forradalom az, mely I X . Pius pápát 
ily lassú vértanuságra Ítélte ? 

Mi nem habozunk kimondani, hogy a kath. világ I X . 
Piusban nemcsak az egyház fejét, hanem az egyház vérta-
nuját is tiszteli, ragaszkodik hozzá forró szeretetével mint 
az egyház fejéhez és vértanujához egyaránt ; nem is habo-
zunk kimondani, hogy a készülés, mely az összes kath. vilá-
got jelenleg lázas mozgalomban tart ja, ugy vonatkozik I X . 
Piusra a vértanura, mint az egyház fejére, e kettőt ma egy-
mástól elválasztani nem lehet. Készülésről szóltunk, mely. 
az összes kath. világot lázas izgatottságban tart ja , s ily ké-
szülésre vonatkozik ama felhivás is, melyet, fényes nevek 
aláírásával dicsekedve, lapunk mai száma hoz, s melynek 
tárgya es czélja kegyeletes adományokat gyűjtenek magyar 
hitrokonaiuk közt közös szeretetünk zálogául. Nincsen az 
összes földkerekségen katholikusok lakta csak egy kis cse-
kély helység is, hol ilyetén készülődéssel ne foglalkoznának 
a hívek s mi, katholikus magyarok elmaradhatnánk-e? 

Bizonyára, ha lesz valami, mi szentséges atyánkat e 
napon megfogja örvendeztetni, az annak a kath. hivek általi 
minél kegyeletesebb megünneplése lesz, és ennek értékét 
félreismerni sem a katholikusok, sem a különböző secták, 
sem a kormányok nem fogják. Örvendeni fog a pápa, ör-
vendhet minden katholikus e közös, az egész világon mu-
tatkozó lelkesedésnek, mert láthatja, hogy a folytonos üldö-
zések közt is egy az egyház, egy sziv és lélek lakik benne. 
Igen is épen az üldözés teszi érdekessé, vagyis, hogy job-
ban mondjuk: nagy jelentőségüekké e napokat s azoknak 
eseményeit. A katholikusok meggyőződhetnek örvendve, 
hogy az egyházat az isteni erő folyton fentartja, hogy a hí-
veket megerősíti, miszerint készek legyenek inkább mindent, 
mint hitüket elveszteni. Mi minden nem kisértetett meg az 
utóbbi 20 év alatt,hogy az egyház megsemmisíttessék, a szelid 
alkudozásoktól kezdve a legdurvább erőszakig, és mind en-
nek eredménye a megsemmisülés helyett amaz imposans egy-
ség, mely a pápa 50 éves püspöki jubilaeuma alkalmával is-
mét fényesen ki fog tűnni s mely gondolkodóba ejtheti ugy 
a liberális államokat, mint a forradalom embereit. Vajha ne-
kik is eszükbe jutna, hogy mivé lett volna az egyház any-
nyi ellene intézett támadás, annyi üldözés közt, ha nem lenne 
isteni intézmény ; vagy ha még ez sem lenne elég bizonyiték, 
ugy kisértsék meg a szabadkőműves páholyokat hasonló 
módon üldözni és várják be, váljon a ,testvérek' néhány 
évig ki birnák-e az üldöztetést és akkor tegyenek összeha-
sonlítást az egyház és e ,humánus' intézmény közt. 

De hagyjuk ezt most, tény az, hogy a római ünnep-
napok nem kevesebbet fognak jelezni, mint a kath. egy-
házban rejlő isteni erőt, mint az ez erő által fentartott 
egységet, de egyúttal felséges hitvallás is lesz az, megvallása 
azon hitezikkelynek : „Credo in unam, sanetam, eatholieam 
et apostolicam ecclesiam." S hogy levelünket befejezzük, mi 
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e hitvalláshoz, mely a világ szeme előtt fog megtörténni, 
azon reményt fűzzük, hogy ennek láttára a lanyha katholi-
kusok is felébrednek és támogatni fogják azon lelkes hitro-
konaikat, kik eddig is bátran küzdöttek a kath. elvek érvé-
nyesítése, a társadalomnak kath. irányban leendő regenerá-
lása mellett, és igy a pápa-püspök ötven éves jubilaeumá-
nak, kegyeletes fiai általa való megünnepléséhez fog fűződni 
a társadalom megmentésének dicsősége. 

S ezzel bátorságot veszünk magunknak ama fenkölt irályu 
felhívást, mely lapunk mai számát disziti, t. olvasóinknak be-
cses figyelmébe, a magyar katholicismus érdekében is hat-
hatósan ajánlani, hogy a közelgő világünnepélyen hazánk és 
nemzetünk méltán képviselve legyen. Tartózkodtunk többet 
mondani, mert e gyönyörű felszólalás nem szorult rá, hogy 
hatását gyenge szavunk által, ne annyira fokozzuk, mint in-
kább eltompítsuk ; — ha t. olvasóink, min nem kételkedünk, 
mint katholikusok és mint magyarok éreznek I X . Pius iránt, 
akkor e felszólalás oly visszhangot keltend szivökben, melyre 
utódaink még századok múlva is büszkék lesznek ! S 

Szeged, február 20. A z é r d e m k i t ü n t é s e. Ma 
egy hete függeszté fel Szeged városa termében Dani Ferencz 
városi főispán ur ő mltga Oltványi Pál pápai kamarás és 
lelkész ur mellére a Ferencz-József rend lovagkeresztjét, 
melyet a ,Budapesti Közlöny' ez évi február 4. száma sze-
rint ő es. k. apostoli Felsége neki az egyház s népnevelés 
terén szerzett jelentékeny érdemei elismeréseül adományozni 
méltóztatott. A városi tisztviselői kar jelenlétében magasz-
tos szellemű beszédben üdvözlé a főispán ur a kitüntetettet, 
ki szinte hason szellemben válaszolt és kijelenté, hogy ő e 
kitüntetést sem nem kérte, sem nem reménylette, de öröm-
mel fogadja Ő Felsége kezéből azt, és öröme annál nagyobb, 
mert a kath. népnevelés téreni működése lőn a fejedelem s 
az alkotmányos kormány által nem csak figyelemre, hanem 
jutalomra is méltónak ismerve. 

Valóban e kiérdemlett kitüntetés itt és a püspöki me-
gyében nagy örömmel találkozott már azért is, mert csak-
ugyan a kivételes esetek közé tartozik az napjainkban, mi-
dőn az alkotmányos 10 éves korszak alatt ugy a kormány 
mint a törvény alkotói a közösiskolákat kitűnő atyai szere-
tetökben részesiték, a liberális sajtó pedig szüntelen handa-
bandáz kath. iskoláink ellen, és mintegy tűri csak ezeket, 
s mig azokat fenhangon dicsérve az elsőszülött előjogaiban 
kivánja részesiteni a mieink iránt pedig a mostoha anyai 
szerepre vállalkozott. 

Ily körülmények közt a kitüntetés, noha az illető-
nek e téren szerzett jelentékeny érdemei által azt kiérdemelt-
nek is kell elismerni mindenkinek, csakugyan nagy hord-
erejű és jobb reményekre jogosithat fel mindenkit. 

A szegény iskolanővérek vezényletére 1873-ik évben 
bizott szegedi, Oltványi István-féle r.-kath. leánynövelde — 
melyet a kamarás ur nagybátyjának hagyományából mint 
végrehajtó felépitett, és a saját nevét viselő r.-kath. há-
rom osztályú népiskola, melyet 1874-ik évben amannak 
szük volta miatt sajátjából vett és épitett fel, hol a sze-
gény leányok ingyen oktatásban és 1500 ft. alapítványának 
kamataiból tankönyvek s ruhanemüekben is részesülnek, 
elegendőleg hirdetik e téreni üdvös működését és áldoza-
tait. A csanádi püspök, ft. Bonnaz Sándor ő excjának véd-

nöksége alatt állt apácza-iskolának, fenállása óta a kama-
rás ur gondnoka és vezénylő szelleme, a növelde egyúttal 
seminarium is, mert a csanádi megyében már kilencz házzal 
biró jó nénikék ide küldik jelöltjeiket a magyarnyelv meg-
tanulása és a képezdei tanfolyam hallgatása végett, és lia 
itt ezek a képesitő vizsga letétele után diplomát nyernek, 
szétküldetnek a többi házakba, hogy hazánk nyelvére ok-
tassák a vidéki németajkú tanonczokat. Midőn Trefort Ágos-
ton oktatásügyi minister ur szept. elején a szegedi kiállí-
tást megtekinté, az apácza-iskolát is meglátogatá és teljes 
megelégedését jelenté ki annak felszerelése s belszerkezete 
felett. De nem csak itt Szegeden, hanem Földeákon is hason 
téren hason eredménynyel működött a kitüntetett, hol 17 évig 
lelkészkedett. A földeáki gyönyörű u j templom, a két osz-
tályú uj tanoda az ő fáradhatlan tevékenységének, a teme-
tői kápolna pedig kizárólag az ő bőkezűségének köszöni 
létét, ott is bír a tanoda tőle egy ezer ftos alapítványt, 
melynek évi jövedelméből a szegény tanonczok tankönyve-
ket, ruhát és ösztöndíjt nyernek, másik ezer ftos, úgyneve-
zett rózsa-ünnepi alapítványának kamatait pedig egy az 
elöljáróság Ítélete szerint legjobb viseletű legény s leány 
kapja, de a jutalmazandóknál főkellék az is, hogy az isko-
lába annak idejében szorgalmatosan jár tak legyen az illetők. 

Ezenkívül a magyar tudományos akadémia is bir tőle 
1200 ftos alapítványt, melynek négy évi kamata egy ma-
gyar történelmi pályakérdés jutalmazására van szánva, végre 
a muhai s szegedi korház évkönyveiben is előfordul ő mint 
alapitványozó, ugy a szegedi árvaház is szinte 700 ft. ala-
pítványt bir tőle. 

Elhallgatva egyéb adatokat, a fentebbiek is elegendő-
leg igazolják azt, miszerint Oltványi Pál ur, valamint az 
irodalmi téren megjelent többféle munkáival, ugy az egy-
ház s népnevelés téreni tevékeny buzgalmával és áldozatai-
val a hivatalos ,Közlöny' szavai szerint valóban jelentékeny 
érdemeket szerzett magának, melyek miatt ő szentsége a 
pápa másfél tized előtt már őt a pápai kamarások koszorú-
jába, Ö Felsége pedig az apostoli király most rendjének 
lovagjai közé felvevé. Mindkét helyen megállja ő vitézül 
helyét. — Az egyház s állam feje által kitüntetett Oltványi 
Pál kamarás ur ő nagyságának szivünkből kívánjuk ad 
multos annos s erősen megvagyunk győződve, miszerint e ki-
tüntetés által támogatva ezentúl még inkább, ha nem is na-
gyobb, de legalább hason erélylyel halad ama téren, hol 
eddig tevékeny s fáradhatlan buzgalma s áldozatkészsége 
által annyi sok és szép eredményeket vivott ki. 

Kassa. F e l e l e t C s i s k ó u r i l y e z i m ű c z i k -
k é r e : „ Ü d v ö s - e a ,s z ű r k e n é n é k ' - n e k b e t e l e -
p í t é s e a h e l y b e l i k ö z k ó r h á z b a ? " (Folyt.) Ha én 
egy valóban nemes humanistikua czélt pendítenék meg, az 
én tisztelt ellenfelem készségesen támogatna engemet. Ez ö o o 
nagyon szép, és bizonyításra sem szorul, hiszen — ott van 
a czikk, melyet az „A.-K. Közlöny"-he irt. En tisztán hu-
manistikus czélt penditek meg, ő pedig — vallási kérdést 
csinál belőle. Ez valóban igen szép tőle. Tapasztaltuk mi 
azt már másutt is, hogy ha valamely kórházba az irgalmas 
nővéreket betegápolókul, vagy árvaházakba s kisdedóvo-
dákba őrzőkül rendelték, bizonyos urak szintén oly éktelen 
lármát csaptak s kezdetben époly dörgedelmes czikkekben 
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nyilvániták nemtetszésüket, mint az én tisztelt ellenfelem. 
Ugy történt az pár évvel ezelőtt Rajkán, hol Cs. ur buzgó 
collegája az anyáknak megtiltotta azt, hogy az irgalmas nő-
vérekkel beszéljenek. Azonban ugyancsak a tapasztalás bi-
zonyítja, hogy a szegény irgalmas nővérekre ama buzgó 
urak által kent vádak alaptalanok, s a meghurczolt nővérek 
folytat ják a szenvedő emberiségre nézve hasznos szolgála-
taikat, csendben és szemrehányás nélkül ; s mivel mit sem 
vétenek, nincs aki kárhoztatná őket s lassankint ellenségeik 
is belátják, hogy méltatlanul bántalmazták e szegény né-
nikéket és — hallgatnak. Ugy lesz az Kassán is. Cs. uron 
kivül mindenki, aki ismeri a körülményeket, tudja jól hogy 
ellenfelemczikke üres szóbeszéd és semmi más: „Vie lLärm 
um Nichts." 

Ha a szürke nénék betegápolási kötelességeiknek meg 
nem felelnének ; ha — mint Cs. ur mondja — leleplezett, t i t-
kos és tiltott czélok után indulnának: ha odaadással folytatott 
terhes szolgálat helyett téritgetéssel foglalkoznának : nem 
tapasztalnék azt, amit tapasztalunk, hogy t, i. mindenütt, 
hol a kórházak állapotán javitani és jó betegápolást meg-
honosítani akarnak, legtöbbnyire ezen Cs. ur által annyira 
gyűlölt — szürke nénéket viszik be oda. Ellenfelem is el-
hiszi talán, hogy a kassai közkórház igazgatója, aki bizo-
nyára nem ultramontán és nem jezsuita, s aki Bécsben, mint 
orvos, az irgalmas nénékkel több évig lakott egy házban, 
ismeri őket. Talán azt is elhiszi Cs. ur, hogy a kórház vá-
lasztmányában levő orvosok ós többi urak, kik mind intel-
ligensek, csak tudnak valamit ezekről a betegápoló szürke 
nénékről ; annyit minden esetre tudnak róluk, mint az én 
ellenfelem, s ha a kórház igazgatója és a választmány, a kor-
mány beleegyezésével, mégis jónak látta őket behozni, bi-
zonyosan tudta azt is, hogy a szürke nénék által sem a kór-
házat, sem senkit mást veszély nem fenyeget. Hogy is lehet 
az, hogy Cs. ur, aki oly okos ember, ezt meg nem gondolta? 

Budapestre 24 év óta vannak behozva, és pedig hat 
külön intézetbe, ezenkívül még az egyetemi klinikába is ; soha-
sem volt ellenök panasz. A budapesti intézetek igazgatói 
pedig és az orvos urak, valamint a hatóság, csak ismerik 
őket és annyit talán csak tudnak róluk, mint az én ellenfe-
lem. Erről ugyan kár volt Cs. urnák megfeledkezni. 

Resitzán, — Krassó-megyében — a vasúti- és bánya-
társaság, melynek hivatalnokai és fejei nemcsak igen intelli-
gens urak és vallásukra nézve legnagyobbrészt protestánsok, 
hanem — s ezt egész bizonysággal állithatom — szabadkő-
müvesi páholyuk is van ; ezen társaság most nagyobbszerü 
kórházat alapit, és ugyanazokból az irgalmas nővérekből, 
kik közé a kassaiak is tartoznak, engazsiroz oda betegápo-
lónékat; pedig ott (Resitzán, Oraviczán, Dognácskán stb.) 
a sok ezerre menő munkás vegyes vallású, lóvén köztök tö-
mérdek sok német protestáns, igen sok úgynevezett görög-
keleti oláh és ezekkel számra nézve alig versenyezhető ka-
tholikus ; és a kórházba mégis ezekből a szürke nénékből 
kérnek és vesznek ápolókat. Már bocsánatot kérek, a resi-
tzai urak, — kiknek elnöke a szabadkömüvesi páholy mestere> 
— csak fognak annyit tudni rólok, mint az én ellenfelem. 
J ó lesz, ha Cs. ur ezt is megjegyzi magának. 

Magyarországban legalább is 30 helyen, katholikus, 
vegyes, sőt állam-intézetekben is, mint pl. a mária-nostrai 

fegyházban, ugyanezen irgalmas nővérek teljesitik a szolgá-
latot és nincs ellenök alapos panasz. Pedig már csak másutt 
is tudnak rólok valamit, és a magyar kormány, mely őket 
állami intézetben is alkalmazza, szintén nem valami ul t ra-
montán ; miért veri tehát félre a harangot Cs. ur ? Az igaz-
ság tettekből itél és nem gyanusit ; csak a szenvedély keres 
okot támadásra ott is, a hol ily ok nincs. (Folyt, köv.) 

Bécs. A h á z a s s á g i t ö r v é n y j a v a s l a t a z 
u r a k h á z á b a n f. hó 19-én és 20-án tárgyaltatott, s mond-
hatom, hogy a discussio nem volt minden érdek nélküli. 
Tudvalevő dolog, hogy a mi felsőházunk számos kétes be-
csű elemet rejt magában, melyekkel uralkodó zsidósajtónk 
nagyon meg lehet, s meg van is rendesen elégedve. Ott van 
először vagy egy tuczat használaton kivül helyzett öreg 
bureaucrata, kiknek jól esik, ha helylyel közel vagy egy 
félóráig a josephinismus czopfján rágódhatnak, mi mennyei 
élvezet rájok nézve ; ott van több legújabb keltű, bukott 
liberális minister, mely fajnak jellemzésére szükségtelen 
többet mondanunk, s ott van végre egy jó csoport semmit 
sem tanult, üresfejű, eladósodott főúr, kiknek orrhangja 
imponálhat ugyan a lovászoknak, de akik, midőn okos dol-
gok kerülnek szóba, jól tennék, ha hallgatnának. Ezek az 
elemek természetesen szoros szövetségben állanak egymás-
sal, s azt érvényesitik is, ha máskor nem, ugy bizonyára 
akkor, valahányszor sejtik vagy megértik, hogy egyegy tör-
vényjavaslatnak éle a katholicismus ellen irányul. Innen 
van, hogy felsőházunk már nem egy izben még radicalisabb-
nak mutatkozott magánál az alsóháznál is, mit mindannyi-
szor bátran annak jeléül vehettünk, hogy a mi peer-jeink 
gyülekezetébe még kevesebb politikai érettség szorult, mint 
azon, jobbadán ügyvédek és ,gründer'-ékből álló csoportba, 
mely az alsóháznak uralkodó ,szabadelvű' párt ját képezi. 

Ezen, felsőházunk működését kellőleg méltányló meg-
jegyzések felfoghatóvá teszik egyszersmind, miért mondtam 
fentebb, hogy a házassági tvjavaslatnak felsőházbani tár-
gyalása bizonyos tekintetben még érdekes is volt ; — ameny-
nyiben t. felsőházunk egyik része, a liberálisok, szokásuk 
szerint még az alsóháznál is tovább kivántak menni, mig 
végre mégis, az egész tvjavaslat elvetésével, a conservativ 
áramlat győzött, oly okadatolt napirend elfogadása által, 
mely mindkét pártnak kivánalmait kifejezni látszott. 

Az egész dolog ugyanis akként történt, hogy a tör-
vényjavaslat több tényleg fenálló házassági akadálynak el-
törlését indítványozta, melyek közé a coelibatus is tartozott 
volna. A felsőházi bizottság többféle módosítást tett a j a -
vaslaton s azt ily alakban elfogadásra ajánlotta. Ez ellen ér-
sekünk ő exja felszólalt s egyszerű napirendet kért, mig 
Liechtenstein herczeg okadatolt napirendet indítványozott, 
oly értelemben, hogy a felsőház nem bocsátkozik az előtte 
fekvő törvényjavaslat tárgyalásába, mert teljes házassági 
törvényt vár a kormánytól. E napirenddel a herczeg ugyan 
nem akart többet elérni, mint hogy a fenforgó pontok tár-
gyalása ad graecas calendas halasztassék el, körülbelül ugy, 
mint Berlinben valamely nem tetsző tárgyalást „egy félévre 
elnapolni" szoktak ; mert nincs ülésszak, mely egy félévig 
tartana ; — de azt a liberálisok is elfogadták, mert az egész 
javaslatot ,szabadelvű' szempontból keveslették. Igy ma-
gyarázható, hogy Liechtenstein herczeg napirende 57 sza-
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vazatot kapott 90 közül, s hogy püspökeink is szavaztak 
rá, azon, Kutschker érsek által bejelentett motivatióval, 
miszerint „a felsőháznak főpapi tagjai azon reményben sza-
vaznak Liechtenstein hg. napirendjére, hogy a majdan e 
ház elé terjesztendő házassági törvény mit sem fog tartal-
mazni, mi a katholikus egyháznak elveivel ellenkeznék." A 
mai tvjavaslat tehát tisztességesen el lévén temetve, egye-
lőre némi kis szélcsend álland be e téren, annál is inkább, 
minthogy, ha nem minden jelek csalnak, a kormány nagyon 
is nein bánta, hogy e jelenlegi javaslatával becsülettel visz-
szavonulhatott. Hogy valion érsekünk ő exjának reménye 
teljesülend-e, ma még nem tudhatni, — lehetséges, de le-
hetséges ellenkezője is ; egyelőre azonban püspökeink más-
ként nem cselekedhettek. w. 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Em-
iitettük múltkor, hogy Isten fiatal szőllője Ujkaledoniában 
sem maradt megkimélve azon viharoktól, melyek máshol is 
döngetni szokták az egyház falait s már annyi vértanút 
szereztek neki. Mielőtt azonban az itteni nehéz küzdelme-
ket részletesben leirnók, szükséges azoknak előzetes okairól 
néhány szót szólni. 

Miután e hitküldérek, mint franczia katholikusok a 
kezdet nehézségeivel megküzdöttek s az utat egyengették 
volna, már most mások is merték lábukat az eddig rettegett 
szigetre tenni, s ezek zuditották a vihart szegény páterek 
fejére. Már 1846-tól kezdve érkeztek felváltva angol s ame-
rikai hajók, melyek cserekereskedést indittottak a bennszü-
löttekkel, de e mellett egyéb, részint politikai, részint vallási 
czélokat tartottak szem előtt. Az ausztráliai angolok nem szí-
vesen látták, hogy Ujkaledoniában idővel franczia gyarmat 
keletkezhetik, mely netáni terveket alapjokban meghiusi-
tandók. a katholikus hitküldérek működését kelle megbéní-
tani, kiket a franczia gyarmatosítás úttörőinek nézték, s igy 
nem csuda, hogy csakhamar protestáns ,hitküldérek' jelent-
keztek, kiknek, köztudomás szerint, egész positiv működése 
az egész világon csak abban áll, hogy a katholikus missiók 
eredményét elrontsák; hol ezt nem tehetik, ott ezek az 
urak bátran speculáló kereskedők, ügyes nyerészkedők, 
pénzelő bankárok vagy legjobb esetben kényelmesen élő 
farmerek, de a ,hit' tőlök ugyancsak ellehet ! 

I t t azonban volt mit rontani, nem csuda tehát, hogy 
ez urak csakhamar szélesmérvü tevékenységet fejtettek ki, 
melyet, szokásuk- s rendszerűkhez hiven, a katholikus hit-
küldéreknek rágalmazásával s mindénféle, ezek ellen irá-
nyuló, hazugságok terjesztésével kezdtek. Az első az volt, 
hogy a bennszülöttekkel elhitették, miszerint a katholikus 
hitküldérek ,tapu'-k, azaz varázslók, kik az embert tetszé-
eök szerint megölhetik. Ez a jelszó annál hamarabb terjedt 
a vadak közt, minthogy épen akkor nagy járvány pusz-
tított köztök, melynek a baladi kikötő körül lakóknak 
majdnem egy harmada áldozatul esett. Ez ugyan nem lehe-
tett feltűnő a müveit ember előtt, ha látta, miként szoktak 
a bennszülöttek betegeikkel bánni. A kanakok közt, főleg 
az esős évszakban, igen veszélyes torok- és tüdőlob szokott 
uralkodni. Ha már most valamelyik roszul érzi magát, erős 
kötéllel összeszoritja derekát, a mennyire csak lehet, s kuny-
hójába mászik, hol örökös, igen büdös füst van, a musqui-
tók ellen, mely baját még csak növeszti. Akkor aztán az o r -
vost' hivják, ki először is eret vág áldozatán, aztán hátára 
fekteti s kézzel lábbal addig gyömöszöli, nyomorgatja, mig 
szegényen a hideg verejték üti ki magát. Ez a ,cura', mely 
után a beteg rendesen másod- vagy harmadnapon meghal. 
Ebben mi feltűnő sincs, de a kanakok ezért soha sem panasz-
kodnak ,orvosaik'-ra, oly okból, mely ezekre nézve igen 
előnyös, de missionariusainkra nézve csakhamar igen veszé-
lyessé lett. Mint ugyanis minden vad nép, a kanakok is a be-
tegségből következett halálban csak bűvészet következmé-o o 

nyét lát ják s igy csakhamar elhitték a protestáns kereskedők-
nek, hogy az ,Oui-Oui'-k (a franczia hitküldérek) ,tapu'-k, 
kik betegeiket megölik. Szerencsétlenségükre a missiona-
riusok magok is azáltai növeszték a gyanút, hogy abbeli 
félelmökben, nehogy méltatlant kereszteljenek meg, néhány 
neophytusnsk megkeresztehetését oly soká halasztották, mig 
a járvány kiütött, minek következménye, az események vé-
letlen találkozásánál fogva lőn, hogy néhány újonnan meg-
keresztelt csakhamar a szentség felvétele után meghalt, kik-
ben a babonás kanakok valamely bűvészet áldozatait látták, 
s félelemmel vegyes gyűlölettel kezdtek a missionariusok 
iránt viseltetni, oly annyira, hogy ha későbben valamely 
kunyhóba beléptek, a betegek elbújtak előlök, a többiek 
pedig kérve kérték; kímélnék rokonaik életét ! (Folyt. köv). 

VEGYESEK. 
— Nyilvános köszönet. Méltóságos s főt. Szabó József 

felszentelt püspök, érsek-primási helynök urnák szivem mé-
lyéből legforróbb köszönetet nyilvánítok azon nagybecsű 
két kazuláért és egy halotti pluvialéért, melyeket a szegény 
vajki egyháznak — egyike a legszegényebbeknek — e na-
pokban kegyesen küldeni méltóztatott. Jutalmazza érte a 
Mindenható keze bő áldásaival és egykoron a zavartalan 
boldogság hónával. Kelt Vajkon, februárhó 19-kén 1877. 
I ruzsbovits János, s. k. aranymisés pap. 

— Ft . Paulik Gábor, tótmegyeri plébános urat, ki 
ama famosus nyitramegyei bizottsági gyűlésen oly bátran 
kelt az igazságtalanul megtámadott beszterczebányai papok 
védelmére, ugyané megyének jeles főpapja, mlgos Ipolyi 
Arnold püspök ur külön levéllel tisztelte meg, melyből czim-
zett többi közt a következő helyet közli a ,M. Állam' mult 
szombati számában : „ megköszönöm ftdő urnák védelmét 
nem személyem érdekében, mert a mi engem illet, az ily 
nyilatkozat csak félreértésnek tulajdonitható ; hanem me-
gyém derék, jó és buzgó papsága érdekében ; biztosithatom, 
hogy megyém papságának hazafiili viseletével teljesen meg 
vagyok elégedve, s az egy-két elenyésző egyént kivéve, ki-
fogás alá nem eshetik." 

Ily tekintélyes nyilatkozat mellett semmivé törpül 
egynehány urnák azon meggondolatlan, vagy akár nagyon 
is meggondolt törekvése, katholikus papjainkat hazafiatlan-
ságról vádolni, mely törekvés ellen a fentisztelt plébános ur 
mindjárt az első pillanatban épolv bátran mint talpraesetten 
felszólalt, s melyet a józan közvélemény is általános indig-
natióval utasított vissza. 

— Rómából ir ják, hogy a külföldi zarándokok május 
utolsó napjaiban gyülekeznek oda, hogy jun. 3-án minél szá-
mosabban tiszteleghessenek a szentatya előtt. A francziák 
Lyonban találkoznak, honnan május 15-én együttesen in-
dulnak Róma felé. Ugyané napon indulnak a spanyolok Se-
villából. A brazíliaiak részint már április 5-én, részint 25 én 
indulnak Rio-de-Janeiróból. A kegyeletes ajándékoknak 
kiállítása, a már csak eddig is beérkezett czikkek után 
itélve, nagyszerű lesz. — Némely olasz pénzügyőri vagy 
adókivető hatóság ismételten megkisérlette a papoknak mi-
sedijait is adó alá vonni. Ez ellen több kerületnek papsága 
fellebbezett a pénzügyministeriumhoz, mely elég igazság-
szeretettel bírt, hogy az alárendelt hatóságoknak önkény-
kedő rendelkezéseit megsemmitse. Ilyen és hasonló tapasz-
talatok arra bátorították az olasz papságot, hogy egy „Lega 
del clero italiano contro gli abusi del ministro dei culti" 
cziniü védszövetséget alakitson, melynek feladata lenne, a 
papság zaklattatása ellen teendő közös lépések s a törvényes 
eszközöknek alkalmazása körül egyöntetű eljárást létesí-
teni. A szövetség annál örvendetesben terjed, minthogy a 
hasonlólag nem csekélyebb vexatióknak kitett püspöki kar 
is érdeklődik az ügy iránt. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Adalékok 
„a vál. és felszentelt czirnzetes püspökökről" cz. czikkhez. 

(Lásd „Bel igio" 1877. I. félév 12. sz.) 

Olvasva a jeles korszerű czikket, eszünkbe ju-
tott, hogy vajmi életrevaló „Jogtant" lenne képes 
azon remek toll megirni, mely a fölvett tárgyat oly 
gyakorlati módon fejtegeti; de addig is legyen sza-
bad, az ott megkezdett fonalat kissé odább fonni. 

Először is számoljunk azzal az öreg úrral. 
Brezanóczy Ádám, egyetemi jogtanár, 1817-ben adta 
ki jogtanát, midőn Lakits, Pehem, Szvorényi stb. 
valának e téren az úttörők. A derék jogtanártól 
hallották központi papnövendékeink is a „ Jus Ca-
nonicumot". O, ugy látszik, „államista" volt, mint afféle 
világi családos ember. Mintha most is látnám őt, 
Sax egyet, tanár kiséretében, a kecskeméti kaputól 
a Zrinyi kávéházig le fel sétálni. Régen volt az, 
de azért igaz. 

Öregünk az „Institutiones Juris Eccl." müvében 
(Pars I. pag. 213—214.) kétségkivül megbotlott, 
mert a czirnzetes püspökök csakugyan nem lehet-
nek a megyés püspök helyettesei „in pontificalibus", 
levén ők is csak áldozárok. 

De ez még, ugy szólván, bocsánatos tévedés. 
Ellenben, olvasva most többi közt ugyanazon mü 
és ugyanazon első rész III. fejezetét (162. s köv. 1.) 
izzadság veri ki magát homlokunkon, elgondolva, 
hogy az öreg ur mire is tanitotta akkoriban egy-
házi és világi hallgatóit a pápai ,inerrantiára1, nézve. 

El lehet általában mondani, hogy Brezanóczy 
következetes tanár volt, ki emiitett jogtanában 
sohasem esett ki szerepéből, valahányszor csak arról 
volt szó, hogy az apóst. Felség és ország jogait még 
a képzelt „invasio" ellenében is megvédje ama 

„motto" szerint: „Malumus crucem duplicatam tri-
plicare" 

Nyugodjék békében az egykor ünnepelt'egye-
temi rectortanár, kinek tollát a „josefinisnws", gal-
vanicus utórángásai nem egyszer megficzamithatták ! 

Bölcsen mondja czikkiró, miként az ideiglenes 
(elmozdítható) társpüspökök viszonya majd ugyanaz, 
mi a segédpüspököké. 

Különbözik mégis annyiban, hogy a segített 
püspök tartozik saját püspöki palotájában a társ-
püspöknek tisztességes lakást adni, de nem a segéd-
püspöknek, ki rendszerint székesegyházi kanonok. 

Ezelőtt rendesen a „metropolitáknak" voltak 
honunkban nem-megyés püspök suffraganeusai. Eze-
ket tehát „suff'raganeusoknak" joggal és „canoniceu 

nevezhettük, különösen a belgrádi és tinniniai fel-
szentelt püspököt („regiae nominationis"). 

Ujabb időkben megyés püspökök is kértek és 
kaptak segédpüspököket (Székesfehérvár, Temesvár, 
Nagyvárad), kiket már nem „suffraganeus", hanem 
inkább talán „auxiliaris" püspököknek tekinthetünk. 
Bátor a „suffragari" (mellette fogok, segitem) értel-
mében a „suffraganeus" czim ez esetben szintén meg-
járja, de még azért is, mivel a segédpüspökök a 
tartományi zsinatokon „suffragiummal" élnek. 

És ez igy jól van. „Ea, quae sunt ordinis episco-
palis, az elaggott vagy elgyengült püspök a szom-
széd püspökre is átruházhatja, felhatalmazás és 
„requisitio" mellett, de már, a mi az atyai és „cano-
nica visitatiót", látogatást illeti, ezt kell, hogy vagy 
maga, vagy a segédpüspök végezze, különben a 
megye és hivek java s lelki üdve nagy kárt szen-
vedhetne. S ekként az ujabbkori „auxiliaris" püs-
pökök apostoli működése nagyon is indokolt, ne-
hogy különben a bérmálás szentségének kiszolgál-
tatása, az egyház lelki szükségleteinek fedezése, 
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s az egyházi szolgák járandóságának koronkénti 
biztositása sat. lassanként a szokásból kijöjön s szó-
val: az ellenséges ember konkolya az éj sötétében 
felnevekedjék. 

Azt sem tagadhatni, hogy „az egyházi jog a 
társpüspökök kineveztetését soha sem pártolta, mindig 
kellemetlen dolognak tekinté, és csakis a kikerülhetlen 
esetekben engedély ezé." 

Ép ugy, mint a hogy egyházi szabály aink álta-
lában a főpapok áttétele ellen nyilatkoznak ; például 
az első nicaeai gyülek. (15. c.) a sardicai (c. 1. cap. 
2. de elect.) Lásd : Pray Specimen Hierarchiae hung., 
hol az efféle áttételek elsorolvák. 

De azért az egyház szüksége, vagy nagyobb 
java tekintetéből ez is, az is megengedhető (Can. 
34. c. 7. qu. 1. és can. 42, 44. ib.) 

Igy lettek coadjutorokká „cum spe successionis" : 
1743-ban Groll Adolf, győri püspök (1733 — 1743.) 
mellett Zichy Ferencz gr. (1744— 1783.) 1760-ban 
Biró Márton, veszprémi püspök (1744—1762.) mel-
lett nagymányai Koller Ignácz (1762 —1773.) 
1762-ben gróf Eszterházy Imre, nyitrai püspök 
(1740-1763.) mellett Gusztinyi János (1764-1777.), 
legújabban (1851.) az erd.püspök kapott „coadjutort.11 

Ezután térjünk le a czimzetes felszentelt (no-
minationis pontificiae) és nem-felszentelt (titula-
res) püspökökre és közjogi álláspontjukra s párvo-
nalozzuk azt egyházi és állami tekintetben. 

„A felszentelt czimzetes püspökök jellegökre nézve 
igazi (veri) püspökök, a pápa által neveztetnek valamely 
püspöki vagy érseki székre (in partibus infidelium), 
melyre azután felszenteltetnekTartásokra bizonyos 
összeg utalványoztatik a megyés főpap jövedelmei-
ből, ezenfelül, ha visitatióra mennek, ebbeli költsé-
geik is fedeztetnek. A tartományi zsinaton a me-
gyés püspökök után foglalnak helyet. 

Megbizás folytán mindent végezhetnek, „quae 
sunt, ordinis eppalis.* Joghatóságra nézve szintén 
azon functiókat, melyek a megyés főpap által reá-
jok bizatnak. 

E helyt eszmetársulás folytán megemlíthetjük 
azon átmeneti helyzetet, melyet a k. kinevezett (b. no-
minati) megyés főpapok elfoglalnak. Mindjárt ki-
neveztetésük, azelőtt egyszersmind a kincstári (ca-
meralis) beigtatás után megyéjükre nézve többféle 
jogot gyakoroltak, még a felszentelés és ünnepélyes 
beigtatás előtt. Tisztes magányukból, hova mennyei 
mesterünk is elvonult, mielőtt isteni küldetését és 
tanítását megkezdené, eljegyzett megyéjük állapo-
tát illetékes informatiók alapján áttekinthetik, a 

püspöki iroda személyzetében és rendszerében vál-
tozást tehetnek, a püspöki patronatus alá tartozó 
javadalomra lelkészt nevezhetnek, a püspöki jószág 
igazgatása körül szabadon intézkedhetnek stb. Eny-
nyit futólag. 

Vegyük most már szemügyre a választott püs-
pökök (electi Eppi) állását és jellegét. Ediszczimmel 
csaknem kizárólag káptalanbeliek ruháztatnak fel. 
Hivatásuk azon nemzeti emlékeknek és történeti 
jogoknak fentartása s némi personificatiójában áll, 
melyek hajdan a magyar sz. koronát bizonyos or-
szágokra nézve megillették. Hasonlóul azon ékes 
zászlók tüntetéséhez, melyek koronázás alkalmával 
Bosnia, Moldva s más egykor kapcsolt országok 
czimereivel körül hordoztatnak. 

Az ily püspököknek száma a királyi (liber re-
gius) könyvekben bizonyosan meg van határozva. 
Jelesen a drivesti, báci, arbai, ansariai, dulcinei, 
corcoli, patari, rosoni, scardoni, scutari, phari, serbi, 
pristini stb. czimz. püspökségek. Vannak köztök 
olyanok is, melyek most is a magyar birodalom te-
rületéhez tartoznak, közel az ádriai tengerhez, vagy 
épen mellette, a dalmát partokon, például 8/ Câttâ" 
rói, vegliai. De ezekről bővebben értekezik Pray : 
„Spec. Hierarchiae hung." 

Sokszor a fölszentelt és czimzetes püspöki czim 
egy személyben egyesült, például : Consecr. Methonen-
sis et electus Eppus Drivestensis, vagy : Consecr Eppus 
Belgradiensis et Samandriensis, et Electus Corcolensis. 

A választott vagy czimzetes püspök az apos-
toli király által kineveztetvén és néhány száz fo-
rintnyi kinevezési diját lefizetvén, jogot nyer arra, 
hogy papi öltönyét vörös tűzéssel megkülönböz-
tesse s gyűrűjét smaragddal ékitse, s a zöld szint a 
szalag és bojtozásban használhassa. Különben pedig 
előbbi helyét a káptalanban megtartja; ülést pedig 
nem nyer és szavazatjogot a tartományi zsinatban 
nem élvez. 

Vagy csak ezekből is kitűnik a tetemes fölény, 
melyet a felszentelés által nyernek a suffraqaneusok 
a választott püspökök felett. Ezzel azonban a pár-
vonalozás még nincs befejezve. Folytassuk tehát. 

A czimzetes püspökök 1861-ig, sőt még utóbb 
is egy ideig ott működtek a hétszemélyes tábla-, 
udvari kanczellária- és helytartótanácsnál. 1790 
óta egy ifjabb esztergomi kanonok, egyszersmind 
czimzetes püspök, kit a prímás kijelöl és Ö Felsége 
megerősít, jeles ünnepélyek alkalmával a kir. feje-
delem előtt, koronázáskor pedig nyeregben, viszi az 
apostoli kettős keresztet. 
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Ezenfelül (most jön a java) czimzetes püspökeink az 
országgyűlésre meghívót (regales) kapnak s az üléseken 
szavazati joggal bírnak. Szóval : elsőrangú főpapi (praelati 
maiores) és mágnási rang illeti meg őket s diplomaticus 
czimök: „Méltóságos püspöki" 

Váljon kivéve a belgrádi és tinnini czimekre (nomin. 
regiae) felszentelt (suffr.) püspököket, a többi „suffraganeus" 
és „auxiliaris" püspökök (nom. pontificiae) élhetnek-e ha-
zánkban az Illustrissimus (méltóságos) czimmel ? 

Tudjuk, miszerint az érsekek és püspököknek egyházi 
„diplomaticus" czimezésük a „Beverendissimus". — A z egy-
házi közjog ugyanis ignorálja az „Illustrissimus" vagy „Ex-
céllentissimus" czimezést. A két utóbbit t . i . az állami rang-
fokozat kölcsönzi, ha t. i. az illető vagy czimzetes püspök, 
vagy udvari tanácsos, vagy végre val. belső titkos tanácsos. 

Már tehát, ha a fentebb tisztelt suffraganeusok nem 
egyszersmind udvari tanácsosok is, nálunk a „Méltóságosu 

czimet talán csak puszta szokásból fogadhatják el. Mivel 
nem regalisták, mint a magyar czimzetes püspökök, kiknek 
nevei az országos diplomákban is ott tündökölnek. 

Teljesen megvagyunk győződve, miszerint „ su f f raga-
neusaink", a magyar egyház eme tündöklő oszlopai, a „Be-
verendissimus" czimmel, melynél tisztesebbet alig képzel-
hetni, eddig is meg voltak elégedve. Csakhogy az is való, 
miszerint az ötvenes években körülbelül a „concordatum" 
létrejötte után, a czimkedés, vagy, ha inkább szeretjük : a 
czimbetegség észrevétlenül elterjedt közöttünk. 

A mint t. i. a pápai praelatusok, kamarások, káplánok, 
protonotáriusok kineveztettek s már a hasonló diszczimek 
kiosztattak, legott az akkori közszellem, mely a sajtót is 
át jár ta , a czimkedést divatossá tevé, még pedig igen hizel-
gően. A pápai praelatusok „Méltóságos" czimet nyertek, 
sőt olykor a pápai kamarások is ; (a cs. kir. kamarások ana-
lógiájából) volt eset, hogy a „capellanus secretus vagy inti-
must," vagy „extra urbem" megnagyságolták. 

Nem annyira az illetők affectálták ezt, hanem a bete-
ges korszellem találta fel e czimkedési tömjénezést. Ugyan 
a tájban kezdék már nagyban a kanonokokat is „nagysá-
golni", Erdélyben pedig „méltósággal" tisztelni. 

Pedig a czimkedés kórtünet. Azt jelenti, hogy a nem-
zet vagy néposztály lemondott az ősi egyszerűségről s hiú-
ságok után vergődik s ezekben gyönyörködik. Modestia 
nostra nota sit omnibus . . . . t\i 

A meráni betegpap-segélyző-egylet és alapszabályai. 
(Folytatás.) 

E szép czélu egylet pártolása nemcsak emberi s ke-
resztény, hanem egyszersmint- specificus egyházrendi érdek, 
még pedig ugy a felső, mint az alsó clerus önérdeke. A püs-
pököt kétségkívül, kell, hogy érdekelje a megsérült fiatal 
vagy korosb, de még erőteljes apostoli munkatárs mielőbbi 
felüdülése ; hisz ő érzi leginkább a naponként nagyobbodó 
paphiányt, mely miatt sokszor zavarba jő üres állomások 
betöltésénél. De a lelkipásztorok sem lehetnek közönbösek 
az iránt, hogy bajtársaik sora helyrehozhatlanul gyérül ; s 
ha szentebb indokokból nem, már annálfogva is óhajtaniok 
kell kidőlt Borsosaik rehabilitálását, hogy meggyülő terhök 
idővel elviselhetlenné ne váljék. A ker. nép, kivált a fiókegy-

házaké, leginkább sinli a veszteségeket, mik a légzési szervei-
ben megbetegült lelkésznek mindjárt a baj kezdetén kíván-
tató czélszerü orvoslása elhanyagolásából erednek, megfosz-
tatván lelki vezetőitől. 

Ne vonjuk meg tehát pártolásunkat e szent vállalat-
tól ! Még akkor sem kidobott pénz arra forditandó alamizs-
nánk, ha a beteg testvér kigyógyulása nem sikerülne. Igaz, 
hogy valamint „non est in medico," ita nec est in climate, 
„semper relevetur, ut aeger." Sem Merán, sem Mentone, 
Palermo, Catania, vagy Kairo s Madeira nem gyógyit meg 
minden zarándokot ; de azt többnyire, a kit orvosa jókor 
küld, s körülményei oda eresztenek. Még a nyavalya előha-
ladottabb stádiumában sem kell kétségbeesni, noha itt mái-
néhány hó, sőt tán 1—2 tél sem elegendő. A sokáig lap-
pangó életerő kedvező légváltozás, derültebb kedélyhangu-
lat mellett lassan bár, de fölébredhet, s a hoszas betegség-
nek véget vethet. És utoljára, ha mégis az volna szenve-
dőnkről ott fent elvégezve, hogy betegségétől csak a halál 
mentse meg, nem lesz-e a jótékonyságnak egy igen szép 
neme, ha szent hivatásunknak ily áldozatában ápoljuk a re-
mény édes, enyhitő s élethoszabbitó érzelmeit az által, 
hogy a javulás kilátásait, melyeket otthon az orvos elzárt, 
eme hires és üdvét igérő vidéken lakhatás eszközlése által 
megnyit juk előt te? Tegyük : valakit otthon megrongált tü -
deje miatt zordon tél okvetlen megöl ; holott szelid ég alatt 
még évekig is elteng : nem irgalom-e őt ide segiteni, habár 
hasznát a megye tán soha többé nem vehetné is ? Az ily ba-
jok nem annyira fájdalmasak, mint unalmasak és aggasztók 
a nehéz lélegzés és szobafogság miatt. Otthon november-
től február sőt gyakorta april végéig ritkán mehet mellbe-
teg a szabadba; szűk négy falai közt, tán jobbadán ágyhoz 
lánczolva fuldokol s számítja az örökkévalóságra emlékez-
tető lassú perczeket ; terhére van mindenkinek, magának 
leginkább. Ez állapot börtöni gyötrelem ! Ám tegyük lehe-
tővé szerencsétlen rokonunknak az itteni tartózkodást, hol 
a tél, ha tél is, de sokkal enyhébb, szárazabb és csendesebb ; 
hol a ri tkább zordon időt egész tündöklő gyöngysora vált ja 
fel a kellemes napoknak, melyeken kiülhet, mozoghat az 
örökzöld sétányokon, üde lágy levegővel szihatja tele az 
éji erőszakos köhögéstől kifáradt mellét ; a természet lélek-
emelő bájain, nagyszerű alakzatain, viditó zenén andalog-
hat, részvevő társalgásban feledheti órákra betegségét, — s 
kegyességünk Isten s ember szemeiben némileg hasonlit 
azon emberbarátokéhoz,mely arabot kiszabadítja fogságából. 

Különben, mint érintve volt, az egylet jótékonysága 
első rendben a még helyreállítható beteg áldozárokra irá-
nyul, a kik ha jó korán küldetnek ide, egykét hó vagy tél 
idénye alatt visszanyerhetik erejüket, hogy az Urnák aztán 
még tovább szolgálhassanak. 

Az egyleti statutumok egyben másban hézagosaknak 
látszhatnak, de ezen segíthetni. Igy kívánatos lenne a bizott-
mányban a különféle nemzetek vagy legalább conprovincia-
lis megyék képviseltetése, a mit a megyék vagy nemzeti 
egyházak hozzájárulásuk alkalmával kiköthetnek maguk-
nak. Csak legyen egyén a hely szinén, a ki a képviselést el-
vállalhassa : ebben nem lesz nehézség. Megkívánható to-
vábbá évenkinti kimutatása, illetőleg a megyehatóságokhoz 
beküldése az évi járulékok összegének és megyénkénti rész-
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leteinek, hogy kitessék az arány, melyet a segélyből mind-
egyike igényelhet. Meg lehetne kivánni az egyleti közgyű-
lésnek esztendőnkint való okvetlen megtartását, s a meghi-
vatást nemcsak sajtó, hanem a megyehatósághoz intézendő 
egyenes levél által is,hogy a megyék küldöttjeik által az alap-
szabályoknak netán óhajtot t módositását jó korán eszközöl-
hessék. Ezen s hason kívánalmakat egyes adakozóknak, an-
nál inkább csoportok s testületeknek illő tisztelettel és sze-
rénységgel nyilvánítani azonnal az első adakozás alkalmá-
val jogában áll ; s biztosak lehetnek róla, hogy az egylet 
igazgatói, megannyi nemeslelkü, értelmes, vallásteljes és 
méltányos urak, minden alapos indítványt kellő tekintetbe 
veendnek, minden czélszerü tanácsot elismeréssel fogadand-
nak. S ezek után nincs más hátra, mint hogy a meráni be-
tegpap-segélyző-egyletet e lapok olvasóinak tisztelettel pár-
tolásába ajánljuk. (Legközelebbi számunk ezen igen üdvös 
egyletnek alapszabályait hozandja.) (Folyt, köv.) 

Jézus gyermekkorának története. 
(Folytatás.) 

8) Egyike a legérdekesebb kérdéseknek, melyeket az 
újszövetségi szentírási magyarázat tárgyalni szokott, azon 
népszámlálásra vonatkozik, melyet Lukács, evangeliomá-
nak 2. fejezetében emlit, mint a mely legközelebbi oka volt, 
hogy a bold. Szűz épen Bethlehemben szülé egyszülött fiát, 
ekként beteljesedvén, mit az í rás a Messiás születés helyére 
nézve mondott. 

E népszámlálásról annál több Íratott, minthogy az ré-
gebben egyikének tekintetett azon pontok közül, melyek fe-
lől legkönnyebb az újszövetségi irók, tüzetesen Lukácsnak 
hitelességét megtámadni ; sőt tekintetik annak még manap 
is azok által, kiknél a tudomány abban áll, hogy különös 
kéjérzettel oly ,hittant' iparkodjanak létesíteni, mely utó-
végre is csak Darwin híveinek kedvez. Hogy szerzőnk nem 
tartozik utóbbiak sorába, magától érthető, szerinte e nép-
számlálás az első, melyet Quirinus mint Syria proconsula 
végrehajtott , s melyet jól meg kell különböztetni ama má-
siktól, melyet ugyanazon hivatalos állásban későbben vitt 
keresztül, s melyet Josephus Flavius és az Ap. Csel. V, 37 is 
említenek. Bármi lett legyen e népszámlálásnak oka és czélja, 
főjellegét az képezi, hogy kézzelfoghatólag feltünteti, mi-
szerint Izrael nem önálló független nép többé, hanem a 
nagy, római birodalomnak egyik alárendelt tagja. E meg-
aláztatás Dávid házát is érinti, melynek Bethlehemben szü-
letett legifjabb, de legdicsőbb sarja mint a római kényur-
nak adóköteles alattvalója Íratott be. De igy maga Róma, 
maga a császár gondoskodott róla, edictuma által, hogy a 
Messiás,a jóslatok értelmében, ne Galilaeában hanem Judaeá-
ban, ne Nazarethben hanem Bethlehemben, e magában véve 
jelentéktelen, hanem Izrael történetében mégis nagyfontos-
ságú városkában szülessék, hol a maga idején Dávid is ke-
netett királylyá. Mint „a bethlehemiták atyát" a Chrónika 
könyve H u r t emliti, illetőleg annak fiát, Sa lmát ; H u r pe-
dig Mirjam, Mózes nővérének férje volt, ugy hogy a bethle-
hemiták voltaképen e nagynevű jósnőben tisztelik ősanyju • 
kat , ki egyszersmind ama második Mirjamnak előképe is 
volt, ki most Bethlehemben utazik, hogy ott feljegyeztessék, 
s ott, királyi családja ősi székhelyén még egy éjjelre sem 

tud lakást találni maga és isteni gyermeke számára, „ékesen 
szóló jeléül annak, mennyire tünt el e dicső háznak emléke 
még Bethlehemben is." 

Azon körülményben, hogy a szűz gyermekét maga 
takará pólyákba és a jászolba fekteté, szerző más jeles szent-
írás magyarázók után annak látja nyomát, hogy a szülő 
anya semmiféle olyas elgyengülést nem érzett, minőt a ter-
mészet törvényeinél fogva egyéb nőnek éreznie kell. A he-
lyet illetőleg, hol az isteni gyermek született, szerzőnk bar-
lang mellett kardoskodik, melyben az állatok azon néhány 
hét alatt, melyekben az időjárás a szabadon legeltetést le-
hetlenité, tartatni szoktak. 

9) A Messiás életében gyakran tapasztaljuk, hogy a 
legmélyebb lealacsonyittatás a legdicsőbb felmagasztalta-
lással váltakozik. Ilyen egy eset az is, midőn a város végén 
levő barlangban született, jászolban fekvő gyermeknek szü-
letését az Ur angyala hirdeti a pásztoroknak, kit az Isten 
fényessége ragyoga körül, s jelenté nekik, hogy „ma szüle-
tett nektek az Üdvözitő, ki az U r Krisztus, Dávid városá-
ban." Az az Ur, ki az angyalt küldi és fényével körülveszi 
azt, s amaz Ur, kit az a pásztoroknak hirdet, egy és ugyan-
azon Isten, ki hajdanta az égő tüskebokor tüzében, a Sinai-
hegy villámai közt s a szövetség sátorának homályos fényé-
ben jelent meg, s ha most az ő fényessége egy angyalt vesz 
körül, gondoljuk meg, miszerint Jehova dicsősége az ó szö-
vetségben mindig angyalok közvetítése mellett jelent meg 
a halandóknak, itt pedig még szorosan ószövetségi álláspon-
ton, ha mindjárt ez ószövetség egyik határpontján állunk. 

Hogy épen pásztoroknak hirdettetett elsőben ,e nagy 
öröm', ennek okát szerző azon áldásnak gyümölcseiben ta-
lálja, mely azóta nyugodott Bethlehem virányain, hogy 
ugyanott, hasonlólag egyszerű pásztorok közt a mennyei 
kegyelem egyik kedvencz gyermekét leié, sőt Izrael kirá-
lyává, a Messiás atyjává s előképévé kené fel. S e pászto-
rok nem igen ugy viselik magokat, mint a kik sötét ho-
mályba burkolt, nehezen felfogható titkot hallanak, hanem 
mint oly emberek, kiknek egyik régi titkos vágyok, régóta 
táplált reményök készül teljesedésbe menni. Azért hisznek az 
angyal szavának, ha mindjárt a jel, melyet a Messiás felis-
merésére adott nekik — „Találtok egy kisdedet, pólyákba 
takarva és jászolba fektetve" — olyan volt is, mely kétke-
dőkké tehette volna őket, ha csak ugyané pillanatban más 
jelt is nem vesznek az égtől, melyehirnök hitelét kétségen-
kivülivé tette, me r t : „azonnal mennyei sereg sokasága jőve 
az angyalhoz, dicsérvén és mondván : Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a földön békeség a jóakaratú emberek-
nek!" — uj jel volt ez, mely a seregek Urának dicsőségét 
épannyira feltünteté s kiemelé, amennyire másrészt a jászol 
azt elrejteni s gyenge emberi szemek előtt elhomályosítani 
képes leendett. 

10) Mint zsidó anyától születve, azt isteni gyermek a 
zsidóvallási törvény alatt állott, minél fogva, hogy Ábra-
hám fiául s teljesjogu izraelitául tekintethessék, szükséges 
volt körülmetéltetnie. Nem volt ugyan rajta amaz eredendő 
bün, mely miatt e szertartás eredetileg megállapittatott, de, 
midőn nemünk tagjává lőn, magára vévé annak bűnét és 
átkát is, hogy ezt legyőzze, amazt pedig elvegye. S midőn a 
törvényes szertartás végrehajtatnék rajta, ép ezáltal mutatá 
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meg abbeli megváltozhatlan, öröktől fogva megállapított 
határozatát, hogy e vért érettünk önteni akarja és fogja is. 

Hasonlólag fogja fel szerző a gyermek Jézusnak a 
templombani bemuttatását is, melylyel együtt Máriának 
tisztulási áldozata is jár t . Hogy a b. Szűz, ámbár nála tisz-
tátalanságról szó sem lehetett, mégis e törvénynek aláve-
tette magát, „ezt — mondja szerző — többnyire akként 
szokták magyarázni és okadatolni, hogy Mária csak nem 
okozhatott botrányt, nem törődve a törvénynyel ; valamint 
mentegetésére sem hivatkozhatott volna oly titokra, melyet 
épen a hitnek s vallási szertartásoknak törvényes őrei, a 
papok, bizalmatlansággal, mi több : hitetlenséggel fogad-
tak volna. Továbbá a Szűznek alázatosságára is szoktak 
hivatkozni, melynél fogva ezen, ránézve felesleges szertar-
tásnak aláveté magát." Szerző nem akar mind e magyará-
zatoknak ellenmondani, azonban mégis figyelmünkbe ajánlja 
a kérdést, váljon nem áll-e az anya is ugyanazon törvény 
alatt, melynek isteni gyermeke önkényt alávetette magát? 
A mily mérvben része volt gyermekének büntelenségében, 
époly mérvben nehezedett rá nemünk átka is, melyet szent 
fia is elviselt. „Örömmel teljesiti Mária, mint Ábrahám leá-
nya, e törvényt, mely által nyilvánosan a kiválasztott nép 
tagjának vallja magát, s amint egynek érzi magát népével, 
születése s származására nézve, épen igy részt veszen a bün 
büntetésében is, ámbár magától a bün szennyétől az elhatá-
rozó pillanatban az isteni malaszt tisztán megőrzé őt." 

(Folyt, köy.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 28. H a j d a n é s m o s t . A napokban 

szokásunkhoz képest kezünkbe véve a ,Gcrmaniát', hogy a 
folyó ,kulturharcz' menetét megfigyeljük, az országgyűlés 
tárgyalásainak közlése közt a ,centrumpárt ' két tagjától 
ismét két oly beszéddel találkoztunk, melyeket már a cen-
trum tagjaitól megszoktunk, és melyek lehetetlen, hogy 
minden becsületes kath ember szivét örömmel és a katholi-
cismus jobb jövőjének reményével el ne töltsék, még — 
Poroszországban is ; mert az lehetetlen, hogy azok, kik a 
jog és igazság mellett ugy küzdenek, mint küzdenek a cen-
trumpártiak, hogy azok előbb utóbb ne győzedelmeskedje-
nek, támogatva különösen azon tiszteletreméltó passiv ellen-
állás által, melyet ott a kath. papság és nép tanúsítanak. 

Aki a porosz országgyűlés tárgyalásait figyelemre 
méltatta, az meggyőződhetett, hogy a centrum tagjainak 
küzdelme a jog és igazság mellett, nem üres polémia, nem 
levegő verdesés, mint azt a mi mély tudományu (?) parla-
menti polémiáinknál találhatjuk, hanem a legmagvasabb 
tudományos vitatkozás, mely első tekintetre is elárulja a 
németországi katholikusok alapos jártasságát a tudományok 
tudományában: a theologiában, mert rögtönzött beszédeik-
ben is oly szabatosan fejezik ki magukat, hogy az nagyon 
sok theologusnak becsületére válhatnék. A Kul turkampf 
szerintünk, eltekintve az isteni kegyelemtől jelenleg, azért is 
nem lesz képes győzedelmeskedni, mert az egyház hi vei 
nem felületesen, hanem a legalaposabban tudják s minden 
alkalommal vallják is: mi a katholicismus!. . 

Lelkünk valóban örömmel telt el, midőn, mint mon-
dók, Danzinger és Windthorst (meppeni) beszédeit olvastuk 

a gyónási titok érdekében. Lehetetlen volt eszünkbe nem 
jutni ez alkalommal, hogy hajdan a mi katholikus hiveink is 
nem csekély örömére voltak az egyháznak, azon hivek, ki-
ket müveit osztálynak nevezünk. Amellett ugyanis, hogy 
vallási kötelmeiket buzgón teljesítették, alaposan ismerték 
az egyház tanitmányát, vagy talán épen azért teljesítették. 
Nagyon könnyű lenne állitásunk igazolására számos példát 
felhozni, de elég legyen megemlékezni egy példáról a nem 
régmúltból, melyet saját szemeinkkel láttunk, és ez Re-
viczky volt kanczellárnak szentirása, ki olvasás közben 
nem egy, hanem számos oldaljegyzetet tett a sz. Irathoz, de 
hiszen tudjuk is, hogy hiveink mily buzgalommal küzdöt-
tek a protestáns erőszakoskodás ellen országgyűléseinken 
az egyház mellett, buzgalmuk tanúságot tett alapos isme-
retükről. 

Ha azonban a katholikus müveit osztályon most szét-
tekintünk, lelkünk fájdalommal telik. Mint sehol egyálta-
lában, ugy itt sem volna igazolt az általános elitélés, vannak, 
mit mi örömmel vallunk be, hiszen az egyházunk diszére 
válik, vannak igenis a művelt osztályban ma is, kik elég 
alaposan ismerik az egyházat, kiknek buzgósága példányul 
szolgálhat, kikre, ha egyszer, mitől Isten mentsen meg, a 
jkulturharcz' nálunk is kitörne, bátran számithatunk, kiket 
illő, hogy megbecsüljünk, mert már is sokat tettek az egy-
ház érdekében ; de a nagyobb részt, valljuk meg, hogy a szere-
tet nem lelkesíti az egyház iránt, és ha kérdezzük miért? 
ugy találjuk, hogy a hithidegség alapját tudatlanságuk 
képezi ; nem ismerik az egyházat ugy, a mint az van, nem 
ismerik annak tanitmányát. Fájdalommal kell ezt beval-
lunk, de a tények ellen nincsen argumentum. Emlékezzünk 
vissza csak autonomicus kongressusunkra, idézzük vissza csak 
elménkbe az ott tar tot t beszédeket, hasonlítsuk össze azokat 
szellemre, tudományra nézve a centrumpárt tagjainak be-
szédjeivel és szégyennel kell bevallanunk, hogy a mi müveit 
hiveink saját vallásukat nem ismerik. Pedig még roszabbra 
is elkészülhetünk, ha állapotaink valamiképen nem változ-
nak, ha középtanodáink szervezete a jövőben is olyan ma-
rad, mint aminő az jelenleg, mely szervezet keretében a 
vallásoktatás részére csak egy, mondd : egyetlenegy óra j u t 
hetenkint, már t. i. a katholikus középtanodákban, mert a 
protestánsok, autonómiájuknál fogja függetlenül kezelvén 
iskoláikat, kellőleg gondoskodnak arról, hogy hiveik val-
lási tudománya a zéruson alól ne maradjon. H a van vala-
mi, mi a jövőt a katholicismus részére sötétté teszi hazánk-
ban, ugy ennek jó részét a müveit hivek tudatlansága ké-
pezi saját vallása körül. 

Tegyünk fel ily körülmények közt egy nagyon való-
színű esetet, tegyük fel, hogy a katholicismus üldözése ha-
zánkban is megkezdetik, minő kép tárul itt fel előttünk ? 
várhatjuk-e, hogy a képviselők közül valaki felszólaland az 
egyház ügye mellett? vagy ha egyik-másik hajlandó lenne 
is felszólalni, képes lenne-e az egyház ügyét méltóan kép-
viselni ? képes lenne-e a katholicismus ügyét magából a 
katholicismus tanából védelmezni ? képes lenne-e valamely 
tudatlanság vagy roszakaratból, roszértelmüleg megtáma-
dott hitszékkelynek szabatos magyarázatát adni, azt meg-
védelmezni ? Mi nem felelünk e kérdésekre, hanem a ta-
pasztalatból következtetve, csak gyenge szavunkat emeljük 
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fel, hogy módot kell keresni, hogy hiveink bármikép is 
alaposabb ismeretét szerezzék maguknak annak, hogy mi a 
katholicismus, jobbat annál, mivel jelenleg birnak ; mert egy 
esetleg kitörendő ,kul turharcz ' -ban épen azon elem támoga-
tásának hiányát fogná nálunk a katholicismus érezni, melyre 
a Parlamentarismus korszakában, a mindenható állami erő-
szakoskodás ellenében legnagyobb szüksége van. 

Eger. É r s e k ő n m I g á n a k b ö j t i k ö r l e v e l e : 
(„De effrenata cupit i tate aevi nostri et de illius remediis.") 
Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! Pos tquam Deo 
optimo visum est, me certo non meorum, quae perquam 
exigua sunt, meri torum suffi-agio, sed inscrutabili providen-
tiae suae decreto vobis Antis t i tem const i tuere; ineae esse 
censui semper obligationis ingruente imprimis salutari ma-
ioris ieiunii tempore paternae exhortationis verba ad vos 
dirigere, non quidem, ut vos aut commonerem- officii, aut 
languentes excitarem, quos divini nominis gloriae propa-
gandae novi inflammatos, sed u t voce Praesulis vestri r e -
creati atque erecti novo velut robore induamini ad quaeren-
dam fidelium vestrorum salutem. 

E t quidem statui vice hac animum vestrum convertere 
ad multiplicia mala, quae ex indomita aevi nostri habendi 
cupiditate suboriuntur, simul etiam indicare vobis, horum 
omnium summám cautionem esse atque unam provisionem 
charitatem christianam. 

Eousque, fratres et filii dilectissimi, nostris tempori-
bus invasit hominum mentes inexstinguibilis illa lueri et di-
vitiarum sitis, ut iam nedűm per licitas negotiationes et La-
bores, verum et per omne genus contractuum iniquorum 
opes suas in dies augere non timeant. 

Alii per manifestas usuras exitiosas ; alii per usuras 
palliatas non minus damnandas, exempli gratia, in anteces-
sum pecuniae mutuatae lucrum percipiendo, vel mutuantem 
cogendo, ut sibi maiore pretio, quam aequum est merces 
emat ; vel commodando vinum, f rumentum et similia, mixta 
vel corrupta, aut minoris pretii, ea lege u t eadem reddan-
tu r in eadem quantitate, pura et intégra, aut annuarum 
nundinarum cariore pretio ; vel indigenti alicui merces ca-
rius vendendo, ut sibi statim per se, vel personam interposi-
tam viliori pretio red imat : per haec et alia bene multa non 
minus damnanda, multi quotidie sibi iniusta lucra acquirunt . 

Alii eadem obtinent, non quidem per formales usuras, 
sed per non minus reprobandas fraudes in natura, quant i -
tate, taxa, pondéré, mensura mercium : vinum, oleum, pan-
nos, medicamenta ipsa, aurumque et argentum corrum-
pendo, et eousque prolapsa est iniquitas, ut, nisi summopere 
invigilarent pastores, invalida aliquando sacramenti mate-
ria daretur. Alii item in argentariis nihil pensi habentes, 
excusis falsis rumoribus, aliisve nefariis art ibus in suos abu-
tun tur fines, ut eo facilius improba negotiatione furacibus-
que ditentur manibu3. 

Nec urbibus tantum haec instant pericula. Ipsos agri-
colas in eandem impietatis viam propellit veram Dei religio-
nem proterens iniqui mammonae servitus, et foeneratorum 
durum impérium, quibus imprudentes sua praediola devo-
randa, l ibertatem et fidem suam opprimendam tradunt . In 
nostram sane aetatem quadrare videntur verba S. Ambro-
sii de impietate aevi sui querentis: „Quis contentus est suo ? 

Quia non exturbare contendit agellulo suo pauperem, at-
que inopem aviti ruris eliminare finibus? Cuius non inflam-
mat animum vicini possessio ? Non igi tur unus Achab natus 
est, sed quod peiua quotidie Achab nascitur, et numquam 
huic 8aeculo moritur, quotidie Nabuthe sternitur, quotidie 
pauper occiditur. Nabuthe história tempore vêtus est, usu 
quotidiana." 

Si quod tantis malis remedium superest, non aliunde 
quam in bonorum omnium unione et quasi virtutis et pieta-
tis coniuratione quaerendum est. E t licet summopere con^ 
gra tu landum sit magistratibus, qui zelo iustitiae accensi ne-
fariis istis f raudibus lege etiam modum statuere desiderent ; 
tarnen hoc maxime occultum reipublicae vulnus communi 
tantum studio tolli potest. Incluso huic malo, intestino ac 
domestico pro se quisque nostrum mederi, atque illud om-
nes sanare velle debemus. Non viribus ergo, non rebus par-
cendum : pauperum inopia sublevanda, imprudentiuin igno-
rantia curanda, malorum consiliorum fraudes, melioribu» 
art ibus et vir tute retundendae, pravorum praesertim exem-
plorum vis, bonorum misericordiae imprimis atque churita-
tis exemplorum luce depellenda est. (Folyt, köv.) 

tinssn. F e l e l e t C s i s k ó u r i l y c z i m ü c z i k -
k é r e : „ Ü d v ö s - e a , s z ü r k e n é n é k ' - n e k b e t e l e -
p i t é s e a h e l y b e l i k ö z k ó r h á z b a ? " (Folyt.) De hát 
Cs. ur máskép gondolkodik. Ő azt t a r t j a : „Das Genie be-
wegt sich in seiner eigenen Bahn." Az én ellenfelem tet te i t 
is sajátságos elvek vezérlik. Azt mondják, máskép gondol-
kodot t akkor, midőn az iskolák átalakitásáról volt szó. 
Akkor nem féltette a békét, midőn segédkezet nyú j to t t 
ahoz, hogy 1500 kath. gyermek valami hat más vallású ta-
nító ur vezetésére bizassék s attól sem félt, hogy az ezen 
iskolákba já ró vagy hat ágostai evangelikus gyermek a ka-
tholikus tanitók által megtér i t te t ik . Persze ez nem is tör-
tént meg s a béke megvan és veszély nincs. Most pedig 
félti az irgalmas nővérektől azt az 5—6 ágostai evang. b e -
teg cselédet, aki a városból, vagy vidékről évenkint a kór-
házba kerül. Das sind jedoch nur geniale Inconsequenzen, 
magyarán mondva: „paraszt, az egészen más !" Csudálko-
zom raj ta , hogy oly okos urnák, milyen az én ellenfelem, 
nem j u t o t t eszébe, hogy a kórházban is meg van a paritás. 
Mert hát az igazgató ur nem katholikus, a gondnok ur sem 
katholikus, csak a betegápoló irgalmas cseléd katholikus.— 
Nem pari tás-e ez ? 

Hanem hát vannak könnyen hevülő természetek. Az 
én ellenfelem is igen harczias hangulatban van. Neki nem © o 
kell béke, őneki harcz és háború kell. Ez — ugy látszik — 
most a levegőben van. De sem én, sem más valaki ezen oldal-
ról, amelyben én állok, nem fogjuk Cs. ura t követni. Mi a 
béke emberei vagyunk ; mi nem adtunk és eszünk ágában 
sincs akarni okot adni bárkinek is arra, hogy ellenünk pa-
naszolkodjék vagy éppen „tüzet" kiáltson ; habár nem egy-
szer tapasztaltuk már, hogy velünk szemben némely embe-
rek más elvet követtek. 

H a Cs. urnák tetszik „tüzet" kiáltani, vagy talán szí-
tani i s : ez az ő privát passiója; sem én, sem más nem fogja 
őt abban akadályozni, — de ám lássa mit tesz. Én a legna-
gyobb sajnálattal veszem ellenfelemnek, talán még sem egészen 
tapintatos eljárását, melyet követni jónak lát akkor, midőn 
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csak az ö képzelödésében létező rémképek festése által, meggon-
dolatlanul, kelletlen súrlódásokat előidézni törekszik. Mert 
tessék csak megolvasni az ő czikkét és itélni : váljon ilyen-e 
a béke és testvéri szeretet szava? Mi nem bántjuk Cs. urat, 
nem bántunk senkit, tiszteljük a máskép gondolkodókat, és 
Cs. ur mégis ránk rohan és támadást intéz ellenünk. Hogy 
ki itt a békeháboritó — Ítéljen a közönség. 

H a Cs. urnák csak legkisebb ismerete is volna a kas-
sai kórházról; ha a beteg közti számarányokról némi foga-
lommal birna; ha tudott volna arról, hogy a helybeli kór-
házban, az évenkint oda kerülő 1300—1400 beteg közt, 
ritka esetben 8—10, legtöbbnyire pedig 3 — 4 ágostai evang. 
beteg cseléd előfordul ós gyógykezeltetik, egy egész éven 
át ; ha tudott volna arról is, hogy az irgalmas nővérek a 
kórházi szabályoknak alávetvék és azoknak minden legkisebb 
dologban engedelmeskedni tartoznak ; ha tudta volna, hogy 
eme betegápolónők az igazgató és gondnok szigorú felügye-
lete alatt állanak : felteszek ellenfelemről annyi igazság-
szeretetet és lelkiismeretességet, hogy — tudva mindezeket 
— ama gyanusitó és békeháboritó czikkét meg nem irta 
volna. Én hajlandó vagyok az ő fellépését inkább tapaszta-
lathiánynak, mint — más valami törekvésnek tulajdoní-
tani. Mert fölteszek ellenfelemről annyi észt, hogy megitélni 
tud ja : miszerint a kórházi igazgatóság igen könnyen ellen-
őrizheti azokat a rettegett irgalmas nővéreket, nehogy azt a 
3—4 haldokló ágostai evang. szegény cselédet valamikép 
megtérítsék, még azon esetben is, ha azt tenni merészked-
nének, amit bizonyosan nem fognak tenni, mert tenniök nem 
szabad. Vagy mit is nyernének vele, ha egy ily szegény cse-
lédet megtérítenének ; legfeljebb azt, hogy elkergettetnének. 
Legyen nyugodt Cs. ur, az irgalmas nővérek épugy fogják 
őt meghívni a hozzátartozó 3—4 szegény beteg cseléd lelki 
vigasztalására, mint meghivandják — szükség esetében — a 
kath. papot az 1200 kath. szegény beteghez, aki ott éven 
át gyógykezeltetik. Mindez a házi szabályokban meg van 
nekik parancsolva s ők a parancsnak engedelmeskednek. 
Egyetlenegy temetési jövedékére Cs. urnák a kórházból, — 
ha. t. i. olyan já r — nem vágyakodik senki : valamint arra 
sem, hogy ama pár szegény cselédből valamelyiket megté-
rítsen. Mi járunk téritgetni Uj-Caledoniába, hol téritőinket 
megeszik, és Chinába, hol megölik ; nekünk a téritgetés sem 
ott, sem itt nem nyújt oly előnyöket, mint másoknak, akik 
sem a déli oczeán kannibáljai, sem Afrika öldöklő ege alá 
nem járnak. Legyen hát nyugodt Cs. ur ! (Folyt, köv.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Még 
nagyobb elkeseredést szült a bennszülöttek közt az a lélek-
vásárlás, melyet épen akkor néhány angol hajótulajdonos 
űzni kezdett, s fájdalom még manap is űz. Nevezetes, hogy 
e lélekvásárlást majdnem kizárólagosan angol, legújab-
ban pedig német hajók is űzik, annak daczára, hogy az an-
gol kormány állítólag az egész világon a rabszolgakereskedés 
ellen küzd, majdnem, mintha — kellemetlen concurrença 
ellen küzdene. Igaz, hogy nehéz, minden egyes hajó kapi-
tányát előőrizni s azért ne okozzuk e kormányokat lelkis-
meretlen egyes alattvalóik gyalázatos üzelmei miatt. Elég 
annyi, hogy a bajt itt is angol hajósok szerzék, kik holmi 
haszontalan csecse-becse-ajándékok által számos bennszü-
löttet hajóikra csalván, azokat Ausztráliába vitték s ott el-

adták. Ez természetesen boszura ingerié a kanakokat, annál 
is inkább, minthogy az elrablottak közt egyes fejedelmek 
gyermekei is voltak. Igy történt, hogy az idegenek elleni 
gyűlölet nőttön nőtt, mig végre a benszülöttek 1847-ben 
egy Sutton nevü angolt agyonütöttek, és szokás szerint 
megettek. Ez megtörténvén, az egész csapat a missio háza 
elé vonult s ott éktelen ordítozás közben tudtukra adá mis-
sionariusainknak, hogy ők bizony megették a fehér embert, 
hogy igen jó volt, s hogy nemsokára szerencséjük leszen, a 
páterekből is „kóstolni". . . 

M ig ekként a kilátások egyfelől meglehetősen kelle-
metlen szint öltöttek, másfelől kedvező mozzanatok is me-
rültek fel. A baiaói telepitvényen kivül az atyák egy máso-
dikat Puebo mellett is alapítottak, mely vidéknek lakói em-
berségesebbek voltak, mint a pumák törzse, melynek terü-
letén az első missióház állott. Az uj puebói házat halomra 
építették, közel a tenger partjához, körülötte pedig csinos 
kertben számos hasznos, tápláló s gyógyászati növényt ter-
mesztettek, többi közt czukornádat is. Montrouzier atya, ki 
jóformán hozzá értett a geologiához, a sziget belsejében 
vörös réz-, vas- és szén-telepeket s egy ásványforrást is fe-
dezett fel. Még 1846-ban egv franczia naszád szenvedett ha-O O 
jótörést, épen a missio előtt, „La Seine", Lecomte kapitány 
alatt, 230 emberrel, kik egy szálig megmenekedtek. Az 
atyák honfitársait szivesen fogadák s két hónapig, tehetsé-
gűkhez képest tárták, mig végre Sydney-n át hazatérhettek. 
A legénység földműveléssel foglalkozott, mig a tisztek föld-
tani felméréseket tettek. 

Ugy látszik, hogy az idegeneknek ezen nagy soka-
sága szintén egyike volt azon mozzanatoknak, melyek a ka-
nakokat nyugtaianiták s épezért fel is ingerlók ; tény, hogy 
ellenszenvök a „Seine" embereinek ittléte óta határozot-
tabbá s nyilvánvalóbbá vált s csakhamar tettekben is mu-
tatkozott. Buarate, Yengen fejedelme, ki fejedelmi jogainak 
legszebbikét abban látta, alattvalóit felfalni, s Thindin egy 
másik, szintén kegyetlenségéről hirhedt főnök, valóságos 
összeesküvést létesítettek a fehérek ellen s kevéssel a „Sei-
ne" embereinek hazatérése előtt nagy haditanácsot tar tot-
tak a többi főnökökkel, melyben azon kérdés felett vitáz-
tak : nem kellene-e mind a fehéreket egyszerre megölni ? 
Az „urak" közhelyesléssel fogadták az indítványt, s csak, 
midőn Goa főnök arra figyelmezteté őket, hogy a fehérek 
sokan vannak, s borzasztó (lő-) fegyverekkel birnak, elha-
tároztatott , hogy majd várnak, mig a hadihajó emberei el-
vonulnak. Goának ezen inditványa, illetőleg tanácsa későb-
ben iszonyú veszedelmet és kárt hozott a missióra, már csak 
azért is, mert Buarate és Thindin időt találtak, jobb fegy-
vereket, nevezetesen egy kétcsövű puskát is szerezni, me-
lyek segítségével, mintegy időtöltésül mig a fehérek ellen 
indulhatnak, borzasztó pusztításokat tettek saját embereik 
közt. Missionariusaink tudták s érezték ugyan, hogy a va-
dakat bántja valami, tudták is, mi bánt ja őket ; de mert ők 
magok soha sem vétettek nekik, nem hihették, hogy az an-
gol lélekvásárlók bűneiért őrajtuk akarnak boszut állani. 
Innen volt, hogy Douarre püspök kedvezőnek vélte az időt, 
a „Seine" hazatérő embereivel Európába utazni, hogy u j 
erőket szerezzen vicariatusa számára, — melynek vissza-
térve csak romjait találta ! (Folyt, köv.) 
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IRODALOM, 
= Könyvjelentés. T. cz. lelkipásztortársaimat van sze-

rencsém értesiteni, miként: „Történetekkel és magyar köz-
mondásokkal felvilágosított egyházi beszédeket minden vasár-
és ünnepnapra" czimü munkám ötödik évi folyama megje-
lent. 8-adrét, 452 lap. Ara fűzve két forint. 

A negyedik évi folyam 8-adrét, 516 lap. Ára fűzve 
két forint ötven krajczár. 

A búcsúbeszédeket I I . és I I I . kötete három forint. Az 
I. kötetet újra kinyomatom. 

Minthogy jelenleg kevesebb intentiókkal rendelke-
zem s az ötödik évi folyam, a minden lelkipásztorkodási al-
kalomra irt munkám II., I I I , IV- ik kötete, az I . kötet újra 
nyomatása, mi az idei pünköstre mind elkészül, nagy költ-
ségembe kerül : örömest fogadom a készpénz melletti meg-
rendelést vagy egészben, vagy felényire, vagy nagyobb meg-
rendeléseknél kevesebb részben is ; a kiktől még ennyi sem 
telnék ki, intentiókra is elfogadok megrendelést, egyegy in-
tentiót 25 krral számitva. — Zsámbékon, (Buda mellett) 
február 21-én. Huszár Károly, esperes-plebános. 

Átlapoztuk a csinos kiállítású és szép terjedelmű kö-
tetet, s megvalljuk, hogy lapozgatásunk nem egy helyen 
figyelmes s nagy érdekeltséggel folytatott olvasássá lett, s 
hogy a szorgalmas szerzőnek e legujabb művét azon ked-
ves meggyőződéssel tet tük félre, miszerint az is csak, ha-
sonlólag, mint a többi kötetek, gazdag tárházát képezi a 
szép, ügyesen feldolgozott eszméknek, s ezért önmüvele-
désre nem kevésbbé mint szószéki használatra is felette 
alkalmas. 

-f- Epen most jelent meg és Urge László katholikus 
könyvkereskedésében Budapesten kaphatók : Pály Ede, 
szentbeszédei. I. kötet. 1 ft. — Répássy. Ünnepi és vasár-
napi egyház beszédei. 3 ft. — Rohling. ,Der Katechismus des 
neunzehnten Jahrhunderts' für Juden und Protestanten, den 
auch Katholiken lesen dürfen. 1 ft. 56 kr. — Diefenbach. 
,Christus und Christenthum'. Nach den Zeugnissen nicht-
christlicher Schriftsteller dargestellt. 65 kr. — Clericus. 
,Zehn Gebote katholischer Kindererziehung'. Ein Volks-
büchlein für kathol. Eltern I I I . Aufl. 97 kr. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-

jesztésére, az egri érseki főegyházmegyében üresedésben levő 
három főesperesi állomásra, és pedig: a szabolcsi főesperes-
ségre Eperjesi Ferencz polgári lelkészt és alesperest, a pa-
tai főesperességre Töröcsik József árokszállási lelkészt és 
alesperest, végre a hevesi főesperességre Ludányi Antal egri 
lelkészt, érdemült alesperest és a b. szűz Máriáról nevezett 
tünyei czimzetes apátot, és pedig az utolsót díjmentesen ; 
valamint az egri székestőegyházi káptalannál üresedésben 
levő tiszteletbeli kanonoki székek elsejére Vavrik János 
sólymo8Í lelkészt és alesperest, a másodikra pedig Bydes-
kuthy Gyula érseki irodaigazgatót és vizsgálót nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1877. évi febr. hó 12-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= A katholikus alapok és alapítványok feletti jelen-

téstétel végett ő Felsége által kinevezett bizottság m. hó 
27-én ülést tartott , melyben a maga kebeléből két albizott-
ságot küldött ki. Az egyik, melynek tagjai a kalocsai érsek 
ő exja, b. Wenckheim és Muzslay orsz. képv. a vallásalap ál-
lapotát tanulmányozandja, előadója b. Wenckheim ; a má-
sik bizottságot b. Bánhidy, Ordódy s Marzsovszki képvise-

lők képezik, s ez a tanulmányi alap felett teend jelentést az 
összbizottságnak ; ez utóbbi albizottságnak előadója Mar-
zsovszky. Elhatároztatott , hogy az összbizottság szükség ese-
tén mindazon tiszteket s hivatalnokokat is idézendi maga 
elé, kik a kérdéses alapok jószágainak kezelése s állapota 
iránt felvilágositást adhatnának. 

— Győrött a „Kis-Jézus-Egylet" tartá mult hó 12-én 
nagygyűlését az ugyanottani kis papnevelde dísztermében. 
A gyűlés tárgyát több, egytől egyig sikerült értekezés s 
szavalat képezte, melyekre nézve t. tudósítónk óhajtja, 
hogy egyikkel másikkal a kath. sajtó terén ismét találkoz-
zék. Az előkelő vendégek diszes sorából megyés püspök ő 
nagyméltósága mellett, ft. Szabó István kanonok s dr. Stei-
ner Fülöp udv. káplánt s tanúim, igazgatót a bécsi, sz. Ágos-
tonról nevezett intézetben emiitjük. Püspök ő exja a gyűlés 
végén nagy benyomást tett, dicsérő s bátoritó beszédet in-
tézett a tagokhoz. 

— Ő szentsége jubilaeumi napjára folytonosan jelent-
keznek a küldöttségek a katholikus vilácr minden részeiből, O O ' 
melyeket rendesen az illető főpapok vezetnek. Hogy a spa-
nyolok a tavali nagy zarándoklatok ismétlését tervezgetik, 
már emiitettük ; legújabban ismét a barcellonai, santiagói, 
toledói s sevillai érsekek jeles pásztorlevelekben ajánlák az 
eszmét hiveik figyelmébe, illetőleg kifejezést adtak annak, 
mi amugyis fiaik keblét dagasztja. Osztrák püspökök közül 
eddig hg. Schwarzenberg bibornok prágai érsek, báró Ro-
maszkán, a lembergi őrményszert. kath. érsek, a linczi és 
gurki püspökök jelentkeztek, de kétséget sem szenved, hogy 
a bécsi és salzburgi újonnan kinevezett érsekek sem mu-
lasztandják el az alkalmat, ő szentségének üdvözletök mel-
lett hódolatukat is bemutatni. — Feltűnt, hogy az olasz fel-
sőháznak bizottsága 3 szavazattal 2 ellen elvetette a ,papi 
visszaélések'-ről szóló törvényjavaslatot ; majd meglátjuk, 
mit tesz a plenum. — Rendesen jól értesült lapok szerint a 
bibornokká való kineveztetés eddig a következő főpapok-
nak adatott tud tukra : mgsr. Canossa, veronai püspöknek, ki 
egyúttal bolognai érseknek neveztetnék ki, msgr. Apuzzo, 
capuai érseknek, msgr. Serafini, viterbói püspöknek; msgr. 
Nina a S. Congr. Inquis. tagjának, msgr. Sbaretti a Congr. 
sup. neg. eppor. et reg. t i tkárának ; továbbá három spanyol 
érseknek: a granadai, saragossai s a spanyol-keletindiai szi-
getek érsekének, ki egyúttal a madridi székre helyeztetnék 
á t ; végre msgr. Caverot, lyoni érseknek, msgr. gróf Falloux 
du Coudray, a Cancellaria Apostolica igazgatójának, s msgr. 
Howard, neocesareai in. part. érsek s a frascatii suburbica-
rius püspökség sufFraganeusának. Ezek után még csak öt 
üres hely lenne a szent collegiumban. 

— Gyönyörűséges ministeriuma van annak a szeren-
csétlen Francziaországnak is. O t t van Decazes herczeg, ki-
nek atyja X V I I I . Lajosnak legkedveltebb embere s több-
ször ministere volt, mi azonban nem akadályozta, hogy mint 
a szabadkőművesek nagymestere a törvényesen uralkodó 
ágnak trónusát minden lehető módon alá ne ássa. Ot t van 
Waddington, a protestáns Kultusminister', kit olvasóink 
eléggé ismernek; ott Simon Gyula, a zsidó, az Internationa-
lénak 606. szám alatti tagja, az istentagadó ,Siècle' szerkesz-
tője, most szintén minister, kinek az Angoulêmeben megje-
lenő bonapartista , S u f f r a g e univ.' czimü lap épen most nagy-
szerű botránypert akasztott nyakába, azt állitván nejéről, 
hogy e ,hölgy' a Commune tartama alatt, nem tudni miféle 
minőségben, hanem egy hirhedt communista kar ján láto-
gatván a párisi iskolákat, az egyikben, mely katholikus apá-
czák vezetése alatt állott, s hol a tanitónő a nagy hideg el-
len panaszkodott, azt parancsolta, hogy a falon függő nagy 
feszülettel fütsenek be, illetőleg a tűzre dobatta azt. Emiat t 

• • t 
a zsidópár pert inditott a nevezett lap ellen, mely igen é r -
dekesnek' Ígérkezik lenni. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, márczius 7. 19. I. Félév, 1877. 

Tartalom. Az egyházi javak elvilágiasitása. — A meráni betegpap-segélyző-egylet alapszabályai. — Szent-László-
Társulat. — Egyházi tudósítások : Pest. A katholikus izgatások. Eger. Érsek ő nmlgának böjti körlevele. Kassa. Felelet 
Csiskó ur ily czimü czikkére: „Üdvös-e a ,szürke nénék'-nek betelepítése a helybeli közkórházba ?" Berlin. A porosz or-

szággyűlésnek tárgyalásai a gyónási titok felett. — Vegyesek. 

Az egyházi javak elvilágiasitása*) 
(Saecularisatio bonorum eeelesiasticorum.) 

I. Minthogy a kánonok értelmében az egyházi 
vagyon elidegenitése csupán az egyház által előirt 
formaszerüségek megtartása mellett (lásd 333. §.) 
mehet végbe: igen természetes, hogy az állam az 
egyháztól semminemű vagyont el nem vehet, s ál-
lami czélokra nem fordithat. S valóban egész a 
XVII-ik századig nem fordult elő eset, hogy vala-
mely fejedelem jogosítottnak érezte volna magát 
arra, hogy egyházi birtokok után kinyújtsa kezét; 
s ha találkozott is a középkorban némely erősza-
koskodó fejedelem, vagy hatalmaskodó főúr, ki az 
egyházat megrabolta : erőszakoskodásának jogosult-
sági czimet nem merészelt adni; s az investiturai 
visszaélések alkalmával is, — noha a fejedelmek, a 
nagyobb egyházi javadalmakat hűbéri birtok gya-
nánt tekintve, azokat önkényüleg, a kánonok elle-
nére, simoniacus módon, s néha még világi egyé-
neknek is adományozták : de törvényellenes eljárá-
suk soha oly mérvet nem öltött, hogy azt állítot-
ták volna, miszerint jogukban áll az egyházi va-
gyont az egyháztól végkép elvenni s állami czé-
lokra fordítani. Az egyházi javak elidegenithetlen-
ségét még a XVI-ik században élt fejedelmek is el-
ismerték. — mert midőn e század elején számos 
nagyobb javadalommal biró főpap áttért volna a re-
formált vallásra, s javadalmaikat továbbra is meg 
akarták volna tartani : eme bitorlást nem csak az 
egyház, hanem a katholikus fejedelmek is meggá-
tolni törekedtek. 

Azon elv, hogy az államnak jogában áll az 
egyházi vagyont az egyháztól elvenni s állami czé-

*) Mutatvány Kazaly Imre „A kath. egyházjogtan ké-
zikönyve" czimü, sajtó alatt levő munkájából. 

lókra forditani, első izben az westphali béke (1648) 
pontjaiban fordul elő. Ezen elvet azonban a neve-
zett béke pontok nem elméletileg, hanem gyakorla-
tilag, vagyis az által erősiték meg, hogy ezen béke 
pontok értelmében azon fejedelmek, kik a Franczia-
és Svédországnak átengedett birtokaikat elveszítet-
ték, kárpótlás fejében számos püspöki s apáti java-
dalom örökös birtokosaivá és uraivá tétettek. ') 
Eme tény azután, mi tulajdonkép nem volt egyéb, 
mint az egyháznak megrablása, — az egyházi birtok 
ehnlágiasitásának (saecularisatio bonorum eeelesia-
sticorum) neveztetett. Minthogy pedig a westphali 
béke által a fejedelmek részére az u. n. reformálás joga 
(lásd fónebb 317. §.) biztosíttatott, eme jogról ki-
folyólag a protestáns vallásra áttért fejedelmek az 
egyházi javak saecularisatiójára is feljogosítva 
érezték magukat, s valóban is mindazon országok-
ban, hol a fejedelem a protestáns vallást elfogadta, 
a katholikus egyház úgyszólván minden vagyoná-
tól megfosztatott. 

A saecularisatio joga a mult század végén a 
mindent felforgató franczia forradalom által mind 
elméletileg ki lőn mondva, mind pedig gyakorlati-
lag végre lőn hajtva. Ugyanis a nemzeti Convent a 
franczia egyház vagyonát az állam rendelkezése alatt 
álló birtoknak2) nyilvánitá, s mint ilyet az állam ré-
szére elkobozá. 

A lünevillei béke (1801.) és a regensburgi 
egyezkedés (1803.) újra megerősité a saecularisatio 

1) Névszerint a mecklenburgi herczeg a schwerini és 
ratzeburgi püspökséget ; Braunschweig pedig a kröningeni 
és walkenriedi klastrom birtokait ; s végre Hessenkassel a 
hersfeldi apátságot nyerte. 

2) Midőn Talleyrand a nemzeti Conventben azt indít-
ványozta, hogy az egyházi javak állami javaknak nyilvá-
níttassanak : a Convent az indítványt azon módosítás mellett 
fogadta el, hogy a mondott javak „az állam rendelkezése 
alatt állóknak" (sont, à la disposition) neveztettek. (Bastiot 
„Budget républicain".) 

1 9 
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elméletét, midőn azon német fejedelmeket, kik a 
francziák részére átengedett német területen fekvő 
birtokaikat elveszítették, saecularisált egyházi va-
gyonnal kárpótolta.3) 

Franczia- és Németország példáját a legújabb 
időkben Olaszország, Spanyolország, Portugallia és 
több amerikai állam követte. 

II. Noha azonban az egyházi javak saeculari-
satiója számos helyen életbe léptettetett, s a modern 
liberális jogtudósok a saecularisatio jogát a fen-
ségi jogok közé számítják: az egyház a saecula-
risatiót soha jogosnak el nem ismerheti. Ugyanis: 

1) A saecularisatio jogának védelmezői az u. n. 
állami fötulajdon jogra (lásd fentebb 317. §.) szoktak 
hivatkozni, melynél fogva az állam, illetőleg a leg-
főbb állami hatalom képviselője, a fejedelem, szük-
ség esetén szabadon rendelkezhetik a területén lé-
tező egyházi birtokok felül. Ámde az államnak ilye-
tén jogát elfogadnunk nem lehet. Ugyanis a józan 
ész és az általános jogi elvek szerint valamely va-
gyont eredeti czéljától valamely más czélra csak 
az fordithat, ki ezen vagyon teljhatalmú birtokosá-
nak nevezhető ; már pedig az állam nem csak hogy 
nem mondható az egyházi vagyon teljhatalmú bir-
tokosának, sőt ellenkezőleg eme vagyonra nézve 
semmiféle birtokjogot sem tud felmutatni. Ugyanis 
az egyes egyházak birtokait nagy részben nem az 
állam, hanem az egyes hivek adományozták az il-
lető egyháznak : tehát ezen birtokok soha sem ké-
pezték az állam tulajdonát, s mint ilyenekre nézve 
az állam semmiféle birtokjogi czimet nem formál-
hat magának. De még azon egyházi javakra nézve 
sincs az államnak valamely birtok igénye, amelye-
ket ö adományozott az egyháznak ; mert a törvény-
szerüleg végbe mont adományozást visszavonni nem 
lehet. Ha pedig az állam semmiféle egyházi vagyonra 
nézve birtokigénynyel nem bir: a saecularisatio esz-
közlésére sem mutathat fel semmiféle jogczimet. 

2) Sem azon körülmény, hogy az egyházi ja-
vak túlságos polgári kiváltságokban részesülnek, 
— sem azon olykor-olykor előforduló eset, hogy t. 
i. egyes javadalmasok az egyházi vagyon jövedel-
mét eredeti rendeltetésének meg nem felelő czé-
lokra fordítják, — sem pedig az államnak fölötte 
nyomasztó anyagi körülményei nem kényszerithetik 
arra az államot, hogy az egyház vagyonát elidege-

3) Ez alkalommal a mainzi, kölni, trieri érsekségek, a 
salzburgi, lüttichi, passaui, trienti, brixeni, constanzi, bam-
bergi, freisingeni, eichstädti, würzburgi, münsteri, hildes-
heiini, paderborni és osnabrücki püspökségek, és számos 
apátságok és klastromok birtokai lettek saeeularisálva. 

nitse; mert az első esetben az állam jogosítva van 
a kiváltságok megszorítására, vagy teljes visszavo-
nására; ha pedig a másik eset fordul elő, az állam 
felügyeleti jogánál fogva (lásd 315. §.) a visszaélés 
ellen óvást tehet, s annak megszüntetését a felsőbb 
egyházi hatóságnál sürgetheti ; végre pedig a nyo-
masztó szükség alkalmával az állam megkérheti az 
egyházat, hogy vagyonából a közsziikség enyhíté-
sére áldozatot hozzon, mitől az egyház soha sem 
szokott visszariadni. 

3) Az egyházi birtokok saecularisatiója által 
az állam nem csak az egyházat kárositja meg, ha-
nem önönmagának is árt. Ugyanis a tapasztalásból 
tudjuk, hogy az egyházi vagyon birtokosai minden-
kor és minden időben bőkezüleg szoktak adakozni 
a közczélok előmozdítására, a szegények segélyezé-
sére s más egyéb jótékony intézetek javára ; ámde 
ha a saecularisatio következtében az egyházi va-
gyon világi egyének kezébe kerül: ezen uj birtoko-
sok tizedrésznyi jót sem tesznek. Tehát a saeculari-
satio folytán megfosztja magát az állam azon elő-
nyöktől s különös haszontól, melyet a nagyobb ja-
vadalmak után eddigelé élvezett. Vegyük hozzá azt 
is, hogy a saecularisatio alkalmával az állam hirte-
len s olcsó áron elharácsolván az egyház vagyonát, 
habár talán pillanatnyira segit is magán : de egy 
ujabb terhet vesz magára, mert a vagyonától meg-
fosztott papság ellátásáról jövőre neki kell gon-
doskodnia. 4) 

Csak a legnagyobb elfogultsággal eltelt kebel t a -
gadhatja azt, hogy a társadalomnak nincs egy osztálya sem. 
mely köz- és jótékony czélokra annyit adakoznék, mint a 
javadalmas papság. Ugyanis a kath. egyház papjai nőtlen 
emberek, kik e szerint csak saját személyükről s nem egy-
szersmind családjaik ellátásáról gondoskodnak; de továbbá 
már egyházi állásuk is visszatartja őket az oktalan pazar-
lástól, s ennélfogva a javadalmas papság könnyebben ren-
delkezhetik felesleges vagyonnal, mint sem a társadalom 
más osztályához tartozó egyének. Hogy pedig a papság va-
gyonának fölöslegét jótékony czélokra fordítsa, nem csak a 
természetes emberbaráti szeretet, hanem lelkismeretbeli kö-
telezettség is utalja őt. S végre az alkalom sem hiányzik 
arra, hogy a papság jót cselekedjék, mert bárminő czélu 
adakozás igényeltetik: első sorban mindig a javadalmas 
papsághoz szokott fordulni a világ. É p azért a világi egyé-
nek jótékonysága a papság jótékonyságával szemben, ugy 
szólván teljesen elenyészik. — Különösen pedig a mi illeti 
a magyar főpapokat : ezeknek jótékonysága és bőkezű ada-
kozása a magyar történet lapjain arany betűkkel van felje-
gyezve. Hazánk legtöbb tan- vagy jótékony intézetei, aj ta-
tos alapitványai, ösztöndijai, a főpapság vagyonából kerül-
tek ki. S napjainkban is, mig mágnásaink vagy a külföldön 
tobzodva, vagy a hazában is különféle uri mulatságokra 
(lovakra, kutyákra) vagy szerelmi kalandokra (színésznőkre, 
tánczosnőkre) ezreket pazarolnak, — s néhány tiszteletre 
méltó kivétellel, jótékony czélokra fölötte csekély áldoza-
tokat szoktak hozni: ellenben a hazai papság jelenleg is 
folyton gyakorolja a jótékonyságot. Vegyük csak kezeinkbe 
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4) Az egyház az egyház i v a g y o n e lkobzását 
régi időtő l f o g v a sacrilegiurnnak ny i lván i tá , 5 ) s a 
wes tphal i béke a lka lmáva l e lőször t ö r v é n y e s for-
m á b a ö l töz te te t t saecular isat io e l len X. Incze pápa 
határozottan t i l takozot t . 6 ) 

I II . Magyarországban sz intén ta lá l tatnak olya-
nok, kik a főpapi v a g y o n saecular isat iőját sürgetik. 

a napi lapokat, s azt fogjuk tapasztalni, hogy alig van a 
hétnek 2—3 napja, melyben nem olvashatnánk valamit 
egyik vagy másik főpapnak jótékonyságáról. Templomok 
és iskolák épitésére és kijavítására; tűz- és árvízkárosultak 
felsegélyezésére szakadatlanul adakozik a magyar főpap-
ság. — Há t még a miről mit sem tud a világ — magán utón 
mennyi jót gyakorolnak püspökeink. Alig van főpap, ki né-
hány szegényebb tanulót ne tanittatna, — s a szegénységben 
és ínségben szenvedők első sorban a főpapságot keresik fel. 
E mű szerzője, ki szerencsés volt megyés püspökének oldala 
mellett működhetni, saját tapasztalásából tudja, hogy hány 
szegény ember kopog a püspök ajtaján. Naponta jő a püs-
pöki palotába, hol szegény családapa, hol megbukott keres-
kedő, hol utazó deák vagy vándorlegény, — s más ezer és 
ezer czim alatt segélyért esdő szegény. Á sok folyamodás-
sal, a sok kéregető levéllel csak ugy ostromolják a főpapot, 
kihez nem csak egyházmegyéjének minden községéből, s az 
ország minden vidékéről, hanem az ausztriai örökös tarto-
mányokból, sőt külföldről is érkeznek kérvények. S a püs -
pökök sohasem engedik, hogy a hozzájuk bármily czimen 
folyamodó üres kézzel távozzék. Igen a magyar főpapi bir-
tok a szegényeknek és Ínségeseknek kincses ládája ! — S ha 
elhal a magyar főpap, — hátra maradt vagyonának legna-
gyobb részét ismét csak jótékony czélokra szokta hagyomá-
nyozni. — De nem csak a szükségben szenvedők részére 
nagy jótétemény a magyar főpapi birtok, hanem ezenkivül 
számos magyar családnak is kenyérkeresetet nyújt. A ma-
gyar főpapok mind rendszeres gazdálkodást visznek ; s e 
szerint a főpapi birtok után számos gazdatiszt nyer alkal-
mazást, még számosabb szolga, cseléd és napszámos kap 
munkabért. — Mily oktalan tehát azoknak óhaja, kik a ma-
gyar főpapi birtokokat az állam részére elkoboztatni óhajt-
ják ! Mert hát, ha a magyar főpapi vagyon az állam által 
elidegenittetnék, váljon kiknek kezébe jutnának eme szép 
földbirtokok ? Bizonyára a legnagyobb része e vagyonnak 
zsidó kezekbe kerülne. Hová forduljanak majd azután ekkor 
azon számos szegények, ki eddig a főpapi vagyonból lettek 
segélyezve? Talán a zsidó uj birtokosokhoz? Ezekhez hiába 
fognak fordulni, mert köztudomásu dolog, hogy a birtokos 
zsidóság közt csak elvétve találhatni adakozást ! S váljon a 
főpapi vagyon után élő számos hivatalnok és szolga remél-
heti-e azt, hogy az u j birtokosoknál újra szolgálatot kap? 
Mi azt hiszszük, hogy nem, — mert főkép, ha parcellánkint 
adatnak el az egyházi bir tokok: az u j tulajdonosok kisebb-
szerű gazdálkodást fognak vinni, s a mely uradalomban az 
előtt több gazdatiszt és cseléd működött ; ott egy kurta 
ispán is elfogja végezni a teendőket. Tehát j a j nektek ma-
gyarországi szegények és ínségesek, ha már nem lesz az or-
szágban főpapi vagyon ! S ti is aggodhatok, kik a főpapi 
gazdaság mellett nyertek hivatalt és kenyérkeresetet, mert 
a főpapi vagyon elkobzása után hivatal és kenyérkereset 
nélkül fogtok maradni ! 

5) c. 21. C. 12. q. 2. c. 3. q. cit. Pipin, capit. a. 768. c. 3. 
(Pertz M. G. H. torn. IV. p. 13.) Carol. M. capit. (Anseg. I. 
77.) Ludov. cap. a. 817. c. 1. 

6) B u l l a „ Z e l u s domus Dei." — A s a e c u l a r i s a t i o i g a z -
ságtalan voltát tényleg a prot. angol kormány is elismerte, 
midőn a legújabb időben az irlandi katholikusoknak számos 
egyházi vagyont, mely tőlük elvétetett, visszaadott. 

Á m d e honunkban nem csak egyház i , hanem pol-
gári s zempontbő i is a l e g n a g y o b b j o g t a l a n s á g , sőt 
v i l á g o s törvényszegés lenne a saecular i sat io eszköz-
lése. U g y a n i s : 

1) Hazánkban a fejedelmek a főpapi javakat 
nem az á l lam v a g y nemzet v a g y o n á b ó l ( m e l y ere-
de t i l eg nem is lé tezet t ) a lapították, hanem rész int 
saját családi b irtokaikból , mint p. o. sz. I s tván 7) 
rész int ped ig a kir. f i scusra v i s szaszá l lo t t jó szágok-
ból . 8 ) T o v á b b á számos főpapi b ir tokot m a g a a pap-
ság saját pénzén vásáro l ta m e g ; 9 ) s v é g r e sok egy-
házi birtok m a g á n szemé lyek á l ta l adományozta-
tott. E szerint tehát hazánkban a kormány tulaj-
donképen semmifé l e j o g i cz imet sem formálhat ma* 
gának arra, h o g y a f ő p a p s á g t ó l az egyház i birto-
kot e lvegye . 

2) Az egyházak részére tör ténő adományozá-
sokról (donat io) szó ló l e g r é g i b b o k m á n y o k b ó l ki-
tűnik, h o g y aposto l i k irá lya ink az i l y e t é n adomá-
nyozásokat örök időre és visszavonhatlanul t e t ték . 1 0 ) 
N e m e g y o ly a d o m á n y l e v é l b e n ped ig átok mon-
datik azokra, kik ezen a d o m á n y o k a t ne talán bi-
torolni merésze lnék . 1 1 ) 

3) A m a g y a r egyház i b irtokok e l idegeni thet -
l enségérő l t anúságo t tesznek sz. Lász ló k irá ly egy ik 

7) „Ecclesiae et parochiae ex proprio dotantur. sicut 
a divis regibus olim factum est, — non autem ex alieno." 
(Biharmegye felirata. Lásd Collect. Repraes. T. 1. p. 298.) 

8) Yerbőczy Három. k. p. 1. tit. 13. §. 4. 
9) Főpapjaink nagy része egyházi birtokait, melyeket 

a törökök elfoglaltak, de később azoktól I. Lipót által visz-
szavétettek, saját pénzükön kénytelenitettek visszavásárolni. 
(Lásd I. Lipótnak 1689-ik decz. 13-kán kelt s Széchényi 
György, esztergomi érsekhez intézett levelét. Decen. Szé-
chen. p. 40.) 

10) P. o. IV . László diplomájában, mely által az esz-
tergomi káptalannak Jenő helységet adományozta, az mon-
datik, hogy a káptalan ezen birtokra nézve „plenum, domi-
nium et inconcussam possessionem habeat." Zalka község ado-
mányozásáról pedig ugyanazon király ismét azt nyilvánitja, 
hogy azt „in ipsum capitulum pleno iure dominii transfert." 
Nagy Lajos pedig a nagyváradi püspökségnek némely telke-
ket adományozván, ezen adományozást „perpetuo et irrevo-
cabiliter" történtnek mondja, ugy hogy „nec regalis Maiestas, 
nec quaevis alia persona deineeps aliquid perpetuitatis habeat 
in iisdem." Ugyanezen király Tamás, esztergomi érsek bir-
tokait eme szavakkal erősité meg : „ut illas possessiones pos-
sideant (Aeppi Strigonienses) in perpetuum, et iure proprie-
tär io." (L. Katona Hist. Crit. Tom. 3. ord. 10 p. 4 3 8 - 441.) 

11) P . o. Sz. István király a veszprémvölgyi apáczák 
részére kiállított alapitványlevelében igy szól : „si quis prae-
sumserit ex illis, quae dedi, aliquid alienare : habeat anathe 
ma a Patre, Filio et Spiritu sancto, Gloriosa Domina Nostra 
Dei Genitrice semper Yirgine Maria et gloriosis Aposto-
lis." IY . Béla pedig az egri püspökségnek adott javak el-
idegenítői ellen azt mondja: „Indignatio Dei Omnipotentis 
perpetuo et finaliter eveniat, quam Sancti reges sententia -
liter promulgebant." 

1 4 * 
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törvényének 12) eme szavai: „senki semmi ürügy alatt 
a javakat vagy a majorokat as egyháztól elvenni ne me-
részéljeHasonló értelemben nyilatkozik Verböczy 
is, ki azt állitja, hogy „a javak az egyházaknak örök 
alamizsnakép adattak13) 

4) Minthogy a koronázási esküben ezen szavak 
fordulnak elö : „quod Sua Maiestas Ecclesias Dei, 
Dominos Praelatos in suisiuribus et antiquis bonis con-
servabit :a ezért a magyar király esküszegés nélkül a 
főpapi birtokok elkoboztatásába bele nem egyezhet. 

A meráni betegpap-segélyző-egylet alapszabályai. 
I. czikk. Az egylet neve, védnöksége s székhelye. 

1. §. N é v é s v é d n ö k . Létezik a trienti egyházme-
gyében, Rudolf koronaherczeg 6 Felségének magas pártfo-
gása s a nev. egyházmegye kánonszerüleg megerősített, tör-
vényes, kath. főpásztorának védnöksége alatt, „ Beteg papo-
kat segélyező-egylet" neve alatt, magán jótékony társulat, 
melynek előnyeiben a gyógykezelés alatt levő beteg papok 
esetről esetre az alább jelzett (3. §.) módon részesülnek. 

2. S z é k h e 1 y. Az egylet székhelye Merán. 

II. csikk. Az egylet czéljáról. 
3. §. C z é l j a . 1. A gyógykezelést igénylő beteg pa-

pok felvétele az egylet által alapitandó papi tápintézetbe. 
2 A szegény és beteg r.-kath. papok segélyezése. 

III. czikk. Az egylet vagyona. 
4. §. A z e g y l e t v a g y o n á t k é p e z i k : 

1) az alapítók és tagok pénzjárulékai ; 
2) a papságnak és a világi elemnek adományai 

vagy hagyatékai. 
IV. czikk. Az egylet tagjai. 

5. §. A z e g y l e t t a g j á v á bárki lehet ; mindazál-
tal a nevezett anyagi előnyökben csak r.-kath. áldozárok, 
vagy kivételképen oly növendékpapok is részesülhetnek, 
kiket mint szűkölködőket és segélyre méltókat egyházi 
elöljáróik ajánlani fognának. 

6. §. F e 1 o s z t ás . Az egyleti tagok részint alapitók, 
részint rendes tagok. 

7. §. K ö t e l m e k . 1. Az alapitó tagok legalább 100 
forintnyi összeg fizetésére kötelezik magokat. 

2. A rendes tagok köteleztetnek : 
a) vagy egyszer mindenkorra 20 forintot készpénz-

ben letenni, 
b) vagy évenkint legalább 1 frtot, és pedig augusz-

tushó végéig okvetlenül beküldeni. 
Az áldozárok, kik az egylet jótéteményeit élvezik, 

kötelezik magokat az egylet élő s meghalt tagjaiért éven-
kint egy sz. misét mondani, s ezenkivül minden misében ró-
luk megemlékezni. 

Az alapitói s (közönséges) tagdijak, valamint a jóte-
vők adományai is akár az egylet elnökéhez Meránba, akár 
bármily kath. plébániai hivatalhoz intézendők. Ez utóbbiak 
felkéretnek, hogy a befolyó összegeket, nevezetesen az évi 

12) Dec. 1. c. 23. — 1») Hk. I. Réaz. 34. czim. 

tagdijakat az adományozók névjegyzékével együtt a főtisz-
telendő egyházi hivatalnak átszolgáltassák, mely azokat a 
Meránban tartózkodó egyleti elnöknek kézbesiteni ke-
gyeskedik. 

8. §. J o g 0 k. 1. Minden tagnak joga van az egylet 
gyűlésein megjelenni, a kitűzött ügyrendhez képest felszó-
lalni, indítványokat tenni s a szavazásban részt venni. 

2. Az összes alapitó s rendes tagok nevei az egylet 
albumában feljegyeztetnek. 

9. §. K i l é p é s . Minden tag bármikor kiléphet az 
egyletből. Aki két éven át nem fizeti tagsági diját, ugy te-
kintetik, mint a ki az egyletből kilépett. Mindkét esetben 
elveszti a kilépő egyleti jogait . 

V. czikk. A segélyezés módja. 
10. §. A segélyezés csak esetről esetre az egylethez in-

tézett Írásbeli folyamodás folytán eszközöltetik. 
11. §. 1. Oly áldozárok, kik egyszersmind az egylet 

tagjai, nem tagokkal szemben elsőbbségi joggal birnak, va-
lamint különös tekintet lesz oly egyházmegyékre is, melyek 
az egylet körül nagyobb érdemeket szereztek. 

2. Mig az egyletnek saját háza vagy tápintézete (Pen-
sionat) nincs, addig a gyámolitás az egyleti vagyonhoz ké-
pest szabad lakás, ingyen orvoslás, a szükséges ápolás ós 
gyógyszerek, misepénzek stb., vagy más pénzbeli adomány 
nyújtása által gynkoroltatik, mit az egylet elnöke ha tá-
roz meg. 

3. Ha vagyonosabb áldozárok kivánnak az egylet táp-
intézetében lakást s ellátást nyerni, azoktól az egylet eltar-
tási járulékot követelend, melynek összegét az elnökség 
szabja meg. (Vége köv.) 

A Szent-László-Társulat 
folyó hó 26-ikán nmlgu Peitler Antal püspök s társulati el-
nök ur ő excellentiája elnöklete alatt tar tot t választmányi 
ülésében a következő hagyományok jelentettek be : Néhai 
Hoványi Ferencz volt nagyváradi kanonok 1000 frtot, néhai 
Szilcorszky János volt görömbölyi, egri főegyházmegyei lel-
kész 5 frtot , néhai Sávoly József volt alesperes és tardi, egri 
főegyházmegyei, pléb. 20 frtot, néhai Farkas Mihály csa-
nádegyházmegyei áldozár volt bulcsi pleb. 10 frtot, néhai 
Kozmár Pá l esperes, győregyházmegyei, káptalanvisi pleb. 
10 fr tot hagyományozott a társulatnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat 
vagyoni állása tesz jelenleg 15913 frt. 21 krt., készpénzben 
s 19850 frtot értékpapírokban; ebből alapítvány. 14004fr t . 
készpénzben, mely összeg a takarékpénztárban kamatoz, to-
vábbá 19350 frt. értékpapírokban. 

A következő segélyadományok szavaztattak meg : 
Koksó-Mindszent községnek a kassai egyházmegyében oltár-
épitésre 25 frt. ; Imoschi dalmácziai r. kath. községnek tem-
plomépitésre 50 frt . ; a sanmartinói szent-ferenczrendi zár-
dának Brazza szigetén Dalmácziában a zárdaépület javitási 
költségeire 30 frt . ; Giurgevo r. kath. községnek templom-
épitésre 40 f r t . ; Kis-Azar fiókegyházközségnek a kassai 
egyházmegyében templomi belfelszerelésre 30 fr t . ; Szenta 
veszprémegyházmegyei községnek templomépitési költsé-
gekre 25 frt ; Szobotiszt esztergomi főegyházmegyei község-
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nek templomjavitási költségekre 50 frt. ; Velem fiókközség-
nek a szombathelyi egyházmegyében iskolaépítésre 50 frt . ; 
Bussócz szepesegyházmegyei kath. községnek iskolája fen-
tartási költségeire 80 fr t . ; Nagy-Kászon erdélyegyházme-
gyei községnek iskolaépitési és fölszerelési költségekre 50 
frt . ; a máriavölgyi Nagy-Lajos király korabeli templom fő-
oltárának stylszerü helyreállítási költségeire 50 frt. ; a bol-
gárországi apostoli ^helynöknek missiói czélokra 60 frt . ; az 
árvák és szegény gyermekek ingyen nevelésével foglalkozó 
budapest-terézvárosi és budapest-krisztinavárosi szürkené-
nikék intézetének 40—40 frt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly kir. 
táblai táblai biró és Frey Józszef nyugalm. főtanitó urak 
kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
t'est, márczius 6. A k a t h o l i k u s i z g a t á s o k . 

Mult levelünkben a feletti félelmünket voltunk egész bátrak 
kifejezni, hogy egy bekövetkezhető ,kulturharcz' esetén, te-
kintettel müveit osztályunk vallástudományi képzettségére, 
alig akad közülök valaki, ki mint országos képviselő akarná 
is, tudná is, az országházban ügyünket védelmezni. Midőn 
ama sorokat irtuk, magunk sem reménylettük, hogy a vé-
delem szüksége oly hamar fog beállani, amint az tényleg 
tör tént ; közel jövőre ugyan gondoltunk, de hogy a közel 
jövő jelen időt jelentsen, azt nem gondoltuk, pedig ugy van. 

De hát mi történt, hogy e védelem szükségének be-
következtét és evvel a kulturharcz initiálását áll í t juk ? So-
kak előtt talán semmi, mások előtt valami, előttünk pedig 
az a nagy dolog történt, hogy egy katholikus segédlelkész 
elitéltetett vagy fogság, vagy birságra, mert a közösiskolák 
ellen , izgatott ' ; ismételjük, hogy az a dolog a mi szemünk-
ben nagy, mert előttünk nem csak az a nagy dolog, ha püs-
pököt Ítélnek el, ha püspököt zárnak be, ha elitélik vagy 
bezárják azért, mert kormányi engedelem nélkül valakit 
pappá szentelt, hanem nagy dolog valami előttüuk akkor is, 
ha egy káplány elitéltetik azért, mert a kath. iskola mellett, 
a közösiskolák ellen buzgott és buzditott ; nagy dolog ta r t -
juk az elvet, nagy dolognak tart juk, hogy a kath. érdek 
mellett, az atheus állami intézmények elleni buzgalom izga-
tásnak neveztetik és ez alapon katholikus pap elitéltetik. 

Mi tudjuk azt, hogy a törvény a közösiskolákat be-
hozta, de nem tudjuk azt, hogy a kath. iskolák melletti 
buzgalmat megtiltotta, hogy e buzgalmat az izgatás bűnté-
nyének qualificálta volna, mert különben nem ismerte, nem 
ismerhette volna el, a felekezeti iskolák létezési jogát, nem 
tüntette volna ki azokat, kik a felekezeti iskola körül buz-
gólkodtak, mint tette Nagyváradon és legközelebb Szege-
den, s ha mégis mindamellett, mind ennek daczára mint 
bűnös, mint izgató elmarasztaltatik az, ki a kath. iskolák 
mellett buzog, nem kell-e elismernünk, hogy a kulturharcz 
hazánkban titokban működik? nem kell-e bevallanunk, hogy 
minálunk kezdetét vette a porosz egyház üldözés, hogy 
azután minálunk is minden buzgólkodás az egyházi téren 
épen ugy lázitásnak, az állam tekintélye elleni izgatásnak 
fog qualificáltatni, mint Poroszországban. 

De hogy előbb a közösiskola elleni izgatásról beszél-
jünk, kinek ne tűnnék az fel, hogy ez az ,izgatás' meg volt 

ugyan tiltva, nem a törvény, hanem csak az önkény által a 
katholikusoknak, de a közösiskolák melletti valóságos izga-
tást gyakorolja a kormány, jutalmazza tanfelügyelőiben. A 
buzgalom, ha az katholikus részről kath. iskola érdekében 
történik, büntetésre, ha a tanfelügyelő által katholikus iskola 
ellen intéztetik, jutalomra érdemesittetik. K i ne látná i t t 
be, hogy nem az igazság, hanem az önkény működik. Ha a 
törvény elismeri létezési jogosultságát mind a közös, mind 
a felekezeti iskolának, ha tehát mindkettő törvényes ala-
pon áll, ugy vagy büntetésre méltó cselekmény az izgatás 
mindkettő ellen, vagy egyik sem az ; ha büntetésre méltó 
cselekmény mindkettő, ugy első sorban a tanfelügyelők bün-
tetendők, kik a kormány által nyert pénzzel számos katho-
likus iskola ellen, és pedig sikerrel izgattak ; ha pedig egyik 
sem az, ugy miért büntettetet t épen egy katholikus káplány, 
mert a katholikus hiveket buzdította, hogy az úgyis saját-
jukból fentartott, közössé tett kath. iskolát ismét katholikus 
iskolává változtassák ? Ki tudna ez utóbbi kérdésre más 
feleletet adni, mint azt, hogy a titkosan működő kultur-
harcz nyiltan kezd fellépni, és az adott példával akarja el-
rettenteni mindazokat, kik a nagyobbszabásu kulturharcz-
nak útjába akadályt akarnának gördíteni. 

Nem kell ugyanis gondolni, hogy az izgatási vád va-
lami esetleges, ha egyszer a kulturharcz nagyobb mérvbeu 
fog megindittatni, e czim állandóvá fog tétetni, és ez az, 
mire ez alkalommal különösen is figyelmeztetni akarunk. 
Minthogy a liberalismusaak czéljai elérésére egyik eszköz, 
elfojtani minden szót, mely az egyház jogainak és tanainak 
védelmére emelkednék, azért előlegesen is minden védel-
met, minden felvilágosítást, izgatásnak fog bélyegezni, hogy 
az ,izgatót' büntethesse. Ezért nem nyújt biztosítékot a 
szószék, nem a gyóntatószék az izgatás vádja ellen, nem 
fog nyújtani nálunk sem. Ha ugyanis izgatás volt buzdítani 
a hiveket a kath. iskola mellett, nem lesz izgatás, őket a 
polgári házasság bekövetkező korszakában lelkesiteni arra, 
hogy el ne mulaszszák az egyház áldását kikérni ? nem fog-
ják-e izgatásnak qualificálni, ha a pap a polgári házasságban 
élőt, mint concubinariust fel nem oldja? igenis, mind e té-
nye a katholikus papnak izgatással fog jeleltetni és bün-
tettetni, mert az lehetetlen, hogy valamely pap ily értelem-
ben ,izgató' ne legyen. 

Meggyőződésünk szerint az emiitett közösiskolai ese-
tet, illetőleg a káplányi elitéltetést nagy hiba lenne, kicsiny-
leni, mert annak, mint láttuk, nagy hordereje és a jövő nagy 
eseményekre nagy kihatása van, épen e szempontból na-
gyon óhajtanok, ha valaki az országgyűlésen a közokta-
tásügyi minister urat aziránt interpellálná, hogy adná tud-
tára a világnak, melyik az a törvény, mely a kath. pap buz-
galmát a kath. iskolák mellett izgatásnak qualificálja ? és 
hogy először az iskolákra nézve, másodszor általában véve 
mily ténye a kath. papnak olyan Magyarországon, mely i z -
gatás' bűntényeként megbüntet tet ik? Továbbá, mit szabad 
egy kath. papnak a kath. iskola fentartása mellett tenni, 
melynek jogosultságát a törvény elismeri, hogy ő mint 
izgató el ne ítéltessék. A kormány a jelen kellemetlen viszo-
nyok közt talán maga is szívesen hallana ily interpellation 
mi pedig megtudnók, hogy honnan fuj a szél ? Váljon 
megteszi-e valaki ezt az interpellatiót ! Q 
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Eger. É r s e k ő n m l g á n a k b ö j t i k ö r l e v e l e : 
(Folyt.) Inter ea, fratres et filii dilectissimi, quae pastora-
lem sollicitudinem requirunt, nunquam possumus nos, recto-
res animarum, quae ad christianae charitatis officia, curam-
que miserorum pertinent, praetermittere, prae oculis haben-
tes s. apostolos, qui toto studio necessitatibus pauperum 
providebant. Hi enim, quum essent divinae gloriae promo-
vendae unice intenti, animo infixam semperque praesentem 
habebant s. fraternae dilectionis legem, quae praeceptum 
Christi est, et mandatwn novum et plenitudo legis, debitum-
que indeficiens, de quo Apostolus: Nemini quxdquam debea-
tis, nisi ut invicem diligatis. Eorum viscera certe commove-
bantur temporum calamitatibus et angustiis egenorum, in 
quibus agnoscendus est Christus, qui quum dives esset, 
propter nos egenus /actus est, ut illius inopia divites essemus. 

Multa sane videre est a saecularibus viris ad misero-
rum levamen tentata, sed quae parum prospéré successerunt ; 
nam sola Charitas, quam non gignit et inspirât, nisi Christi 
fides, intelligit super egenum et pauperem. Non pauci sunt, 
qui conditionis humanae et antiquae praevaricationis obliti, 
propter quam dictum est homini : „Maledicta terra in opere 
tuo ... spinas et tribulos germinabit tibi et... in sudore vultus 
tui vesceris pane," varia excogitarunt systemata, ut ab ista 
lacrimarum valle omne miseriarum genus depellerenc. 

Jam vero inter huius generis molimina, quaehumanas 
exagitant mentes, ut cetera taceam, funestissimum sane illud 
est, quod refractis omnis honestatis et iustitiae regulis divi-
tias quovis modo cupidissime congerendas docet, omnem-
que felicitatem in comparandis pecuniae thesauri's collocat, 
unam magistram agnoscens, utilitatem suam ; unam officio-
rum normám sequens, abiectam cupiditatem. Atque hac in 
dies invalescente doctrina et nisu populi ad ethnicorum mo-
res revolvuntur, id unuin cogitantes, quo pacto hac perfru-
antur vita, et dum hac in re praestitutum esse putant ho-
mini finem, illum etiam per médias ruinas perque omnia sce-
lera persequuntur. Hinc vero factum est, non ut dolor et 
egestas tollerentur, sed ut ardentior excitaretur praesentis 
cupido felicitatis, terrenarumque voluptatum ainor, et inde 
nova apud filios Adam oriretur malorum labes. Hinc illa 
inter eiusdein civitatis homines infesta invidia, hinc illud 
ordinuin et saepe singulorum inter se bellum intestinum ac 
nefarium, quo societati extrema pernicies paratur . 

Alio quidem modo indigentiae providere conata est 
legális, ut dicitur, et publica auctoritate exercita beneficen-
tia ; verum ipsa quidquid videtur utilitatis afferre, manca 
et in tot tantisque calamitatibus ac miseriis impotens sit 
necesse est. 

Non quidem operibus, quae per ipsam non fiunt, invi-
det ecclesia, dum enim omni modo sive per occasionem, sive 
per veritatem Christus in suis adiuvátur et sublevatur, de 
hoc ipsa gaudet et gaudebit id unum petens, ut ad haec ope-
rám suam et christianae religionis vim conferre possit, quam 
unam ad homines vere consolandos et erigendos aptam esse 
sibi persvadet. E t merito, nam teste experientia, frigida est 
nimium, quae non est incensa christianae dilectionis ardore, 
beneficentia ; cui ad cor angustiis oppressum, miseria et 
egestate constrictum, non patet aditus, et cui non adeo con-
fiditur, ut ipsi committantur amplae divitiarum largitiones. 

I taque refrigescit Charitas multorum, dum ii, qui patres or-
phanorum sunt et viduarum a publica beneficiorum dispen-
satione removentur, et humana beneficentia charitatis vices 
implere tentavit. Non tarnen, quod et in ecclesia defecerit 
Charitas, quod absit, permanet enim semperque permanebit, 
et omni tempore, omnisque generis beneficiorum profusione 
sua ubique vestigia signans. 

Quid enim charitati christianae par unquam fuit aut 
erit ad mundum reficiendum ac recreandum ? 

Cogitemus, fratres et filii dilectissimi, quid sub aposto-
1Í8 fecerit credentium populus, quando inter ipsa primordia 
mens fidei calore fervebat. Domicilia tum et praedia venum-
dabant, et dispensandam pauperibus quantitatem libenter 
ac largiter apostolis ofFerebant, terreno patrimonio vendito 
atque distracto, fundos illuc tranferentes, ubi fructus cape-
rent possessionis aeternae. Talis tunc fuit in operationibus 
cumulus, qualÍ8 in dilectione consensus, sicut legimus in 
actis apostolorum : „ Multitudinis autem credentium erat cor 
unum et anima una... er ant Ulis omnia communiaHoc 
autem libéré et ex spontanea charitate factitabatur, non in 
destructionem domini privati, siquidem, ut aiebat Petrus, 
quod quisque vendebat manens manébat ei et venumdatum in 
ipsius erat potestate, donec sponte abdicasset. 

Inde diaconorum institutio, inde viduarum electio, quae 
iam in operibus bonis testimonia haberent ; inde illa, primae-
vis temporibus facta ecclesiasticorum bonorum divisio, quo-
rum pars una episcopo et clero, pars alia pauperibus et alia 
ecclesiis reparandis et ornandis addicebatur, hinc hospitia 
pro pei-egrinis, infirmis et egenis erecta, etquidem immenso 
apparatu, quale illud a Basilio Magno conditum, et verbis 
magnificis a Gregorio Nasienseno laudatum. 

Nec sicut saecularis beneficentia corporales duntaxat 
necessitates sublevat ecclesia, verum ad exemplum benig-
nissimi Salvatoris, omnem semper curam et operam contu-
lit, ut duplicis substantiae totum cibaret liominem. Hinc mo-
nasteria in omnibus regionibus exstructa, quae turbatis re-
bus et exulantibus ab orbe seientiis, non solum pauperibus 
alimoniam ac fidei doctrinam, sed eorum parvulis literai'um 
elementa traderent. Hinc illud omnibus saeculis celebran-
dum Yincentii a Paulo, ceu immensae, inexhaustae ac vere 
catholicae charitatis nomen. Inde in civitatibus et vicis re-
motissimis conditae undique scholae, quibus praesident s. vir-
gines, piique viri religiosae regulae addicti. Inde sub invo-
catione s. Francisci Regis societas honestandis et ab eccle-
sia sanctificandis coniugiis operam dans, et instituta conso-
ciatio „boni auxilii" seu piarum matronarum, quarum est 
domos circumire ac omnibus opem ferre duplicem. Hinc de-
nique iam olim institutae artificium cuiuslibet conditionis 
sodalitates, quae mutuae subventionis vinculo coagmenta-
bantur. Sic catholica pietas omnibus omnia facta est, ut om-
nes faceret salvos. 

Atque idcirco iniuriose calumniantur i 11 ï ecclesiam, 
eiusque instituta prorsus ignorant qui ut populos invidendo 
abalienent, eam pauperum et miserorum sorte non commo-
veri dictitant. Haec enim in eo semper gloriam suam collo-
cavit, ut pauperibus orbisque omnibus et a natura destitu-
a s loco matris esset ; haec eos sinu complectitur, neque 
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contenta corporum malia mederi, etiam animia spem et so-
latium amanter instillât. 

Sed ii etiam oppido falsa dicunt, qui de humanarum 
conditionum inaequalitate ecclesiam ea docere infesto animo 
fingunt, quibus homines in duo genera dividantur, quorum 
unum quodam quasi fato miseriae obnoxiuin sit, alterum 
iniquo velut privilegio fortunam atque honores sibi vindi-
cet. Fui t sane ethnicorum ista ratio, apud quos certa homi-
num genera lege et moribus vilia habebantur, et mancipia 
perpetuarum miseriarum vinculis constricta tenebantur. 
Procul ah hac inhumanitate abhorret ecclesia. Quid enim 
aliud ab octodecim iam saeculis, nisi hoc agit et laborat, ut 
hominibus felicitatem conciliet augeatque in dies magis ? 
Nonne palam declarat, omnes, ut Dei iudicio, ita suo, na-
tura et conditione fratres esse et aequales ? Num aliquos 
constituit terminos, extra quos pauperibus egredi nefas sit? 
an non potius omnes excitât ad industriam, laborem, provi-
dentiam, sobrietatem, parsimoniam ceterasque domesticas 
virtutes, quibus solis eorum conditio sublevari et melior 
effici certo potest ? (Folyt, köv.) 

Kassa. F e l e l e t C s i s k ó u r i l y c z i m i i c z i k -
k é r e : „ Ü d v ö s - e a , s z ü r k e n é n é k ' - n e k b e t e l e -
p í t é s e a h e l y b e l i k ö z k ó r h á z b a ? " (Folyt.) Én 
óvást teszek az insinuatiók ellen s kérve kérem ellenfele-
met, hagyjon fel a gyanusitásokkal. Legyen irántunk Cs. ur 
legalább félannyi tolerancziával 03 legalább egy tizedrész 
annyi tisztelettel, mint a mennyivel mi viseltetünk ő iránta és 
ama tisztelt atyánkfiai iránt, kiknek ő hirdeti az Isten igéjét. 

Minthogy pedig ellenfelem, hogy az irgalmas nővére-
ket — szeretetből — halálra sebezze, holmi „Schauer-Ro-
man"-okra, mint valami hiteles dokumentumokra hivatko-
zik; kénytelen vagyok czikkére felelni. E feleletemben egé-
szen hiteles adatokra fogok hivatkozni s kész vagyok bárkinek 
is, nyomtatványokban megjelent, ama okmányokat megmu-
tatni, melyekből adataimat meritem. Az én okmányaim hiva-
talos természetűek ; azok részint kórházi igazgatóságoktól, 
részint kórházakban működött orvosoktól, részint hatósá-
goktól, sőt országos kormányoktól származnak-és biztosít-
hatom Cs. urat, hogy azok közt egyetlenegy „Schauer-Ro-
man" sincs. A közönség iránti tiszteletből vállalkozom e 
fáradságos munkára és nem azért, mintha Cs. urat magát 
is jobb meggyőződésre birni akarnám, nehogy utóvégre 
rólam is mondja, hogy téritek s plane őt magát is akarom 
megtéríteni. Mondhatom, hogy ezen ágában sincs ily hálá-
datlan munkára vállalkozni, lélektanilag beigazolt tény lé-
vén az, hogy aki szemeit szántszándékosan behunyja, az a 
napot sem látja. Azonban nem teszek le a reményről, hogy 
az irgalmas nővérek becsületes munkáját és tiszta, reális, 
humanistikus, korántsem „leplezett" czéljait illetőleg, az 
idő Cs. urban is más meggyőződést fog megérlelni. 

Mielőtt azonban a dologhoz hozzászólanék, mivel Cs. 
ur a maga czikkében csekély személyemnek is neki ront, 
azon roszakaratu insinuatióval, mely jóformán rágalomnak 
is beillik, mintha t. i. én a t. közönséget szántszándékkal 
félrevezetni akartam volna ; önmagamnak és eddigelé, hála 
Istennek, senki által kétségbe nem vont becsületemnek tar-
tozom ama kijelentéssel : miszerint ón szántszándékosan az 
életben senkit félre nem vezettem és félrevezetni nem fo-

gok ; mert hiszek egy Istenben, ki az eleveneket és holta-
kat itélni fogja, és hiszem azt is, hogy a hazugság bün, 
melyről Isten Ítélőszéke előtt számot kell adni. Ehhez ké-
pest fentartom most is azon kijelentésemet : 

1-ör. Hogy az irgalmas szürke nénék intézménye min-
denütt, ahol azt ismerik és nem Cs. ur szemüvegén nézik, a 
legelismerőbb méltánylásban részesül és valódi népszerü-
rüségnek örvend, nemcsak a szegényebb, de a műveltebb 
osztályok részéről is. 

2-or. Fentartom azt is, hogy Hamburg városában a 
prot. lakosság csakugyan katholikus irgalmas nővérek ja-
vára pénzgyüjtést rendezett. De mivel ezen adatot csak a 
magyar kath. sajtóból, — mely azt viszont német lapok 
után közölte — mult év vége felé merítettem, levélileg fo-
gok e tény iránt illetékes helyen, magában Hamburgban 
kérdést intézni s annak idején a választ közölni. 

És most átmegyek a dologra. 
Legelőször is Cs. ur a maga czikkében kritizálja az 

orvosi rendelmények, pillulák és cseppek értékét. Ehhez 
nekem semmi közöm ; én nem vagyok orvos, ily dolgokban 
tehát itélni sem tudok. Cs. ur alkalmasint az orvosi tudo-
mányokat is tanulta, hogy oly kathegorikus módon itél a 
gyógyszerek fölött. De már arra, ami azután következik, 
hogy t. i. az irgalmas nővérek a betegápolást felekezeti jelle-
güknél fogva és szerzetesrendi fogadalmaiknál fogva mégis 
csak másodrangú teendőjüknek tekintik, első és föfeladatuk 
lévén, hogy azon felekezetnek çzéljait mozdítsák elő, mely ne-
kik léteit adott, — erre már lesz némely észrevételem. 

1-ször. Az irgalmas nővérek nem képeznek sehol a 
világon tulajdonképi szerzetesrendet, hanem csak oly irgal-
mas társaságot, melynek tagjai — midőn már megtanulták 
a betegápolás nehéz mesterségét — csak egy évre kötelezik 
le magokat az elvállalt kötelesség teljesítésére, s a végből, 
hogy kötelességüket pontosan és odaadással teljesítsék, fo-
gadnak egy évre szegénységet, tisztaságot és elöljáróik iránti 
engedelmességet. E g y év leteltével kiléphetnek. Szerzetes-
rendi közösségben, zárdákban, sehol a világon nem élnek ; 
hanem igenis kórházakban, tébolydákban, javitó intézetek-
ben, árva- s lelenczházakban gyakoroltatnak be nem épen 
irigylendő terhes kötelességeik teljesítésére. 

2-szor. Valahol csak egy ilyen irgalmas egylet alakul, 
alakulási szabályait a kormányoknak bemutatja és csakis a 
legfőbb hatóság által helybenhagyott egyleti szabályok 
alapján alakul. A hatóságnak joga van őrködni a felett, 
megtartatnak-e az alapszabályok, avagy nem. FjS nincs 
példa rá, hogy a hatóság, bárhol a világon, ilyen egyletet 
feloszlatott volna Egy eset fordult elő az 1789-iki franczia 
forradalom rémuralma alatt, — de erről majd alább leend 
szó. Ha Cs. ur ily esetet, forradalmi vagy avval azonos kor-
szakon kivül, felhozni tud, álljon vele elő és bizonyítsa be, 
nem „Schauer-Roman"-nal, hanem hiteles okmányokkal. 

(Folyt, köv.) 

It erlin. A p o r o s z o r s z á g g y ű l é s n e k t á r -
g y a l á s a i a g y ó n á s i t i t o k f e l e t t mély bepillantást 
engednek azon feneketlen tudatlanságba, melylyel irányadó 
liberális köreink s férfiaink a katholika vallásnak leglénye-
gesebb dogmái s intézményei körül vannak, hogy jónak lát-
juk, e tárgyalásokat legalább kivonatilag hozni; mert há t 
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épen ezek a körök és férfiak azok, kik a ,kulturharcz'-ban 
ia mint elsőrangú gladiatorok szerepelnek. 

Az esetet a maga idején a ,Rel.' is emiitette, hogy t. i. 
egy kisebb városnak polgármesterét valamely pap a gyó-
násban azért nem absolválta : mert az illető vonakodott a 
májusi törvények helytelenvoltát elismerni. Az illető ezt 
nyilvános helyen elmondván, a dolog az államügyész fülébe 
jött , ki az illető papot perbe fogta, minek következtében az 
az 1873-i május 13-áról kelt törvénynek 2. §-a értelmében, 
mely az egyházi fenyítékek alkalmazását ,szabályozza', több 
hónapi fogságra ítéltetett. Az egész per s annak letárgya-
lása jogi curiosum, jobban mondva: monstrum, amennyiben 
a dolog természeténél fogva csak egyetlen egy tanú léphe-
tett fel, a fel nem oldott polgármester, maga a bevádolt pap 
pedig, gyónási titokról lévén szó, mitsem mondhatott önvé-
delmére, s ekként nem is bizonyos, váljon igaz-e, mit a 
vádló-tanu polgármester állit, hogy ő a májusi törvények 
miatt nem oldatott fel. 

Természetes, hogy a centrum, nevezetesen Windthorst 
az esetet a legelső kínálkozó alkalommal szóba hozta, s ezál-
tal a kormánybiztosok és kormánypárti néhány mameluk 
szájából oly nyilatkozatokat csalt ki, melyek a megörökí-
tésre érdemesek. Mindenek előtt Lucanus kormánybiztos 
mi rendkívülit sem talált az egészben, miután a „törvény" 
azt mondja, hogy senkit sem szabad egyházi büntetések ál-
tal polgári kötelességeinek teljesítésében akadályozni, mire 
Windthorst arra figyelmezteté, hogy e ,törvény' csak a kül-
sőleg nyilvánuló fenyítékek, illetőleg büntetésekre vonat-
kozik. Ezután Wehrenpfennig, a ,kulturharcz' bérencz tol-
lainak legutálatosbika, olyan papokról értekezett, kik álla-
mot képeznek az államban, s azt hiszik, hogy különös privi-
légiumokat gyárthatnak magoknak, melyeknél fogva aztán 
a ,törvény' felett állanak, kik a szentségekkel visszaélnek s 
politikai agitatiókra használják fel azokat. De a napnak hőse 
kétségen kivül Limburg gróf volt, ki telivér protestáns ön-
tudatának magaslatáról szemlélve a dolgot, ugy találta, 
hogy a katholika egyház, „mely minden bün számára ké-
szen tar t ja az illető dispensatiót", dispensálhatta volna ama 
papot is, ki aztán talán védelmezheti vala magát. Hogy 
ilyen emberekkel lehetetlen okosan beszélni, hogy azok leg-
felebb fanaticus üldözők, de tisztességes ellenfelek soha sein 
lehetnek, az magától érthető. Még ennél okosabban Richter, 
prot. lelkész beszélt, kinek legalább annyi bátorsága volt 
nyiltan kijelenteni, hogy a porosz ,állam' nem ismer gyó-
nási titkot, ekként igazat adván Windhorstnak, midőn azt 
állitotta, hogy a ,kulturharcz' a dogmát sem tiszteli, más 
szóval, hogy a mai porosz államban a katholicismusnak el-
nyomása elhatározott és rendszeresen űzött dolog. 

U g y a n e z ülésnek egy másik jelenetében Halk cultus-
minister az ártatlan pharizaeust játszta. Czarlinski lengyel 
képviselő és Windthorst ugyanis a feletti megbotránykozá-
suknak adtak kifejezést, hogy az ,állam' olyan egyéneket, 
minő Suszinszky volt katholikus plébános, most ,házas óka-
tholikus lelkész', (hivek nélkül) nem csak védelmezi, hanem 
rendesen fizeti is, mire Falk ,sajnálkozását' fejezte ki, hogy 
e tekintetben semmit sem tehet ; „mert az, a kinek egyedül 
volna hatalma, Suszinszkyt letenni, a posen-gneseni érsek, 
maga is..államilag' le van téve !" — Ez a legjobb élez, melyet 
Falk talán egész életében csinált ! — 

VECYESEK. 
— Igen szép eszmét pendit meg a ,M. Állam' multva-

sárnapi száma, midőn azon számos, világiakból álló küldöt t -
B é g e k r ő l szólva, melyek ő szentsége jubileuma alkalmával a 
földkerekség majdnem minden katholikus népét ott képvi-
selni fogják, ezt teszi hozzá: „Bíboros herczegprimásunk 

ott lesz, más érsek- és püspökökről is már tudjuk, hogy ott 
lesznek, magyar pap már eddig is vagy 50—60 van tud-
tunkra, aki ott lesz ; de kell vagy ötven világi katholikus fér-
fiu is, aki magyar ruhában és kardosan részt vegyen kegyel-
mes főpásztorunk vezetése alatt az ajándéktárgy és a szere-
tetadományok átadásakor." 

A vállalat nem lenne felette nehéz; mert, mint ugyané 
czikk jól mondja, csak arról van szó : van-e még ötven olyan 
katholikus magyar ez országban, aki, ha kora, egészsége és 
körülményei engedik, a legdicsőbb társas utazásra 200 ftot 
áldozni tudna ? . . . . 

Épen jókor történik, hogy az általunk már többször 
emiitett, római rendező bizottság, mely kizárólagosan az 
ünnepély méltó megtartásának czéljából alakult, külön kör-
levélben azon árjegyzéket teszi közzé, mely szerint a Ró-
mába szándékozók a ,Minerva' jóhirü szálloda igazgatóinak 
felelőssége mellett a szentvárosban elszállásoltatni fognának. 

Ez árjegyzék három osztályt különböztet meg, ugy 
mint : Első osztályú ellátás, napi 12 líráért, (körülbelül 6 ft.) 
szoba, kiszolgálat, kávé vagy thea, tejjel és vajjal ; villás-
reggeli, mely két tál marhasültből, vagy két tál halnemü-
ből, főzelék, csemege és borból áll ; társas-ebéd : 5 tál étel, 
2 tál édes tészta, csemege, bor. 

Másodosztályú ellátás napi 10 líráért, szoba, kiszolgá-
lat, kávé tejjel és vajjal ; villásreggelire egy tál marhasült 
vagy halnemü, főzelék, csemege, bor. Társas-ebéd : 4 tál 
étel, 1 tál édes tészta, gyümölcs és bor. 

Harmadosztályú ellátás : napi 7 líráért, szoba a 3. vagy 
4. emeleten, kiszolgálat, kávé tejjel ; villásreggelire 1 tál 
marhasült vagy hal, gyümölcs, bor ; ebédre : leves, három tál 
étel, gyümölcs és bor. 

— Schematismus Venerabilis Cleri dioecesis Cassoviensis 
ad ann. J . Chr. 1877, erectae Sedis eppalis 73-m. A püspöki 
szék jelenleg üresen áll, általános káptalani helynök ngos 
Krausz János, prépost-kanonok, papn. kormányzó sat. 3 fő 
s 18 alesperesi kerületben, illetőleg 197 plébániában van a 
megye területén 292,508 latin, és 113,704 görög-szertartásu 
katholikus. Az összes világi papság létszáma 288, a mind-
két nembeli szerzeteseké 93 ; nyilvános isteni tiszteleti-e 
szánt templom, kápolna sat. van 556,zárda 12; a tanonezok 
összes száma 27,429. 

— Mancini olasz belügyminister elérkezettnek véli az 
időt, hogy a gyilokkal ,dolgozó' collegái és tiszteletreméltó 
testvérei érdekében is tegyen már egyszer valamit, s ezért a 
halálbüntetés eltörlését czélzó törvényjavaslatot nyújtott be 
az alsóházhoz. Időközben a gyilkosságok egyre szaporodnak 
a dicsőséges Unita Italiában. 

— Belgiumban az uj választótörvény elleni agitatio, 
legalább külsőleg apadófélben van, ellenben pedig most a 
katholikus-conservativ párt kezd nyilatkozni, s pedig az 
egyes pontokban megjavított tvjavaslat mellett, és számos 
feliratokban biztosítást kér azon csalások és erőszakoskodá-
sok ellen, melyeket a liberálisok minden választásnál elkö-
vetni szoktak. Ez utóbbi párt jellemzésére szolgálhat azon 
körülmény is, hogy eddigi vezérét, a volt ministerelnököt, 
Frère-Orbant letet te; mert az ámbár maga is szabadkőmű-
ves, nem akar a forradalom útjára lépni ; helyébe Bara vá-
lasztatott, dühös, radikalis ügyvéd. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Tindira József, fülekpüspöki plébános, 
a lapunk 16. számában közlött adományon 
felül 21 db. ez. husz. 

Káposztássy Imre, ugyanottani segéd-
lelkésztől 5 db. ez. husz. 

a hivek részéről 2 frt . 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, márczius 10. 20. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Az osztrák katholikusoknak nagygyűlése. — A meráni betegpap-segélyző-egylet alapszabályai. — Egy-
házi tudósítások : Pest. A szervezett conspiratio. Eger. Érsek ő nmlgának böjti körlevele. Kassa. Felelet Csiskó ur ily 
czimü czikkére: „Üdvös-e a ,szürke nénék'-nek betelepítése a helybeli közkórházba?" Berlin. Egy kis változatosság 

kedveért. — Vegyesek. 

Az osztrák katholikusoknak 
i i & g T T g r y i i l é s e . 

Kettős birodalmunk lajthántuli tartományainak katho-
likusai, mint t. olvasóink a következőkből látandják, folyó évi 
aprilhó 16—19. napjaira a német, belga, franczia s olasz ka-
tholikusok példája szerint nagygyűlést hivnak össze, melyen a 
hazánkbeli hitrokonokat is szívesen fogadandják. E gyűlésnek 
már tavai meg kellett volna tartatni, elhárithatlan akadályok 
miatt azonban mindeddig halasztatott, minélfogva az alább 
következendő, kiváló figyelemre méltó pápai brevének közzété-
tele is elmaradt. A fényes nevek által aláirt felhívásnak annál 
szivesebben engedünk tért lapunkban, minthogy a hazai katho-
likusoknak hasonló szervezkedése mellett már nem egyszer szót 
emeltünk s még ma is reméljük, hogy az eddig mutatkozott 
részvétlenség, sőt ellenszenv idővel, ha mindjárt csak az ese-
mények nyomása alatt is, de előbb utóbb bizonyára helyesebb 
nézeteknek engedend tért; mert az iránt ma már minden 
elfogulatlan elme kellőleg tájékoztatva lehet, hogy az, mit „az 
egyház érdekeiu-nek nevezünk, minden inkább, minta 
papságnak kizárólagos érdeke.... 

Ezek után a következőket azon szives kérelemmel adjuk 
át a nyilvánosságnak, hogy t. collegáink, a katholikus lapok 
vezetői, körülményeikhez képest róluk tudomást venni méltóz-
tassanak. 

Dilectis Filiis Nobilibus Viris 
COMITI ANTONIO DE PERGEN 

et ceteris generalia catholica comitia habituris in Austria. 

Pius P. P. IX. 
Dilecti Filii Nobiles Viri, Salutem et Apostoli-

cam Benedictionem. Infensa prorsus, uti scite ani-
madvertitis, Dilecti Filii Nobiles Viri, tempóra vol-
vuntur Divinae religioni nostrae, sive ob generale 
bellum indicium ubique catholicae Ecclesiae et huic 
Apostolicae Sedi, sive ob illorum incuriam aut 
etiam neglectum, qui, cum sint potentes, opem illi, 
in propriam etiam tutelam, ferre deberent ; ac prae-
terea periculosissima singulis fidelibus, ob artes, 

quibus instituta tegitur insectatio, et quibus eorum 
bona fides aut oscitatio circumvenitur. Quidquid 
enim excogitatur, quidquid audetur in sacra, iuri-
dica specie et forma sic obducitur, ut caecutienti-
bus haud difficile suaderi possit, in laicae maiestatis 
assertionem ea fieri potius, quam in odium Eccle-
siae, deficere propterea causam, cur in huiusmodi 
scita insurgatur; ubi aptius contentio componi 
possit, resecto utrinque postulatorum excessu. Quo 
sane errore nihil periculos'us. Ponit enim, Eccle-
siam a suo desciscentem officio invadere posse in 
iura plane saecularia ; eoque in casu laicae potesta-
tis esse illam coërcere, atque ita contingere, ut non 
pastor oves, sed istae ilium ducere debeant. Ponit 
deinde, non minus Ecclesiae, a Domino constitutae 
sacrorum iurium custodi et vindici, convenire ab 
eorum defensione desistere, eaque, studio pacis, 
occupantis arbitrio permittere. quam laicae pote-
stati recedere ab usurpationibus suamque temperare 
iactantiam, quo tandem valeat iustum cum iniusto, 
verum cum falso, Christus componi cum Belial. Ei 
vero intimae erroris malitiae novum etiam pericu-
lum accedit ex exteriőre eius indole. Siquidem is, 
prudentiae carnis plane consentaneus, commodis-
simus obvenit pacem habentibus in substantiis 
suis, suaviterque blanditur omnium ignaviae ; eo-
rumque in primis, qui faciem potentum formidant, 
aut eorum gratiam studiose sectantur. Longe tarnen 
aliter tu, Dilecte Fili, magnaniinique sodales tui 
sensistis ab exordio conversionis rerum ; qui cum 
sagaciter perspexissetis, quo demumspectarentoso-

rum Ecclesiae consilia, non solum abiectos hosce 
20 
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laqueos vitastis, sed alacriter occurrere statuistis 
paratis machinationibus. Neglecta idcirco gratia 
pariter et simultate potentum, posthabitaque etiam 
propriorum bonorum cura ; erecta fronte veritatis 
et iustitiae vexil lum extulistis ; et pro ipsis, pro re-
ligione, pro Ecclesiae iuribus, pro vera patriae uti-
litate, servato semper obsequio laicae potestati de-
bito, strenue pugnastis, reddituri scilicet, iuxta 
evangelicum mandatum, quae suntCaesarisCaesari, 
et quae sunt Dei Deo. Ne vero vires vestrae seiunctae 
iinpares sint incepto, iustoque et apto duce care-
rent; coivistis simul, contulistis saepe consilia, ea-
que auctoritati ecclesiasticae, quam eratis propug-
naturi, subiecistis. Gaudemus itaque rursum vos 
convenire, rationem disquisituros, qua vobis, ser-
vato iuris ordine, fas sit efficacius consulere religio-
sis rebus : idque peragere auspicantibus egregio 
Vindobonensi Metropolita, aliisque illustribus Au-
striae episcopis, quos omnes eo ampliore commen-
datione dignos censemus, quod, invalescente peri-
culo, libere et palam suffragati sint vobis, huic 
Apostolicae Sedi addictissimis, quibus ea licent per 
leges, quae perfici a Clero non sinerent adiuncta 
rerum et prudentia. Quod certe nobile firmitatis 
exemplum sicuti eos arctius inter se coniunget, no-
vasque vires singulis addet : sic vos confirmabit in 
proposito, multosque etiam, qui desides adhuc quie-
verunt, adiiciet electissimo agmini vestro. Coele-
stem Nos lucem et prudentiam adprecamur conven-
tui vestro, virtutemque deinde parem iis, quae decre-
veritis, perficiendis. Superni vero favoris auspicem 
et paternae Nostrae praecipuaeque benevolentiae 
testem unicuique vestrum Dilecti Filii Nobiles Viri 
ac toti cogendo coetni Benedictionem Apostolicam 
peramanter impertimus. 

Datum Romae apud St. Petrum die 19. Junii 
Anno 1876. Pontificatus Nostri Anno Tricesimo. 

Pius P. P. IX. m. p. 
* 

Szeretett Fiaink- s nemes uraknak, 
gróf Pergen Antalnak 

s a többinek, kik a katholikusok nagygyűlését Ausztriában 
megtartandják. 

Szeretett fiainknak, nemes uraknak üdvét s 
apóst, áldásunkat. Amint helyesen megjegyeztétek, 

szereteit Fiaink és Nemes Urak, korunk csakugyan 
határozottan ellenséges állást foglalt el isteni val-
lásunkkal szemben, s pedig nem csak azon sürü tá-
madások által, melyeknek a katholikus egyház s e 
szentszék minden oldalról kitéve vannak, hanem 
egyszersmind azoknak közönye s hanyagsága által 
is, kik a hatalom birtokában lévén, már csak önja-
vok szempontjából is kötelesek lennének, segítsé-
gére sietni. Továbbá e kor felette veszedelmes az 
egyes hivekre nézve is, azon ravasz fogások miatt, 
melyek segítségével a szándékba vett üldözést el-
burkolni s azoknak jóhiszeműségét vagy határozat-
lanságát tévútra vezetni tudja. Mert bármit gon-
doljanak ki, bármit merészeljenek a szentély ellen, 
mindennek oly látszatát tudják adni a jogszerű-
ségnek, olyannyira jogi formákba öltöztetnek min-
dent, hogy épen nem nehéz dolog elhitetni a rövid-
látókkal, miszerint mindez inkább a világi hatalom 
felségi jogainak védelmére, mintsem az egyház 
elleni gyűlölet sugalmazásából történik ; amiért 
nincs is ok, ilyetén határozatok ellen sikra szállni, 
hanem a netáni viszálykodások sokkal könnyebben 
azáltal csillapithatók le, ha mindkét rész lemond 
túlzott követeléseiről. 

Oly tévedés ez, melynél alig van veszélyesebb. 
Feltételezi ugyanis, hogy az egyház, mintegy ellen-
kezésbe kerülvén saját hivatásával, átcsaphat a 
tisztán világi jogok terére is, mely esetben a világi 
hatalomnak feladata öt a kellő korlátok közé szo-
rítani, olyképen, hogy akkor nem a pásztor juhait, 
hanem megforditva : ezek vezetik amazt. Feltételezi 
továbbá, miszerint az egyháztól, minden szent jog-
nak emez Istenrendelte őre- és védőjétől, épannvi 
joggal meg lehet követelni, hogy ezeknek védelmé-
től elálljon s a béke fentartásának kedveért a bi-
torló önkényének áldozza fel azokat, mint a világi 
hatalomtól, hogy hagyjon fel foglalásaival s fékezze 
meg túlkapásait, miből következnék, hogy a jog 
egyenértékűnek mondatnék a jogtalansággal s az 
igazság az igazságtalansággal, s hogy Krisztus pár-
huzamban állittatnék Beliállal. 

E tévelynek belső gonoszságait nem csekély 
mérvekben fokozza külső fellépése is. Mert, a test s 
vér szerinti okossághoz alkalmazkodva, legkényel-
mesb dolognak kinálkozik azoknak, kik javaik él-
vezetében nyugodtan élik napjaikat, s kellemesen 
hizeleg az általánosan uralkodó gyávaságnak, főké-
pen azokénak, kik a hatalmasoktól rettegnek, vagy 
kegyeiket nagy gonddal hajhászszák. Nem ugy Ti; 
mert Téged, Kedves Fiam s fönkelt lelkületű társai-
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dat, az első pillanattól fogva, midőn a dolgok ily 
fordulatot venni kezdének, egészen más meggyőző-
dés hatotta át, amennyiben éleslátástok legott tisztá-
ban volt magával az iránt, hova czéloznak az egy-
ház gyűlölőinek szándéklatai s ezért nemcsak, hogy 
e silány tőröket elkerültétek, hanem fel is tettétek 
magatokban, hogy ez üzeltnekkel bátran szembe 
fogtok szállni. Megvetve azért a hatalmasok kegyeit 
és dédelgetéseit félretéve gyakran saját anyagi 
érdekeitek gondozását is, bátran fölemelt fővel ma-
gasan lobogtattátok a jog és igazság zászlaját, és 
mindig szem előtt tartva a világi hatóság iránt tar-
tozó engedelmességet, erélyesen küzdöttetek ugyan-
csak az igazságért, a vallásért, az egyház jogaiért, a 
hazának igazi javáért, ekként az evangelium intel-
me szerint, megadandók a császárnak, a mi a csá-
száré s Istennek, a mi Istené. Hogy pedig szétfor-
gácsolt erőkkel, kellő és helyes vezetés nélkül kép-
telenekké ne váljatok magasztos czéljaitok eléré-
sére, azért egyesültetek, gyakran tanácskoztatok s 
tanácskozmányaitok eredményét az egyházi ható-
ság Ítéletének vetettétek alá, melynek védelmére 
különben is vállalkoztatok. S ezért szivböl örven-
dünk, midőn ismét gyülekezni akartok, a felett ta-
nakodandók: miként lehetne a törvényes rend sérel-
me nélkül, a mint jogotok vagyon, eredménynyel 
gondoskodni a vallás ügyéről is, s midőn látjuk, 
hogy ti ezt a bécsi érseknek, e kitűnő férfiúnak s 
Ausztria többi fényesnevü püspökeinek pártfogo-
lása mellett véghez vinni készültek, kiket annál 
nagyobb dicséretekre méltóknak Ítélünk, mennyivel 
bátrabban s nyíltabban állottak, a veszély növe-
kedtével, hozzátok, kik ezen apostoli szentszéknek 
őszinte hivei vagytok, s kik teljességgel törvé-
nyes alapon állva, olyanokat is vihettek keresztül, 
mik körül tettleg fellépni a papságnak nem csak a 
körülmények hatalma, hanem az eszély is tiltják. 
A határozott fellépésnek ezen dicső példája pedig, 
amint azokat még szorosabban fogja egymáshoz 
fűzni s uj bátorságot önteni minden egyes keblébe, 
épannyira meg fog erősiteni közös szándékotokban 
titeket is, s másokat, kik eddig gondatlan semmitte-
vésben álmodoztak, birand arra, hogy nemes sorako-
zástokhoz csatlakozzanak. Ezért kérjük az egek Urat : 
világosítson fel titeket, s adja meg a szükséges erőt, 
hogy keresztül is vigyétek, amit határozni fogtok. 
E mennyei malasztnak zálogául s különös atyai jó-
akaratunk jeléül pedig minden egyesre közületek, 
Szeretett Fiaink s Nemes Urak, valamint az össze-

hivandó egész gyülekezetre teljes szivböl adjuk 
apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, sz. Péter mellett, 1876-i junius 
19-én; pápaságunk 30-ik évében. Pins i». P. IX. 

* 

F e l h í v á s 
az osztrák-magyar monarchia katholikusaihoz a folyó 1877. 
april 16-tól 19-ig Bécslen tartandó katholikus nagygyűlésben 

való résztvevésre. 
A kinyilatkoztatott igazságban s a természetfölötti 

világrendben való hittől elidegenült, sőt az iránt ellenséges 
azon érzület, mely korunkban uralkodik, teljes erővel arra tö-
rekszik, hogy minden keresztény intézményt romba dönt-
sön. Monarchiánk orzágaiban szintén máris veszélyes ered-
ményeket vivott ki. Fölöttébb sokakon azok közöl, kik ma-
gukban a közállapotok fejlesztésére hivatást érezni vélnek, 
a legszerencsétlenebb eszmezavar vett erőt, ugy hogy egé-
szen képtelenekké váltak megkülönböztetni az igazságot a 
tévelytől, a rosztól a jót, a jogtól a jogtalanságot ; de azok 
közöl is, kik hitöket megőrizték, a sajnálatos eseményekkel 
szemben sokan terv és bátorság nélkül állanak, mert hiányzik 
nálok tiszta tudata annak, hogyan kellene a pusztító árnak 
kellő gátot vetni. Az emberiségnek legszentebb érdekei 
forognak veszélyben ; a keresztény jog s erkölcsi világrend 
alapjait bolygatják folytonosan. Ezen alapok felforgatá-
sának kell, hogy kimondhatlan nyomor legyen a következ-
ménye mindenütt. 

Ily körülmények között azon katholikusok körében, 
kik megvannak győződve, hogy a jelen idők zűrzavarából 
a kifelé vezető utat csak az találhatja meg, a kit a ke-
resztény igazság fénye vezérel, egyre élénkebben kezd nyi-
latkozni annak szüksége, hogy leginkább egymás között 
jöjjenek egyességre azon eszközök iránt, melyek által a fe-
nyegető veszélyek feltartóztathatok és az ezen eszközök 
használatára megkívántató tetterő felébreszthető. 

E végből mi alulírottak, serkentve német-, franczia- ée 
olaszországi hitrokonaink épületes példája által, vállalkoz-
tunk arra, hogy monarchiánk katholikusait egy nagygyű-
lésre meghívjuk. 

Főtiszteletü egyháznagyok és más elismert tekintélyű 
elvbarátok helyesléssel fogadták, sőt örömmel üdvözölték 
szándékunkat és hathatós támogatásukat is megiarérték. Ö O Ö e-
Kegyelmessége, Főtisztelendő Herczeg-érsekünk dr. Kutsch-
ker János Rudolf, kérelmünkre legkegyesebb beleegyezését 
adta vállalatunkhoz, s azt pártfogásáról biztosította. 

Ő szentsége I X . Pius pápa Rómában 1876. jun. 16-án 
legkegyelmesebben kiadott brevejében, melyet e felhívással 
egyidejűleg eredetiben s fordításban is imitt közlünk, ter -
vezett nagygyűlésünket megengedte és reá apostoli áldá-
sát adta. 

A katholikusok eme nagygyűlése f. é. april 16-tól 
19-éig Bécsben fog tartatni. Hogy czéljának lehetőleg meg-
feleljen, ügyrendje akként fog intéztetni, hogy az első ülé-
sek napi rendje meghatározott szakok tárgyára fog szorít-
tatni és ezen tárgyak előzetesen beható értekezésnek lesznek 
alávetve, hogy igy az ezen előkészítő tárgyalásokból kike-

20* 
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rülendő indítványok a következő ülésekben ismételt tanács-
kozás után határozathozatal végett kerüljenek a nagygyűlés 
elé, s igy végre a zárülésben mint elfogadott határozatok 
hirdettessenek ki, s az illető ügyek felett nyilvános előadá-
sok tartathassanak. 

A katholikusok nagygyűlése elé tanácskozás tárgyaiul, 
az előkészítő tárgyalások napirendjének szabatos kitűzése 
mellett, körülbelül a következő pontok jelöltetnek ki : 

S a j t ó. 

A) L a p i r o d a l o m . 
1. Szemle katholikus lapirodalmunk felett ; megvita-

tása azon kérdésnek, mire kell, tekintve viszonyainkat, e 
téren legelői is törekednünk. 

2. Az arra vonatkozó eszközök megfontolása. 
B ) M á s i r o d a l m i t e r m é k e k s z e r z é s e , n y o m a -

t á s a , t e r j é s z t é se. 
1. Szemle a létező sajtó-egyletek ós az általok felmu-

tatott eredmények fölött. 
2. Tanácskozás terjesztésök ós pártolásuk módozatairól. 

I s k o l a . 

1. Szemle a jelenlegi állapotok s a katholikusoknak 
ezekhez való viszonya fölött. 

2. Megvitatása azon kérdésnek, mire kell a monarchia 
valamennyi országában a katholikusoknak törekedniök, hogy 
tekintve az alsó-, közép- és felsőbb iskolákat az ifjúságnak 
keresztény katholikus nevelése visszaállíttassák. 

3. Megvitatása azon kérdésnek, mit kell addig is az 
i f júság elkereszténytelenitésének megakadályozására tenni. 

4. Megvitatása azon kérdésnek, hogyan kell a mos-
tani állapotok javítására czélzó tevékenységet sikeresen 
megkezdeni. 

Műv észet. 
1. Szemle művészeti állapotaink felett, vonatkozással a 

kereszténységre általában, különösen pedig a keresztény 
művészet jelen helyzetére. 

2. Az egyházi zene jelen állapota, s annak a liturgiái 
törvények szerint megkisérlett reformjáról. 

3. Szemle a fenálló világi s egyházi művészeti egyle-
tekről és működésökről. 

4. Megvitatása azon kérdésnek : mennyiben óhajtandó 
és szükséges keresztény szempontból a művészeti egyletek, 
alapítása, fentartása és ápolása. 

5. Megvitatása az egyházi papnevelő intézet (kis- és 
nagyseminariumok) viszonyának a keresztény művészethez. 

6. Megvitatása azon kérdésnek, váljon szükséges-e 
Ausztriában a keresztény világi és egyházi művészet szá-
mára egy nyilvános közeg. 

Társadalmiak. 
1. Jelentés az alsó ausztriai kath. politikai népegylet 

határozatairól s az utólagosan történt hozzájárulásokról. 
2. Ezen határozat megvitatása. 
3. Értekezés a vasár- és ünnepnapok megnem tartásá-

nak s a házasság elkereszténytelenitésének befolyásáról a 
munkás családok romlására. 

4. Értekezés a modern törvényhozásról a pénz hasznos 

befektetéseit (az uzsorát, a részvénytársulatokat) illetőleg, 
szemben a socialistikus törekvésekkel s az egyháznak erre 
vonatkozó tanával. 

5. Megvitatása azon kérdésnek, mennyiben kell a tár-
sadalmi kérdések megoldásához, különös vonatkozással a 
munkásokra a keresztény szeretetnek is hozzájárulni. 

Katholikus élet. 
1. Nyilvános bevallása annak, hogy a katholikusok ki-

felé való működésének sikere az ő benső tökélyesedésöktől, 
az egyházi kegyszerek használatától s a híveknek a püspö-
kökkel s a szentszékkel való benső egyesülésöktől függ. 

2. A szentszék védelme és segélyezése. Szemle a szent-
Mihály-egylet s működése felett, — előmozdításának esz-
közeiről. 

3. A más vallásúak közt szétszórva élő katholikusok 
segélyezése. Jelentés a német Bonifacius-egylethez való vi-
szonyainkról s megvitatása azon kérdésnek, miként lehetne 
azon lendíteni. 

4. Általános átnézete annak, a mi nálunk a missiók 
érdekében történik. A missiók előmozdítása általában s kü-
lönösen a szomszéd török tartományokban. 

5. A keresztény irgalmasság művéről, különösen a be-
teg- és szegénysegélyző-egyletekről, a sz. Vincze-egyletről 
s ennek előmozdításáról. 

6. Jelentés a katholikus munkás-egyletekről külföl-
dön és nálunk. 

Értekezés azon kérdés fölött, miként lehetne azokat 
nálunk is térjeszteni. 

Katholikus politikai egyleti működés. 
1. Szemle. Országos egyletek, helyi egyletek. 
2. Tanácskozás practikus működésök előmozdításának 

eszközeiről, különös vonatkozással: 
a) a választásokra, b) a jogügyi kérdésekre,c) a sajtó-

ügyi dolgokra, d) az iskola-kérdésre. 
Ezen felhívást a monarchia katholikusainak nagygyű-

lésre csász. és apostoli kir. ő Felségének minden őszinte ér-
zelmű katholikus alattvalójához intézzük, kik velünk együtt 
a kölcsönös eszmecsere és erkölcsi támogatás szükségét ér-o e> 
zik és reméljük, hogy a monarchia valamenyi országából 
lehető nagy számmal fognak megjelenni hithű férfiak s 
buzgó részvételök által a monarchia katholikusainak e gyű-
lését valóban egyetemessé és üdvös eredményekben termé-
keny nyé fogják tenni. 

Hálás köszönettel fogunk tartozni azok iránt, kik e 
felhívásunk következtében megjelenési szándékukról mielőbb 
értesítenek. 

Az ily közlemények, valamint mindenrendü kérdezős-
ködések, netán óhajtot t közelebbi utasitások iránt az alul-
írottak valamelyikének czime alat t : Katholisches Verein-
haus, Reichsrathstrasse Nr. 3.1. Wien, mindenesetre a követ-
kező megjelölés mellett „in Angelegenheiten des Katholiken-
tages", — intézendők. 

April 3-tól kezdve a katholikus egyletiházban, Reichs-
rathstrasse Nr. 3. reggeli 10—12-ig és délután 3—5-ig fog-
nak kiszolgáltatni a nagygyűlésre szóló belépti jegyek. 

Alulírottak nem fogják elmulasztani a vasutak igaz-
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gatóságainál lépéseket tenni aziránt, bogy a katholikus 
nagygyűlésre utazók leengedett áru uti jegyeket kapjanak. 

Bécs, sz. Péter székfoglalójának napján, febr. 22.1877. 
Gróf ivaxensteini Barló József, gróf Brandis Henrik, 

Fürstenberg József tartománygróf, Göszner Ferenez, Karion 
Alajos, hg. Liechtenstein Alajos, dr. Oelz József Antal, gróf 
Férgen Antal, dr. Riccabona Gyula, Schuch Ferenez, gróf 
Thun Leo, Turnher János. 

A meráni betegpap-segélyzö-egylet alapszabályai. 
VI. czikk. Az egylet igazgatása. 

A) A v é d n ö k . 
12. §. A püspöki védnök következő jogokkal bir : 

1) megerősíti az egylet választott tiszti karát ; 
2) minden gyűlésen megjelenhet, vagy azokon más 

meghatalmazott által képviseltetheti magát ; 
3) bármikor megvizsgálhatja az egylet számadásait ; 
4) az ő engedélye nélkül az alapszabályokat meg-

változtatni nem lehet. 
B) A z e g y l e t t i s z t i k a r a . 

13. §. A tisztikar áll 6—8 választmányi tagból. A tisz-
tikart képezik az elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok és 2— 4 
(választmányi) póttag. 

14. §. A v á 1 a s z t á s. A választmányi tagok az egy-
let közgyűlésén választatnak szavazati jegyek által. Ezek 
pedig saját körükből kiszemelik a négy működő hivatalno-
kot. A választmányi tagok általában 3 évre választatnak, 
kik legalább a téli hónapokat a meráni kerületben töltik. A 
választmánynak jogában áll a három év folytán kilépett 
tagtársaikat ujak választásával pótolni. 

15. §. H a t á s k ö r e . A tisztikar teendőjéhez tartozik : 
1) az egylet közvetlen igazgatása és az egyletnek 

ingó s ingatlan vagyonával való rendelkezés ; 
2) a papi tápintézetbe való felvétel, valamint ezen 

intézet igazgatójának kinevezése'; 
3) a segély odaítélése vagy megszavazása ; 
4) az egylet képviselése kifelé az elnök vagy ennek 

helyettesitője által, a tisztikar valamely tagjá-
nak ellenjegyzése mellett. 

16. §. Ü l é s e k havonkint egyszer tartatnak, melyekre 
az elnök a tiszti kar minden tagjá t irásbelileg meghívja. 

17. §. H a t á r o z a t i k é p e s s é g r e megkívántatik, 
hogy a választmány tagjainak legalább fele elnöke vagy 
alelnökével együttesen jelen legyen. 

18. §. S z a v a z á s. A szavazatok többsége dönt. A 
szavazatok két egyenlő részre oszolván, az elnöklőnek sza-
vazata határoz. 

C) K ö z g y ű l é s . 
19. §. M e g h i v á s. Közgyűlést az elnök akkor h i r -

dethet, a mikor azt szükségesnek itéli, és pedig vagy a 
,Meraner Zeitung'-ba, igtatandó jókori felhivás által, vagy az 
egyleti bizottmány belátása szerint, az osztrák-magyar biro-
dalom más kath. napilapjai által is. Közgyűlés legalább is 
minden harmadik évben lesz egybehívandó. 

20. §. J o g o k. Az egyleti közgyűlésnek a 14. §. jel-
zetteken kivül még következő jogai vannak : 

1) a tisztikar ügykezelési jelentését és számadásait 
elfogadni és helybenhagyni ; 

2) a jegyzőnek és pénztárnoknak esetleg tisztelet-
dijat szavazni ; 

3) az alapszabályok megváltoztatását javaslatba 
hozni ; 

4) a tisztikar indítványára az egyletet feloszlatni. 
21. §. S z a v a z á s. A közgyűlés választásait és hatá-

rozatait relativ szavazati többséggel eszközli, az egylet fel-
oszlatására vonatkozólag azonban a szavazatok kétharmada 
szükséges. 

VII. czikk. A vagyonnoli rendelkezés. 
22. Az egylet feloszlásának esetében akár a közgyű-

lés határozata, akár hatósági rendelet folytán történjék ez, 
az összes ingó s ingatlan vagyonnal való szabad rendelke-
zési jog a trienti egyházmegye időszerinti főnökére száll át, 
ki azt az egyes egyházi megyéknek érdekében, járulékaik 
aránya szerint, de minden felelősség nélkül bárki irányá-
ban, vagy (az eddigiekhez) hasonló, vagy az adakozók tü-
zetes szándékai szerint más czélokra fordítsa. 

VIII. czikk. A bíráskodás. 
23. §. Pöresetekben választott bíróság végez. A felek 

mindegyike egyegy bírót nevez, s e nevezettek az egylet 
tagjai közöl egy harmadikat választanak maguknak elnö-
kül. Ha azonban e harmadikban megegyezni nem tudnak, 
azt az egylet tisztikara tűzi ki. Megválasztatása alkalmá-
val kötelezi magát a biróság, hogy a sérelem bejelentésétől 
számítandó tiz nap alatt Ítéletet hozand. 

Szám f l U Eccl. Fentebbi alapszabályok ezennel hely-
benhagyatnak. 

(P. H.) A hg-püspöki hív. Trientben, nov. 6-án 1876. 
János, s. k. segéd-püspök. 

Szám -i-Z-p Lá t tuk . Taaffe, s. k. 
(P. H.) Innsbruck nov. 18-án 1876. 

A „meráni betegpap-segélyzö-egylet" magas pártolói, illetőleg 
k. alapitói névsora s adományaik-. 

Ó es. kir. s apostoli Felsége 500 ír t tal 
Ö felsége Mária özv. szász királyné 100 „ 
Ő cs. fensége Albrecht főherczeg 100 „ 
Nmélt. Dr. Haynald Lajos kai. érsek 100 „ 
Mélt. gróf Zichy Gy. ur 100 „ 
Sz. Flórián zárdának ft. praelatusa 

(Felső-Ausztriában) 100 „ 
Nmélt. Stepischnegg Jakab lavanti 

herczeg-püspök 100 „ 
Nmélt .Wiery Bálint gurkihg-püspök 100 „ 
Mélt. Nugent Mária grófnő, szülét. 

Pallavicini grófnő 100 „ 
Fmlgu hg. Auersperg Fer. József 200 „ 
Nmélt. gr. Schönborn Károly (Prága) 100 „ 
Monsignor Filip Domokos pápai ka-

marás, cs. udvari káplán 200 „ 
Ő főmlga Pálffy-Kaunitz Leopoldina 20 „ 
ő nmélt.Waldstein-Kálnoky A. grófné 25 „ 
Esztergomi főkáptalan 20 „ 
Nsg. Bubla Károly eszterg. kanonok 20 „ 
Nyitrai káptalan 20 „ 
Rozsnyói káptalan 10 „ 
Nagyváradi káptalan 15 „ 
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R. J . áld. Meránban 5 írttal 
Nagy József, győrmegyei káplán 5 „ 
Egy névtelen Nádason 2 „ 

Kelt Merán, jan. 22-én 1877. 
A fentnevezett egylet elnökségének megbízásából R. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 9. A s z e r v e z e t t c o n s p i r a t i o ' 

Az elvi ellentét, mely a jó és rosz közt létezik, minden leg-
kisebb magyarázat nélkül is felfoghatóvá teszi, hogy ama 
két elem közt a harcz, a küzdelem folytonos, szakadatlan. A 
jó küzd, hogy elnyomja a roszat, a rosz küzd, hogy el-
nyomja a jót, s mégha a jó túlsúlyban van, ha a társadalom 
túlnyomó pártolásra méltatja, csak üdvözölni és szerencsét 
lehet neki kivánni, oly szent conspiratio az, melyből ki-
tűnik, hogy a társadalom megértette feladatát, mely abban 
áll, hogy szoros következetesség által a rosznak, a bűn-
nek uralma lehetetlenné tétessék, hogy az emberiség, a ne-
mesnek, az erénynek utján annál kevesebb akadálylyal meg-
küzdve haladhasson elő. De j a j azon társadalomnak, mely-
ben a bün üli orgiáit, melyben a jó felett uralmát gyako-
rolja, mert a mennyiben tőle függ, azt vagy csirájában el-
fojtja, vagy ha már kihaj tot t volna, megsemmisíti, egyálta-
lában pedig minden kigondolható akadályt gördit eléje, hogy 
működését megakadályozza ; — ez a gonoszság szervezett 
conspiratiója, a jó, a nemes ellen. 

Senki sem fogja azt tagadni, hogy a küzdelem a jó és 
rosz közt mindig létezett, mert a jó és rosz is mindig létezett, 
de ha megengedjük e küzdelem létezését, ugy másrészt nem 
lehet félreismerni azt sem, és hogy a javulás bekövetkez-
hessék, szükséges beismerni, hogy a conspiratio a jó ellen 
szervezve ugy még sohasem volt, mint napjainkban. Jóról 
beszélünk és ért jük alatta mindazt, amit a kereszténység 
szül, jóról beszélünk és ért jük alaíta különösen azt, ami a 
katholicismus9al összefüggésben van; e kettős jó, mit ugyan 
egynek is bátran elfogadhatunk, ez az, mi ellen napjainkban 
szerveztetett a gonoszság conspiratiója, hogy elfojtsa min-
den, még a legszerényebb nyilatkozatát is, hogy végre el-
hitesse a világgal, miszerint nincsen kereszténység, nincsen 
katholicismus, hogy a pokol győzedelmeskedett Isten felett. 

Ne ijedjünk meg e szótól : pokol ; ne véljük, hogy e szó-
val talán csak értelem nélküli phrasist akarunk mondani, 
mintha e szó alatt talán más valamit, mint a 19-ik századba 
nem illő reális poklot akarnánk érteni, mintha csak pa-
rabolában beszélnénk; nem, mi itt e szót annak valóságos 
értelmében veszszük, amennyiben alatta azt a helyet ért-
jük, hol azok tartatnak büntetés között fogva, kik e földön 
hitetlenségükben Istent megtagadták, bűnös életet éltek és 
most mert szabadulásra nem gondolhatnak, mert tud ják , 
hogy ez lehetetlen, azért gyűlölik Istent, gyűlölnek minden 
jót, mi Isten dicsőségére és anyaszentegyházának megdi-
csőittetésére vonatkozik. Igen, ezt a pokolt ért jük, mely ma 
hatalmát e földön szokatlan mérvben gyakorolja, felhasz-
nálva hitetlenség, istenkaromlás és gyűlöletben vele egyen-
rangú embereket, hogy velük szövetségben mindazt meg-

!) Utólagosan megjegyük még, liogy a befizetett járulékról szóló 
nyugta egyszersmind belépti j-gyiil szolgai a közgyűléseken gyakorlandó 
egylettagi jogokra nézve., s hogy az eddig körülbelül iOOO ftra rugó ado-
manyok három fiatal papi betegnek máris gyümölcsöznek. kzerk. 

semmisítse, vagy gátolja, ami a még hivő emberek által Isten 
dicsőségére és az egyház javára kezdeményeztetnék. 

De hova tévedtem, hiszen csak egy tényt kellett volna 
felemlitenem, hogy igazolva legyen, minden további fej te-
getés nélkül is állitásom. A kik hisznek, ez egyetlen téüy 
körülményeinek előadásából is be fogják látni, hogy a ka-
tholicismusnak nem emberekkel, hanem a pokollal van nap-
jainkban küzdelme, hogy habár az emberi gonoszság is sokra 
képes, de ily conspiratiót és igy szervezni, csak a pokol ké-
pes. Emberről még mindig fel lehet tenni, hogy emberi ér-
zelemből ki nem vetkezett mig a pokollal nem szövetkezik ; 
hogy embertársainak nemes örömét, ha épen előmozditani 
nem fogja is, de legalább semleges állást fog vele szemben 
elfoglalni, hogy méltatlanul nem fog bánni oly egyénisé-
gekkel, kik a társadalomnak mindig diszére válnak ; de ahol 
működésével közbelép a pokol, ott e tekintetik mind háttérbe 
szorulnak, mert a pokol gyűlöl minden nemest, minden ma-
gasztost. Alig lehetne ennek fényesebb vagy sötétebb példá-
já t felmutatni, mint azon legújabb eset alkalmából, hogy 
bántak el, minálunk, Magyarországon, tehát ott, hol a hon-
polgárok csaknem kétharmad részét katholikusok képezik, 
azon felhivással. melyet az ország elsőrangú katholikus höl-
gyei az ország katholikusaihoz csak e napokban intéztek. 
Előadjuk-e az esetet? nem, nem fogjuk bepiszkolni e helyet 
idézetekkel, hanem csak undorodásunkat fejezzük ki azon 
irodalom iránt, mely annyira képes sülyedni, mint ameny-
nyire a mienk sülyedt. Hallgatni joga van mindenkinek, 
ámbár a#i/o»hallgatni ily nemes hölgyek felhívását legalább 
is udvariatlanság, de a legszentebb ügyet a ponyva iroda-
lom nyelvezete és durva kifejezéseivel kezelni, azt az ország 
szine előtt guny és gyűlölet tárgyává tenni, ahhoz joga nin-
csen senkinek, s ha valaki ezt mégis teszi, tenni megengedi, 
az, ha még annyi regényt irt volna, és irna is, műveletlen, 
durva ember, a társadalomra pedig veszélyes, mert tettével 
elárulja, hogy azon conspiratiónak tagja, mely összesküdött 
a társadalmi rend alapja, a kereszténység ellen. 

Ennek az esetnek pedig ismét van egy corallariuma. 
Évekkel ezelőtt oly sok határozat hozatott a papi kerületi 
gyűlésekben a gonosz sajtó ellen, de nagy kérdés, váljon 
végrehajtatot t-e? ugyan meddig fogjuk tehát még saját el-
lenségünket pénzünkön táplálni ? meddig alszunk még ? nem 
éreznők azt a végtelen sértést, mely raj tunk elkövettetett, 
midőn egyházunk feje iránt tanúsítandó hódolatunk alkal-
mával, oly nemtelenül támadtatott meg maga a tárgy ? nem 
érezzük-e hivatva magunkat e határozatunkat megujitani és 
— általánosan végre hajtani ? conspiráljunk mi is a szent 
ügy mellett, hogy a gonoszság conspiratióit lehetetlenné 
tegyük. $ 

Eger. É r s e k ő n m l g á n a k b ö j t i k ö r l e v e l e : 
(Vége.) Seit utique ecclesia, id quod in evangelio legitur, 
pauperes inter nos semper fore, neque ignorât paupertatem 
saepe ex hominum vitiis et cupiditatibus orir i .Sed quemad-
modutn humanae naturae vitia et cupiditates etsi agnoscit, 
non tamen probat, potius omnibus viribus minuere conten-
dit ; ita paupertatem, ut certam affirmai, non ut necessariam 
sancit. Quin imo oppugnat illam, quum et causis eius et 
periculis occurrit, neque desistit miseris manum porrigere, 
u t eos ex tot malis, quae egestatem consequuntur, eripiat. 
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Enimvero nou sólet ecclesia praesentis vitae spin as 
floribus celare. Mortales, quibus dux et custos divinitus 
data est, per asperos Calles huius vallis lacrimarum manu 
regit, sustinet, corroborât , eorumque vulnera fomentis divi-
narum consolationum lenit ; atque ut itinere fessos recreet, 
destinatum finem, coelestem pátriám, mali omnis expertem, 
demonstrat. 

Talis igi tur ecclesia est ; haec illi cum huius inundi 
miseriis ratio, hie usus. 

Neque vero ilia maternae pietatis bénéficia egenis de-
honestamento et dedecori sunt, uti hoc novatore8 hodierni, 
publici in earn odii excitandi causa, obtendunt. Ergone, u t 
insanae consulatur superbiae, exulabunt ab orbe tantae vir-
tutes, adeo humano generi honorificae, tamque cooptandis 
invicem societatis part ibus aptae et efficaces, videlicet, mi-
sericordiae pietas ; gra t ique ac memoris animi sensus ? Ve-
rumtamen christiana fides omnino praecavet, ne pauper vi-
deatur abiectus ; dum enim Christum in paupere exhibet 
honorandum, mentem elevat pauperis ad Deum summum 
benefactorem, et omnium donorum supremum largitorem ; 
et dum divitis superbiam proterendo ipsum debitorem ege-
nis constituit, interim misero generosos addit animos, eum-
que nobilitat fraternae dilectionis necessitudine et chari ta-
tis divinae consanguinitate. 

Nihilominus, quia dictum est a Salvatore nosto, bea-
tius esse dare, quam accipere, operae pretium est haec duo 
conciliare, nempe honorem victus proprio laboré acquisiti, 
et auxilium rei angustae praest i tum, evecto etsi fieri pos-
set, egeno ipso ad huiusce beatitudinis participationem. 
Posse vero nos id assequi, faustus probavit successus illius 
instituti, mutuae charitat is dicti, in viris Gall iarum ante ali-
quot annos stabiliti, cuius ista lex es t : modicam in com-
mune aerarium pecuniae summám confert unusquisque so-
dalis, ita tamen, ut divites plus conférant et nihil recipiant. 
Collectis pecuniis emuntur annonae, quae postea infimo pre-
tio egenis venum eunt. Pauper , qui potest quotidianis ne-
cessitatibus aliquid subtrahere, aliquantuluin ipse quoque 
contribuit , exortaque dein necessitate, ei res, quibus indi-
get, venduntur infimo pretio, vel subministrantur necessaria 
ad ineundos labores, et quaecunque exigit superveniens in-
firmitas. Sic quae sua sunt, premente angustia repetit indi-
gens, nec erubescit, dum communis abundantia, ad quam ius 
legitimum habet, suae inopiae fit supplementum. Sic etiam 
evenit, ut ipsi duro labore victum sibi parantes operarii, 
dum futur is eventibus provident, interim consociatis bonis 
operibus, beneficentiae et communionis non obliviscantur et 
singulorum paupertas abundet in divitias simplicitatis eorum. 
Sic tandem non eximitur a iusto labore ignavus, et renova-
tur , quantum fieri potest, primitiva haec rerum communi-
tas, qua vigente nullus erat indigens. 

Agi te igitur, f ra t res et filii dilectissimi, ut inter fide-
les vestros, quemadmodum in quibusdam paroeciis Dioece-
sis huius laudabili operas, curionum iam factum est ,al iquod 
huius generis inst i tutum erigatur, cui praesideat parochus 
adscito sibi in socium uno alterove e viris christianae pie-
tati addictis. 

E x hac duplici erga egentes et pauperes misericordia 
salutem pendere societatis, persvassimum mihi est. Hanc 

enim vehementer iamdudum commotam ingenti et lamenta-
bili ruina corruere necesse est, nisi apud plebem vim suam 
exerat religio, simulque etiam miserorum angustiis subve-
niatur, et i ta animorum efferventes aestus restinguantur. 
Nam sicut impietatis flatus, constrictis et clausis divitum 
pectoribus, exitiosa ilia inter diversos hominum ordines ac-
cendit odia, ex quibus tantus terror impendet ; ita spiritus 
Christi, si charitatem animis afflaverit, efficiet, ut dives et 
pauper obvient sibi, utriusque enim operator est Dominus. T u m 
pauperes, et qui se in hac terra haereditatis expertes que-
runtur , intelligent, inexhaustam facul tatum copiam et s. 
quoddam Patrimonium sibi in christiana charitate repositum 
esse ; quippe quae et praeterit is saeculis tot ac tanta ipso-
rum causa effecerit, et nunc quoque sola eorum lenire mise-
rias, conditionem alleviare possit. 

Quod adtinet ad ieiunii et abstinentiae legem, conce-
dendasque in ea relaxationes, hac quoque vice insisto iis, 
quae in litteris ad vos anno 1874. datis praescripsi. 

Gra t i a Domini Nostri Jesu Christi et chan tas Dei et 
communicatio Spiri tus Sancti sit cum omnibus vobis. 

Da tum Agriae, dominica Septuagesimae in 28. mensis 
Januari i 1877. incidente. Josephus, m. p. AEppus . 

K u s s a . F e l e l e t C s i s k ó u r i l y e z i m ü c z i k -
k é r e : „ Ü d v ö s - e a , s z ü r k e n é n é k ' - n e k b e t e l e -
p í t é s e a h e l y b e l i k ö z k ó r h á z b a ? " (Folyt.) 3-szor. 
Az irgalmas nővérek társulatának legfőbb és leglényege-
sebb feladata a betegápolás, lelenczházak, fegy- és javi tó-
házak gondozása, szegény árvák táplálása s ezekhez h a -
sonló irgalmassági cselekedetek gyakorlása, és van oly ága 
is, mely a legszegényebb osztályok leánygyermekeinek in-
gyenes oktatásával foglalkozik. Azok, kik kórházakban be-
tegeket ápolnak, soha és semmiféle ü r ü g y alatt nem foglal-
koznak ott mással, mint épen betegápolással , mosással, fő-
zéssel ; szóval csakis avval, a mit a kórházi igazgatóság rá-
jok biz és a mit szerződvényileg magokra vállalnak. Mél-
tatlan insinuatio ós ráfogás azt állitani, hogy az irgalmas 
nővéreknek leplezett czéljaik és az előadottakon kivül más 
főfeladatuk lenne. Bizonyítsa be Cs. ur hiteles adatokkal a 
maga állításait ugy, amint én alább bebizonyitandom azt, 
a mit álli tottam. 

Elő t tem fekszenek az irgalmas nővérek általános, 
azután a bajorországi — a király által helybenhagyot t — 
a straszburgi nővérek, a női fegyenczek javítóintézeteiben, 
szegények házaiban (Armenhäuser) , tébolydákban alkalma-
zott és a badeni nagyherczegségben a szenvedő emberiség-
nek szolgáló irgalmas nővérek alapszabályai, mely utóbbiak 
szintúgy, mint az előbbiek is, hatóságok, kormányok, feje-
delmek által elfogadtattak, megerősíttettek, s melyeket én 
bárkinek is, ha hozzám jő, nyomtatásban Ítész vagyok meg-
mutatni. Mindezen szabályok a legkisebb részletekig meg-
szabják a nővérek kötelességeit, melyektől ők hajszálnyira 
sem térhetnek és nem is térnek el. Hogy ezen szabályok 
mily kötelességi kör t rendelnek számukra, következő szab-
ványokkal igazolom. Bocsánat, hogy német szöveget idézek : 

„Die wesentlichste Bestimmung der barmherzigen 
Schwestern besteht in der Pflege der in den Krankenhäu-
sern befindlichen Kranken, beiderlei Geschlechtes." — Te-
hát legfőbb feladatuk a betegápolás kórházakban. 



1 6 0 

„Den Schwestern kann ferner übertragen werden die 
Besorgung der Irren- und Waisenhäuser, der Rettungsan-
stalten für verwahrloste Kinder, der Correctionsanstalten 
für weibliche Sträflinge und anderer öffentlichen Anstalten 
ähnlicher Ar t , sowie auch der Unterricht armer Kinder 
weiblichen Geschlechtes." — Tehát foglalkozhatnak ott, 
hol beteget nem ápolnak, a tébolydák, árvaházak, elhagyott 
és ápolóval nem bíró szerencsétlen gyermekek, női javitó 
vagy fegyintézetek és ezekhez hasonló nyilvános intézetek 
gondozásával, (ha ez t, i. rájok bizatik) valamint szegény 
leánygyermekek oktatásával is, ha az rájok bizatik. 

„In Beziehung auf die Krankenpflege stehen die 
Schwestern unter der Aufsicht der Krankenhaus-Direction, 
sowie in Hinsicht der oekonomischen Verhältnisse unter 
der, die Krankenpflege-Anstalt verwaltenden Behörde." — 
Tehát alávetik magokat az illető kórház vagy más ilyen 
intézet igazgatósági felügyeletének és ennek engedelmes-
kednek teljesen ; amilyen házi szabályrendeletet ir nekik az 
intézet igazgatósága elő, ahhoz tar t ják magokat. (Folyt, köv.) 

Berlin. E g y k i s v á l t o z a t o s s á g k e d v e é r t 
hadd szóljunk néhány szót alsóházunk multhó utolsó nap-
ján tartott üléséről, illetőleg azon ,békülékeny' szellemről, 
mely ezen ülésben mindkét pártnak, az üldözők s az üldö-
zöttek párt jának szónokait jellemzé. E g y nappal előbb 
Schorlemer báró nagyszerű beszédet tartott , melyben a kor-
mánynak hoszu bünlajstromát olvasván fel, mint maga 
mondá : sajgó szivvel, de mivel mint becsületes ember kény-
telen a teljes igazságot kideríteni, intésül az illetők számára 
kimondá, miszerint a katholikusoknak már most évek óta 
tartó, nemtelen üldözése nem maradt minden kihatás nél-
kül azon viszonyra, mely a dynastia s katholikus alatt-
valói közt eddig fennállott, s végre a hatalmas, de ha-
talmukkal visszaélő urakat arra figyelmezteté, miszerint 
majdan Istennek keilend számot adniok mindazon lelki ká-
rokról, melyet nyakas gonoszságuk által okoz t ak . . . . E be-
széd több mint erélyes volt s mély benyomást tett még libe-
rális körökben is, s részben talán e benyomásnak is köszön-
hetjük, hogy ma e pártnak vezérférfiai hajlandóknak mu-
tatkoztak uj adalékot szolgáltatni Miquelnek, a .Bel.' 15. 
számában emiitett ama nyilatkozata mellett, hogy bizony 
ők is szeretnének végre valahára a ,culturkampf'-ból meg-
szabadulni, csak módját tudnák. 

A discussiót Cremer képviselő kezdte, a ,Germania' 
egyik kitűnő szerkesztője, ki azon tételt hangsúlyozta, mi-
szerint az egyházpolitikai viszályoknak beszüntetése magá-
nak az államnak érdekében okvetlenül szükséges ; mert a 
kormányzatnak ilyen módja végeredményeiben oda vezet, 
hogy a honpolgároknak egy tetemes része kétkedni kezd a 
felett, váljon előnyös-e rá nézve, ilyen államhoz tartozni. 

Ha az üldözők folytonosan a ,törvény'-re hivatkoznak, 
gondolják meg, hogy a történelmi fejlődés kereke már nem 
egy ,törvényt' gázolt el, s hogy hasonló ,törvények' soha 
sem tartattak tiszteletben azok által, kiket sújtottak. Váljon 
a zsidók ellen nem hozattak-e hajdanta olyan törvények, 
melyeknek nyiltan kimondott czélja volt, e népet eltörölni 
a föld színéről ? S váljon e törvények elérték-e czéljokat? 
Nem 1 S pedig azért nem, mert a zsidónép ilyetén törvé-
nyekkel szemben évezredek óta a lelkismeret álláspontjára 
állott s addig küzdött, mig teljes lelkismereti szabadságot 
(s még valamivel többet) küzdött ki magának. S a protes-
tantismusnak keletkezése megegyezett-e az akkori állam-
törvényekkel ? . . . . Ha a mai porosz állam ezt nem veszi te-
kintetbe, akkor katholikus alattvalóit azon alternativa elé 
állítja ; vagy hitöket feladni, vagy kivándorolni. Jobb lesz 
azonban, megfordulni, mig lehet, mert jöhet idő, midőn a 
porosz államra nézve igen fontos lesz: mily érzülettel van 
az a nyolcz millió katholikus polgár, kik határain be-
lül laknak. 

Utána Lasker, a liberális többsegnek vezére, tudvale-
vőleg hébervallásu, szólalt fel, s mindenek előtt constatálta, 
miszerint Cremernek nyugodt és tárgyias fejtegetése igen 
kellemes benyomást tett rá. A mi a gyónási titok múltkor 
itt a házban tárgyalt esetét illeti, azon meggyőződésnek 
adott kifejezést, miszerint a legfőbb törvényszék alakilag 
törvényszerüeg itélt ugyan, de kételkedik, váljon törvények, 
melyek ily következményekre vezetnek, fentarthatók-e. Ha egy-
részt minden vallásnak olyannak kell lennie, hogy mellette 
az állam fenállhasson, másrészt az államnak sem szabad 
olyasvalamit követelnie az egyéntől, mit a becsület vagy a 
jóerkölcs tenni. Ha a centrum bebizonyitja, hogy a má-
jusi törvénykezés a katholicismus életérdekeit sérti, akkor 
ő, és bizonyára társai közül is sokan készek, e törvénykezés 
revisiójára segédkezet nyújtani. Végre reméli, hogy a jelen-
legi ülésszaknak kölcsönös capacitatióját a következőben 
folytatva, végre sikeritlend a ,culturkainpf' tömkelegéből 
kiszabadulni. 

Lasker beszéde nem kevésbbé, mint Cremeré bizo-
nyos helyesléssel fogadtatott. Az utóbbi ugyancsak az en-
gedékenység véghatáráig ment, midőn a 16. századbeli pro-
testánsok fellépését a porosz katholikusok mai fellépésével 
párhuzamba hozta. Ha pedig Lasker eddig sem tudott azon 
meggyőződésre szert tenni, hogy a májusi törvénykezés a 
kath. egyház életérdekeit sérti ; akkor félő, hogy e meggyő-
ződésre nem ébredend soha ! 

VEGYESEK. 
— F. hó 2-án a zágrábi érseki papnöveldében vilá-

giak és papok gyűlést tartottak érsek ur ő excellentiája el-
nöklete alatt, melyen pápa ö szentsége jubilaeuma mikénti 
megülésének kérdése tárgyaltatott . Hoszabb tanácskozás 
után a programra meg lett állapitva s az ünnepély vezeté-
sére bizottság alakíttatott, melynek tagjai következők : E l -
nök ő exciája ft. Mihálovics zágrábi érsek ; alelnök ; dr. 
Vojnovics egyetemi tanár ; t agok: dr. Racki, kanonok Gas-

paric kanonok, Trnski ezredes, dr. Bresztyenszky, dr. Rieger, 
dr. Koharics s Smiciklas tanárok, Pogledics főispán, Kostren-
csics egyetemi könyvtárnok, Voncina Zágráb városának volt 
polgármestere s Zigrovics udv. tanácsos. 

— F A jászóvári prémontrei kanonok-rend tagjai, ÓB a 
rozsnyói püspöki megyébe kebelezett jászói egyházkerület 
lelkészei a bánatos sziv fájó érzetével jelentik : rend- s ille-
tőleg kar társuk, néhai fő tiszteletű Dulny János Özséb pré-
montrei rendű kanonok, jászó-rudnoki alesperes-plebános 
urnák, a tüdővészkór kinzó bántalmainak, keresztényileg 
türelmes elszenvedése s a végszentségek példásan ájtatos fel-
vétele után, folyó hó 3-án éji l 3 / 4 órakor, munkás életének 
59-ik, áldozárságának 26-ik s lelkészi áldásos működésének 
13-ik évében bekövetkezett sajnos elhalálozását. Hü l t tete-
mei f. hó 5-én, reggeli 10 órakor a jászó-rudnoki köz-sir-
kertben fognak örök nyugalomra letétetni s az engesztelő 
szent mise áldozatok a plébániai templomban az élet urá-
nak bemutattatni. Kelt Jászón, 1877. évi márczius 3-án. A 
boldog feltámadás örömeiben részesítsd őt TJram ! 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Gróf Zichg Edmund 50 f r t . 
Gróf Károlyi István 200 
Gróf Károlyi Istvánné 50 
Gróf Wenckheim Rudolf 100 
özv. herczeg Odescalehi Gusztávné . . . 100 
Lamberq Anna grófné 30 

15 Stahremberg grófné 
Nádasdy Leopold ina grófné 50 
Semsey c*a Iád 10 
Tömöry Jenőnó 10 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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kiildéssel 5 ft. 
Szerkesztői Zct/cás.Budán 
viziváros.főutca2:^l.hova 
alap szellemi részét illető 
Iüili.ut.11 küldemények in-

tézendők. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél, Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
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Î IT S PP, IX. 
Universis Christifidelibus praesentes Litteras inspe-

cturis saiutem et Apostolicam Benedictionem. Quandoqui-
dem Catholica iuventutis italicae Societas, praeter alia per-
multa eaque eximia pietatis officia, quae cum plerisque in 
commune conspirantibus Christifidelibus catholici Hominis 
Parenti Publico continenter praestat, summi sui erga Nos 
studii testandi gratiaeque Deo habendae caussa quod Eius 
P r o v i d e n t i a et numine, quamvis adversa rerum vice gravi-
ter conflictamur, ad hoc aetatis animo et corpore valentes 
provehimur, censuit quinquagesimum Episcopalis Honoris 
Nostri annum, si Deus dederit, die III. mensis Iunii ven-
turi sollemniter celebrare, atque in yotis habet ut id po-
pulo christiano bene et feliciter eveniat ; Nos ad augen-
dam fidelium religionem animarumque saiutem caelestibus 
Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, piis praedictae 
Societatis precibus obsecundare volentes, de Omnipotentis 
Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctori-
tate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifi-
delibus, qui hoc anno die III. Iunii qualibet in Ecclesia aut 
Oratorio sacrosancto Missae sacrificio adstantes vere poe-
nitentes et confessi ac S. Communione refecti pro pecca-
torum conversione, catholicae Fidei propagatione et Ro-
manae Ecclesiae pace atque triumpho pias ad Deum pre-
ces eft'uderint, Plenariam omnium peccatoruin suorum In-
dulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christi-
fidelium quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce mi-
graverint, per modum suffragii applicare possint, miseri-
corditer in Domino concedimus. Volumus autem, ut prae-
sentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam im-
pressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo 
personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis 
eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis 
praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Ro-

mae apud S. Petrum sub annul o Piscatoris die XXVII 
Februarii MDCCCLXXVH. Pontificatus Nostri Anno Tri-
gesimoprimo. Pro D. Card. ASQTJINIO 

(L. f S.) D. Jacobini Subst. 
Curia Archiepiscopalis Bononiae 

die 5. Mártii 1877. 
Concordat cum originali : 

A. Can. Manara, Cane. Archiep. 

A kereszténység természetfölötti jellege. 
(Apologetikai tanulmányok.) 

Eritis sicut dii. Gen. III. 5. 

^ Tájékozd s. 
A harcz, mely immár élére van állitva s mind-

inkább végeldöntéséhez közéig — ama kérdés kö-
rül forog: váljon Isten s természetfölötti országa, a 
kereszténység, vagy pedig az ő kinyilatkoztatása és 
sz. törvénye alól /elszabadult' ész- s természetel-
viség uralkodjék-e az emberiség fölött. 

Ezen elvharcz lényegében az emberi nemmel 
egykorú, s azonpereztöl vivjaazt a Teremtője ellen 
fellázadt teremtmény, melyben a hazugság atyjának 
hitt: „Lesztek mint az Istenek jót s gonoszt tudók 
azaz végtelenül bölcsek és szabadok, ugy hogy Is-
tenre nincs többé semmi szükségtek. 

Mi lön következménye az emberi természet 
istenitésének, az erkölcsi világrend felforgatásá-
nak ? Erre válaszol a pogányság ikerszülötteivel 
együtt, melyek a fajtalanság s a zsarnokság ! Mago-
kat bölcseknek mondván bolondokká lettek, mago-
kat szabadoknak hirdetvén rabszolgákká aljasodtak ; 
mikép ezt oly élénk szinekkel festi a nemzetek 
apostola a rómaiakhoz irt levelében. 

Krisztus megtörte ugyan a világfejedelem ha-
talmát, de megengedi büntetésül, hogy kik nem 
hisznek istenségébe, s őt, kiben egyedül van üdvös-
ség — elvetik: még sürübb sötétségbe essenek, 
mint minőben a régi pogányok bolyongtak: „Mert, 
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ha ellenségem átkozott volna engem, eltűrtem volna 
ugyan; de te, ki velem együtt édes étkeket ettél, 
kik az Isten házában egyetértőleg jártunk." (Zsolt. 
54, 1 3 - 1 5 . ) 

Azért halál is szállott mindazon nemzetekre, 
melyek a ker. elveket száműzték, először fajtalan-
ságba, aztán zsarnokok hatalmába estek ; Isten pe-
dig elvevé tőlök országát, s oly nemzeteknek adá, 
kik megtermik gyümölcsét. 

Európa e válponton áll. Vagy visszatér atyjái-
nak Istenéhez s a ker. elveket a társadalmi újjá-
szervezés alapjává teszi, vagy pedig végpusztulás-
nak indul ; mert Krisztus természetfölötti üdvin-
tézménye, a ker. vallás nélkül van ugyan haladás, 
de ez haladás a végenyészet felé. 

E nagy eszme-chaosban, mely manap az elmék 
fölött börong — mi a világitó torony, melyet kö-
vetve az igazság és szabadság örök zöld szigetjeire 
kiköthetünk ? Ez egyedül a Krisztus istenségébe 
való hit ; — ez a győzelem, mely meggyőzi a vilá-
got, a mi hitünk. (I. Ján. 5, 4.) 

Krisztus istensége ama sark, melyen fordul a 
kereszténység ; ez annak szellemörököse, mely közel 
2000 évvel ezelőtt ujjá teremté a társadalmat; ez 
fogja jelenleg is újjászervezni; de csak oly feltét 
alatt, ha azt szivvel-lélekkel elfogadjuk, s elvei sze-
rint magán- s közéletünket szabályozzuk. 

A ker. religio alapelvei dióhéjban a követke-
zők : Isten végtelen jóságból már kezdetben természetün-
ket mérhetlenül fölülhaladó tökéletességre s boldogságra 
hivott bennünket összüleinkben, s miután ezeknek bűne 
folytán ama természetfölötti czélunktól elüttettünk ; ugyan-
azon túláradó szereteténél fogva visszaszerezte nekünk az 
elvesztett természetfölötti javakat, ujolag magához fel-
emelt, fogadott fiaivá, végtelen üdv-özönének örököseivé 
tett mindnyájunkat, egyszülött Fia Krisztus Jézus által, 
ki a mi Urunk s Üdvözitönk, kinek tisztelet, hála s dicső-
ség legyen mindenha ! 

íme világraszóló megdönthetlen bizonyság Jé-
zus istensége mellett ; mert valamint kezdetben a 
teremtés hajnalán, ugy az idők teljében csak Isten 
lehet egy végnélküli üdvösségnek kútfeje, szerzője. 

Hogy pedig e természetfölötti czélra eljuthas-
sunk, mely a világapostol szerint Istennek szinelá-
tása, vele boldog egyesülés, e végből megfelelő üdv-
eszközöket, természetfölötti igazságokat, sz. törvé-
nyeket, s mindezeknek hitben való elfogadására s 
betöltésére szükséges malasztajándékokat is kelle 
közlenie az emberiséggel. 

Mindezen hitágazatok s erkölcsi törvények össz-

lete s rendszere a sz. malaszttal egyetemben; ez a 
ker. religio, melynek eleven képviselője s istenileg 
felhatalmazott szerve s köz vetítője, a ker. egyház, 
mint ilyen lényegesen természetfölötti jeleggel bir. 
„Der reelste Factor in der Kirche ist das übernatür-
liche; der Kern ist übernatürlich, und nur Über 
diesen Kern hat sich die äussere Erscheinung der 
Kirche gebildet." (,Germania', Thissen beszéde.) 

E természetfölötti jelleggel ismét csak Krisz-
tus, mint igaz Isten díszíthette fel szeplőtlen jegye-
sét, melyet saját szivvéréből magának alkotott — 
az anyaszentegyházat ; azért ennek isteni eredete 
fényesebben ragyog a napnál. 

Hogy fönséges czéljától megfosztassák az em-
ber, a kaján ellenség azt hazudta neki: „Semmiké-
pen sem haltok meg halállal, hanem lesztek mint 
az Istenek,jót s gonoszt tudók" . . . büntetésül a pa-
radicsomból kiűzettek s önmagokra hagyatva az 
állatoknál is mélyebbre sülyedtek . . . 

Miután pedig Istennek Fia az elvesztett para-
dicsomot a kereszttel ismét megnyitotta az emberi-
ségnek, ugyanazon gonosz szellem azt hazudja: 
„Jézus nem igaz Isten, hanem egyszerű ember" ; kö-
vetkezésképen szeretet müve, a kereszténység már 
nem lesz isteni, hanem pusztán csak emberi mű 
egyszerű történeti fejlemény; s mivel minden em-
beri műnek csak természetes czéljai lehetnek, a ke-
reszténységnek is csak természetes czéljai vannak. 

Természetfölötti jellegéből, e sajátos lényegé-
ből kivetkőztetve, a kereszténység megszűnik ke-
reszténység lenni; helyét a tiszta ész- s természet-
elviség foglalja el; ez nem képes soká megvédeni 
az eredendő bün okozta romlás miatt felgerjedt ösz-
tönélet ellen a természetes igazságot, jogot s erköl-
csöt, nyilt istentagadásban, nihilismusban vész el 
mindenkoron. 

Korunk fötévelyeinek vázlata. 
Az emberi szellem, termékenysége daczára sem 

képes többé feltétlenül uj tévelyeket nemzeni. 
Mióta az első ember a hazugság atyjának hitt: 

semmiképen sem haltok meg halállal, hanem lesz-
tek mint az Istenek, jót s gonoszt tudók; (I. Móz. 
3, 4—5.) azóta minden tévely lényege s kiindulási 
pontja egy s ugyanaz: az isteni fölség trónvesztett-
nek hirdettetik, helyette az emberi természet istenit-
tetik ; szóval a Teremtő s teremtménye közti alap-
viszonyt felforgatja, tagadja a kevély emberi elme. 
E főtévelynek csak jelmeze változik, s chameleon-
alakjában különféle nevek alatt folytatja gyászos 
szerepét a világtörténelemben évezredeken keresztül. 
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Saját e lve ibő l közve t l enü l be lá t ja az ész mi-
szerint az ember m i n t t e r e m t m é n y Teremtő Urához 
b i zonyos v i s z o n y b a n van. Ez az ember, sze l l em te-
he t sége inek : észnek s akaratnak megfe l e lő l eg , Isten-
nek i smeretébő l és szerete téből szövődik ; tehát nem 
csak abban áll , h o g y az a l sóbbrendű igazságokat 
m e g i s m e r n i , — hanem h o g y egyszersmind azoknak 
v a l ó s á g o s lé ta lapját , a l e g f ő b b igazságot , minden 
töké lyek örök ideálját , a f e l t é t l en fö l ényt , minden 
lé tezőnek okfejét , ő s k é p é t s v é g c z é l j á t (causa effi-
ciens exe inplar i s et finalis) I s t ent i smerni , t i sz te ln i , 
szeretni köteles , s h o g y ezál ta l töké le tes b o l d o g le-
hessen az ember. 

Ezt követe l i az ész, hőn óhajt ja a sziv, ezt bi-
z o n y s á g o l j a a le lk ismeret , f önnen hirdet i az embe-
r i ség közérzülete (sens c o m m u n ) s u tánozhat lanul 
szépen fejezi ki a l á n g s z i v ü s z . Á g o s t o n : „Tehozzád 
a lkot tá l minket oh Is ten s n y u g t a l a n sz ivünk, m i g 
T e b e n n e d m e g nem n y u g s z i k ! " (Confess . 1. I. c. 
1. n. 1.) 

Az embernek l e g b e n s ő b b l é n y é b e n kiolthat la-
nu l gyökerező , összes s ze l l emtehe t sége i t s törekvé-
seit k ie lég í tő , s őket minden t eremtmények fö lé 
emelő s ég i d i c s f é n y n y e l övedző v i szonya Is tenhez 
— re l ig iónak neveztet ik . 

Ennek l é n y é t a h i t tudósok fe jede lme ekként 
fejezi k i : „ R e l i g i o t u l a j d o n k é p e n Istenhez va ló ren-
d e t j e l e n t ; u g y a n i s ő az, k ive l mint fogyatkozhat -
lan okföve l kezdet legesen összeköttetünk, kihez mint 
v é g c z é l h o z minden szabad t e v é k e n y s é g ü n k e t irá-
nyoznunk kell ." (Re l ig io proprie importât ordinem 
ad D e u m ; Ipse enim est, cui pr inc ipal i ter a l l igar i 
debemus , tanquam indefic ienti pr inc ip io ; ad quem 
et iam nostra e lect io ass idue dir ig i debet, s icut in 
u l t i m u m finem. S. Thom. II. 2. quaest . 81. art. 1.) 

(Folyt, köy.) Dr. Surányi János. 

Jézus gyermekkorának története. 
(Folytatás.) 

A szentgyermeknek bemutatását a templomban szerző, 
hasonlólag mint az előbbeni esetben, a zsidó vallási törvény-
nek a Messiás általi elismeréséből magyarázza, melynek ez, 
mint a választott nép polgára, alávetette magát. Azonban 
nem ennek feltüntetése volt az ok, mely az evangélistát arra 
birta, hogy ez eseménynek rajzát könyvébe felvegye, mint 
inkább az : mert ez alkalommal ismét olyas valami adta elő 
magát, mi a Messiás életének egyik „fénypontját" képezi : 
Simeon s Annának jövendölései. 

„Alighogy Mária s József beléptek a templom elő-
csarnokába, ezen terjedelmes helységbe, hol zsidók s nem 
zsidók, tiszták és tisztátalanok tarka tömegben hemzsegtek 
s hol a szent pár méltán senki által észre sem vettnek vél-

hette magát, midőn nem csekély meglepetésökre Simeon 
közeledik feléjök, s a szent gyermeket karjaira véve, hango-
san ,a pogányok világosságául s a zsidók dicsőségéül' ma-
gasztalja a z t . . . ." Hogy a szülők ezen ,csodálkozának', nem 
azt jelzi, hogy u j vagy hihetetlen volt az, mit Simeon mon-
dott, hanem M. és J . afelett csodálkoznak, hogy a rájok bi-
zott titok másokkal is közöltetett, miről két, ily tekintélyes 
tanú bizonyságot teszen. 

11) A keleti bölcsek érkezése azon szempontból szo-
kott kissé nehezebb kérdést képezni a szentírási magyará-
zatokban, hogy annak az evangeliumi chronologiába való 
beillesztése iránt a vélemények meglehetősen szétágaznak. 
Szerző következőleg rendezi el az eseményeket. A templom-
bani bemutatás után a szent család ismét Bethlehembe tér 
vissza és ideiglenesen letelepedik ott. Sőt ugyanezt teszi 
Egyptomból hazatérte után is s csak későbben; „midőn nem 
csekély meglepetésére arról értesíttetnék, hogy a közeli Je -
ruzsálemben Arkelaus uralkodik", Galilea részeire tért el, 
mi utóbbira nézve legyen szabad megjegyeznünk, hogy 
Máté ide vonatkozó elbeszélése (II, 22) e feltevésnek nem 
igen kedvez, mely különben sem szükséges arra, hogy a 
mágusok jöttét kellőleg tudjuk a történtek sorában elhe-
lyezni, ha szerzővel elfogadjuk is, hogy azok a templom-
beli bemutatás után, de mindenesetre az Egyptomba való 
futás előtt érkeztek. 

A mágusok sz. szerint Perzsiából vagy Babylonból ér-
keztek, tudós jámbor férfiak ; hogy sem próféta, sem angyal 
nem küldetett hozzájok, hanem csillag által adatott tudtukra 
a Messiás-nak születése, azt szerző onnan magyarázza, hogy 
a közvetlen kinyilatkoztatások Izraelre szorítkoztak. De ebből 
azt is megértjük, hogy e mágusok szivében a messiási re-
mény éber és élénk volt, hogy a hajdanta maga a zsidó nép 
által, fogságában, hirdetett hit egy jövendőbeli, Izraelből 
származandó Messiásban nem veszett ki a jámborok elméi-
és sziveiből; mert különben e jelt sem értették volna meg, 
ha mindjárt tagadhatatlan, hogy épen a csillagnak jelül való 
választása nem történt minden vonatkozás nélkül arra, hogy 
a csillagászat a három keleti bölcs hazájában már ősi idők-
től fogva nagy virágzásban állott s számos jövendelésben, 
többi közt Bileaméban is a csillag képezi a Messias jelképét. 

Magát a csillagot illetőleg a legtekintélyesebb egyház-
atyák azt tartották, hogy az rendkívüli, különösen e czél-
ból keletkezett tünemény volt, mely a mágusok vizsgáló 
szemét nem csak szokatlan fénye, hanem az égboltozaton való 
mikénti elhelyezése által is meglepte s akként, a természet-
fölöttileg őket felvilágosító malasztnak közvetítése mellett 
arról győzé meg őket, hogy a zsidók várva várt királya s 
Messiása végre született. Tekintettel az evangélistának el-
beszélésére „természetes csillagzat"-ról szó sem is lehet. A 
mágusok e csillagot csak otthon, hazájokban lát ták ; mert 
azt mondják: „Lát tuk csillagát napkeleten", miképen bizo-
nyára nem fejezik valaki magokat, ha a csillag egész J e ru -
zsálem városáig elvezette volna őket, valamint későbben 
nem örülhettek volna oly kedvesen meglepetve, midőn Je -
ruzsálemet elhagyva, a csillagot ismét magok előtt látják, 
mely aztán egészen Bethlehemig elvezette őket, „mignem 
oda eljutván, megállapodék a hely fölött, hol a gyermek 
vala." Mindezt több bolygónak, rendkivüli fényes s ritka, 
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körülbelül csak nyolczszáz esztendőbon megujuló .együtt-
állása', találkozása, conjunctiója által, természetes módon 
magyarázni, lehetetlen ; mert bár a legrendkivülibb, legfé-
nyesebb conjunctio sem oly csudás dolog, hogy annak épen 
a Messiásnak születését kellett volna jelentenie. Ezelőtt és 
ezután is voltak olyan conjunctiók, anélkül hogy bárkinek 
a világon eszébe ju to t t volna, azoknak oly jelentőségét tulaj-
donítani, mint e mágusok tevék és — mi a legcsudálatosb — 
,véletlenül' helyesen tevék. Vallási dolgokban gyakran igy 
járnak a ,felvilágosodottak', hogy midőn az egyik csudát 
tagadják, mást kénytelenek feltételezni. 

A mágusok aranyat, tömjént s mirrhát ajánlanak fel. 
Izrael népe közt tömjént csak Istennek volt szabad felaján-
lani; a mágusok cselekedete tehát, e szempontból tekintve, 
hódolatot jelent a gyermek mint Isten iránt s ekként az 
arany- s a mirrhának is mélyebb jelentőséget kölcsönöz. Az 
arany, mint legnemesebb érez, egy királyhoz méltó ajándék ; 
a mirrha keserű, s keserű volt azon önmegaláztatás is, me-
lyet e király önkényt felvállalt. De a mirrha jóillatu is, 
ilyen volt az isteni gyermeknek földi pályája is ; jótetteinek 
kedves illata szüntelenül emelkedett az ég felé mindhalá-
láig, mely halál után azonban nem következett a testnek 
megsemmisülése, mit szintén a rothadástól megóvó mirrha 
jelképezett. Váljon a mágusok ismerték-e adományaik eme 
jelentőségét? Bizonyára; mert ha csak is földi királyt lát-
tak volna az újonnan született gyermekben ; mi birhatta 
volna őket arra, hogy annak hódoljanak ? . . . (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , márczius 13. A , S y l l a b u s ' s z e l l e m e . A 

liberális távirda a szabadelvű világ nem csekély örömére 
meghozta a hirt, hogy a római bibornokok minden előké-
születet megtettek a jövő conclavera. Nem háborgat juk örö-
müket, úgyis minden józan itélő tehetséggel megáldott 
ember tudja azt, hogy az egész távirdai tudósitás nem más, 
mint csak pium desiderium. A liberális világ t.i. miután már 
bibornokokat, püspököket, kisebbrendü papokat bezárt , , le-
te t t ' és igy a mennyire tőle kitelhetett, az egyházban za-
vart előidézni törekedett, ujabb látványt akar a világnak 
készíteni a pápa választása alkalmával, s minthogy a pápa 
az ő kedvükért meg nem hal, legalább a közel halál hírét 
terjesztik, hogy a ,testvérek'-nek legyen mivel magukat vi-
gasztalniok, addig is, mig a schismát az egyházban, mint ők 
hiszik, a pápa halála után véghez vihetik. 

A távirdai hír által felkeltett öröm mellet azonban 
más dolgok is foglalnak helyet. Nem is lehet máskép. H a a 
pápa meghal, utána másnak kell következni, legalább mos-
tanában nem olvastuk, hogy I X . Pius befejezi a pápák so-
rozatát , s ha már a liberális sajtó nem teheti meg, hogy a 
pápa csakugyan meghaljon, legalább megteszi azt, hogy 
előirja, minőnek kell majd annak az újonnan választandó pá-
pának lenni, hogy — az ő tetszését megnyerje, s ha az-
után a megválasztott pápa legalább is inthronisatiója alkal-
mával ki nem jelenti, hogy jövőre bibornokká és igy saját 
legbensőbb tanácsosává csakis olyanokat választ, nem csak, 
hanem azoknak tanácsát okvetlenül is követendi, kik vala-
mely liberális lap mellett ujdondászi méltóságban legalább 

is egy évet töltöttek és feladatuknak, mit a főszerkesztőnek 
bizonyítani kell, megfeleltek, akkor kész a — scandal um. 

De nem, egészen ennyire még nem mentek ez ismeretes 
szerény uri emberek, óhajtásuk ma még csak odáig terjed, 
hogy a leendő pápa legalább a Syllabus szellemétől térjen el, 
mint ezt egyik hazai liberális lapunk is legközelebb kife-
jezte. Nem tudjuk, váljon az illető lap megfontolta-e, hogy 
mit kér, de annyit tudunk, hogy a liberális óhajnak e sze-
rény kérelemmel nehezen felel meg, és mi magunk is nem 
győzzük eléggé csudálni, hogy ha már a Syllabus szellemé-
vel való szakítást, követel, hogy egy lélekzet alatt azt is nem 
követeli, hogy ugy a vaticáni, mint az előtte tartott zsina-
tok határozatait is eltörölje és a Syllabussal homlokegye-
nest ellenkező elveket hirdessen, a fáradság egyre ment 
volna, a szellem pedig, mely a ,Syllabus szellemétől' fél, az 
említett követelésekkel nagyon is összeférne. 

Eltekintve azonban a még jövőben könnyen felme-
rülhető követelésektől, bátran mondhatjuk, hogy azok, kik 
azt követelik, hogy a jövendő pápa a .Syllabus szellemétől' 
eltérjen, maguk sein tudják, mit követelnek. A kik ily kö-
veteléssel fellépnek, :egnagyobbrészt vagy soha sem látták 
a Syllabust, csak hírből és pedig milyenből ? ismerik azt, 
vagy látva soha sem olvasták, ami az előbbi esettel egyre 
megy, vagy lia olvasták, soha sem fontolták meg, hogy az 
mit tartalmaz, hogy mily következményei lennének annak, 
ha attól a pápa eltérne. Ha a Syllabust röviden jellemezni 
akarjuk, az nem más, mint a társadalmi alapelvek codexe, 
azon elveké, melyek nélkül társadalom tisztességes módon 
fenn nem állhat, annál kevésbé lehet pedig azon elvek nél-
kül keresztény társadalomról még csak álmodni is. A Syl-
labus ugyan, ugy mint az összegezve van, uj, egész össze-
gében pontozva csak I X . Pius által adatott ki, hogy az uj 
kor tévelyei ellenében azoknak, kik nem akarnak része-
sei lenni a társadalmat felforgató elveknek, legyen egy biz-
tos iránytűjük, melyhez tetteiket alkalmazzák, de a tan, a 
forrás, a szellem honnan azok származtak, oly régi mint a 
a keresztény vallás, miből az a természetes következtetés, 
hogy a Syllabus szelleme csak azoknak nem tetszik, csak 
azok előtt tűnik fel rémnek, kiknek maga a kereszténység 
sem kell. 

Nagyon tévednek azonban, kik azt hiszik, hogy a 
,Syllabus' tételeit csak Róma, csak a katholicismus vall ja; 
alkalmazzák azokat ma még liberális államférfiak is egy rész-
ben, mivel önkénytelenül is bevallják, hogy azok a tételek, 
melyek ott kárhoztatva vannak, a társadalomra nézve való-
ban veszélyt tartalmaznak ; alkalmazzák, mert belátják, hogy 
azok nélkül kormányozni absolute lehetetlen lenne. A meny-
nyiben a ,Syllabus' által kárhoztatott tételek életben léptet-
tetnek, annyiban tágulnak fokról fokra a társadalmat össze-
tartó kapcsok, s ha valaha a .Syllabus szelleme' egészen csak-
ugyan feladatnék, a társadalom abban a pillanatban feloszol-
nék és lenne egy embertömeggé, hol többé semmi rend, semmi 
biztonság nem léteznék. Hanem, ma már az ugy van, hogy 
a liberális világ kész a legrendezettebb államokat is a leg-
nagyobb catastropháknak kitenni, csak hogy valamiképen 
a Róma által hirdetett elveket el ne fogadja, nem kell neki 
a ,Syllabus szelleme' ; mert gyűlöli a kereszténységet ós be 
kell ismerni, hogy nagy hatalmánál fogva a Syllabus szelle-
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métől ugy az állami kormányzatban, mint a sajtó ós törvény-
hozás termeiben eltért, de legyen hatalma bármily nagy, 
azt elérni soha sem fogja, hogy bármely pápa is a Syllabus 
szellemétől valaha eltérjen. & 

Pest, márczius 12. A b ü n t e t ő c o d e x u l t r a -
in on t á n §-a. Mégis csak érdekes korban élünk mi, ha 
ugyan érdekesnek lehet nevezni, hogy napról napra ujabb 
következetlenségbe esik a liberalismus. Szidja az egyházat, 
üldözi a mennyire csak képes, küzd elvei és tanitmánya 
ellen, és mégis, akár hányszor megtörténik, hogy törvényei-
vel szentesíti azt, amit elvetett és szidott, mert talán azért 
szidta, hogy igy a kurta eszű liberálisok nem fogják észre-
venni a csínyt, hogy ime bizony ott vagyunk a ,sötét' kö-
zépkor kellő közepén. 

Ha sajnáljuk is e következetlenséget, de másrészt any-
nyiban örvendünk neki, mert végre is kitűnik, hogy azok az 
ultramontánok nem egészen oly inhumánus emberek, mint 
lenni napjainkban állíttatnak. Mennyit nem irtak p. o. az 
egyház ellen azért, mert szigorú büntetés alá vetette a pár-
baj vivókat.Inhumanusnak nevezték azért, hogy megtagadta 
az egyházi eltemetést mind az öngyilkosoktól, mind a pár-
viadalban elesettektől, már-már azt hitte volna az ember, 
hogy az országgyűlés büntetés terhe alatt fogja kötelezni a 
papságot, hogy a párbajvivókat minél fényesebb szertartás-
sal temesse el, ami őszintén megvallva, a liberális rendszerbe 
legjobban beillett volna. 

De ime mi történik a liberalismus következetlensége 
folytán. Ahelyett, hogy a büntető codex, mint igazán libe-
rális codex, nem csak szabadnak nyilvánitaná, hanem buz-
dítaná is a becsületében sértettet párbajra, a bizottság felfo-
gása szerint inkább polgári bűntettnek tekinti, mely súlyos 
büntetésre érdemes. Mikor mi a bizottság megállapodásait 
olvastuk, nem akartunk saját szemeinknek hinni, első elol-
vasás után azt véltük, hogy mi tévedünk, hogy nem valami 
liberális bizottság határozatát, hanem inkább valami ultra-
montán erkölcstan §-át olvassuk, de ismételt olvasás meg-
győzött bennünket, hogy itt a magyar országgyűlés által 
kiküldött bizottságról van szó, melynek feladata a büntető 
codexet átvizsgálni. A kihivók, a kihivottak, a segédek, a 
kik buzdítanak stb. a bűntény nagyságához képest, három 
hónaptól ötévig terjedő és államfogságban töltendő bünte-
téssel büntettetni határoztattak, ami nagyban hasonlit az 
egyház megállapodásaihoz a párbajban résztvevőkre nézve, 
csakhogy természetesen az egyházi büntetések egyházi 
természetűek. 

Mi csak örömünket fejezzük ki a bizottság bátorsága 
felett, hogy túltette magát a liberális velleitásokon, hogy 
határozataival valószínűleg népszerűségét is koczkáztatta, 
mert az mai napság könnyen megtörténhetik, hogy fejéhez 
vágnak egynehány phrasist a középkor sötétségéről, ultra-
montanismusról stb. Nekünk, midőn tökéletes megegyezé-
sünket fejezzük ki a liberalismus határozataival, csak azon 
óhajtásunk volna: bárcsak minél előbb életbe léptetnék a 
párbajra vonatkozó e §-t, mert ha elismerjük is, hogy rend-
szeres büntető codexre egyáltalában szükségünk van, de a 
kiáltó szükség főleg a párbajokra vonatkozik, melyek mint 
épen legközelebb is tapasztalhattuk, napi renden vannak. 
Ezen esztelen, minden józan emberi Ítélet által elitélt mód-

j á t a becsület helyreállításának, vagy igazságszolgáltatásnak 
valóban ideje lenne a társadalomból kiküszöbölni, mert ta-
pasztalat szerint, a becsületében megsértett még testében is 
megsértetik. De léptettessék életbe bármikor is a bizottság 
javaslata mint törvény, a törvény őreinek szigorú köteles-
sége lesz a felett őrködni, hogy a törvény írott malaszt ne 
maradjon, hanem szigorúan végrehajtassák minden szeméiv-
válogatás nélkül ; ha erről megfognak győződni azok, kik 
szeretik mások élete ellen intézett merényletekkel ügyessé-
güket fitogtatni, azt hiszszük, hogy minden kedvük el fog 
menni a párbajvivástól, mert mégis csak jobb szabadon 
járni, mint ötévig az állami fogságban ülni. [ j 

Kassa. F e l e l e t C s i s k ó u r i l y e z i m ü c z i k -
k é r e : „ Ü d v ö s - e a , s z ü r k e n ó n é k ' - n e k b e t e l e -
p í t é s e a h e l y b e l i k ö z k ó r h á z b a ? " (Folyt.) „In 
den Krankenhäusern haben die Schwestern die Vorschrift, 
wie die Arzneien gereicht und wie die Diät und Lebens-
ordnung gehalten und beobachtet werden soll, von den 
Aerzten des Hauses zu empfangen und lediglich sie zu be-
folgen." — Tehát a beteg kezelésére nézve tartoznak a né-
nék mindenben a házi orvos rendeletei szerint eljárni. 

„Die Schwestern sind gehalten sich nach den Bestim-
mungen zu richten, tvelche für das innere Begime und die Po -
lizei der Anstalt beschlossen sind." — Tehát az irgalmas 
nővérek tartoznak magukat azon szabványokhoz tartani, 
melyek valamely kórházban (vagy más intézetben, mely 
nekik átadatott) előirvák és ezen szabványoktól alapsza-
bályaik szerint eltérniök nem szabad. Mivel pedig a kassai 
kórház belső kormányzati szabványaiban ez is ál l : „hogy 
amilyen felekezethez tartozik valamely beteg, ha az lelki 
vigasztalást kiván, saját felekezeti papját (tehát izraelitá-
hoz rabbit, ágostai evangélikushoz Cs. urat, a circa 1200 
katholikus beteghez kath. papot) kell hívni ; de azt sem 
szabad felerQszakolni senkire, hanem csak akkor hivatni, ha 
a beteg kivánja;" — tehát Cs. urnák sem kell félni, hogy 
nem fog meghivatni ; persze, ez r i tkán fog történni, azon 
egyszerű oknál fogva, mert ágostai evang. beteg ott egész 
éven át igen kevés előfordul. És Cs. ur mégis oly rettene-
tesen fél. Én, habár nincs is szerencsém lelkészkedni, mégis 
néha megfordulok a kórházban, pedig nem térítési czélok-
ból ; nagy szerencsémnek tartanám, ha Cs. ur kegyes volna 
velem egyszer oda elmenni s akkor a házi elöljárók enge-
delmével meglátogatnék a betegeket s megkérdeznők őket, 
hogy melyik ápolás kedvezőbb rájok nézve: a szürke nővé-
reké-e, vagy pedig az a másik? 

Az irgalmas szürke nénék szabályszerinti főfeladata 
tehát a betegápolás és korántsem holmi leleplezett czélok, mint 
Cs. ur vélekedni méltóztatik. 

És mikép ápolják a betegeket ! Ennek megítélésére 
sem Cs. ur, sem én nem vagyunk illetékesek, hanem csak az 
orvos urak és a betegek magok. Méltóztassék tehát erről az 
orvos urakat kérdezni. Én itt csak a következőt emlitem 
meg. A helybeli orvos urak közt talán egyetlenegy sincsen, 
aki nem helyeselné azt, hogy az irgalmas nénék meghivat-
tak a kórházi betegek ápolására. Legközelebb egy betegen 
amputatio vitetett végbe, a helybeli katonai két orvos, E . 
és K. urak által. Midőn az orvos urak a kórházban megpil-
lanták az irgalmas nővéreket, azt mondták : „Gott sei Dank ! 
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jetzt wird die Pflege besser werden auch in diesem Hause 
da". E nyilatkozatról kezeskedem, mert egészen illetékes 
úrtól, aki ott jelen volt hallottam. Tessék megkérdezni az 
orvos urakat. Azonban halljunk más tanúbizonyságokat, 
melyeket itt nem valami „regények", hanem egészen authen-
tikus források után közlök. F. I . Buss badeni udvari taná-
csos és egyetemi tanár kiadott egy nagyobb művet az irgal-
mas nővérekről ; e mű előttem fekszik, ebből fogok itt né-
melyeket idézni. 

a) „Jelentés a mareville-i tébolydáról. Az állapotok 
ezen intézetekben oly siralmasak valának, (t. i. közönséges 
ápolók gondozása alatt), hogy a kormány kénytelen volt az 
irgalmas nővérek szolgálatát igénybe venni, és ezek át is 
vették a házat, melyben hét département elmebetegei men-
helyet találnak. Midőn a nővérek a házat átvették, egyrésze 
tűzvész által romba volt döntve ; majdnem az egész bútor-
zat, ablakok, ajtók, sőt a padolat egy része is hiányzott ; há-
romszáz elmebeteg kellő ápoláshiány és rosz bánásmód kö-
vetkeztében vadállatokhoz hasonló állapotba jutot t . Azok 
tisztátalanul, homályos rekeszekben, nyakig érő rothadt 
szalmában, rongyokban vagy meztelenül fetrengtek oly bor-
zasztó állapotban, hogy a férfiakat a nőktől alig lehetett 
megkülönböztetni. E szerencsétleneken a férgek sebeket 
okoztak ; mások rothadásba átmenő sebeket ejtettek magu-
kon; soknak közülök elfagytak lábaik; éhes patkány annyi 
volt a házban, hogy a hullákat is megcsonkították. A nővé-
rek átvették e borzadalmas tanyát s kitartó munkájok által 
rendet hoztak be e pusztaságba; veszélyek közt önfeláldo-
zással, folytonos őrködéssel és gonddal végre is sikerült el-
távolitaniok az iszonyú nyomort, ők rendeztek és szereztek 
mindent, ami szükséges volt. Ills most, néhány év után, aki 
e házat meglátogatja, láthat benne 450—500 mindkétnemü 
elmebeteget 18 nővér által gondozva, ápolva, tisztán tartva, 
ugy, hogy a betegek ott mind ama kényelemben és, lehetne 
mondani, jólétben részesülnek, mely állapotukkal megfér. 
100,000 frankot fordítottak a nővérek a ház külső és belső 
kijavítására és a szükségesek beszerzésére, s mindazt a 60 
centimét meg nem haladó tápdijból és 10 centime építkezési 
pótlékból, melyet a betegekért fejenkint kaptak." 

b) A münsteri szegény-bizottság (Armen-Commis-
sión) egyik évi zárjelentésében a Clemens-Hospitalra vonat-
kozólag többi közt azt mondja : „Az irgalmas nővérek f á -
radhatatlan és gondos ápolása sok hálanyilatkozatra adott 
alkalmat az ápoltak részéről ; mi pedig kiemelendőnek tart-
juk még a nővérek takarékos gazdálkodását, melyért elis-
merésünket ki is fejeztük. Csak ezen takarékosságnak kö-
szönhetjük azt, hogy 15,434 ápolási nap, beleszámitva a 
gyógyszex-eket is csak 3438 tallér 28 ezüst garasba került," 

„A Clemens-Hospitalba ujabb időben oly számos be-
teg jelentkezik, hogy sokaktól az óhajtot t fölvételt meg kel-
lett tagadnunk, mivel ezen intézet pénzereje naponkint á t -
lag csak 40 heteg táplálását megengedi". (Folyt, köv.) 

Ecuador. A l i b e r a l i s m u s g a z d á l k o d á s a . 
Bár a közvetlen szomszédságunkban fejlődő események a t , 
olvasó figyelmét nagy mérvben igénybe veszik, talán még 
sem lesz érdektelen Garcia Moreno szerencsétlen hazájára 
is egy pillantást vetni. A kis Ecuador nem rég még ugy állt 
előttünk, mint a katholikus állam eszményképe; katholikus 

szellemű volt alkotmánya, katholikus a nép érzelme, Grar-
cia Moreno, a köztársaság elnöke, nem csak névleg volt ka-
tholikus, hanem meggyőződésből s e meggyőződése nyilvá-
nult tetteiben is. Életével fizette meg ezen meggyőződését. 
Lássuk már most a liberális honboldogitók, hogy gazdál-
kodnak Ecuadorban. 

Két levél fekszik előttem Quito tőszomszédságából, 
Pifoból ; az első m. é. decz. 28-káról, a második f. é. január 
1-ről van keltezve. Bevezetésül csak néhány szót. Garcia 
Moreno meggyilkoltatása után Borrero jutot t az elnöki 
székre. Veintemilla tábornok Guayaquilben lázadást tá-
masztott az elnök ellen s társaival, Urbina es Carboval meg-
lehetősen nagy sereget inditott ellene. S most beszéljen 
maga a levél ivója, egy jézustársasági atya, P. Mont i : 

„(Pifo, 1876. decz. 28.) Három hónap mult el a láza-
dás kitörése óta anélkül, hogy a két hadsereg valami ütkö-
zetet vivott volna. Yégre decz. 15-én Veintemilla és Urbina 
három különböző helyen támadták meg a kormány sere-
geit, s mind három helyen ők nyerték meg az ütközetet. 
Veintemilla decz. 16-án vonult be Quitoba éjfél után három 
órakor. Ma kellett volna megérkeznie Urbinának a sereg jó 
részével. — Borrero ur, mihelyt seregeinek vereségéről ér-
tesült, azonnal lemondott elnöki tisztéről s menedéket kere-
sett az uj-granadai konsul házában. De ott nincsen bizton-
ságban ; mert a konsul az uj-granadai liberális párt embere, 
mely jelenleg a katholikusok által leveretett. Uj -Granadá-
ban a katholikusok több véres csata után az egész vonalon 
győztek s a legújabb tudósítások szerint Bogota főváros 
felé nyomulnak elő, mely egyedül nincs még elfoglalva." 

„Deczember 26-kán látogatta meg a házfőnök Vein-
temilla tábornokot. Veintemilla a legnagyobb udvariasság-
gal fogadta őt ; biztosította, hogy irántunk barátságos ér-
zülettel viseltetik s már meg is egyezett Urbinával — ki 
elnök korában barbár módon űzte el egykor rendtársainkat, 
hogy minket békében hagynak. Különben nem valószínű, 
hogy ő lesz elnökké, de ha azzá lenne is, irántunk nyilvání-
tott jóakaratát alig követhetné. Uj-Granadában Pasto mel-
lett ajánlottak fel nekünk egy szép terjedelmes házat és 
földbirtokot ; reméljük, hogy ott fogunk menhelyet találni, 
ha a menekülés órája üt, a mely már valószínűleg nin-
csen távol." 

„Quitóban össze akarják hívni a nemzetgyűlést (la Con-
venzione), hogy a köztársaságnak uj „igazán liberális elve-
ken alapuló" alkotmányt adjon ; mert a revolutio azon 
kezdte, hogy Garcia Moreno alkotmányát megsemmisítse. 
A nemzetgyűlésben fogják megválasztani az uj elnököt is ; 
csakhogy már most is pártokra szakadtak a tagok ; sokan 
Urbina mellett nyilatkoznak." 

Guayaquilben a fölkelők azt ígérik, miszerint a rege-
neratio nagy munkáját avval fogják megkezdeni, hogy az 
országot megtisztítják a barátoktól és apáczáktól; hogy 
pedig ez a pestis más helyre ne vegye magát, azt hiszik, leg-
egyszerűbb lesz valamennyit megölni." — A második levél-
ből csak néhány sort idézek : 

„(Pifo, jan. 1. 1877.) Veintemilla és társai Quitoban 
vannak, csak Urbina nem jöt t mindeddig a fővárosba. A 
fölkelés mind a három vezére szeretné az elnöki széket el-
foglalni, s ennek polgárháború lesz a következménye. Urbina 
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már is meghasonlott Veintemillával s azért vonult vissza 
Guayaquilbe, hogy lázadást támaszszon Veintemilla ellen; 
ez utóbbi is igy buktatta meg Borrerót. Veintemilla újra 
fegyver alá szólitja a veteran seregeket, kiket csak imént 
bocsátott szabadságra. Sok jel arra mutat, hogy Veinte-
milla „conservator"-nak akarja magát kikiáltatni ; megígérte 
a jóérzelmüeknek, hogy Garcia Moreno halálát meg fogja 
bőszülni. De a békés polgárok félnek és menekülnek. Bor-
rero is akart menekülni, midó'n látta, hogy az uj-granadai 
consul házában nincsen biztonságban, de Veintemilla elfo-
gatta őt s fogságra vetette." 

„A tagadás szelleme rontani tud, de soha sem képes 
épiteni. Szegény Ecuadorra nézve is ütött a megpróbálta-
tás órá ja ; de nem fogja elfelejteni népe azon szavakat, me-
lyeket halálos sebeiből vérző elnöke a gyilkosnak fülébe 
kiá l tot t : „Az Isten nem hal meg!" Ii. A. 

Missiói tudósítások. Uj-Kaleclonia. (Folyt.) A vi-
har közelgett. Egy franczia társulat nem sokára Douarre 
püspöknek elutazása után csekélyterjedelmü kereskedelmi 
telepet alapított Baladban, melynek készletei a kanakok 
kapzsiságát mintegy kihivák s a nyilt harcznak kitörését 
még csak sietették. Némi halasztást okozott egy angol ha-
jónak érkezése, mely msgr. Collomb, a Salomon-szigetek-
nek ap. lielynökét s Vergunt atyát hozta, kik itt további 
alkalmatosságot keresni, illetőleg várni szándékoztak ; de 
alig, hogy julius 17-én az angol hajó elvitorlázott, máris 
két hű keresztény jelenté az atyáknak, hogy a pogányok 
következő napon szándékoznak a baiaói házat megtámadni. 

Baiaóban akkor a következő európaiak tartózkodtak : 
msgr. Collomb, Grange atya, Balázs és Bernát laicus test-
vérek, dr. Beaudry, franczia tengerészeti orvos, ki tudomá-
nyos kutatások végett tartózkodott a hitküldéreknél, végre 
a ,Seine'-nek két, kapitányok engedelmével itt maradt ma-
tróza. A missio többi személyzete Puebóban volt, Rougey-
ron atyánál. A katastrophát Grange atya irta le ; idevonat-
kozó leveléből a következő helyet idézzük. 

„Julius 18-án az első főnök azt üzente nekünk, misze-
rint emberei készek az utóbbi időkben ellopott tárgyakat 
visszaadni s velünk kibékülni. Ajánlatát örömmel fogadtuk, 
mire ebéd után két főnök jött, két gyermekkel, kik ter je-
delmes batyukat czipeltek hátukon ; mert kanakjaink az 
utóbbi időkben igen sokat loptak volt. A főnökök egyike 
bunkót, másika lándzsát tar tot t kezében. Alig, hogy velem, 
amúgy pro forma, néhány perczig alkudoztak, midőn adott 
jelre bunkókkal, baltákkal s lándzsákkal felfegyverzett 
tömeg rohant ránk. Nekem sikerült egy bunkóütés elől sze-
rencsésen kitérnem, Balázs testvér azonban lándzsa által ha-
lálos sebet kapott. A házba visszamenekülnünk, s a haldokló 
testvért is biztosságba helyeznünk csak ugy sikerült, hogy 
egy, a doctor által elsütött vaklövés a vadakat szétűzte, kik 
szélylyel futva, távozás közben még fából épült kápolnán-
kat felgyújtották." 

„Másnapra közös nagy támadást terveztek. A parton 
néhány csolnak volt kikötve, melyeket a ,Seine' kapitánya 
hagyott hátra számunkra, ezeket korán reggel elégették. 
Minthogy e nap könnyen éltünk utolsó napja lehetett, gyó-
nás s áldozás által készültünk a halálra, Collomb püspök 
pedig a még hátralevő szent ostyákat vevé. Délutáni 2 óra-

kor jöt tek a vadak, iszonyú orditozás közt vevék körül házun-
kat s annak földszinti részét gyúj to t ták fel. A tűz elől házi 
kápolnánkba vonultunk vissza, még a halálos sebben kinlódó 
Balázs testvér is. E borzasztó pillanatban eszünkbe ju to t t : 
hátha életünket talán azáltal sikerül megmentenünk, ha a 
vadaknak alkalmat adunk, éléskamránkat kiüriteniök. Ki-
dobtuk nekik a kulcsot s mig ők oda berohantak, mi a me-
nekvést kisértettük meg. Én először léptem ki a házból, egy 
Undo nevü főnök azonban utamat állotta ; mig vele alku-
doztam, addig Collomb püspöknek, az orvosnak, Bernát 
testvérnek s a két matróznak sikerült elillaniok, Balázs test-
vért, a ki sebe miatt nem tudott eléggé gyorsan menekülni, 
a vadak megölték. Nem sokkal későbben a zavarban én is 
találtam alkalmat elosonni." 

„Utunkat Puebo felé vettük, ámbár nem tudtuk, vál-
jon az ottani telepet nem érte-e hasonló sors. Ebbeli aggá-
lyainkat csakhamar két benszülött oda való keresztény osz-
latta szét, kiket Rougeyron atya, megtámadtatásunk hirére 
Baiaóba küldött, hogy tudják meg, mi van a dologban. Ve-
zetésük, és a szónak teljes értelmében : támogatásuk mellett 
este 9 órakor értünk Puebóba, oly kimerülten, hogy alig 
birtunk lábunkon állani." (Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
= 0 Eminentiájánah legujabb adakozásai: az esz-

tergomi deáksegélyző egyletnek 1000 frt, a honvédtiszti ár-
váknak nyugdij alapjára 4000 f t ; a zürichi kath. templomra 
200 ftot, végül az esztergomi elaggot papok nyugdij alap-
jához, esztergomi érsekké történt praeconisatiójának tizedik 
évfordulója alkalmából 20000 ftot. 

— Meghívás. A Szent-István-Társulat 1877. márczius 
hó 22-én délelőtti 9% órakor, Budapesten, a központi pap-
növelde földszinti nagy termében tartandja X X I V . rendes 
közgyűlés (9 órakor szentmise az egyetemi templomban s 
utána közvetlenül a gyűlés megnyitása), melyre a társulat 
t. cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Budapest 1877% már-
czius 9. Az igazgató-választmány megbizásából. Ágoston 
Antal, t i tkár. 

— A székesfehérvári püspök ő mlga a folyó évre ismét 
három tételt s pedig a következőket tűzte ki feldolgozásra 
azok számára, kik a megyei statutumok szerint erre kö-
telesek : 

1. Proponantur principia circa restrictionem iurisdi-
ctionis, ratione peccatorum generatim, tum vero singillatim 
explicentur et exemplis illustrentur casus in Dioec. Albare-
galensi reservati. 

2. Scribatur sermo sacer de utilitate frequentioris 
communionis. 

3. Adornetur catechetica instructio de Deo Creatore 
Conservatore et Gubernatore omnium. 

— A kassai kath. tanitóképezdénél Krausz János káp-
talani helynök ur 1873. óta egy növendéknek évenként 42 
forintnyi ösztöndijat volt szives adományozni, ezenfelül 8 
növendéket teljes ellátásban részesit és legújabban 50 forint 
alapítványt tet t szegény növendékek segélyezésére ; továbbá 
Szabad Ferenez apátkanonok és kassai plébános, Szabó Jó-
zsef felszentelt püspök és Kaczvinszlcy Victor jászói praela-
tus urak emiitett képezde szegény növendékei segélyezésére 
hasonlókép külön-külön 50 ft. alapitványt szíveskedtek 
tenni. Ezen nagylelkű adományokért a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. miniszter a kegyes adományozóknak köszö-
netét nyilvánította, 

— E napokban egyik bécsi törvényszék előtt érdekes, 
vagy legalább mulatságos ,régészeti' per tárgyaltatott . E g y 
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Weininger nevü zsidó „Antiquitäten-Händler" többféle lo-
pással összekötött csalásról volt vádolva, melyek rendesen 
abban állottak, hogy egyegy előkelő birtokostól valamely 
eredeti régiséget kikölcsönözvén, azt utánozta, s a hamisít-
ványt adván vissza, az eredetit drága pénzen eladta, mely 
czélból Londonban különös ügynököt tartott. Legújabban 
Rothschild bárót szedte rá, egy ,régi' oltárral, melyet állí-
tólag Beckx, Jézus társasága generálisától vett, kivel e 
miatt Rómában, mindig éjnek idején huzamosb tárgyaláso-
kat folytatott ! ! Beckx atya a római törvényszék által ki-
hallgattatván bebizonyította, miszerint soha sem vala sze-
rencséje Weininger urat ismerni. De ezen romantikus voná-
son kivül, hogy az öreg Shylock a jezsuiták generálisává!, 
talán valami földalatti üregben, éjnek idején egy oltár ára 
felett alkuszik, más az, mi a pert érdekessé teszi: az öreg 
Weininger zsidó, Márk fia s egy másik, a dologba kevere-
dett ,Márk' szintén zsidók, a londoni ügynök, master Abra-
hams hasonlólag zsidó, a munkás, kire ráderittetett, hogy a 
nagy oltárt elkészítette, nem kevésbbé zsidó, Rothschild 
báró, a ki az oltárt megvette, per eminentiam zsidó, végre 
vádlottak három védője természetesen mindannyi zsidó, 
summa summarum kilencz zsidó, mint — keresztény régész, 
természetesen a magok módja szerint; csak az a baj, hogy 
a vandál érzületü bécsi törvényszék e szép tableaut. azzal 
csúfította fel, hogy az öreg Weiningert és a ,Márk'-okat 
többévi börtönbüntetésre Ítélte ! 

— A hannoveri törvényszék egy Gariteau nevü fran-
czia papot, ki tavai tudományos búvárlatok czéljából ott 
tartózkodott, s ezen idő alatt, mint hitelesen rábizonyitta-
tott, mindöszze 240 — csendes misét mondott, ezért 4800 
marknyi pénzbírságra, illetőleg egy évi fogságra itélte. Sze-
rencséjére a gonosztevő már hazautazott, ugy hogy elitél-
tetése csak in contumaciam történhetett meg. J ó lesz, ha a 
szünidők alatt netalán külföldre utazó paptanárok kissé vi-
gyáznak magokra ; mert megeshetik, hogy egypár mondott 
miséért megcsípik az embert s még a vacation tul is ott 
tar t ják a ,szabad' Poroszországban. 

— A ,papi visszaélések -ről szóló törvényjavaslat oly 
általános mozgalmat idézett elő Olaszországban, hogy most 
már a kormány is módot keres, amúgy észrevétlenül vissza-
vonhatni azt. E napokban a ministerialis ,Diritto' nagy fel-
tűnést okozott czikket hozott a törvényjavaslat ellen; a se-
natus pedig a tvjavaslat feletti tanácskozást mindaddig 
fogja ,halasztani' „mig az uj büntető tvkönyv feletti tárgya-
lások megindulnak," azaz ad calendas graecas. 

— Európa összes zsidósajtóját e hó elején az a fertel-
mes história jár ta be, hogy Capuában egy pap valamely 
gyermeket, mely kedvencz canarimadarát kieresztette, ezért 
felfeszitette, megnyúzta s Isten tudja még mit nem müveit 
vele. A hir a ,6riomale di Napoli'-bó 1 származott, mely 
most kénytelen beismerni, hogy „mystificáltatott", mi li-
berális jargon szerint annyit tesz, hogy hazudott ; sőt az 
yOsierv. Bom.' 52. száma, mely a ,Giornale' ebbeli czikkét 
hozza, e mellett Brandi Joachim, a capuai polgármesternek 
f. hó 3-áról kelt hivatalos nyilatkozatát is közli, mely szin-
tén beismeri, hogy az egész hirből egy szó sem igaz A ha-
zugság talán száz lapban talált helyet, a helyreigazítást bi-
zonyára egyik sem fogja hozni. Különben az egész história 
már ezelőtt öt évvel, mint az ,Oss.' megjegyzi, a bécsi , Volks-
blatt'-ban volt olvasható. 

— A belga ,szabadgondolkozók' nevében valami Ma-
germans felhivást intéz az országban lakó .összes nézettár-
sakhoz' miszerint a nagypénteken ,tüntetésül' rendezendő 
banketten részt vegyenek. Bizonyára szellemdus fegyver, a 
kolbász nagypénteken ; nem hiába, hogy a hirhedt Napoleon 
herczegnek találmánya. 

— Igen helyes s korszerű interpellatio tétetett nem 

régen az angol alsóházban Owen Lewis, irhoni tag által. A 
nevezett ugyanis azt kérdezte a kormánytól : van-e tudo-
mása arról, hogy a chelm-egyházmegyebeli Chulczyce fa-
luban a parasztok, miután az orosz kormány őket erőszako-
san a schismához ,téritette1 volna, titokban a katholikus 
istenitiszteletet folytatták, s hogy a kormány, midőn annak 
tudomására jött , a népet katonák által akarta a schismati-
cus templomba kényszeríteni, s midőn az ebből keletkezett 
összeütközésben számosan megölettek, a többieket Sibe-
riába vitette. Bourke alállamtitkár azt felelte, miszerint 
erről az esetről ugyan nincs tudomása az angol kormánynak ; 
de van másokról, ehhez hasonlókról . . . Talán mégis elérke-
zett valahára az idő, hogy a ,politika' megengedi Európá-
nak a szegény katholikus lengyelekről megemlékezni, ha 
mindjárt csak azért is, hogy a törökét megmentse. 

— Legujabbi nagy beszédében báró Schorlemer azt is 
hangsúlyozta, miszerint a culturharcznak' egyik demorali-
záló hatása abban áll, hogy a birák és egyéb hivatalnokok 
közt az u. n. „Streber"-ek (előre törekvők) faját létesítette s 
még folyvást ápolja. Mily nevetséges eszközök által ipar-
kodnak ezek a ,törekvők' néha felsőbb helyen figyelmet 
gerjeszteni saját becses személyök iránt, arra nézve egy po-
rosz-sziléziai kath. lap a következő mulatságos történetkét 
beszéli: Langenbrück helységének kath. plébániája ,május-
törvényileg' üres s nem találkozott 10 férfiú, ki kész lett 
volna ugyané ,törvények' értelmében uj, természetesen ,ál-
lamhű' plébánost választani. A helybeli polgármester, ex 
genere ,Streber', valószínűleg u j s eredeti módon akarta a 
magasabb regiókat arról meggyőzni, hogy minő buzgó ,cul-
turharczos' ő, s azért kellő méltánylásával azon befolyás-
nak, melyet civilizált népek közt a ,szép' nem az ,erős'-re 
gyakorol, valamelyik vasárnapon a helység összes asszonyait 
a korcsmában gyűjtötte össze, s ott majdnem ciceronianus 
ékesszólással szivökre kötötte : hassanak férjeikre, hogy azok 
végre valahára plébánost válaszszanak ! Szegény azonban 
nagyon csalódott számitásaiban ; inert az asszonyok, szám-
szerint 100-nál többen, háromnak kivételével, kijelentették, 
hogy ő nekik olyan plébános, aminőt a polgármester ur 
gondol, nem kell ; sőt, ha olyan bármiként s bárhonnan 
jönne, ők többé templomba sem mennének. „A tárgyalás 
alatt a Parlamentarismus formái lehetőleg megtartat tak" — 
jegyzi meg az emiitett lap. 

— Valóban mulattató a liberális sajtónak jajvesze-
kelése azon ,intolerantia' felett, melyet a franczia cultusmi-
nister állitólag az által tanúsított, hogy Loyson-Jáczint ur-
nák megtiltotta vallási előadásokat tartani s csak annyit 
engedett meg neki, hogy a párisi olasz színházban ,erkölcs-
tani' értekezéseket tartson. Ezzel ugyan a minister mindent 
engedett s semmit sem tiltott meg ; de ,intolerantia' dolgá-
ban még korántsem emelkedett Falk, a porosz cultusminis-
ternek magaslatára, ki az egész országban egyetlenegy igazi 
s becsületes szerzetesnek sem engedi meg, hogy akár vallási, 
akár erkölcstani előadásokat tartson. Ez persze nem ,intole-
rantia', hanem ,culturharcz' ! — Kiszámították, hogy az u. n. 
,ingyen-oktatás' Francziaországnak évenkinti 120 millió 
frankba kerülne, azaz ily összegű u j adót tenne szükségessé. 
Ennek következtében a közoktatásügyérnek az ingyenok-
tatás körüli buzgalma nagyon csökkent. Magyarországban 
is azt hitették el a néppel, hogy a közösiskolákat „az állam" 
épiti, természetesen oly pénzből, mely a holdból hull alá, hol 
még ép s virágzó hitelünk van. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Ft . Wiirtl Antal, buda-vizivárosi plébános : 1 db. ez. ftost 
4 db. '/4 f t 0 8 t 

és 9 db. ez. husz. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kereszténység természetfölötti jellege. 
(Folytatás.) 

A vallás tehát általános érteményben az em-
bernek a teremtés s gondviselés rendjében gyökerező alap-
s függőviszonyát Istenhez jelenti. 

A vallás fogalmához eszerint három főeszme 
szükséges. Isten, ember s a fentebb körülirt viszony. 

Tagadása vagy hamis értelmezése a vallás e 
hármas alkatelemének, ugyanannyi vallásellenes 
tévely. 

Minden vallásellenes tévelyek tehát három fő-
csoportba sorozhatók, amint t. i. 

I. Istenre, az önmagától való öröktökélyü Lényre, a 
mindenség alkotójára, kormányzójára s föntartójára ; 

II. Az emberre, mint véges, korlátolt, esetékes teremt-
ményre vonatkoznak ; vagy 

III. A mennyiben e két lény között eredetileg, ter-
mészetszerűleg, és tényleg fönálló, az isteni ismeretből és 
szeretetből szövődő viszonyt illetik. 

Az első osztályba tehát azon tévelyek tartoznak, 
melyek szerint nem létezik egy, igaz, személyes Is-
ten, a láthatlan s látható világ ura s teremtője 
(Atheismus) ; vagy nem létezik egyéb, mint az 
anyag (Materialismus) ; vagy nincs különbség Isten 
s a világ közt, hanem mindkettőnek állaga egy s 
ugyanaz, mely az emberben ébred öntudatra, t. i. 
az isteni lényeg •— ez minden, a teremtmények pe-
dig annak csak különféle jelenésmódjai (Pantheis-
mus); vagy Isten nem minden kül- s belszükségtől 
(nécessitas physica et ethica) ment, szabad elhatá-
rozással teremtette a világot, hanem azon szüksé-
gességgel, melylyel önmagát szereti. (Semipantheis-
mus, Fatalismus.) 

A második osztályba azon tévelyek tartoznak, 
melyek szerint a teremtmények, főleg az ember, 

Önmagából, egész természeténél fogva, vajmi hiá-
nyos s tökéletlen; az igaz ismeretére s a jó szere-
tetére physice elégtelen ; azért természetes lényé-
nek épségéhez, tökéletességéhez, a természetfölötti 
javak absolute szükségesek (Hyper-supra-naturalis-
mus) ; szerinte a tiszta természet állapota (status 
naturae purae) lehetetlen. Ezen alaptévely ismét 
három ágra szakad : az egyik szerint az emberi ter-
mészet az eredendő bün folytán lényegileg romlott 
meg, észvilága annyira elhomályosult, tettereje 
annyira zsibbadt, hogy még a természetes vallás-
hoz is feltétlenül szükséges az isteni kinyilatkozta-
tás (Protestantismus) ; a másik szerint az eredeti 
igazság és szentség fölülmúlja ugyan az ember ter-
mészetes tehetségeit, de nem igényeit s vágyait, 
minélfoga Istennek kellett őtet ama felsőbbrendű 
kegyadományokkal felruházni, hacsak szerencsétlen-
nek s nyomorultnak nem akarta hagyni az embert 
(Bajanismus, Jansenismus); a harmadik szerint min-
dennemű vallás-erkölcsi eszméink kizárólag az is-
teni kinyilatkoztatásból származnak, s aztán a nyelv 
s az ősi hagyomány utján terjednek. (Traditio-
nalismus.) 

A harmadik osztályba mindazon tévelyek sorol-
tatnak, melyek Isten s ember közt minden viszonyt 
egyszerűen tagadnak, olyannyira, hogy az Alkotó-
nak a teremtés után már semmi befolyása sincs az 
emberre, s ennek ily fensőbb befolyásra nincs is 
semmi szüksége. (Deismus.) 

E tévely ismét két ágra oszlik; az első szerint 
az ember teremtése után egészen magára van ha-
gyatva, pusztán csak természetéből folyó erők-, te-
hetségekkel s javakkal bir ; ezek neki elégségesek 
is minden tekintetben, saját czéljainak valósítására. 
Természetének törvényei szerint fejlődik s tökéle-
tesiti magát, a nélkül, hogy fensőbb igazságok s 
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javak léteznének számára, mint a melyek természe-
tes igényeinek és szükségleteinek kielégítésére ok-
vetlenül szükségesek ; hisz minden, mi az ember 
végczéljához bármimódon is tartozik, az a termé-
szeti rend mérve s korlátja szerint van befejezve: 
ez a természetelviség (Naturalismus.) 

E tévelytöl nem annyira lényegre, mint névre 
nézve különbözik a második, az úgynevezett észel-
viség (Rationalismus) ; ez kizárólag csak az észt 
tartja minden valláserkölcsi igazságok kútfejének 
s legfőbb itélöbirájának, melyeket az a teremtmé-
nyekből merit; s habár fensőbb igazságok létét 
megengedni látszik, ezeknek velünk való közölheté-
sét és szükségességét, egyszerűen tagadja, azt állít-
ván : minden vallásismeret s erkölcsiség, miáltal a 
szellem tökélyesbiil, nem egyéb, mint természetszerű 
fejlesztése a benne szunyadozó észtehetségeknek ; a 
hajdankori pelágiánusokkal abban egyezvén m eg, 
hogy az ember azon állapotban teremtetett, melyben 
most születik ; szellemtehetségei végczéljának való-
sítására tökéletesen elégségesek. 

E tévelyt, ha nem is egészben, legalább felé-
ben, honnét nevét is veszi, a Semirationalismus el-
fogadta ; szerinte a Krisztustól kinyilatkoztatott 
vallás lényegben nem különbözik a természeti val-
lástól ; s az általa szerzett üdveszközök csak arra 
valók, hogy az ember természetének igényeihez ará-
nyositott, vagyis természetes tökéletességre köny-
nyebben juthasson. (L. Syllabus 1. s 2., Schräder: 
De triplici ordine cap. II. n. 22.) 

Ámbár az általunk eddig felsorolt főtéve-
lyek mindnyájan a szlilőokra s végkövetkezményekre 
nézve összefüggnek s minthogy vallásellenesek — 
mely vallás tényleg természetfölötti — egyúttal 
közvetlenül, vagy legalább közvetve minden termé-
szetfölöttit tagadnak : mi ez alkalommal a keresz-
ténység természetfölötti jellegét vázolandók, csak 
a harmadosztályú tévelyeket, u. m. melyek korunk-
ban egyenesen gyökerében támadnak meg minden 
természetfölöttit, fogjuk rendszeresen tárgyalni s 
erőnkhez képest czáfolni ; anélkül, hogy az első és 
másodosztályú tévelyekkel szemben, melyek vagy 
minden, tehát a természetes vallást is egyszerűen 
tagadják, vagy kizárólag csak tei^mészetfölöttit en-
gednek meg vallás dolgában : az ész jogait védeni 
elmulasztanók ; jól tudván azt, hogy a vallás kiirt-
hatlanul bele van vésve az emberi természetbe, 
melynek tagadása esztelenség s biin ; valamint hogy 
a természetfölötti rend a természeti rendben leli 
inegingathatlan alapját. 

Korunknak minden természetfólöttit közvetle-
nül tagadó tévelyeit tehát e két főtévelyben u. m. 
a természet-s észelviségben (Naturalismus s Rationalis-
mus-ban) lehet összefoglalni ; ugyanis ezek tagadván 
Istennek minden befolyását az emberre, vagyis ter-
mészetes gondviselését is ; szükségszerűen, még pe-
dig annál inkább tagadni fogják a tényleg fenálló 
igaz viszonyt Isten s ember közt, a mely mint ké-
sőbb látandjuk, a szó legszorosb érteményében ter-
mészetfölötti; következésképen a természetfölötti 
kinyilatkoztatáson alapuló vallást gyökerestül irt-
ják ki s helyébe legfólebb a természet- vagy észval-
lást ültetik. 

E tévrendszerek elleni harczban álláspontun-
kat a következő három alapigazság jelöli meg: 

1. Véges, feltétes teremtmény önmagából s 
Alkotójától függetlenül — egy perczig sem létez-
hetik; ez csak az önmagától való feltétlen Lény-
nek, Istennek sajátja. 

2. Mivel az ember egész természeténél fogva 
feltétes, esetékes lény (ens contingens) következik, 
hogy az, valamint eredetére nézve a Teremtöt ; ugy 
további lételére s működésére nézve a fentartót s 
kormányzót, egy szóval az isteni Gondviselést szük-
ségli feltétlenül. (Lessius de perf. div. 1. XVI. c. 
4. n. 35.) 

3. Isten a végnélküli feltétlen Lét, a teremt-
mények mindenható s legbölcsebb Ura, az emberi 
lelket, mely az ő képére s hasonlatosságára van 
teremtve, tehát minden behatásainak alá van vetve, 
s természetes fogékonysággal bir (potentia obedien-
tiae) Istennek működéseit magába felvenni ; az em-
ber természetes tehetségeit s igényeit fölülhaladó 
javakkal is képes felékesíteni, hogy hozzá, az örök 
Jóhoz annál hasonlóbb lehessen; továbbá belátja 
az ész, miszerint Istennek, az önmagától Boldog-
nak, végtelen tökélyeivel vajmi nagyon megegye-
zik, hogy túláradó szeretetben jóságának végnél-
küli kincseivel gazdagítsa az eszes teremtménye-
ket; mivel természetfölötti ismerete és szeretete 
által annál inkább leendnek hozzá hasonlók, annál 
dicsőbben fog képe s mindennemű tökéletessége 
azokban tündökleni, annál fényesebben fog Isten-
nek dicsősége, mi a teremtés legfőbb czélja, világ-
szerte nyilvánulni. (S. Thom. Sum. Theol. III. 
qu. 9. a. 4.) 

Vajmi óhajtandó tehát, hogy az ész a legfőbb 
igazságot, Istent, sokkal tökéletesebben ismerhesse, 
mint a teremtmények tükrében lehetséges; vajmi 
boldogitó dolog, hogy őt, az örök szeretetet, sokkal 
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fensőbb indokból s hatványozottabban szerethesse a szív, 
mint saját erejéből képes; de mivel a végtelen Isten s a vé-
gesteremtményszellemtehetségei közt mérhetlen űr tátong, 
melyet halandó át nem hidalhat soha ; szükséges, hogy Isten 
maga, hozzánk leereszkedve az összekötő aranyhidat saját-
kezüleg épitse ; szükséges, hogy a lélek, a hit s malaszt szár-
nyain emelkedhessék a háromegységü Isten trónjáig, hol a 
végtelen Felséget közvetlenül látva s mindeneket őbenne s 
általa — képévé átváltozzék, s vele egyesülve végnélkül 
boldog lehessen s az angyali karokkal „szent szent szent" 
énekelhessen mindörökké. (S. Thom. Sum. c. Gent. L I .e . 5.) 

(Folyt, köv) Dr. Surányi János. 

Jézus gyermekkorának története. 
(Vége.; 

12) A menekülés Egyptomba oly áldozat volt a szent 
család részéről, „melynek nehéz voltáról talán fogalmunk 
sincs. Hogy ne is említsük amaz erős, legyőzhetlen hitet, 
melylyel a szülők védtelen, gyenge gyermeköket egyrészt a 
zsarnok dühe elől elrejtik, másrészt pedig mégis Izrael ki-
rályát tisztelik, Isten fiát imádják benne ; — hogy a hon-
vágyégető fájdalmát se említsük, — a mi legborzasztóbb le-
hetett a menekülők előtt, az a szánalom volt szerencsétlen 
népök felett, a fájdalom, a keserv a felett, hogy e nép oly 
siralmas, szomorú helyzetben van, hogy még saját Megvál-
tójának sincs helye, maradása közte." Bármely irányban 
menekült a szent család, akár Hebronon, akár Gázán át, 
mindenütt csakhamar a kietlen pusztaság ijedelmei vevék 
körül, mely Kanaan s Egyptom közé szorult. Másrészt 
azonban épen e pusztaság vigasztaló emlékeket kelthetett 
szivökben. Itt , e kevesek által j á r t ösvényeken vándorolt haj-
danta Ábrahám is, midőn az éhség elől menekülve, Egyp-
tomba vonult; itt hurczolták el Józsefet, J akab fiát az 
egyptomi rabszolgakereskedők, kit nem sokkal későbben 
atyja s többi testvérei követték, s ugyanerre vonult fel, Iz-
rael legfényesebb s legboldogabb napjaiban a Pharao leá-
nya, hogy Jeruzsálemben, Salamon oldala mellett Dávid 
trónjára lépjen. 

De miért menekült a szent család épen Egyptomba ? 
„Mert a megváltás malasztjának legelőször azon néppel 
kellett érintkezésbe lépnie, mely először elllenségképen tá-
madta meg Izraelt. Amint Egyptom hajdanta az elöképes 
elsőszülöttet meg akará semmisíteni, igy ma Izrael az igazit ; 
de amaz előképes elsőszülött, Izrael, biztos menhelyet talált 
Kanaánban, ép akként talál ennek újonnan született királya 
most menhelyet Egyptomban ; — szóval Izrael s Egyptom 
szerepet cseréltek. Igaz, hogy Noe napjai óta átok neheze-
dett Egyptomon, melyet Noe mondott fiára, Chamra, de 
már Izaiás jövendőié meg, hogy majdan a malaszt sugarai 
Egyptomot is érintendik, s későbben, midőn a csapások egyre 
sűrűbben érték Izraelt s Iudát, s ezren meg ezren vitettek 
nehéz rabszolgaságra, sokan Egyptomba menekültek, hol 
Izrael fiainak száma folytonosan növekedett. Sűrűen kelet-
keztek a zsinagógák, s mig otthon a Makkabaeusok napjai-
ban véres küzdelmek folytak, Memphis táján, Kr. e. 160 
körül templom emelkedett Iehova tiszteletére. H a tüzetesen 
nem tudjuk is kimutatni, gyakorolt-e s minő befolyást a 
Septuaginta Egyptomban ; annyi kétségtelen, miszerint nem 

minden hozzájárulása nélkül az isteni malasztnak történt, 
hogy e forditás épen ott készüljön, valamint figyelemre 
méltó, hogy „a bölcseség könyve görögül s minden esetre 
Egyptomban, különös tekintettel ezen országra Íratott." A 
malasztnak eme régtől fogva folyó művét az isteni gyermek-
nek ittléte mintegy megkoronázta. 

Egyptomnak melyik részében tartózkodott a szentcsa-
lád, nem tudjuk. Gosen vidékén már biztonságban vol t ; 
kelet felől érkezve pedig itt lépték át az ország határát . A 
mint pedig jobban nyugat felé, Oa, Heliopolis, Memphis, a 
Nílus felé vonult, oly tájakat érintett, melyeken a héber 
történelmi s vallási emlékek az egyptomiakkal találkoztak ; 
mert Jehova fentemiitett temploma ott állott, hol hajdanta 
a világhírű Helios-templom fénylett s hol Egyptomnak 
legrégibb nemzeti szentélye a népnek szellemi központ-
já t képezte. 

13) Azon ártatlan kisdedek, kiket Heródes meggyil-
koltatott, a Messiásért ontották véröket, „anélkül, hogy sej-
tették volna", amiért is annak birodalmában nem utolsó 
helyen állanak. Hogy visszatérve Egyptomból, József a reá 
bízott kincsekkel nem a rájok nézve bátortalan Judaeában, 
hanem Nazarethben telepedett le, könnyen magyarázható. 
Ha már ugy volt elrendelve "a Gondviselés által, hogy ne 
Dávid városának jusson a magasztos kitüntetés, hogy az ot t 
született, Messiás titokteljes gyermekkorát is falain belül 
élje át, melyik város lehetett méltóbb e kitüntetésre, mint 
Nazareth, melyben az isteni gyermek fogantatott s a szent-
család elsőben alakult. Még egyéb okot is hoz fel szerző. A 
Messiásról azt jövendölék a próféták, hogy szegény leszen, 
alacsony s megvetett származású. Igaz, hogy midőn a beth-
lehemi jászolban feküdt, valóban szegény volt, alig figye-
lemre méltatva valaki által ; de ha ugyanott, Bethlehemben 
felnevekedett, ha onnan jelent volna meg Izrael népének, 
Dávid városának ősi fénye bizonyos mérvekben személyére 
is szállott volna át, mi nem volt a Gondviselés terveiben. 
Ezért vonult vissza Nazarethbe s születésének egyes körül-
ményei oly annyira el lőnek feledve, hogy midőn végre ismét 
nyilvánosan fellép, még azoknak egyike is, kiket apostolaivá, 
legmeghittebb tanítványaivá tett, azt kérdezhette : váljon 
mi jó származhatik Nazarethből ? . . . s ellenségei megveté-
süknek ezáltal véltek különösen nyomós kifejezést adhatni, 
ha gúnyosan ,nazarenus'-nak hivták ; pedig épen e szóban 
rejlett egy jelentőségteljes bizonylat a mellett, hogy a meg-
vetettben a próféták egyik kitűnő jóslata beteljesedett : 
mint „virágzó ágat", héberül ,nezer'-t, látta Izaiás a Mes-
siást, e szó pedig Nazareth nevének gyöke. 

14) Sokat fáradoztak már az exegeták azon esemény 
körül, hogy a 12 éves Jézus, miként maradhatott a tem-
plomban, anélkül hogy hazafelé iparkodó szülői ezt észre-
vették volna. Sz. „feleslegesnek s alaptalannak" jelentvén 
ki minden egyéb magyarázatot, egyszerűen azon óriási zűr-
zavar s tolakodásra utal ; melynek keletkeznie kellett, mi-
dőn az ünnepek végével a százezerek haza felé siettek. E k -
közt annál könnyebben történhetett meg, hogy a gyermek 
észrevétlenül visszamaradt a szentvárosban, minthogy a szü-
lők joggal azt hihették, hogy a gyermek, mint az bizo-
nyára egyébkor is történni szokott, az utazó társaság egy 
másik csoportjához csatlakozott; mert a rokonok, ismerő-
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eök, szomszédok, már csak az élénkebb társalgás kedveért is 
a közös utat kisebb nagyobb csapatokban megtenni szokták. 

Téved, aki azt hiszi, hogy a templomban elmaradt 
gyermek talán valamely csarnokban a nép közé keveredett, 
s ekként egyik másik, ott előadását tartó tanitónak szavaira 
figyelt. E felfogás merőben ellenkeznék az épen e helyütt 
eléggé világosan nyilatkozó evangeliumi elbeszéléssel. Nem 
a tanitók lábainál, hanem kostök ült az isteni gyermek ; 
onnan intézte kérdéseit hozzájok s felelt ellenvetéseikre. 
„Bizonyára nem ők hitták fel a gyermeket, hogy közéjök 
üljön, hanem ez egyike azon ünnepélyes mozzanatoknak, 
melyekben az e gyermekben még mintegy elrejtetten lap-
pangó isteni szellem pillanatnyira előtör", talán hogy útjel-
zőül szolgáljon, mely a bethlehemijelenetek s későbbi nyil-
vános fellépése közt az összefüggést fentartsa. Tévedne ha-
sonlólag, ki a kesergő anya e szavaiban : „Fiam, miért cse-
lekedtél igy velünk?" feddést látna, holott csak a túláradó 
fájdalom szólal fel, s másként érteni és magyarázni e helyet 
annyit tenne, mint annak egész szépségét félreismerni. Jé -
zus pedig, e kérdésre adott válaszában egy magasabb aka-
ratnak hatása s igazgatása alatt állónak mondja magát, s 
mint ilyen szabadnak földi kötelékek-, kötelességek- s te-
kintetektől. 

A szülők, mint Lukács mondja, nem érték az igét, 
melyet hozzájok szólott. Tudták ugyan, hogy kicsoda e 
gyermek, tudták, hogy ő Isten Fia, és az emberek meg-
váltására küldetet t ; de hogy még mint gyermek Atyja 
szolgálatában miként kezdhetett ebbeli feladata teljesítésé-
hez, ezt nem értették ; valamint annak rendje, módja is, mi-
képen fogja az embereket tanitani és megváltani, akkor még 
ismeretlen volt e lőt tük; minden esetre pedig a még csak 
tizenkét éves gyermek eme fellépésének az volt rendelte-
tése, hogy életének eme korszakában képezze a fényes hát-
tért, melyről egyéb alázatos visszavonultsága életének har-
minczadik évéig annál élesebben kiemelkedik, s mintegy 
sejteni engedi a beavatatlanok előtt is, hogy minő lesz e 
gyermek, midőn emberileg szólva, férfiúvá erősödendett meg. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 16. A k a t h o l i k u s o k t e r r o r i -

z á l á s a . Rendkívül csalatkoznunk kellett volna a libera-
lismus természete felett e helyen többször kifejezett Ítéle-
tünkben, ha a revolver-sajtó részéről elmaradtak volna a 
támadások azon felhívás ellen, melyet a katholikus sorako-
zás érdekében, az ausztriai katholikusok, a magyarországi 
katholikusokhoz is intéztek. A liberalismus meg nem tagadja 
magá t ; felrezzen, összeretteg, ha hallja, hogy a katholikusok 
sorakozni akarnak, gyűlöli ennek még gondolatát is, mert — 
fél tőle, azért szünet nélkül a legnemtelenebb támadásokkal 
terrorizálni törekszik a katholikusokat, nehogy szándékba 
vett tervöket végrehajtsák. 

Ez lett sorsa a bécsi felhívásnak is, mert a páho-
lyokban elhatározott dolog, hogy a katholikusoknak az igát 
békével kell türniök, s ha mozdulni merészelnek, ellenök zu-
dulnak a liberális sajtónak összes bravó-jai; hogy mily esz-
közökkel, az könnyen megfejthető e bravók természetéből, s 
ha épen testi életüket nem akarják is a katholikusoknak 
elvenni, annál nagyobb vadsággal rontanak becsületüknek, 

igen jól választva az eszközt, mert az erkölcsileg meggyil-
kolttól nagyobb borzalommal szoktunk elfordulni, mint a 
testileg meghalt embertől ; — vagy ki akarna becstelen em-
berekkel szövetkezni? ki lenne hajlandó terveik végrehajtá-
sára eszközül szolgálni ? 

Azt fogják a felhívás szerzőire és avval akarják lehe-
tetlenné tenni a felhivás eredményét, hogy annak czélja 
nem vallási, hanem politikai ; avval akarják a magyarországi 
katholikusokat a gyülésbeni részvéttől elijeszteni, hogy az 
összeesküvés az ország jogai, alkotmánya ellen, és igy a 
résztvevők összeesküvők. Midőn e becstelen ráfogás ellen 
minden erőnkből tiltakozunk, lehetetlen, hogy rá ne mutas-
sunk azon következetlenségre és igazságtalanságra, mely e 
nemtelen vádban rejlik. Feltéve, hogy a felhivás indoka 
valóban politikai lenne, minő törvény akadályozza a katho-
likusokat, hogy ne egyesülhessenek politikai czélokból ? az 
egyesülési törvény csak a liberálisokra nézve állna érvény-
ben és nem a katholikusokra nézve is ? minő fogalmuk van 
azoknak a jogegyenlőségről, kik a szabadságot maguk ré-
szére akarják monopolizálni? 

A liberálisoknak La j tán innen és tul, mint azt maguk 
is számtalanszor bevallották, szabad volt politikai czélból 
egyesülniük, tényleg egyesültek is, egyesülésükkel Ausztriát 
ugy mint Magyarországot tönkre is tették, a tönkre tet t 
haza nevében egyesek dúsgazdagok lettek, miért nem volna 
szabad tehát a katholikusoknak is La j tán innen és tul egye-
sülniök, hogy a tönkre tett két országot ismét regenerálják ? 
hogy a jogot és igazságot ismét uralomra juttassák ? Amily 
igazságtalanság rejlenék abban, ha ez egyesülés erőszakkal 
megakadályoztatnék, oly nemtelen és következetlen a vád, 
mintha ez egyesülés, összeesküvés lenne az ország jogai és 
alkotmánya ellen. Mert tggyük fel, hogy e politikai szövet-
ség valóban létre jönne, feltehető-e, hogy azok az egyház-
nagyok és az az alpapság, melynek mindkettőnek hazafisága, 
alkotmányos érzülete, még a jelen nemtelen insinuatio közt 
is fényes szavakkal van elismerve, hogy mondjuk, ezek oly 
szövetségbe lépnének, mely törvény- és alkotmányellenes 
lenne? Következetesség-e ez? nem, nem ezt kérdezzük, ha-
nem becsületesség-e ez, az érdemben oly gazdag kath. pap-
ságról felteuni, hogy képes l e n n e a h i z a , a nemzet jogai 
ellen összeesküdni ? nem, ez nem becsületesség, de hát, hogy 
lehetne máskép terrorizálni, hogy lehetne az embereket el-
idegeníteni a kath. szövetségtől? o O 

A mondottak kapcsában lehetetlen nem figyelmeztet-
nünk azon fogásra, melylyel a bécsi katholikus gyűlés egye-
nesen mint politikai tüntettetik fel ós tagadtatik annak val-
lási jellege, hogy igy az egész támadás elveszitse valláselle-
nes jellegét; de ez ina már, hiszszük, nem vezet tévútra sen-
kit sem, és pedig annál kevésbbé, mert bármennyire tagad-
ják is, nem létezik politikai párt, melynek egyúttal bizonyos 
vallási vagy vallástalan iránya nem lenne, legkevésbbé lehet 
pedig ezt tagadni a liberális pártokról, mert a liberalismus 
maga nem más, mint a vallásellenes eszmék foglalatja. Aki 
magát liberális politikai párthoz tartozónak vallja, az 
egyúttal kimondja, hogy osztja mindazon vallás- illetőleg 
katholikusellenes tanokat, melyek a liberalismus dogmáit 
képezik. Liberális részről tehát kath. politikai pártot meg-
támadni annyit tesz, mint megtámadni azon vallási tanokat 
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is, melyeket a kath. párt védelmezni feladatának tartja. 
Ugyanaz mondható a bécsi kath. gyűlés ellen intézett tá-
madásra is: az igazság az, hogy ama gyűlés nem politikai, 
hanem vallási szempontból támadtatott meg, de a. támadás 
indokát nem merészelték még ma az illetők bevallani. 

A másik, ámitásra számított rágalom abban áll, hogy 
a béke az állam és egyház közt Ausztria-Magyarországban 
meg nem zavartatott, a bécsi gyűlés pedig e békét megza-
varni akarja. I t t a fa rkas és bárányról szóló mese ju t eszünkbe. 
Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy aki a liivatolt állítást 
leírta, ha csakugyan ugy érzi, hogy az állam és egyház közti 
béke nincsen megzavarva, ez tanuskodhatik az illető vallási 
eltompultságáról, de irányul nem szolgálhat annak megitél-
hetésében : mikor tartsák a katholikusok megzavartnak az 
egyház és állam közti viszonyt, mikor nem — és mikor lássák 
eljöttnek az időt, midőn az egyház, a vallásosság érdekében 
sorakozniok kell. Mi ugy látjuk, hogy a zavar megvan és 
még nagyobb van kilátásba helyezve, mit czikkező is be-
vall támadásában, midőn azt követeli ugyan, hogy olyan sza-
badrablás-gyakorlat legyen Magyarországon mint Ameri-
kában, de azért az u j államjogra is mutat és követeli, 
hogy a katholikusok nyugodjanak meg a placetum regium-
ban, a polgári házasságban. Iró szerint nem azok a béke-za-
varók, kik mindazon vallás-ellenes intézményeket létesítet-
ték, hanem azok, kik részben megszüntetni, részben megaka-
dályozni akarják azokat. Politikai pártok okozták a zavart, 
politikai pártok működtek és működnek közre, hogy a vallá-
sosság minden térről leszorittassék, a katholikus egyesülésnek 
lesz feladata a zavarba rendet hozni, a békét ismét helyre-
állítani, mert a mostani béke rosszabb a legnagyobb hábo-
rúnál ; de hiszen épen ezért tetszik ez a liberalismusnak, 
tetszik, mert ő békében él, és útjában egy szál szalma 
sem tétetik. 

A hit és nem-hit kérdése fel van téve, egyik oldalon 
az ámitás, a rágalom, másik oldalon a becsületes kath. meg-
győződés férfiai emelik szavokat ; — egyik oldalon a ter-
rorismus minden eszközei hozatnak mozgásba, hogy elrémít-
sék a katholikusokat, másik oldalon az elterjedt vallástalan-
ságra, az ebből szükségképen kifolyó következmények meg-
fontolására appellálnak, egyik oldalon a már is felforgatott 
társadalmi rend, a jog és igazság sérelmének fenttartását 
követelik, a másik oldalon a rend, jog ós igazság helyreállí-
tására, a vallásos nevelés biztosítására hivnak fel bennün-
ket. Melyik meghivásnak engedjünk ? a felett egy perczig 
sem lehet haboznunk. Gyáva mindaz, ki magát terrorizál-
tatni engedi, gyáva mindaz, ki nem bátorkodik az igazság 
pár t jára állani és a bécsi kath. férfiakkal az igazság har-
czát harczolni. Fel Bécsbe a katholikus gyűlésre, mind az, 
aki teheti ! í 

Szepesmegye. P ü s p ö k ő m I g á n a k b ö j t i k ö r -
l e v e l é b ő l . Instans haec S. Quadragesima mihi occasi-
onem praebet Vos YV. F F . et F F . in Christo Dilectissimi, 
pro ea qua omnes et singulos Yestrum in visceribus Christi 
complector caritate specialius alloquendi. 

Sacerdotes, juxta ss. Paginas, et sanctos Patres, sunt 
specialis Christi haereditas, Dei militia, murus Ecclesiae, 
vitae lumina, fidei columnae, duces et pastores gregis domi-
nici, operarii in agro Dominico, in vinea, quam plantavit 

Dextera Excelsi, sponsae Christi custodes, amici ac dome-
stici Dei, coadjutores Domini pro ipso legatione fungentes, 
ministri Christi, dispensatores mysteriorum Dei, mediatores 
denique inter Deum et populum. Non mortalis quisquam, 
non angelus, sed ipse Paraclitus Ordinem nostrum dispo-
suit. Es t Sacerdotium omnium ornamentorum maximum, 
omnium honorum apex, omnium, quae ab hominibus expeti 
possunt, velut extrema meta. Grande sane mysterium, et 
magna dignitas sacerdotum. Hoc illis praerogatum est gra-
tiae, quod nunquam datum est Angelis, ut soli potestatem 
habeant Corpus Christi consecrandi, et mysteriorum omnium 
divinissimum, ceu medii coelutn inter ac terrain pro uni-
verso genere humano intercessores, tractandi. Tanta est, 
quam Deus nobis contulit dignitas ! tanta praerogativa Or-
dinis nostri ! „Regi commissa sunt corpora, sacerdoti ani-
mae, rex maculas corporum remittit, sacerdos maculas 
peccatorum, ille arma habet sensibilia, hic spiritualia, illo 
bellum gerit cum barbaris, mihi bellum est adversus daemo-
nes", inquit S. Chrysostomus. Necessum profecto est, ut 
quam saepissime expendamus corde tantam vocationis no-
strae altitudinem, et mysterii, quod in ipsa latet, immensam 
profunditatem, rationum item de tantae electionis et mini-
strationis gratia olim reddendarum onus iugiter animo re-
volvamus. Nullus enim est efficacior stimulus, nullumque 
calcar validius ad incitandum Sacerdotis animum, ut pa-
rem se dignitati praestet ac sanctissimo muneri suo sancta 
conversatione respondeat, quam ipsa dignitatis munerisque 
sui pia et sollicita consideratio ac notitia. Tanti enim aesti-
mamur ab aliis quanti nosipsos habuerimus ; nullis vero 
magis curandum est, qualem famam habeant, quam qui 
qualemcunque meruerint, magnam habituri sunt, utpote 
positi super candelabrum qui non possunt abscondi sub mo-
dio, sed necesse est, ut aut luceant omnibus, qui in domo 
Dei sunt, aut audiant, quod comminatus est Dominus per os 
Prophetae : „propter quod et ego dedi vos contemptibiles 
et humiles omnibus populis, sicut non servastis vias meas".1) 
Peccata sacerdotum sunt multo graviora peccatis laico-
rum, tum quia maiori cognitione peccant; tum quia maio-
ribus gratiae donis cumulantur, tum quia in sublimiori statu 
collocantur, tum quia maximum populo afferunt detrimen-
tum, et gravem Ecclesiae praebent offensionem. „Nullum, 
teste S. Gregorio Magno, ab aliis maius praeiudicium tolé-
rât Deus, quam quando eos, quos ad aliorum correctionem 
posuit, dare de se exempla pravitatis cernit ; quando ipsi 
peccant, qui compescere aliorum peccata debent, nulla ani-
marum lucra quaerunt, sed quotidie ad sua studia vacant, 
terrena concupiscunt, et humanam gloriam intenta mente 
captant." Quare ab apostolicis inde temporibus nulla, post 
fidei depositum, Ecclesiae maior habenda videbatur cura,' 
quam ut ministros suos non irreprehensibiles modo habe-
ret, sed Dominum nostrum Jesum Christum indutos om-
nium etiam formam virtutum in habitu, gestu, aliisque om-
nibus fidelibus exhiberet, probe gnara, multo efficaciorem 
esse doctrinam operum, quam sermonum. E t sane, qui ad 
sanctissima mysteria conficienda accedit, qua conscientiae 
puritate, qua munditia eum esse oportet ! Quid est dignitas 
in indigno, nisi ornamentum in Into? „Monstruosa i-es e s t : 

') Malach. 2, 9. 
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gradus summus, et animus infimus." 3) Quod sumus profes-
sione, actione magis quam nomine demonstremus. Irrepre-
hensibiles nos esse convenit, cum ad alios corrigendos vocati 
simus. Qui minister est Domini, erubescat servum se esse 
peccati. Consecrati Deo ne polluamus nomen eius, sed 
iuxta Apostoli effatum nemini dantes ullam offensionem, ut 
non vituperetur ministerium nostrum, in omnibus exhibea-
mus nos sicut ministros Dei, ne illud Prophetae dictum 
impleatur in nobis : Sacerdotes Dei contaminant sancta et 
reprobant legem.3) „Quis sapiens et disciplinatus inter vos? 
Ostendat ex bona conversatione." 4) Boni si fuerimus, nutr i-
tores, mali si fuerimus, tentatores eorum evademus, quibus 
praesumus. Cum simus doctores aliorum, tota conversatio 
nostra sit schola honestatis, liber laicorum, illorum erudi-
tio, et praedicatio assidua. „Sacerdotes sunt sal, quoniam 
bona conversatio Sacerdotum conditura populi est," ait S. 
Chrysostomus. Juxta Concilium Tridentinum presbyteri 
„ita pietate et castis moribus sint conspicui, ut praeclarum 
bonorum operum exemplum, et vitae monita ab eis possint 
expectari." 6) Nee in verbis, nec in operibus nostris quid-
quam sit, quod cuiusquam offendat aspectum, sed quod de-
cet status nostri sanctitatem. „Integritás praesidentium, 
iuxta S. Augustinum, salus est subditoruin. De correctis 
exemplaribus correcta scribuntur volumina, de corruptis 
corrupta." Qui operibus emicant, etiamsi silentiutn colant, 
spectatorum tamen oculos erudiunt. Decet actuum nostro-
rum testem esse publicam aestimationem, et approbatio-
nem ; ne derogetur muneri. „Editis virtutis tuae praeclaris 
8peciminibus, praecepta motivaque moralia sensibili quasi 
modo ob oculos ponuntur, altius imprimuntur et efficaciora 
redduntur ; vanae de virtutis difficultate impossibilitateve 
persvasiones refutantur, ignavis rubor incutitur ; eorum ex-
cusationibus via praecluditur, mali confunduntur ; Dei 
Christique glorificatio promovetur, status clericalis ipsis 
inimicis eius honorabilis efficitur, contra calumnias eorum 
optime defenditur, ac insigne meritum de grege tibi com-
misso, imo de posteritate, in quam illorum vis se exporri-
git, tibi comparabis."6) Unde monet Apostolus: „Bene fa-
cientes obmutescere faciatis imprudentium hominum igno-
rantiam, ut in eo quod detrahunt vobis, confundantur" ; vult-
que, ut „consideremus invicem provocationem caritatis et 
bonorum operum." 7) In omni itaque vita nostra ex optimo 
fine, decenter fortiterque officium hoc exequi ita satagatnus, 
ut possimus fidelibus nostris cum Apostolo dicere: „Imita-
tores mei estote, sicut et ego Christi." Atque ut eo redeat, 
uDde digressus est sermo noster, ad tempus nimirum S. 
Quadragesimae, nos imprimis VV. F F . et F F . in Christo 
Dilectissimi, quibus dictum est : „Luceat lux vestra coram 
hominibus, ut videant opera vestra bona" 8 ) disciplinam 
abst.inentiae et ieiunii Quadragesimalis ipsi manuteneamus, 
eamdemque in publicis privaiisque institutionibus, maxime 
autem exemplo nostro commendemus, „semper mortificatio-
nem Jesu in corpore nostro circumferentes (ut loquitur 
Doctor gentium de Apostolis), ut et vita Jesu manifestetur 
in corporibus nostris." 9) Georgius, m. p. Episcopus. 

2) Bernardus L. 2. de Consid.3) Concil. Trid. Sess. X1Y. in proemio 
de Kef. l ) S. Jacobus C. 3. v. 13. 5) Sess. 23. C. 14. de Reform. «) Lect. 
in usum cleri, 0 Hebr. 10 24. 8) Matth. 5 14. ») 2. Cor. 4. 10. 

Kassa. F e l e l e t C s i s k ó u r n á k . (Folyt.) c) A 
trieri kórház felől egy protestáns vallású orvos ezt irja : 
„Meglátogattam és behatóan megvizsgáltam az irgalmas 
nővérek trieri kórházát és személyesen meggyőződtem azon 
fölényről, melylyel ezen intézet más hasonló intézetek fö-
lött bir. A rend, szabályszerűség, szolgálati pontosság és 
gondos ápolás miatt ezen kórház Németország legjelesebb 
enemü intézetei közé méltán sorolható." 

d) Bajorországba Lajos király 1832-ben hozta be az 
irgalmas nővérek társulatát s neveltetésök- és begyakorol-
tatásukra két anyaházat rendelt állíttatni, egyet München-
ben, egyet Würzburgban. Midőn már elegendő számmal 
voltak, nagy kórházak adattak át nekik, többek közt a 
müncheni is. E kórházakban mindenki megelégedésére mű-
ködtek a szürke nénék és közelismerésben részesültek és ré-
szesülnek. München városa és a kormány, néhány évvel 
ezelőtt, Jortli Ignatia, az ottani nővérek főnökének, egy mű-
vészileg kiállított gyönyörű ezüst feszületet ajándékoztak, a 
nénék áldásos működésének elismeréseül. 

e) A müncheni izraelita hitközség 1839-ben nov. 8-ról 
ezt irja a nővéreknek: „A jámbor odaadás és kitartó bátor-
ság, melylyel a tiszteletreméltó irgalmas nővérek a helybeli 
kórházban a szenvedőket ápolják, általánosan el van ismerve 
és midőn mi az irgalmas nővérek physikai és erkölcsi ere-
jét bámuljuk, egyúttal hálára érezzük magunkat lekötelezve 
ama jóért, melyet az emberiségnek tesznek. Az izraelita val-
lást követők is — kiknek betegeit a tiszteletreméltó nővé-
rek, különbséget nem ismerő szeretettel ápolják — hálára 
kötelezve érzik magokat s alábbirt hitközségi administratio, 
a helybeli izraeliták képviseletében, hálás elismerése zálo-
gául kéri a tiszt, méltó nővéreket, szíveskedjenek ezen órát 
hitközségünktől emlékül elfogadni, s legyenek arról meg-
győződve, miszerint szeretettel párosult jótetteik emléke az 
izraeliták szivében állandóan megmarad. A tiszteletreméltó 
nővéreknek legháladatosabb tisztelői, az izraelita hitközség 
administratiója. Marx, kereskedelmi tanácsos, elnök. Hirsch 
József, I. assessor. 

Es igy idézhetek évről-évre az irgalmas szürke nénék 
gondos, szeretetteljes betegápolását elismerő, jutalmazó hi-
teles iratokat egyletektől, bizottságoktól, városi elöljárók-
tól, tartományi kormányzóktól, miniszterektől. Ily okmá-
nyok fekszenek előttem : Landshut, Regensburg, Neumarkt, 
Aschaffenburg, Eichstädt, Neuenburg, Ingolstadt, Strasz-
burg- és Kasselből (ez utóbbi helyről a jelentés és elismerő 
irat aláirva a hessen-kasseli kórház igazgatósága által, mely 
két protestáns és egy kath. férfiúból áll). Továbbá : Fulda, 
Coblenz, Saarlouis, Aachen, Bruchsal, Würzburg- és P rá -
gából stb. mindezen iratok terjedelmesebbek lévén, sem ne-
kem nincs annyi időm, hogy azokat magyarra fordítsam, 
sem a lap kerete, — melyben e soraim napvilágot látnak — 
nem fogadhatná be azokat ; de már a röviden közlöttekből 
is eléggé láthatja a t. közönség : mennyire igazságtalan Cs. 
ur vádaskodása, mely nem másban, mint az ö felekezeti ellen-
szenve- és gyűlöletében birja alapját. 

Protestáns vallású orvosok* sokkal igazságosabbak, 
mint némely prot. lelkész és illetékesebbek is e kérdésben, 
mint bárki más, aki nem orvos. Bátor vagyok itt ilyen pár 
nyilatkozatot is közölni. Dr. J . L. Casper (Charakteristik 
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der französischen Medicin stb.) azt i r j a : „A párisi kórhá-
zak belső berendezésében az orvosok után legnagyobb fontos-
ságú a szürke nénék intézményé. Ha láttuk, mily fontos és 
hasznos szolgálatokat tesznek ezen nővérek a kórházakban 
azáltal, hogy a betegápolás legterhesebb és legminutiosu-
sabb dolgait ügyességgel és lelkismeretesen teljesitik ; ha 
láttuk, mily odaadással szolgálnak a betegeknek és sem időt, 
sem fáradságot nein kiméivé önfeláldozással és egészségök c ö o 
koczkáztatásával éjjel-nappal fáradnak körültök : lehetet-
len tisztelettel nem tekinteni az emberiség ezen jótevőire. 
Folyton betegek körül járnak, beteglátogatás alkalmával az 
orvost követik a termekben és hasznos szolgálatot tesznek 
neki ; mert a beteget folyton szemök előtt tartva, a beteg-
ség egyes mozzanatairól igen becses jelentéseket tesznek." 
Dr. Ulrich egy hivatalos jelentésében azt mondja : „Az ir-
galmas nővérek (soeurs de charité) által folytatott beteg-
ápolás eredményesnek és jónak bizonyult be mindenütt. 
Alkalmam volt ezen ápolást megfigyelni több évek alatt a 
helybeli (coblenzi) kórházban és megfigyelésem eredménye 
annál is inkább elégitett ki engemet, mivel bensőmben meg 
vagyok győződve, hogy ezen katholikus betegápolónöi intéz-
ményt protestáns érzületem szigorú tekintetével szemléltem és 
nem voltam iránta elnézésre hangolva. Amióta ezen ápolónők 
a kórházban vannak, azóta ott a legnagyobb rend, tisztaság, 
pontosság uralkodik." Azután hosszan leírja az irgalmas 
nővérek áldásos tevékenységét. Idézném én még más orvosok 
nyilatkozatait Berlinből, Eschweiler, Düren, Hirschberg-
ből stb., de czikkem ugy is óhajtásom ellenére is terjedel-
mes már, és még sokat kell válaszolnom Cs. ur intoleráns 
radomontadjaíra. De hiszen ezekből is lá that ja a t. közön-
ség : mennyire nincs igaza Cs. ur felekezeti elfogultságának, 
mely azt mondatja vele, hogy a szürke nénék csak másodsor-
ban (és természetesen roszul) ápolják a betegeket. (Folyt, köv.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) A va-
dak a baiaói házat nem égették el egészen, hanem egyik ré-
szét, azt, mely a tenger felé nézett s onnan is látható volt 
meghagyták. Szándékuk ebben szemlátomást az volt, hogy 
e házromot valami kelepcze-félének használják, olyképen, 
hogy a netán érkezendő európai hajóknak emberei, azt gon-
dolván, hogy a missio még fennáll, mint máskor szokták, 
minden nagyobb elővigyázati rendszabályok nélkül köze-
ledjenek s ekként kezeikbe essenek. Missionariusaink épen 
akkor két franczia hajót vártak, hogy tehát a vadaknak 
gyalázatos szándékát meghiúsítsák, elhatározták az általok 
megkezdett rombolási művet befejezni, nehogy az érkezők 
rászedessenek. Augusztus 5—6 közti éjjelen két neophytus 
a háznak még álló részét felgyujtá, ugy hogy a hitküldé-
rek legalább eziránt nyugodtak lehettek. 

A baiaói ház ellen intézett támadásuknak kedvező 
kimenetele által a kanakok vérszemre kapva, nem sokára 
rá a puebói házat is támadták meg. Az ott tartozkodók né-
hány hétig folytonos életveszélyben forogtak, mig végre 
egy franczia hadihajó érkezvén Puebó alá, több meghiusult 
kísérlet után sikerült azzal összeköttetésbe helyezniök ma-
gokat. A kapitány legott késznek nyilatkozott, segítséget 
nyújtani, mely azonban egyelőre, tekintve a viszonyokat, 
csak abban állhatott, hógy a telep elhagyásában segítette e 
szegény missionariusokat, kik néhány évvel előbb oly szép 

reményekkel s a legjobb akarattal vonultak be oda. Most 
azonban, a vadak rut hálátlansága folytán, még a statiónak 
elhagyása is csak a legnagyobb veszélyek közt volt fogana-
tosítható. Annak daczára, hogy a menekülőket erős katonai 
fedezet kisérte a hajóhoz, a vadak az egész uton kövekkel 
dobálták őket, s a fedezetül kirendelt katonák csak nagy 
nehezen voltak a páterek kérései által rábírhatók, hogy e 
nyomorultakat kíméljék, s halomra ne lőjjék őket. 

Négy évi kínos fá radságnak ez volt gyümölcse, hogy 
a missio látszólagosan tönkre volt téve. Mondom : látszóla-
gosan ; mert a kereszténység nem olyan, mint az élettelen 
anyagból emelt épület, melynek kövei, egyszer széthordatva, 
önerejökből nem képesek ismét találkozni, hogy u j épületté 
egyesüljenek. Fa az, egészséges, életerős fa, mely, letörve 
bár a kegyetlen vihar által, gyökeréből hajt ki ismét, s a 
hajtás megerősödik s mint uj, fiatal fa, szebb s több gyümöl-
csét hoz a réginél. I t t is, Uj-Kaledoniában, a kereszténység 
erős és tartós gyökeret hajtott s a menekülő atyák kis, de 
állhatatos nyájat hagytak hátra, mely ragaszkodását és hit-
hűségét számos lélekemelő vonás által tanusitá, amiértis 
hitküldéreink azon erős meggyőződéssel s jó reménynyel 
hagyták el eddigi tevékenységök helyét, hogy Uj-Kaledo-
nia nincsen elvesztve a kereszténység számára. 

„Igaz" — irja Rougeyron atya egyik levelében — 
„elhagyjuk Ujkaledoniát, fáradalmaink s szenvedéseink szín-
helyét; de nem hagyjuk el örökre, sőt remélem, hogy csak-
hamar visszatérendünk e szerencsétlen vidékre, hol mind-
azonáltal a keresztény hitnek jó, erős csiráját hagytuk 
hátra. E szegény vadak nem tudják, mit cselekesznek s 
azért nagyon is méltók könyörületünkre. Mennyivel inkább 
üldöznek, annyival többet imádkozunk érettük, mert Jézus 
Krisztusban szeretjük őket, ki érettök csak ugy halt meg, 
mint miérettünk s nem szünendünk meg érettök imádkozni, 
mígnem sikerült őket Krisztusnak meghódítani !" 

Igy gondolkodik a katholikus hi tküldér; s ily férfiak 
fáradalmait végre is ne koronázná siker ? (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A Vallás, Politika és Társadalom, egyházpolitikai, 

társadalmi és szépirodalmi apróbb müvek gyűjteménye, 
i r ta B. Jósika Kálmán, Bp. 1877, a ,Hunyady M.' intézet-
ből, 8. r. 210 1. ára 2 ft. 

Az előttünk fekvő, fényes kiállitásu kötetben kitűnő 
publicistánk, a ,Magyar Korona' szerkesztője, egy érdekfe-
szítő beszélyen kívül nyolez, egyaránt korszerű kérdésről 
értekezik, a neki sajátos könnyüded, elegáns modorban s oly 
szellemben, mely minden sorban a magyar, katholikus irót 
tünteti fel. A mit szerző munkájának első, „Egység a hit-
ben" czimü czikkében mond, bizonyára elégséges arra, hogy 
a liberális saj tó őt, e szép lelkek szokott modora szerint 
agyonhallgassa. A többi czikkek czimei a következők : Egy-
ház állam nélkül, állam egyház nélkül. Katholicismus, con-
servativismus és a magyar nemzet. Magyarország ésahabs-
burgi dynastia. Magyarország és Európa. A pöffeszkedő 
democratia. A szabadkőművesség Magyarországon. Az őrült 
nő (beszély.) A munka, melynek kiállítása a ,Hunyady Má-
tyás' cz. intézetnek teljes dicséretére válik, az erdélyi püs-
pök ő exjának van ajánlva, s báró Jósikának számos tiszte-
lői ép oly kedves mint tanulságos olvasmányt nyertek benne. 
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Q A Zollner-Talabér-féle „Egyházi Beszédek a kath. 
vallás összes szertartásairól" czimii jeles munkának már 2. 
füzete jelent meg, anélkül, hogy még módunk lett volna 
az eddigi részletek kimeritő ismertetése által t. közönségünk 
figyelmét azokra felhivni. Reméljük azonban, hogy azt leg-
közelebb tehetjük. 

= Törvények és rendeletek gyűjteménye. (A törvényke-
zés közegei ; birói ügyvitel ; polgári, váltó s kereskedelmi 
eljárás.) rendezte P. budapesti ügyvéd ; 1 füzet Bp. 1877, 
Lampel R. könyvkereskedése, 192 1. ára 1 ft. Igen czélsze-
rüen berendezett kézikönyv, melyből a nemjogász is gyak-
ran hasznos útbaigazítást meríthet. A ki állásánál fogva oly 
helyzetben van, másoknak néha jó tanácscsal szolgálhatni, 
annak e művet csak ajánlhat juk; főleg oly perlekedő nép 
közt, minő a mienk. 

-)- Die Schulsparkassen vom Standpunkte der Päda-
gogik und Nationalökonsmie, von Carina Schröter, Commu-
nal-Lehrerin in Temesvár sat. Bp. 1877. Franklin. A fen-
forgó kérdés lassankint le kezd szorulni a nyilvános napi-
rendről ; mindazonáltal az előttünk fekvő munkát folytonos 
érdekeltséggel olvastuk el, s a szerzőnő szorgalmas ügysze-
szeretete teljes elismerésével tettük félre. 

0 Ünnepi s egyh beszédek, irta Vincze Alajos, főegyh. 
hitszónok s tanitóképezdei igazgató tanár. Eger 1877 ; n. 8. 
264 1. 1 ft. 50 kr. Köszönettel vettük a csinos kötetet s egy 
teljesen szakértő munkatársunkhoz tettük át. 

II A „ Társulati Értesítő mint Jézus szent szivének 
hirnöke" czimü folyóirat márcziusi füzete a következő tar-
talommal jelent meg: Imádkozzunk a lengyelekért. - Á l -
talános szándék márcziushóra. Ramière H. után. — A leg-
dicsőbb tanszék, Rosti Kálmán. — Jézus szentséges szive 
apostolsága, Majer Károly. — Kis hóvirág, M. T. — A sze-
retet képe. Tóth Mikétől. — A hasznos társulatokról. J áky 
F. — Részletes jó szándék márcziushóra. — Tudósítások. 

,Uj Magyar Sión' 2. füz. Antonelli Jakab, Füssy 
Tamástól. — Adáin, Pájer Antaltól. — „Où allons-nous?" 
— „Hová megyünk?", Szentimreytöl. — A hidaskürthi plé-
bánia történeti adatai, Hübner Jánostól. — Kelet é3 a pró-
féta, Maszlaghy Ferencztől. — Irodalom és művészet. — 
Vegyesek. 

& Isten Igéje szentbeszédekben. II . évf. 3. füz. Böjt I I I . 
IV. V. vasárnapra. Hétfájdalmu Boldogasszony Péntekére. 
Nagypéntekre, Husvétvasárnapra. Húsvéthétfőre. 

-f- Dr. Vurdics Ignácz, pannonhalmi hittanár néhai 
Márkfi Samu, pesti egyetemi tanár s rectornak lntro-
ductióját (in L L . SS. N. F.) szándékozik ujolag kiadni. 
Örömmel üdvözöljük e vállalatot, a tüzetes jelentést legkö-
zelebbi számunk hozza. 

VECYESEK. 
— Meghívás. A Szent-l3tván-Társulat 1877. márczius 

hó 22-én délelőtti 9V2 órakor, Budapesten, a központi pap-
növelde földszinti nagy termében tartandja X X I V . rendes 
közgyűlés (9 órakor szentmise az egyetemi templomban s 
utána közvetlenül a gyűlés megnyitása), melyre a társulat 
t. cz. tagjai tisztelettel meghívatnak. Budapest 1877. már-
czius 9. Az igazgató-választmány megbízásából. Ágoston 
Antal, titkár. 

= A f. hó 12-én tartott pápai consistoriumban, mint 
már 18. számunkban jelentettük, a következő főpapok ne-
veztettek ki bibornokokká: msgr. Benavides granadai,Apuzzo 
capuai, Garda Gil saragossai, Howard neocesareai i. p., La 
Paya compostellai, Caverot lyoni érsek, továbbá msgr. Ca-
nossa veronai s Serafini viterbói püspök,] Sbaretti a püspö-

kök congr. titkára, Nina pápai praelatus és msgr. gróf de 
Falloux, a pápai iroda igazgatója. 

— A volt Jáczint atya, jelenleg özvegy Merryman asz-
szonyságnak ,férje' igen kellemetlennek találhatta az időjá-
rást Párisban ; mert mindjárt az első előadás után ott hagyta 
a háladatlan várost, mely minden hitetlensége mellett ugy-
látszik, még sem tudja az apostata papokat kellőleg méltá-
nyolni s egy milliónyi lakossága kebeléből csak — tizennégy 
embert küldött az ő előadására ! — Rochesterben (Észak-
amerikában) február 11-én egy magyarszületésü pap halt 
meg, ki a milwaukei Mi-Asszonyunk templománál káplán 
s az ugyanottani iskolanénék lelki igazgatója volt. Neve 
Payer János Flórián, született 1820-ban Kis-Martonban ; 
1848-ban Gráczban szenteltetett pappá s 1865. óta mint 
hitküldér működött Amerikában. Hittani tanulmányait Bécs-
ben, Münchenben, Innsbruckban s Rómában végezte. 

— A győri egyházmegye, melynek 1877-re szóló név-
tárát köszönettel vettük, egész terjedelmében 469,472 lakót 
számlál, kik közül körülbelül 100,000 nem-katholikus. A 
győri székeskáptalan 14 javadalmas és 6 tiszteletbeli, a so-
proni társas-káptalan 5 kanonokból áll. Főesperesi kerület 
van 7, alesperesi 22, plébánia 236. A ritka alapossággal és 
részletességgel összeállított Schematismus több tekintetben 
valóságos történeti s egyházstatistikai kútfőnek tekinthető, 
mely maradandó becscsel bir. 

— „A szatmári püspöki megye papságának névtára" 
magyarul jelent meg. E megye területén 800,528 lélek lakik, 
kiknek azonban a latin szertartású katholikusok alig nyol-
czadrészét képezik : 109,350-et ; a görög-szertartásuak pedig 
több mint felét, 456,068-at. Főesperesi kerület van 5, ales-
peresi 11, plébánia 93, melyek közül azonban csak 58 igaz-
gattatik rendes plébános által, mig 31 helyen plebános-
helyettesek működnek. A lelkipásztorkodásban 107, azon 
kivül 54 egyhm. áld. van alkalmazva. A káptalan 6 javad, 
s 6 t. kanonokból áll. Szerzetház van a megyében 7, szer-
zetes 56, irgalmas néne 177 ; gymn. 6, főelemi isk. 7, pleb. 
isk. 86, fiókiskola 44, a tanköteles gyermekek száma 7070. 

— Ftdő dr, Bimely Károly, lekéri apát s pozsonyi ka-
nonok ő nga az esztergommegyei érdemesült papok segély-
alapjára 3000 ftot adakozott. 

— Anversben egy boltossegéd legközelebb igen kel-
lemetlenül tréfálta meg principálisát, az odavaló liberálisok 
egyik nagyhangú vezetőjét. Hogy t. i. saját párt juk javára 
a szavazók számát növeszszék, a belga liberálisok azt szok-
ták tenni, hogy számos alsóbbrendű s ennélfogva csekély 
jövedelmű egyénekkel a ténylegesnél nagyobb jövedelmet 
vallatnak be, miáltal azok, csalás utján, szavazóképesekké 
lesznek. Ily jövedelmi vallásokat üzletekben alkalmazottak-
nál a principalis köteles aláirni, ki ezáltal a vallott összeget 
igaznak ismeri el. Boltossegédünket is az ő principálisa 
per 6000 frank irta be, holott tényleg csak 1500-et huz, mig 
a kopé most egyszerre, komolyan véve a dolgot, azt köve-
telte, hogy, miután az üzleti könyvek kimutatják, hogy ő 
eddig évenkint csak 1500 frankot kapott, a principalis azt, 
„mivel még az előbbeni évekből tartozik neki", fizesse meg 
kamatostól. A dolog a törvényszék elé került, és a Scylla s 
Charybdis közé szoritott principalis, nehogy a csalást be 
kelljen vállania — fizetett. 

Kegyeletes adományok 
a hodrusbányai plébánia részéről : 

az afrikai missiókra 5 ft. 55 kr. 
a szent sir őreinek 5 ft. 55 kr. 

Szerkesztői üzenetek. 
.Lélektani elvek az egyh. szónoklatra", legközelebb. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői to/cús.Budán 
viziváros,főutca22l.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HAKMINCZHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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Pesten, máiczius 21. 23. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Episcopale iubilaeum suae sanctitatis Summi Pontificis. —- Möns. Petitjean Európában. — A keresztkut szen-
telése. — Egyházi tudósítások : Pest. Egy méltányos nyilatkozat. Pest. Difficile est satyram non scribere. Kassa. Felelet 

Csiskó urnák. Róma. A szentatyának legujabbi allocutiója. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

EPISCOPALE JUBIIAEUI 
SUAE SANCTITATIS SUMMI PONTIFICIS. 

(Ö Fmgának, a bib.-heczegprimásnak legujabbi megyei körleveléből.) 

Annis abhinc octo cum iubilo celebravimus 
Sanctissimi Domini Nostri sacerdotale iubilaeum, 
gratias easque enixissimas agentes Deo, quod fide-
lem servum suum, suique Unigeniti Filii in terris 
Vicarium, quem die 11. Április 1819. sacri Altaris 
fecit Ministrum, per decern sacerdotii lustra inco-
lumen servaverit; quem diem imprimis solemnem 
habuerunt Romani, qui in iubilari Sacerdote 16. 
Junii 1846. animarum suarum Episcopum, simul ac 
Regem clementissimum nacti, per venerandam san-
ctamque diei illius laetitiain certatim gestierunt 
congregatis ex universo propemodum Catholico 
Orbe ad Urbem Ecclesiae filiis ad pugnum demon-
strare, qua intemerata fide, qua inconcussa fideli-
tate adhaereantdato sibi divinitus Principi, et quam 
igitur putide mentiantur, qui asserere, in vulgus-
que spargere non erubuerunt, nihil Romano populo 
in votis esse magis, quam illarum ocyus degustare 
institutionum ac libertatum fructus, a quibus re-
cens nati Italiae regni populorum denies iam tunc 
obstupuerunt. 

Sed dives in misericordia Deus Beatissimo 
Patri aliam insuper, ac priore maiorem, paucissi-
misque dumtaxat concedi solitam gratiam imper-
tiri voluit, ut nimirum ad episcopalis etiam conse-
crationis annum quinquagesimum perveniret. Vide-
licet sanctae memoriae Summus Pontifex Leo XII. 
natali suo loco, Civitati nempe Spoletinae de Anti-
stite provisurus, ad Archi-Episcopalem huius Civi-
tatis Cathedram 23. Maii 1827. delegit, prout in 
Allocutione Consistoriali declaravit, „sibi carissi-
raurn" Joannem Mariam e Comitibus Mastai-Feretti, 

s. Hospitii Apostoliéi S. Michaelis Romae Praesi-
dem, et Insig. Collegiatae Ecclesiae in via lata Ca-
nonicum, Patricium Senogalliensem et Anconita-
num, virum, ut in Consistoriali propositione legi-
inus, gravitate, prudentia, doctrina, morum suavi-
tate, rerumque experientia praeditum. In Consisto-
rio, praedicta die habito, praeconisatus Archi-Epi-
scopus Spoletinus consecrationis episcopalis munus 
suscepit in Basilica S. Petri ad Vincula, Dominica 
Pentecostes, in diem 3. Junii incidente, per manus 
Francisci Xaverii Cardinalis Castiglionaei, qui Leoni 
XII. in Suinmo Pontificatu sub nomine Pii VIII. 
successit. Gubernium autem creditae sibi Dioecesis 
haud multo post consecrationem, quippe festo SS. 
Apostolorum Petri et Pauli capessivit. Divina ita-
que favente dementia Beatissimus Pater Pius IX. 
labentis anni die 11. Maii annum aetatis 85, die 11. 
Április sacerdotii 58, die 3. Junii Episcopatus 50, 
die denique 16. Junii Summi Pontificatus annum 
31. complebit. 

Divinae sapientiae consilia perscrutanti palam 
fit, Deum eo maioribus excitatis viris Ecclesiae suae 
consuluisse, quo vehementioribus illa iactabatur 
procellis, gravioribusque premebatur augustiis.Hinc 
coniiciamus ac metiamur, quid de Sanctissimo Do-
mino Nostro, quid speciatim de longitudine dieruin, 
qua illum Deus adimplevit in throno Apostolico 
collocatnm, sentiendum sit, cuius scilicet sacer prin-
cipatus in ea incidit tempóra, ut iis similia vix, 
graviora ac implicatiora in Ecclesiae fastis consi-
gnata certe non reperias. Digitus Dei est hic,.çt 
mira Providentiae eius circa Papam Pium IX. di-
gnatio, cuius humeris his in temporum, rerumque 
adiunctis molem regendae Ecclesiae, quam acquisi-
vit sanguine suo, pascendique oyes et agnos suos 
imposuit Princeps Pastorum Jesus Christus. Ipse 
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vult, ut hoc recte tempore is esset summus Eccle-
siae vertex, qui sicut totius est regula veritatis, 
foret etiam totius norma sanctitatis; is, qui absolu-
tissimam optimi pastoris imaginem in eminenti 
Apostolico throno exprimeret, ac exhiberet ; is, qui 
ad exemplum suum mitis sit et humilis corde, sed 
qui dum de Dei et Ecclesiae iuribus res est, sciat, 
ostendatque, sibi etiam dicta esse illa ad Prophe-
tam directa verba: ') „Ecce dedi faciem tuam va-
lentiorem faciebus eorum, et frontéin tuam duri-
orem frontibus eorum. Ut adainantem et ut silicem 
dedi faciem tuam : ne timeas eos, neque metuas a 
facie eorum", qui sunt inimici Crucis Christi ; eo-
rum, qui „ponunt mendacium spem suam, et men-
dacio proteguntur" 4) et eorum, qui dicunt, et Ec-
clesiam quoque Christi cogere volunt, ut etiam ipsa 
dicat „bonum malum, et malum bonum, ponatque 
tenebras lucem et lucem tenebras."3) 

Nostrum proinde est incessanter orare Deum, 
ut pretiosissimi Summi Pontificis Pii IX. dies quo 
longius producantur, provehanturque adseram ma-
xime aetatem. Quod dum praestamus, vestigia pre-
ínimus primorum Christianorum, quos pro Petro, 
visibili Ecclesiae Capite et primo Summo Pontifice 
sine intermissione quidem preces suas ad Deum di-
rexisse, sacrae paginae testantur. 

Universus Catholicus Orbis laetitia gestit diem 
3-am Junii h. a. maxima, qua fieri potuerit, solem-
nitate celebrare, qua Sanctissimus Dominus Noster 
ante annos quinquaginta eorum adscriptus est or-
dini, quos „Spiritus Sanctus posuit Episcopos re-
gere Ecclesiam Dei".4) E dissitissimis etiam Orbis 
partibus Ecclesiae filii confluent Romam ; sicut ve-
nit Jerosolymam Paulus „videre Petrum" 5 ) ,qui ,ut 
loquitur S. Leo M.6) „perseverat, et vivit in succes-
soribus." Non videre tantum, sed procidere etiam 
ante augustissimam Successoris S. Petri, Pii Pa-
pae IX. personam, suam in eum fidem, constantem 
fidelitatein, filialem devotionem ac pietatem, pro-
fundissimam item venerationem contestaturi, his-
que obsequiis simul protestaturi contra execrabi-
les iniurias, quibus quotidie impune lacessitur, ac 
nominatim contra blasphemias illas immanes, quae 
nuperrime illotissima ora effutiverunt in Unctum 
Dei, in Summum Catholicorum fidelium Pastorem, 
in venerandum Senecionem, cuius virtutum line-
amentis adumbrandis ne praeclarissimus quidem 

l) Ezech. 3, 8, 9. — *) Cf. Is. 28, 15. — 3) Cf. ib. 5, 
20. — <) Act. 20, 28. — 5) Gal. 1, 18. - «) serm. 2. de an-
aiv. suae assumpt. 

penicillus par est, quae profecto virtutes in admi-
rationem, laudumque praeconia rapuerunt, rapiunt-
que multos etiam illorum, qui catholico de cetero 
non censentur nomine. 

In Actibus Apostolorum legimus,7) quod üde-
les caritativas suas symbolas ante pedes Apostolo-
rum deposuerint; non est dubitandurn, quin prae-
indicata iubilaei die Romam conventurus Clerus et 
populus obulos suos ad pedes Beatissiini Patris de-
posituri sint, quem norunt omnibus exutum, spo-
liatum, et e benevolis filiorum suorum oblatis ac 
eleemosynis vivere coactum. — Qui proinde sym-
bolas fidelium recipit, non ut ditescat ipse; nun-
quam enim alium thesaurum autquaesivit autopta-
vit, quam illum,quem, ut loquitur Dominus : 8 ) „ne-
que aerugo, neque tinea demolitur, quemve fures 
non effodiunt, nec furantur ', sed filiorum suorum 
dona suscipit, ut universalis Ecclesiae multiplici-
bus indigentiis subveniat, cuius quippe instantia 
quotidiana est, sollicitudo omnium Ecclesiarum. 

Siquidem autem divina opitulante gratia in 
admirabile lumen Christi vocati, ministri ac filii 
simus illius Ecclesiae,quam Salvator Divinus super 
petram sive Petrum, qui in successoribus suis sem-
per vivit, praesidet et praestat veritatem,9) eo ro-
bore ac firmitate aedificavit, ut ne inferorum qui-
dem vis praevalere adversus eam valeat;10) aequum 
profecto iustumve est, ut ex incidenti iubilaei epi-
scopalis Beatissimo Patri filialem pietatem ac devo-
tionem, amorem ac reverentiam, ut aliis fecimus 
occasionibus, exprimamus. Quod ut débité fiat cu-
rare et procurare ad meas partes pertineb t. Memo-
res insuper maximorum beneficiorum, quibus gen-
tem nostram multi Summorum Pontificum, quorum 
gloriosa nomina in aliis pastoralibus litteris, ddto 
27. Januarii 1869. exaratis occurrunt, cumulare, 
patriaeque nostrae laboranti magno aeris pondéré, 
armataque manu succurrere haud intermiserunt, 
subsidia nostra, necessitatibus S. Sedis et Ecclesiae 
impendenda largiamur, quae in singulis parochiis 
benevole collata, ac collecta usque 15-am futuri 
mensis Maii ad Cancellariam meam Primatialem 
transponantur, in Circularium litterarum pagellis 
publicanda et suo loco opportune resignanda. 

Quamvis autem in qualibet Missa ad exigen-
tiam ordinum, eatenus editorum, Collecta pro Papa 
sumenda sit; nihilominus praesentium vigore spe-
cialiter clispono, ut die 3-a futuri mensis Junii, id 

7) 4, 35. _ 8) M a t t h i G) 20. — 9) Couc. Ephes. Act. 
I I I . et S. Petr. Chrys. epist. ad Eutvch. 10) Cf. Matth. 16,18. 
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vero est Dominica I I . post Pentecosten, in Cathedrali ac 
Collegiatis, quemadmodum in omnibus etiam Parochialibus 
ac Religiosorum Ecclesiis Missa Solemnis cum eadem Col-
lecta „Pro Papa" et in fine Missae Hymnus „Te Deum" 
cum Oratione solita pro gratiarum actione decantetur, prae-
monito praevie ex ambone fideli populo, et illo de ratione 
eolemnitatis edocto. Strigonii, die 3-a Martii , 1877. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

Möns. Petitjean Európában 
j á r és a japáni missio számára könyöradományokat gyűjt . 
Magyarországban — legalább tudtommal — még nem volt, 
reménylem azonban, minket sera kerül el : igénytelen felszó-
lalásommal hadd készitsem hát kissé ú t já t , hogy minél na-
gyobb áldozatkészséggel találkozzék körünkben. 

A japáni missio történelme egyike az isteni Gondvise-
lés remekműveinek. Japán ép ugy van felajánlva a bold. 
Szűz Máriának xav. sz. Ferencz á l ta l ; mint édes hazánk 
sz. István á l ta l . . Talán maga ez utóbbi körülmény is elég 
lesz arra, hogy Mária országának fiai és leányai lelkesülje-
nek ezen szegény hitsorsosaik lelki üdveé r t . . . 

A bold. Szűz Mária védszárnyai alatt xav. sz. Ferencz 
és társainak, valamint ezek utódainak fáradozása csakhamar 
bő gyümölcsöket termett Japán területén annyira, hogy 
1582-ben 200,000 keresztény és 250 templom találtatott i t t . 
Idővel azonban iszonyú üldözés támadt, mely a kath. egy-
házat csaknem teljesen kiirtotta ez országban. Az utolsó 
papok, mielőtt elhagyták volna a földet, hol tovább mű-
ködniük lehetetlenné vált, kérve kérek a még le nem gyil-
kolt keresztényeket, hogy maradjanak hivek hitükhez ; és 
bízzanak Istenben, ki előbb-utóbb bizonyosan küldend uj 
papokat számukra ; s különösen inték, hogy folyton imád-
kozzanak ezen kegyelemért és soha meg ne feledkezzenek az 
Isten szentséges Anyjáról. 

Két századon át kath. pap nein lépett Japán földjére; 
a kath. hit azonban mint a hamu alatt lappangó szikra ezen 
idő alatt sem veszett ki a kath. apák unokáinak szivéből. 
Az 1854-ik évi decz. 8-iki magasztos ünnepély előtt valami 
száz évvel élt Makaóban egy jámbor apácza, ki szivének 
keservében érzékenyen panaszkodott az édes Üdvözitő előtt, 
hogy miért kellett a japáni egyháznak ily szomorú sorsra 
jutni, s buzgón könyörgött, küldjön ismét papokat oda, kik 
újra elhintsék az evaugéliom magvát, mely látszólag egé-
szen kiveszett e földön. Er re az U r kijelenté a jóléleknek, 
hogy ő el nem hagyta Japánt , s hogy most is több ezernyi 
jó keresztény találtatik ott, s ha majd a bold. Szűz szeplő-
telen fogantatása hitágazatul fog kijelentetni, újra papokat 
is küldend hozzájok. 

Az ötvenes években csakugyan megadatott az entce-O V O O 
dély, hogy külföldiek is mehetnek Japán kikötő városaiba. 
Azonnal kath. papok is találkoztak, kik Japánt felkeresték. 
A nagy vállalat megindittaték. 

1860-ban a külföldi missiók párisi házának egy fiatal 
növendékétől azt kérdék elöljárói, ha valljon kész-e az el-
utazásra? Igen, szóla ő. „24 óra alatt tehát Japánba fog ön 
utazni", volt erre a válasz. Petit jean, a fiatal pap csakha-
mar útnak indult s egy más hittérítő kíséretében már már-
czius hava Bordeauxban találta őt. 

Öt hónap múlva japáni területen volt mindkettő. I t t 
azonban tüstént elfogattak és egy kis szigeten két éven át 
foglyokul őriztettek. Végre a francziák kiszabaditák és 
Nangasakiba szálliták át. Első dolguk volt itt a derék hit-
vallóknak az egy igaz élő Isten dicsőségére és a japáni vér-
tanuk tiszteletére kápolnát épiteni, s nem levén szabad az 
ország bensejébe hatniok, meg különben is a kormány ellen-
séges indulattal viseltetvén a keresztények iránt, a legóva-
tosabb rendben kezdének kutatni az alattomban ott élő ke-
resztények után. 

1865. márcz, 17. végre 15 japáni jöt t Petit jeanhoz s 
arra kerék őt, mutatná meg nekik a kápolna belsejét. Alig 
érnek be, megszólal egy öreg nő s azt mondja a hittéritő-
nek : „Nekünk is olyan szivüük van, mint nektek." Ezután 
kéré őt, vezetné az Isten Anyjának képéhez. Petitjean mcg-
tevé, s itt mindannyian imádkozni kezdének. Ima végével 
azt mondják a hittéritőnek : „Mi azt mondjuk, hogy ez az 
Isten Anyja, hogy ezen gyermek, kit karján tart, Jézusnak 
neveztetik, a ki télben, éjféltájban, egy istállóban született, 
szegény volt, dolgozott, sokat fáradott, később az embere-
ket tanitotta, s végre a világ üdveért a keresztfán meghalt." 
— „Te is ezt hiszed-e?" kérdék továbbá, és felette örven-
dettek, midőn kérdésükre igenlő választ nyerének. Idővel 
mindig több és több keresztény jö t t napfényre, s nem lehet 
benső megindulás nélkül olvasni, inikép őriztettek meg kö-
zöttük a kath. hitigazságok és szokások. Mindenek felett 
tisztán és sértetlenül megóvták a bold. Szűz Mária iránti 
szeretetet és tiszteletet úgyannyira, hogy csakis ennek tu-
lajdonitható, hogy kath. hitüket egészen el nem veszték. 

Egykor bizonyos asszonyt látott a hittérítő, midőn az 
épen két kis gyermekével imádkozott. „Mit imádkozol te ?" 
kérdé a nőt. „Az Isten sz. Anyjához imádkozom", volt a 
felelet, s midőn a hittérítő bővebb választ kért, a nő el* 
mondá neki az angyali üdvözletet. „Kitől tanultad ezt?" 
kérdi Petitjean. „Anyámtól" — mondá — „én meg gyer-
mekeimet tanitom most ugyanerre." 

Később, midőn már Petitjean püspökké lőn, néhány 
férfiú érkezett egy alkalommal hozzá, kik nagyobb biztos-
ság kedveért éjjel kívántak vele beszélni. „Mi kath. keresz-
tények vagyunk" — mondák azok — „országunkból hosz-
szabb idő óta kiüzetvék a papok ; azonban a mint atyáink, 
ugy mi is régóta epedve kértük Istent, küldene nekünk 
újra ilyeneket. Most végtére hiszszük, hogy meghallgatá 
imáinkat; azonban pár kérdést intézünk hozzátok, hogy 
megtudhassuk, valljon azok vagytok-e ti, kiket nekünk vér-
tanúink megígértek." Az első kérdés volt, váljon családos 
ember-e ő? Midőn erre azt feleié, hogy ő atyját, testvéreit 
elhagyá az ő kedvükért, s hogy most csakis ők képezik csa-
ládját, hálát adtak Istennek, hogy ezen papok is nőtlenek, 
a milyenek az ő vértanúik voltak. — A második kérdés az 
volt, valljon szive mélyéből tiszteli-e Isten sz. Anyját ? mi« 
dőn erre is kielégitő választ nyertek, folytaták : „Ezt azért 
kérdezzük, mert a ti megjelenésiek előtt más európaiakat is 
láttunk i t t" —- az anglikán hittéritőket — „kik templö j  

mot is építettek, melynek csúcsán kereszt emelkedett ; a ke-
reszt lát tára öröm szállta meg keblünket s ugy reményt 
lettük, hogy végre valahára közénk érkeztek a papok, kik 
után nóhajtozánk. Beléptünk templomuk bensejébe, azt 

23'* 
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azonban pusztának, üresnek találtuk, s a mit hiába keres-
tünk ott, az a bold. Szűz képe volt ; azt is lá t tuk továbbá, 
hogy ezek nejeik- és gyermekeikkel járnak kelnek ; mind-
ezekből meggyőződtünk a felől, hogy ezek a mi vérta-
núink utódjai sehogy sem lehetnek. Most végre veletek ta-
lálkozánk, s ennek felette örvendünk. Azonban még egyet 
kell tőletek is kérdeznünk : vértanúink egyházunk fejéről 
szólottak atyáinknak, kit pápának neveznek, és távol innét, 
Róma városában lakik ; létezik-e ilyen fő, és ennek aláren-
deltjei vagytok-e t i ? Peti t jean I X . Piustemli té nekik, mely 
név hallatára az emberek nagyon örültek. Felír ták a sz. 
atya nevét, ajkukhoz és szivükhöz szorították, s alig tudták 
kifejezni örömüket. A püspök megígérte, hogy azonnal ir a 
sz. atyának s tudtára adja, hogy a jó Isten kegyelméből 
Japánban is vannak neki gyermekei. A sz. atya sirt örömé-
ben, midőn ezen levelet elolvasá. 

Ezen férfiak tovább vivélc hirét mindannak, amit lát-
tak és hallottak, s ennek következtében napról napra többen 
jelentkeztek a hittéritőnél, kik azt mondák, hogy ők is az 
ő hitüket vallják. Különbféle emlényeket is hoztak, melye-
ket vértanúiktól örököltek : u. m. olvasókat, feszületeket, 
képeket, érmeket, melyeken itt ott még a vérfoltok is látha-
tók valának, minthogy a vértanukat csakis a halál választá 
el ezen tárgyaktól . 

1866-ban mons. Petit jean püspökké lőn s mint ilyen 3 
év múlva a vat. zsinaton is megjelent. Ez időben újra kemény 
üldözés ütöt t ki a japáni keresztény katholikusok ellen, 
melynek valami 1000 ember esett áldozatul. 1875. aug. 15. 
a japáni keresztények száma 15,000-re rúgott , mely szám 
azonban folyton növekvőben van. A hivők szaporodásával 
azonban a hittéritők gondjai is szaporodnak. „Honnét ve-
szünk ezeknek kenyeret?" kérdezhetik ők is, ha azon sok 
nyomorulton akad meg szemük, kik hiveik sorában az 
utóbbi üldözés óta még inkább, mint azelőtt találkoznak . . . 

Legújabban papnöveldét is alapítottak benszülött nö-
vendékpapok számára, hogy végre valahára a birodalom 
benseje is megnyiljék a katholikus hittéritőknek, kik eddig-
ien mint külföldiek onnét kizárva vannak. 

Mindehhez azonban Isten kegyelme után pénz és újra 
meg új ra csak pénz kell . . . 

Azért jö t t Pet i t jean püspök személyesen Európába, 
hogy a buzgó katholikusok szivének ajtaján könyöradomá-
nyokért kopogtasson. . . 

Minden jó lélek szivesen fog adni annyit, a mennyi 
tőle telik . . . F. 

A keresztkut szentelése. 
„A keresztség szentségének kiszolgáltatására szánt 

vizet az egyház a szent atyák bizonysága szerint épen az 
apostoli őskorhoz felnyúló időktől fogva meg szokta szen-
telni, oly szertartások közt, melyek lényegökben a maiak-
kal ugyanazok. A jámbor keresztény mély megilletődéssel 
szemléli azon ajtatos szertartásokat, melyek az őskeresz-
ténység tiszteletreméltó képét világosban tüntetik lelki 
szemei elé, mint azt bármily szó- vagy Írásbeli festés te-
hetné, s benne azon vigasztaló meggyőződést szilárdítják, 
hogy midőn a világon minden emberi mű s intézmény ter-
mészetes gyarlóságánál fogva avul, kopik s enyészik, az 

Isten lelkétől elevenített örökifjú egyház, valamint tanaiban 
soha sem változik, ugy a szent hajdankorból öröklött szer-
tartásaihoz fogyhatlan szeretettel ragaszkodik." (Lonovics, 
Arch. I I I . kiad. 1. köt. 210 1.) 

A keresztkut, illetőleg a keresztvíz szentelése kiváló 
helyet foglal el a különféle egyházi szentelések közt ; annál 
sajnálatosb dolog tehát, ha e szertartásra nézve valahol 
téves nézetek s ennélfogva helytelen szokások uralkodná-
nak. É p ezért talán czél- s időszerű lesz a Missale Romanum 
és a Sacrorum Rituum Congregatio idevonatkozó szabvá-
nyaira támaszkodva a következő pontokat kiemelni. 

1) Minden oly templomban, melyben jogszerüleg nagy-
szombaton történik a keresztvíz szentelése, kell hogy az a 
pünkösd előtti szombaton is történjék. Nem elég, csak egy-
szer egy évben, t. i. nagyszombaton szentelni keresztvizet, 
hanem szükséges, hogy ugyané szertartás a másik nevezett 
napon is tartassák meg, még akkor is, ha az illető kereszt-
kútból húsvét és pünkösd közt nem merittetett volna víz 
valamely keresztelésre. A pünkösd-szombati szentelést el-
hagyni azért helytelen szokás, mert mindkettő, a pünkösdi 
nem kevésbbé mint a húsvéti azért rendeltetett, — hogy 
ismét a tudós Lonovics szavait idézzük: „mivel h a j d a n a 
keresztség, kivéve a szükség eseteit, főleg húsvét s ezen ki-
vül még pünkösd előnapján szokott kiszolgáltatni, rendén 
volt, hogy e végett ugyanakkor előbb a keresztkut szentel-
tessék meg, —nem mintha szükségben a természetes vizzel 
nem volna szabad keresztelni, hanem miután az egyház min-
den tárgyat, melyet körében használ, meg szokott áldani, 
igen méltó, miszerint különös áldásával avassa fel azon vi-
zet, mely a Krisztus rendeletéből s kegyelmével a kereszt-
ségben újjászületésünk csudálatos eszköze lett." Viszont 
miért lett rendes körülmények közt a keresztség csak a két 
nevezett napon kiszolgáltatva az ősegyházban, erre nézve 
ugyancsak Lonovics idézett munkájának „ A keresztség" czi-
mü czikke (II . k.) bővebb felvilágosítást ad, elég itt annyit 
mondani, hogy a keresztkut kétisbeni szentelése ezen ősi 
szokás emlékeül rendeltetett, a ezért megtartandó, mi ellen 
nem lehet „régi szokás"-ra hivatkozni, minthogy a S. R. C. 
1844. decz. 7-én in u. Urbevet. kijelentette: „Attentis Ru-
bricarum sanctionibus ac aliis decretis, praesertim in Lu-
ca na die 12. Április 1755, in quo dilucide edicitur, paro-
chos fontem baptismalem Sabbatis diebus Paschatis et Pen-
tecostes benedicere debere, eonsuetudo, licet immemorabilis, 
benedictionem fontis semel tantum per annum, Sabbato ni-
mirum ante Resurrectionem Domini peragendi, quin eadem 
benedictio iteretur Sabbato etiam ante Pentecost.es, velut 
abusus et rubricis contraria est eliminanda." E határozat oly 
világos, hogy a kiválóbb lelkipásztorkodástani, moralista a 
liturgikus irók, p. Benger, Gury, Herdt , Hartmann sat. 
erre nézve egyértelmüleg nyilatkoznak. 

2) A mi a szentolajoknak a keresztkutba való beönté-
aét. illeti, a következő három eset különböztetendő meg : 

a) ha a nagycsütörtökön szentelt olajok jókor érkez-
nek, akkor természetesen ezekből öntendő a keresztkutba ; 
ellenben, ha 

b) a székesegyháznak távolléte miatt a szentelt olajok 
csak nagyszombat után érkezhetnek, s a plébános bizonyo-
san tudja, hogy azokat az emiitett napon meg nem kap-
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hatja, akkor, — minthogy e késedelem, ugy szólván, sza-
bályszerű, elhárithatlan ; — a nagyszombaton szentelendő 
keresztvízbe a régi olajokból öntsön, a pünkösdelőnapján 
szentelendőbe pedig az ujakból, mikor aztán a nagyszombat 
napján szentelt viz a sacrariumba öntendő. Privatim a né-
hány nappal későbben érkezendő szentolajokat utána ön-
teni, ezen esetben, mikor a pap t. i. bizonyosan tudja, hogy 
azokat nein fogja jókor megkaphatni, nem szabad ; — ezt 
csak a harmadik esetben tehetné, ha t. i. 

3) a szentolajok egyszer kivételkepen, előre nem látot t 
s nem is látható, rendkivüli akadály következtében elkésné-
nek. Ez esetben a pap a keresztvíz megáldását elvégezhetné 
a szentolajok hozzáöntése nélkül, melyeket későbben, a mis-
sale által megszabott módon, privatim önthetne bele, idő-
közben pedig a régi keresztvízzel kereszteljen. 

Hogy mily alappal mondtuk az eddigieket, mutat ják 
a következő határozatok : 

I. Decret. 12. apr. 1755 in una Lucana ad dub. 3 : An 
fas sit parochis, uti in collatione sacramenti baptismatis 
aqua in ecclesia matrice aut plcbanali benedicta, cui privatim 
et separatim, et non in ipso actu benedictionis baptismalis 
infusa fuerint olea sacra ? Resp. : Parochi ex matricis fonte 
aquam, cui sacra olea iam fuerint commixta, suscipere de-
bent, quam adhibeant in baptismi collatione. 

Qui vero ante Fontis benedictionem olea sacra reci-
pere non poterunt, illa subinde privatim ac separatim in 
aquam mittere poterunt. 

Decret. die 23. Sept. 1837. in u. Oriol. 
Dub. 1 An benedictio Fontis in Sabbato sancto fieri 

debeat cum Chrismate et Oleo praecedentis anni (in casu, 
quo sacra olea recenter consecrata iusto tempore haberi non 
possunt), an potius omittenda sit infusio Chrismatis et Olei, 
usque dum accipiantur olea recenter consecrata ? 

Resp. : Affirmative ad primam partem, negative ad 
secundam. 

üub. 2. An in baptismo solemni infantium utendum sit 
huiu8modi aqua benedicta quidem cum reliquis caeremoniis 
Missalis, sed absque consecratione seu mixtione sacrorum 
Chrismatis et Olei : an vero aqua consecrata praecedenti 
anno, quae ad hune finem couservetur ? 

Resp. Negative ad utrumque, sed fieri debet nova Fon-
tis benedictio cum Oleis anni praecedentis. 

Dub. 3. An supposito quod aqua baptismalis bene-
dicta sit cum veteribus O l e i s . . . . infundi debeat in pisci-
nam, simul ac nova recipiantur olea, et iteruin cum his alia 
benedicta (rectius : benedicewcïa) sit aqua iuxta caeremonias 
Rituális Romani ? An vero illa conservari et uti debeat usque 
ad benedictionem in Vigilia Pentecostes, prout in Missali ? 

Resp. „Negative ad primam partem, affirmative ad 
secundam." 

Decret. die 12. August. 1854 ad 79, 80. 
Dub. 1. In dioecesi N. et in aliis multi parochi ob di-

stantiam locorum olea sacra Feria V. in Coena Domini be-
nedicta tempestive habere non possunt, ut ea in benedicti-
one Fontis baptismalis Sabbato sancto facienda adhibeant, 
sed paucis post diebus accipiunt. 

Habetur quidem decretum d. 23. Sept. 1837 ; at fbr-
san sanctio huius decreti spectabat casum particularem, in 

quo versabantur dioeceses Hispániáé, in quibus benedictio 
Oleorum facta non fuerat, et nesciebatur, quonam tempore 
aecipi possent nova olea sacra. 

Hinc quaeri tur: an in praedicta nostra circumstantia 
benedictio Fontis baptismalis fieri debeat cum Chrismate et 
Oleo praecedentis anni, et sic tali casui applicanda sit re-
sponsio data in Oriolensi ; vel potius omittenda sit infusio 
Chrismatis et Olei, usquedum accipiantur recenter conse-
crata, prout innuere videtur decretum d. 12. April. 1755 in 
u. Lucana ad 3 ? 

Resp. P ro diversitate circumstantiarum in praxi u t rum-
que decretum servari posse. Nam in Lucana supponitur, 
quod in aliquo fortuito casu olea sacra ad breve tempus re-
tardentur ; et in Oriolensi loquitur de omnimoda impossibi-
litate habendi olea sacra a propria cathedrali vel a vinci-
oribus dioecesibus. 

Dub. 2. Posito quod in praedicto casu benedictio fon-
tis facienda sit cum Chrismate et Oleo praecedentis anni, 
quaeritur etiam : utrum accepta nova olea infundi debeant 
in hanc aquam, quae cum infusione veterum Oleorum fuit 
benedicta ? an potius ad infundenda haec nova olea exspe-
ctandum sit usque ad aliam benedictionem Fontis, quae fiet 
in Vigilia Pentecostes ? 

Resp. In sensu praecedentis responsionis negative ad 
primam partem, affirmative ad secundam. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 20. E g y m é l t á n y o s n y i l a t k o -

z a t . A bécsi katholikus congressus érdekében a katholikus 
magyarokhoz intézett felhivás, a liberális lapok benső ér-
zelmeinek kinyilatkoztatására, mint azt múltkori számunk-
ban emiitők, kedvező alkalmat nyúj tot t ; a mit százszor be-
bizonyítottunk, azt ismét bebizonyítva találtuk, ho<£y a 
liberalismus a katholicismust gyűlöli és rágalmaival, ameny-
nyire teheti, hitelét egészen tönkre akarja tenni, hogy ő 
annál szabadabban folytathassa harczát az emberiség leg-
szentebb érdekei ellen, hiszen a liberalismus terveinek csak 
az egyetlenegy katholicismus áll útjában, nélküle a dechri-
stianizálás műve már régen be lenne fejezve. 

A záporkint hullott rágalmak közepette annál feltű-
nőbb lehet, hogy a liberális lapok közt mégis volt egy, mely 
ámbár nem birt bátorsággal, tekintélyes helyről tör tént 
felszólitás után sem, hogy a katholikus hölgyek felszólítá-
sát feltűnőbb helyen közölje, minélfogva az egészen el is 
maradt, mégis a bécsi kath. congressusra vonatkozólag nem 
vélte szükségesnek, sem igazságosnak, hogy a rágalom fegy-
veréhez nyúljon, hanem ellenkezőleg, annak tekintve a gyű-
lést, ami, elég méltányossággal ugy nyilatkozott, hogy nem 
látja be, miért kellene a közvéleményt épen a katholikus 
congressus ellen felzuditani, miért kellene épen a katholiku-
sokat a congressustól visszatartani, mely különben is csak 
egy fejedelem alatt élő katholikusokból állana, midőn más 
felekezetek a külföldön is összegyűlnek saját vallási ügyeik 
megbeszélésére, mihez hozzá lehetne még tenni azt is, mi-
dőn hasonló s z a b a d s á g g a l élnek a társadalmi rendet felfor-oo 
gatni törekvő szabadkőművesek is. 

A ,Pester Lloyd' fentebbi nyilatkozatát, mely a jog-
egyenlőségnek természetes kifolyása, mi nem késünk örven-
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detes tudomásul venni, és pedig annál kevésbbé, mert felőle 
sem mondható legkevésbbé sem, hogy ultramontán, azaz 
olyan lenne, mely elfogulatlanul szolgáltatna igazságot a 
katholikusoknak ; ellenkezőleg, ott , ahol katholikus ügyről 
van szó, ő is mindig liberális szemüvegen keresztül szokta 
nézni a dolgokat, mint az oly lapról, mely legnagyobb részt 
nem keresztény olvasók Ízlését tar t ja szeme előtt, habár fel-
fogható is, de nem igazolható, mert az igazság mindenek 
felett áll, még ha ez történetesen a katholikusokat illetné is. 

Midőn mi e méltányos Ítéletet felemiitjük oly lap ré-
széről, mely mint mondtuk, nem keresztény olvasókat tar t 
szeme előtt, tet tük ezt nem csak azért, hogy t. olvasóink 
értesüljenek lapunkból a felől, hogy a katholikusok ellen 
intézett rágalomteljes támadásban nem minden liberális 
lap osztozkodik, hanem azért főleg, hogy egyszer határo-
zottan ki legyen emelve, miszerint több bccsülettudás, több 
szabadság és jogérzettel, több méltányosság- és igazsággal 
itéli meg legalább időszakonkint egy zsidó lap a katholikus 
ügyeket, mint azon lapok, melyek mégis legnagyobb részt 
keresztények kezében vannak és keresztényeic részére szer-
kesztetnek. I t t is bebizonyul, hogy corruptio optimi pessi-
ma. Ha a mi,,keresztények' által szerkesztett lapjaink annyi 
gyűlölettel nem lennének telve a katholicismus iránt, ha 
rágalmaikkal nem töltenék be a világot, valahányszor kath. 
mozgalomról van szó, ha objective közölnék a katholicismus 
körén belül felmerülő ügyeket és olvasóiknak saját józan 
ítéletükre biznák, hogy maguknak Ítéletet alkossanak 
ügyeinkről, mi megvagyunk győződve, hogy annyi ferde 
fogalom a katholicismusról, annyi előítélet és gyűlölet a ka-
tholicismus és katholikus fél-fiaink felől nem képződhetett 
volna. Nem kívánunk sokat, midőn azt óhaj t juk : bárcsak 
a ,Lloyd1 más kérdésben is hasonló méltányosság- és tárgyi-
lagossággal ítélné meg ügyünket, és bárcsak magyar liberá-
lis lapjaink tisztességesebb modort sajátítanának el a né-
met laptól, valahányszor ügyeinkhez hozzászólnak, akkor 
azt hiszszük, hogy könnyebben megértenők egymást, a 
kölcsönös féltékenység megszűnnék és vállvetve többet te-
hetnénk a haza felvirágzása érdekében is. Ismerjék el min-
denek előtt azt, hogy mi katholikusok legalább is vagyunk 
oly jó hazafiak, amint a bármely más felekezethez tartozók; 
adják meg a lehetőségét, hogy mint katholikusok szabadon 
élhessünk a hazában, hogy jogainkat ne kelljen minden pil-
lanatban féltenünk, és akkor talán majd nem lesz congres-
susra szükség, de ha azt szükségessé tették, legalább mél-
tányosan Ítéljék meg. Q 

lrest3 márczius 20. D i f f i c i l e e s t s a t y r a m n o n 
e c r i b e r e. Nem régen tiltakoztunk az ellen, hogy a hazai 
evang. egyház főconventje, legalább indirecte, egyik hatá-
rozatában ugy állította oda a katholikus iskolákat, mint 
melyek állami felügyeletre szorulnának, nemzetiségi szem-
pontból, nem ugy mint a protestáns iskolák, melyeknek 
„szabadelvű és nemzeti irányzatát a közvélemény és a tö r -
vényhozás folyton elismerte." A ,P. E. s /. L.' tudomást 
vévén tiltakozásunkról, azt mondja, hogy felfogásunkban 
csatlakozunk, mert ők az egy s ugyanazon haza és nemzet 
fiai közötti béke és egyértés szellemének erősbitésén mun-
kálkodnak. 

Bár ugy lenne ! mi valóban nem állanánk útjában ez 

egyetértésnek, hanem igazán, a ,P. E. s 1. L.' állítására dif-
ficile est satyram non scribere. Vagy mit mondjunk a fen-
tebbi állításra, midőn egy lélekzettel a nevezett lap ismét 
azt mondja, hogy : „ellenben más felekezetű — t. i. nem 
protestáns — honpolgárokat, részint nemzetiségi érdekek, 
részint a vallási kötelékek honfiúi hüségökben megszédithe-o o 
tik, azért az államihatalomnak éber figyelemmel kell kisérni 
azok iskolai nevelését." Vagy ismét, midőn azt mondja, hogy 
egy félszázad előtt papi kezek mily piszkos színekkel raj-
zolták az ifjú nemzedék előtt, hazánk alkotmányának, sza-
badságának, a magyar nemzetiségnek legérdemesebb baj-
nokait. íme igy értik a ,Prot. E. s 1. Lap'-nál, mikép kell 
egy ugyanazon nemzet fiai közt a békét és egyetértést 
megerősíteni, 

Mi már számtalanszor tiltakoztunk a , P. E. S I. L.' 
hasonló nyilatkozatai ellen, nem is szűnünk meg ellenük 
tiltakozni mind addig, mig csak vagy egészen el nem hall-
gat, vagy pedig meg nem javul.1) A mi vallásunk feje igarí, 
hogy Rómában van, de hazánk Magyarország, és e kettő 
iránti ragaszkodást mi mindig híven megtartottuk a nélkül, 
hogy egyiket a másik miatt feladtuk volna. E történeti 
tényt semmi sem változtathatja meg, bármennyire is állítsák 
is az ellenkezőt a ,P. E. s I. L.' szerkesztőségében. Nem is 
fognók fel, hogy miért emiitik ott mostanában oly gyakran 
e pontot, ha nein tudnók, hogy épen ezáltal akarnák elfe-
lejtetni a protestáns egyházban csak nem rég történteket. 
Pedig tessék elhinni, hogy ez nagyon rosz taktika, mert va-
lahányszor fenhangon fogják emlegetni, hogy a protestán-
sok mily nagy hazafiak, más vallásuakkal szemben, mind-
annyiszor emlékezetbe fogjuk hozni a protestáns tót gymna-
siumok gyönyörűséges történetét, hol tudvalevőleg a nem-
zeti érzelem már oly magasan lobogott, hogy ellene a kor-
mány vizsgálatot kényszerült rendelni. Különös nemzeti ér-
zület lehetett az, mely ellen fel kellett lépni és csak az a kár, 
hogy a vizsgálat eredményének részletei soha napvilágot 
nem láttak, no, — hanem hát protestánsokról volt szó. 

E megjegyezésen kívül, bátrak vagyunk a ,Prot. Egyh. 
s I. Lap' t. szerkesztőjének figyelmét még arra is felhivni, 
ámbár nem akarunk beavatkozni szerkesztői jogkörébe, 
hogy jövőre, mielőtt oly czikket közölne, mely a protestán-
sok nemzeti missiójáról, nemzet-fenntartó erejéről szóllana, 
jól fontolja meg a dolgot, mert majd idézni találják ellene, 
mit Kun Pá l ur a ,P. E. s 1. L.' 10-ik számában mond: 
„mikép is teljesiti — úgymond — Patak ezt a nemzetiségi 
missiót ? Épen ugy mint Nagy-Enyed. Tudnivaló, hogy 
Enyedtől nagyon csekély távolságra mindenütt oláhul be-
szélnek. Annyi befolyása sincsen ott az alma maternek, hogy 
a legközelebbi falut megmagyarositsa. Epen igy van Patak 
a maga nemzetiségi missiójával Itt van 10 percznyire Ardó-
ez orosz. Azután Károlyfalva, Tróczonfalva, ez német. Lám, 
lám a pataki alma mater mily roppant befolyást fejtett 300 
év alatt a vidék megmagyarositása tekintetében. Fogjunk 
kezet Enyeddel és hallgassunk erről, mint a csökmei sár-
kányról." Reményijük, hogy ez utóbbi tanácsot értékesí-
teni fogják jövőben a ,P. E. s I. L. '-nál; ha nem, ugy majd 
mi is folytatjuk. [ j 

') No csak addig élj barátom ! Szerk. 
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Knssn. F e l e l e t C s i s k ó u r n á k . (Folyt.) Néz-
zük most a dolog egy másik oldalát . 

Ellenfelem igen tanult urnák tar t ja magát s én is el-
hiszem, hogy az, fölteszem tehát róla, hogy a következő-
ket tud ja . 

a) A franczia nagy forradalom a liberális észjárás non 
plus u l t r á ja volt és az úgynevezett ul t ramontánoknak nem 
igen kedvezett. A franczia forradalom eltörölte a vallást, 
nemcsak a katholikus, hanem a protestáns és zsidó vallást 
is : sőt mao-át az Úristent is kasszírozta ; és ezen liberális * o 
forradalom vezérférfiai nemcsak, hogy nem bántot ták a sze-
gény betegápoló irgalmas nővéreket, hanem csak azt mond-
ták nekik: „ezentúl nem lesztek „irgalmas nővérek", hanem 
lesztek „Francziaország leányai11 (elles ne sont plus soeurs 
de charité, elles sont filles de France) és hivatástokat fog-
játok teljesíteni, mert arra Francziaországnak szüksége van. 
Meghagyták eleinte országszerte kezeikben a kórodákat , 
sőt a lapi tójukat ,paulai sz.Yinczét, Francziaország „nagy fiá-
nak" declarál ták és szobrot emeltetett neki a forradalom 
ily felirattal : „ Paulai Vincze, a X VII. század franczia böl-
csésze". Midőn pedig radikalis felforgatásukban még az időt 
is átalakitani akar ták és uj kalendáriumot csináltak, ezen 
liberális u j naptárba is bevették a Sokrates, Miltiades, 
Bru tus stb. nevek közé, paulai sz. Yincze nevét, a „filles de 
France" alapitójáét. A franczia forradalom, mely valláso-
kat eltörlött, elismerte a szürke nénék jó szolgálatait és 
meghagyta őket a párisi nagy kórházakban, melyekben na-
ponta húszszor több beteg ápoltatik, mint amennyi hallga-
tója van Cs. urnák Kassán. Pedig az a forradalom volt 
annyira vallásgyülölő, mint a mennyire — buzgó protestáns 
és felekezeti ember Cs. ur. 

b) Midőn a forradalmi düh őrültekké tette az embe-
reket és a rémuralom bekövetkezett ; midőn a fékvesztett 
szenvedély vértengerbe borí tot ta Francziaországot és a 
sansculotte jakobinismus gyilkolt királyt , nemességet, pol-
gárt , p apo t ; midőn Pár isban a betegeket a Szajnába, Lyon-
ban a Saőneba dob t ák ; midőn mindenkit, akiben emberi 
érzet volt vérébe fo j to t t ák : akkor, persze, a szürke nénékre 
nem volt szükség. A Robespière-féle vadállatok „Franczia-
ország leányai"- t sem kímélték meg, hanem kihányták a 
kórházakból : mert a „grande nation" nem tűrhete t t kebe-
lében olyat, aminek neve irgalom. E k k o r — és ezt jegyezze 
meg magának Cs. ur — az a mély vallásosságu protestáns 
Anglia oly tet t re buzdult , mely csak fokozni képes e hatal-
mas nemzet iránti tiszteletet. Az angol parlamentben ily 
fölhívás intéztetett a szegény szürke nénékhez : „Yincze 
leányai je r tek hozzánk ! Háladat lan hazátok eszeveszett em-
berei hajléktól megfosztottak titeket. J e r t ek hozzánk: An-
glia ad nektek biztos menhelyet. J e r t ek és folytassátok a 
szeretet művét, melytől az anarchia őrült fanatismusa nála-
tok megrabolja a nyomort ." E z t tette az a protestáns An-
glia, mely oly féltékenyen őrzi institutióit és vallását ; ezt 
tette az az angol nemzet, melynek kebelében oly mély val-
lásosság lakik, amiről Cs. urnák it t az európai szárazföldön 
fogalma sincs. (Folyt, köv.) 

lióma. A s z e n t a t y á n a k l e g u j a b b i a l l o c u -
t i ó j a . Mig ő szentségének legujabbi allocutióját szósze-
rinti szövegében elküldhetném, sietek annak rövid kivona-

tá t útnak inditani. Az allocutio különösen Olaszorszáo-aal o o 
foglalkozik, s r i tkán hallott erélyes s leplezetlen irályu ; 
minthogy pedig Olaszországban a világforradalom mintegy 
megtestesült, igen tévedne, aki azt hinné, hogy e nagy hord-
erejű allocutio csakis Olaszországnak szól, ép oly kevéssé, 
mintha az ausztria kathol ikusokhoz intézett, mint látom, 
honi katholikus lapjainkban esik legközelebb közzétett 
breve, csakis az ottani viszonyokról értendő lenne. Mind-
azonáltal a szentatya fentar t ja magának, az Olaszországon 
kívüli állapotokról más alkalommal szólni, jelenleg azon-
ban, mint mondám, csak ez országgal foglalkozik. Hét éve 
már, mondja, hogy itt a legdühösebb üldözés foly s mindaz 
tettetés s hazugságnak bizonyul, mit valaha az egyház sza-
badságának tiszteletéről beszéltek. Az egyházi állam elfog-
lalásának valódi czélja nein annyira a szentszék világi bir-
toka, mint inkább szellemi tekintélye ellen indult „és a 
,papi visszaélésekről - szóló törvény ellenünk is irányul, oly-
képen, hogy ott, hol tetteink és szavaink ezen törvénybe üt-
köznének, azon püspökök és papok, kik beszédeinket, vagy 
intelmeinket vagy terjesztenék vagy érvényesítenék, oly 
állítólagos vétekért büntettetnének meg, melyet mint fővét-
kes voltaképen mi követtünk volna el." 

Figyelemreméltó az, mit ő szentsége a placetum re-
gium-ra vonatkozólag mond. Az egyház tűri, a béke ked-
veért, melynek megzavarása a lelkek üdvét is tetemesen ve-
szélyeztetné ; de magában véve utá la t ra méltó s elvetendő s 
az egyház szabadságát s tekintélyét ássa alá. 

Tüzetesen Olaszországra vonatkozólag arczátlan álli-O O 
tás, mintha a pápa szabad lenne, midőn a hatalom kezelői-
nek alája van vetve; s ezért keserű guny, kibékülésről még 
csak beszélni is ; mert ilyetén kibékülés egyéb sem lenne, mint 
Jézus Krisztus örökségének elárulása. 

Mindezek daczára fennen kijelenti a pápa, hogy bá-
torsága meg nem fogyott s örömét fejezi ki a felett, hogy 
hangját szívesen hallja a keresztény nép világszerte. K i -
vánja azért, hogy felszólalása most is hangozzék e szűk te-
rem falain tul. Helyesli a szellemek ama dicső mozgalmát, 
melynek jelei mindenütt vehetők észre s ezért köszönetet 
mond a híveknek. 

„Isten egyháza — mondja végre ő szentsége, — erősza-
kot szenved Olaszországban; Krisztusnak helytar tója sem 
szabadságát, sem joghatóságának független gyakorlatá t nem 
élvezi." Ezér t kivánja ő szentsége, hogy a püspökök, kik 
C8událatraméltó egyetértésben a szentszék iránti engedel-
mességök annyi tanújelét adák már, a hiveket is arra buz-
dítsák, hogy honi törvényeik értelmében oda törekedjenek, 
hogy illető kormányaik, fontolóra vévén az egyház fejének 
komoly helyzetét, hathatós tanácsokkal iparkodjanak azon 
akadályokat elmozdítani, melyek igazi s teljes függetlensé-
gét lehetlenitik. Végre az egyházért i imára hivja fel a h í -
vőket, — Isten segíteni fogja az ő harezosait. 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) A ne-
héz csapás, mely ekként e hitküldéri állomást 1847 érte, 
nem vala képes, a missionariusok bátorságát megtörni. Már 
néhány hónappal a fent leirt katastrópha után ismét a vad 
szigetnek délnyugoti oldalán talál juk őket, u j tér t kere-
sendők apostoli működésök számára ; azonban egyelőre 
eredmény nélkül. Több helyütt kötöttek ki ugyan, de ked-
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vező körülményekre sehol sem akadtak, ugy hogy végre he 
kelle érniök azzal, hogy egy jókora halmon messzire látszó 
keresztet emeljenek, hirül későbben érkezőknek, hogy itt 
már egyszer katholikus hitkiildérek jár tak. 

Igy aztán, mindig azon szándékkal, hogy mentől kö-
zelebb maradjanak Ujkaledoniához, Annatomra, az U j -
Hebr idák szigeteinek egyikére vitorláztak, hol angol ke-
reskedelmi telep vo l t ; de itt sem arattak sikert, részint mert 
a protestáns ,hit '-küldérek mindenütt ellenök dolgoztak, kik 
e szegény vadakat inkább a pogányságban hagyják elveszni, 
semhogy katholikusokká engednék lenniök ; részint mert a 
hidegláznak folytonos uralkodása missioházukat. valóságos 
kórházzá alakította át s tevékenységöket ott lelánczolá. 
Egyszerre ugy látszott, mintha kedvező alkalom kínálkoznék 
a Loyalty-szigeteken helyt foglalni. E g y franczia hajónak, 
az ,Arche d'Alliance'-nak kapitánya keresztény szeretetből 
Halgan szigetére való 32 vadat vett fel hajóra, kiket angol 
rabszolgakereskedők elraboltak volt, s visszavitte őket hazá-
jokba. Az elraboltak közt a főnöknek gyermeke is volt, mi-
nélfogva a páterek azt remélték, hogy a vadak tá r t karokkal 
fogadandják. Azonban csalódtak; mert a háládatlan vadak, 
jó barátságot színlelve, egyszerre csak megtámadták a ha-
jót, ugy hogy az európaiak életöket csak gyors futás által 
menthették meg, s ezen letelepítési kisérlet is meghiusult. 

Szerencsésebb volt Goujon atya Kunié szigetén, mely 
oly közel fekszik Ujkaledoniához, hogy ez utóbbi szabad 
szemmel látható onnan. I t t a nevezett hi tküldér virágzó 
községet alapitott , mely csakhamar valóságos bő áldásnak 
kutforrásává lett az egészen a katholicismushoz téri tett 
sziget számára. Ekkor , 1849-ben Douarre püspök is vissza-
érkezett megyéjébe, hogy az ádáz erőszakkal félbeszakított 
munkát, ha mindjár t más irányban ismét felvegye. Arra 
ugyanis, hogy azt egészen elhagyja, nem volt Krisztusnak 
e bátor harczosa bírható. Rougeyron atya s mások kísére-
tében legelőször is Yengenben kötött ki, hol a régebben ne-
vezett, kegyetlen Buarate uralkodott . Minthogy ez barátsá-
gosan fogadta őket, a püspök még inkább megerősíttetett 
azon szándékában a baladi s puebói statiókat ismét felélesz-
teni, s e végből, mig ő Yengenben maradna, három missio-
nariust az emiitett helyekre küldeni. A tudósitások azon-
ban, melyeket Yengenben vett, csakhamar arra bírták, hogy 
e szándékkal legalább egyelőre felhagyjon. Arról értesült 
ugyanis, hogy a vadak a puebói e baladi házakat végkép 
szétrombolták, s csak nem régen egy európai hajót foglal-
tak el, melynek legenységét aztán egy szálig megették. E n -
nélfogva nem látszott egyelőre tanácsosnak a két elhagyott, 
statiót ismét felvenni, mi helyett a püspökben azon terv 
fogamzott meg, az ottani neophytusokat összegyűjteni s az 
ország jobban délfelé fekvő valamely vidékén külön keresz-
tény gyarmatot alapitani. E tervnek végrehajtásával ismét 
a fáradhatlan s rettenthetlen Rougeyron atya bizatott meg, 
ki a következő kis expeditiót maga külön levélben irta le. 
A baladi bennszülöttek látszólagosan jól fogadták őt s tár-
sait, azonban a tapasztalt missionarius csakhamar észrevette, 
hogy mindez csak tettetés, s hogy e vadakkal szemben an-
nál óvatosabb kell lennie, minthogy Nemona főnök, az 
1847-i esetnek voltaképeni okozója, a keresztényeknek még 
ma is oly dühös s haj thatat lan ellensége volt, mint akkor. 

(Folyt, kör.) 

ffiODALOI. 
Könyvjelentés. Miután a boldogult Márkf'i Samu, 

pesti egyetemi tanár és rector által irt „Introductio in sacros 
libros Novi Teslamenti" czimü munka első kiadásának pél-
dányai teljesen elfogytak, s ennek folytán a hiány már né-
hány év óta érezhető ; u j kiadás vált szükségessé. Van te -

hát szerencsém a papnöveldei nagyon tisztelendő tanár 
uraknak tisztelettel jelenthetni, hogy a második javí to t t és 
bővítet t kiadás méltóságos és főtisztelendő Kruesz Krizoss-
tom, pannonhalmi főapát urnák jóváhagyása mellett napvi-
lágot fog látni. E lhagya tván az első kötethez mellékelt 
„Appendix", a mely három magyarhoni kézirat leirását 
tartalmazza, az egész munka körülbelül 30 ivre fog ter-
jedni, s annak első része a jövő tanév kezdete előtt okvetle-
nül, a második pedig legfölebb novemberhó végéig megje-
lenni. — Minthogy ezen mű nemcsak több magyarországi 
papnöveldében fogadtatot t el mindjár t megjelenésekor tan-
könyvül, hanem Róma egyik hittani intézetében is ; sőt je-
lenleg is — daczára az érezhető hiánynak — néhány pap-
növeldében még kézikönyv gyanánt szolgál ; fölöslegesnek 
ta r tunk minden ajánlgatást . Csupán azt emiitjük fel, hogy 
egyik elsőrangú hit tudósunk „Márkfi noster o uuxaQLT}}Ç és 
evaeßtiQ"-féle kegyeletes szavakkal emlékezik a szerzőről. 
(Dankó, De s. scriptura, p. 132, 247.) — Azon nagyontisz-
telendő tanár urak, kik a munkát tankönyvül elfogadni 
óhaj t ják , szíveskedjenek alulírotthoz fordulni. Pannonhal-
ma, márczius 13-án 1877. Dr. Vurdics Iyndcz, hi t tanár. 

= Havi füzetek, I I . évf. 12. s I I I . évf. 1 füze t : P h i -
lippsdorf és: Karmel. Szerkeszti Winte r Ágoston, lelki 
igazgató Pázmány intézetében ; bizományban Ürge László 
kathol. irodalmi könyvkereskedésében, Pest városháztér. 

Ugyanot t megjelent : , Arany tanácsok a magyar 
nép számára : Miként bánjék a zsidóval! !? 1 példány 
ára 10 kr., 25 péld. 2 f t , 100 péld. 6 ft. 

Tisztelettel felkérem a főtisztelendő plébános és tiszte-
lendő lelkész, nem különben községi tanitó urakat, ugy álta-
lában a magyar keresztény nép érdekeit szivén viselő nagy-
érdemű t. olvasó közönséget is, miszerint az „ Arany taná-
csok'"-at, azoknak különösebben a nép számárai hasznos vol-
tánál fogva, ennek körében mennél nagyobb mérvben ter-
jeszteni méltóztassanak ; miután alólirtat leginkább a nép 
anyagi előnyeinek és javának szemmeltartása, s igy a közjó 
iránti buzgalma inditá arra, hogy a napi sajtó által is elis-
mert tollú szerzőtől eredt, s „keresztényi vallási türelemmel" 
i r t jeles művecskét tulajdoni joggal megszerezvén, azt a ma-
gyar szent korona területén minél ismertebbé s erkölcsi irá-
nyú belbecsénél fogva általánosan közhasznúvá tegye. 

Remélvén jelen tiszteletteljes kérelmemnek, tekintve 
annak a fentemiitett okbóli nem csekély horclerejét — nagybe-
csű figyelmökre leendő méltatását, minél számosabban 
teendő megrendelésért esedezem. Ürge László. 

VEGYESEK. 
— Schematismus Cleri Dioecesis Yaeiensis in annum 

a Christo nato 1877. 3 fő- s 17 alesperesi kerületben, illető-
leg 115 plébániában, melyeknek több mint fele, úgymint 75 
tiszta magyar, 407,967 katholikus lakik, több mint 200000 
református mellett ; a megye egész területének összes lakos-
sága a 700,000-et közelíti meg ; a tanköteles gyermekeké 
42988. A székeségyházi káptalan 12 javad, s 6 t. kanonok-
ból á l l ; az összes megyei papságnak létszáma 221. E me-
gyében 5 hitküldéri kerület is létezik a templomoktól tá-
vol eső s a pusztákon szétszórtan lakó népség számára, mely 
kerületekben 6 hi tküldér működik. Érdekes adalékul a 
kegyúri jognak mai állásához szolgálhat, hogy a patronusok 
közt elfordul a „Mensa Arg. Commercialis Viennensis" és a 
„Societas Mensae Arg. Belgicae" is. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára 

a pesti központi papnövelde m. e. i. iskolája 3 db. ar. 

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

NVo natott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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irodájában,országút 39-k 
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láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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PII 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E I X . 
ALLOCUTIO 

HABITA DIE XII. MÁRTII MDCCCLXXVII. 

AD S. JR. E. CARDINALES IN AEDIBUS VAT1CANIS. 

Venerabiles Fratres ! 
Luctuosis exagitati Nostri Pontificatus tem-

poribus pluries vestrum amplissimum ordinem in 
has aedes advocavimus, ea mente ut gravia mala 
apud Vos deploraremus quibus Ecclesia indigne 
affligitur, et contra ea quae sive in Italia sive in 
aliis regionibus in perniciem Ecclesiae ac Sedis 
Apostolicae patrata sunt, Nostras protestationes 
ederemus. Novissimis vero hisce annis novosetvio-
lentiores usque impetus atque iniurias spectare de-
buimus, quas Ecclesia Dei variis Orbis catholici 
partibus pertulit ab infensis hostibus, qui opportu-
nam satis occasionem Iesu Christi sponsam oppu-
gnandi reputaverunt calamitosam conditionem re-
rum nostrarum, et solitudinem earn in qua Nos 
omni humana ope destituti versamur. Optassemus 
quidem hodierna die, Venerabiles Fratres, menti 
et cogitationi vestrae proponere immanem hanc la-
teque diffusam persecutionem, quae in pluribus 
Europae regionibus contra Ecclesiam saevit, sed 
habentes in animo acerbam hanc descriptionem alio 
Vobis tempore exhibere, interim facere non possu-
mus, quin Ecclesiae in hac Italia labores et vexa-
tiones in dies asperiores Vobis commemoremus, ac 
pericula quae quotidie maiora Nobis et huic Apo-
stolicae Sedi impendere conspicimus, aperiamus. 

Septimus iam procedit annus, ex quo invaso-
res civilis Nostri Principatus omnibus divinis ac 

humanis iuribus proculcatis, solemnium pactio-
num fide violata, et calamitates illustris Nationis 
catholicae opportunitatem suam reputantes, vi at-
que armis provincias quae in nostra potestate ad-
huc erant occuparunt, hanc sanctam civitatem ex-
pugnavere, ac tantae iniquitatis opere Ecclesiam 
universam luctu ac dolore compleverunt. Siinula-
tae atque infidae promissiones, quas iis funestis 
diebus ipsi super rebus nostris, Guberniis exteris 
obtulere, déclarantes se velle obsequium et hono-
rem reddere libertati Ecclesiae, et liberam ac ple-
nam esse velle Romani Pontificis potestatem, effi-
cere non potuerunt ut Nos vana spe illecti non pe-
nitus praeciperemus animo, quae luctuosa ac mi-
sera Nos sub eorum dominatione manerent; quin 
probe conscii consiliorum impiorum quae propria 
sunt hominum quos novarum rerum studia et sce-
leratum foedtrs consociat, aperte praenunciavimus 
earn sacrilegam invasionem non tantum spectare 
ad civilem Nostrum Principatum opprimendum, 
quantum ad destruendas facilius, temporali nostra 
dominatione oppressa, institutiones omnes Eccle-
siae, ad evertendam Sanctae Sedis auctoritatem, ad 
vicariam Christi potestatem quam licet immerentes 
gerimus in terris, omnino labefactandam. 

Iamvero hoc opus demolitionis et eversionis 
omnium rerum quae pertinent ad ecclesiasticum 
aedificium atque ordinem, si non quoad consilia ac 
odium persecutorum, quoad gravissimas tamen 
ruinas quas usque ad hanc diem congesserunt pene 
consummatum dici potest; ac satis est oculos con-
vertere ad leges et décréta ab initio novae domina-
tionis hue usque édita, ut luculenter perspiciatur 
Nobis singillatim ac sensim alia ex aliis in dies 
media et praesidia fuisse sublata, quibus ad catho-
licam Ecclesiam, ut par est, regendam et gubernan-

24 
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dam omnino indigemus. Enimvero iniquitas quae 
compléta est supprimendis ordinibus religiosis, 
Nos strenuis ac utilibus adiutoribus damnose spo-
liavit, quorum opera in expediendis ecclesiastica-
rum Congregationum negotiis, in tot pártibus mi-
nisterii Nostri exercendis Nobis omnino necessaria 
est, ac eodem tempore hie in urbe nostra tot do-
micilia delevit quae religiosos vii-os ex exteris na-
tionibus excipiebant, qui statis temporibus in hanc 
metropolim convenire consueverant ad roboranduin 
spiritum, ad rationes de suo ministerio reddendas, 
atque ab ipsis radicibus crudeliter abscidit tot uti-
les et feraces plantas quae fructus benedictionis et 
pacis in omnes terrae plagas afferebant. Eadem 
autem suppressions iniuria quae Collegia perculit 
pro sacris missionibus in urbe constitute ad dignos 
operarios efformandos, qui Evangelii lucem in dis-
sitas etiam et inhospitas terras animose proferrent, 
ea inisere subduxit tot populis tarn salutare pieta-
tis et caritatis auxilium magno cum detrimento ip-
sius civilis humanitatis et cultus, qui a Religionis 
nostrae sanctitate doctrina virtute dimanat. Hu-
iusmodi vero leges per se acerbissimae et non so-
lum Religionis, sed ipsius humanae societatis uti-
litati perquam adversae, maiorem etiam acerbita-
tem deinde accepere ex novis ordinationibus rei 
publicae ministrorum, quibus religiosarum fami-
liarum communi in domo consociationes, et novae 
admissiones pro regularibus utriusque sexus sub 
severis sanctionibus prohibentur. Disiectis Ordini-
bus religiosis, Clero saecuiari destruendo consilia 
et opera conversa sunt, ac funesta ea lex lata fuit 
qua Nos et Pastores italici populi magno cum luctii 
videre debuimus iuvenes clericos, Ecclesiae spem a 
sanctuario nequiter avulsos, et coactos aetate ipsa 
qua se Deo solenniter consecraturi sunt, saecularis 
militiae balteum accipere, ac vitae genus perferre, 
quod ab institutis et a spiritu vocationis eorum 
longissime abhorret. Quid plura? Subsecutae sunt 
aliae iniustae leges quibus universum patrimonium, 
quod Ecclesia sacris diuturnis inviolabilibus titu-
lis possidebat magna ex parte fuit ereptum, substi-
tutis eius loco ac ex parte tantum exiguis reditibus, 
qui ancipitibus temporum vicibus, et voluntati ac 
arbitrio publicae potestatis penitus subiiciuntur. 
Deplorare etiam coacti fuimus magno numero aedi-
ficia quae pietas fidelium gravibus admodum sum-
tibus toleratis erexerat, quae christianis Romae 
temporibus digna erant, quequae pacatum hospitium 
praebebant virginibus Deo devotis aut Regularium 

familiis, indiscriminatim legitimis possessoribus 
eiectis occupata fuisse, et in profanos usus desti-
nata. Adempta insuper fuerunt potestati Nostrae, 
et sacrorum ministrorum curationi, tot pia opera 
et instituta caritati ac beneficentiae exercendae 
consecrata, quorum nonnulla egestati aliisque mi-
seriis et necessitatibus sublevandis mira munificen-
tia ipsi Romani Pontifices Praedecessores Nostri et 
exterarum gentium pia liberalitas condiderant ; ac 
si qua ex iis publicae caritatis operibus adhuc sub 
Ecclesiae vigilantia manent, lex quaedam non se-
rius roganda esse fertur, qua ilia a Nobis subtra-
hantur aut funditus aboleantur, veluti publica do-
cumenta non dubie nec obscure praenunciant. Vi-
dimus praeterea, idque anima Nostra supra omnem 
modum dolore perculsa commemoramus, Ecclesiae 
auctoritati et moderationi subductum publicum ac 
privatum doctrinarum et artium magisterium, et 
docendi munus concredituin hominibus suspectae 
fidei, aut apertis Ecclesiae inimicis et qui non du-
bitarunt atheismi impietatem publice profiteri. 

Occupatis hac ratione et eversis tot religiosis 
magnique moment! institutionibus, id non satis vi-
sum est fili's Ecclesiae desertoribus, nisi etiam im-
pendiinenta ponerent sanctuarii Ministris ne suum 
spirituálé ministerium valeant libere exercere ; at-
que hue etiam nefarie perventum est ea lege in 
aula oratorum legibus ferendis novissime appro-
bata, quae de Cleri abusibus inscribitur, cuius vi-
gore crimini et noxae vertuntur Episcopis itemque 
sacerdotibus, ac gravibus poenarum sanctionibus 
mulctantur ii actus, quos sub insidioso nomine per-
turbationis conscientiae quam d'eunt publicae, aut 
pacis familiarum praedictae legis auctores comple-
ctuntur. Eius porro quam innuimus legis iussu, 
verba ac scripta omnis generis quibus Religionis 
administri décréta, leges aut alium quemque publi-
cae auctoritatis actum vel rei sacrae iuribus, vel 
Dei aut Ecclesiae legibus adversantem, pro sui offi-
cii ratione notandum ac improbandum censeant, 
animadversioni et poenis perinde subiiciuntur, ac 
opera illorum qui praedicta scripto ediderint aut 
dififuderint, quocumque ex ordine ecclesiasticae au-
ctoritatis, aut ex loco ipsa manaverint. Ubi haec 
lex perlata et promulgata fuerit, integrum erit laico 
tribunali iudicium ferre, utrum ac quomodo sacer-
dos in sacramentis administrandis, in divini verbi 
praedicatione conscientiam publicam et domesti-
cam tranquilitatem perturbaverit, ac episcopalis et 
sacerdotalis vocis ea erit conditio, ut ea comprimatur 
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aut obstruatur, non minus quam vox ipsa Iesu Christi Vi-
carii, qui quamvis in se ipso nulli animadversioni obnoxius 
dicatur ob rerum politicarum rationes, in persona tamen 
eorum qui eius noxae affines fuerint puniendus esse cense-
tur, uti publicus regni administer in conventu legumlato-
rum palam significare non dubitavit, cum respectu ad Nos 
habito aperte profitere tur nec novum aut insolitum esse in 
legibus, nec a iuris criminalis ratione, scientia ac usu abso-
num, poenis subiici participes criminis, ubi praecipuus au-
ctor puniri non possit. Ex quo intelligitur ad Nos etiam ex 
dominantium sententia huius legis telum spectare, ita ut 
ubi nostra verba aut acta in offensionem eius legis incidant, 
Episcopi aut sacerdotes qui nostros sermones et monita aut 
evulgarint aut executi fuerint poenas laturi sint eius prae-
tensi criminis, cuius reatum et culpam Nos uti praecipuus 
auctor sustinere iudicabimur. 

En Venerabiles Frat res quemadmodum non solum 
tot praesidia, tot instituta roborata saeculis, invicta tetn-
pestatibus, Ecclesiae administrationi necessaria hostili vio-
lentia ac demolitione apud Nos eversa sunt, sed eo etiam 
progressum est, ut sublime illud inunus docendi, vigilandi, 
animarum saluti prospiciendi, quod Ecclesia a suo divino 
couditore accepit, nefario modo impediatur, severissimis 
poenis indictis ad obstruendum os ministrorum eius, qui dum 
docent poj>ulos servare omnia quae Christus mandavit, dum 
instant opportune importune, arguunt obsecrant increpant 
in omni patientia et doctrina, illud agunt quod divina eis 
et apostolica auctoritate praecipitur. Alias autem tenebro-
sas molitiones oppugnatoruin Ecclesiae silentio praeteri-
mus, a quibus nonnullorum etiam ex publicis administris 
consilia et incitamenta non abesse cognoscimus, quae eo 
spectant ut maiorum tribulationum dies Ecclesiae ipsi addu-
cantur vel promovendis schismatis occasionibus ubi futur i 
Pontificis electio incident, vel Episcoporum qui Ecclesiis 
Italiae praesunt spirituális auctoritatis usu impediendo, cu-
ius rei causa Nos novissime declarare coacti fuimus, tole-
rari posse ut acta canonicae institutionis eorumdem Episco-
porum laicae potestati exhibeantur, ad occurrendum quan-
tum in Nobis est, funestissimis rerum adiunctis, in quibus 
non amplius agebatur de temporaliutn bonorum possessione, 
sed ipsae fidelium conscientiae, earum pax, animarum procu-
ratio et salus, quae suprema Nobis lex est, in apertum di-
8crimen vocabantur. Verum in hoc quod egimus ad gravis-
eima pericula removenda, palam ac iterum agnosci volu-
mus, Nos iniustam earn legem quae regium placitum voca-
tur omnino improbare ac detestari, aperte déclarantes per 
ipsam laedi divinam Ecclesiae auctoritatem, eiusque liber-
tatem violari. 

Post haec autem, quae hactenus exposuimus, omitten-
tes plura alia, ad quae deploranda sermonem nostrum pro-
ducere possemus, illud petimus, qua ratione fieri possit ut 
Ecclesiam gubernare valeamus sub dominatione eiusmodi 
potestatis, quae omnia Nobis media et praesidia ad Aposto-
latum nostrum exercendum continenter adimit, omnem viam 
obstruit, nova in dies impedimenta, novas difficultates in-
terponit, novos usque laqueos insidiasque molitur ? Profecto 
Nos satis mirari non possumus eos homines reperiri, quo-
rum nescimus utrum levitas an malitia maior sit, qui sive 

per publicas ephemerides, sive peculiaribus scriptis, sive 
impudentibus sermonibus pluriuin occasione conventuum 
habitis, obtrudere et persuadere populis conantur, praesen-
tem Summi Pontificis in urbe conditionem talem esse, u t 
etiam sub alterius potestatis dominatione constitutus plena 
libertate fruatur, ac tranquille et plene possit suo supremo 
spirituali primatu perfungi. Ad quam ^opinionem publice 
confirmandam nullam elabi occasionem sinunt sive cum 
Episcopi et fideles ex exteris plagia ad Nos visendos acce-
dunt, sive cum eorum pios coetus in conspectum nostrum 
admittimus, sive cum impios ausus contra Ecclesiam No-
stris ad eos' sermonibus deploramus, quin de industria et 
callide incautis insinuare studeant, Nos reipsa plena pote-
state et libertate frui tum loquendi tum excipiendi fideles 
tum Ecclesiam universam administrandi. Mirum Nobis est 
quod talia impudenter iactari possint, quasi exercitium illo-
ruin actuum, qui recensentur, plene et omnino esset in 
nostra potestate, et quasi in iis tota gubernationis Eccle-
siae ratio quae ad munus Nostrum pertinet, contineretur. 
Quis enim nescit non sub Nostra sed sub dominantium po-
testate esse actus eius libertatis quam tantopere extollunt, 
ita ut eatenus et tamdiu eosdem actus exercere possimus, 
quatenus et quamdiu hoc ab iis non impediatur? Quae ta-
rnen nostrorum actuum libertás quantum sub eorum pote-
state sit, etsi alia argumenta deessent, satis innuit ac docet 
novissima ea lex quam nuper deploravimus, qua liberum 
exercitium spirituális nostrae potestatis, et ministerii eccle-
siastici ordinis nova et intolerabili oppressione constringi-
tur. Quod si nonnullos actus Nos posse exercere permise-
rint, ea de causa quod agnoscant quantopere eorum intersit 
Nos sub eorum dominatione liberos existimari, quam multa 
tamen gravissima, pernecessaria, summique momenti sunt 
quae ad formidanda onera ministerii Nostri pertinent, qui-
bus reipsa ac rite perficiendis Nos dominantium iugo sub-
iecti omni neceasaria facultate et libertate caremus ? Velle-
mus quidem illos qui ea quae retulimus scribunt aut lo-
quuntur, oculos suos ad ea quae circa Nos accidunt coniice-
rent, ac alieno paullisper a partibus animo diiudicarent, 
utrum vere diei possit Ecclesiae regendae potestatem Nobis 
divinitus commissam, cum eo statu ad quem Nos adegit in-
vasorum dominatus posse componi. Vellemus eos agnoscere 
convicia, iuiurias, contumelias quae etiam in aula Oratoru m 
Populi continenter contra humilitatem Nostram effundun -
tur, convicia in quibus Nos quidem ignoseimus miseris qu i 
ea promunt, sed tarnen in offensionem maximam fidelium 
cedunt quorum communis Pater violatur, et eo tendunt ut 
imminuatur apud eos existimatio, auetoritas, veneratio, 
quam Vicarii Christi quem indigni sustinemus, suprema di-
gnita8 et sanetitas postulat. Vellemus eos testes esse pro-
brorum et calumniarum quibus tum amplissimus ordo vester, 
tum sacri Ecclesiae sMagistratus omnibus modis impetun-
tur, tanto cum administrationis eorum detrimento : testes 
esse irrisus ac ludibrii quo augusti ritus ac institutiones ca-
tholicae Ecclesiae dehonestantur, petulantiae qua sanetis-
sima religionis mysteria profanantur, ac conspicere publicis 
honoris significationibus et pompis decoratam impietatein 
et atheos homines, dum contra religiosae supplicationes et 
pompae vetantur, quas avita Italorum pietas libere aemper 
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celebrare solemnibus temporibus consuevit. Vellemus etiam 
ipsis notas esse blasphemias, quae impune, auctoritate pu-
blica dissimulante, contra Ecclesiam in legumlatorum con-
ventu coniiciuntur, in quo Ecclesiae ipsi subvertendi et ag-
grediendi criminatio est illata, libertás eius nefarium ac 
fatale princípium vocatum est, doctrinae eius perversae 
ac societati et moribus adversantes appellatae sunt, vis 
et auctoritas eius tamquam civili consortio perniciosa in-
cusata fuit. Neque possent iidem confictae nostrae liberta-
tis praecones inficiari tot multiplices continuas graves oc-
casiones in id comparatas ut incauta iuventus inflammatis 
cupiditatibus corrumpatur, ac ex eius antimo catholica 
fides radicitus exstirpetur. Si ipsi demum vias huius urbis, 
quae per B. Petr i cathedram religionis sedes et caput est 
obirent, iudicare pereommode possent utrum templa aca-
tholici cultus his temporibus excitata, scholae corruptioni3 
quaquaversus diffusae, tot domus perditionis passim con-
stitutae, obscoena et foeda spectacula quae oculis populi 
offeruntur, talem rerum conditionem faciant, quae tolerabi-
lis sit ei qui pro sui apostolatus officio debet quidem et 
vellet tot malis occurrere, at contra omnibus mediis et ra-
tionibus, omni potestatis exercitio privatur quo possit vel 
uni tantum ex tot malis necessaria remedia adhibere, et ani-
mabus in exitium ruentibus opem ferre. Hic tandem est, 
Yenerabiles Fratres, status oui subesse cogimur opera eius 
Gubernii quod in hac urbe dominatur, haec est illa libertás 
et potestas exercendi ministerii nostri cuius nomine abutun-
tur et qua nos potiri impudenter iactitant : libertás scilicet 
videndi demolitionem in dies deteriorem ordinis et consti-
tutionis ecclesiasticarum rerum, videndi exitium animarum, 
quin operám nostram ad tot damna opportune reparanda 
impendere et navare possimus. His ita se habentibus, nonne 
nova amarulenta irrisio et ludibrium existimandum est illud 
quod saepe dicitur, nempedebere Nos conciliationis et con-
cordiae consilia cum novis dominatoribus inire, cum haec 
conciliationis ratio non aliud ex parte nostra esset, nisi 
omnino prodere non modo summa Sanctae huius Sedis iura, 
quae tamquam sacrum et inviolabile depositum ad hanc 
supremam cathedram evecti custodienda ac tuenda recepi-
mus, sed etiam et praecipue prodere divinum ministerium 
Nobis pro salute animarum commissum, tradere heredita-
tem Christi in manus auctoritatis huiusmodi, cuius opera 
ad ipsum catholicae religionis nomen, si fieri posset, delen-
dum, diriguntur ? Nunc profecto terrarum orbi claro in lu-
mine omnique ex parte conspicienda praebetur vis, vigor, 
fides earum concessionum, quibus ad fidelium illusionem 
hostes nostri libertatem et dignitatem Romani Pontificis 
tueri se velle ostentarunt, quae fundamentum suum posi-
tum habent in arbitrio ac hostili voluntate reipublicae mo-
deratorum, quorum in potestate est iuxta sua consilia et 
rationes, ac pro lubitu eas aptare, servare, interpretari, at-
que executioni mandare. Haudquaquam certe, haudquaquam 
Romanus Pontifex est aut erit unquam plenae libertatis 
compos, ac suae plenae potestatis, donee aliis in urbe sua 
dominantibus subiiciatur. Alia eius sors Romae esse non 
potest nisi aut supremi Principis aut captivi : nec unquam 
catholicae Ecclesiae universae pax securitas tranquillitas 
constare poterit, donee exercitium supremi apostoliéi mini-

sterii obnoxium fuerit studiis partium, arbitrio dominan-
tium, vicibus politicaruin electionum, consiliis et operibus 
hominum callidorum ac utilitatem iustitiae praeferentium. 

At in tantis malis queis laboramus, et premimur ne 
putetis, Yenerabiles Fratres aut animum Nostrum fractum 
concidere, aut illam in Nobis fiduciam deficere qua Omni-
potentis et Aeterni décréta exspectamus. Nos quidem, con-
silium cum iniissemus post occupationem ditionis Nostrae, 
Romae potius manendi quam quaerendi alienis in terris 
tranquillum hospitium, idque ea mente ut penes Beati Pe-
tri sepulcrum pro re catholica vigiles excubias ageremus, 
numquam destitimus auxiliante Deo pro causa Eius tuenda 
certare, et quotidie certamus nullibi loco cedentes hosti 
nisi vi depulsi, u t perpauca ilia quae adhuc reliqua sunt ab 
impetu diripientium et pervertere omnia conantium vindi-
cemus. Ubi autem caetera Nos defecerunt praesidia quibus 
Ecclesiae et religionis rationes tueremur, N03 nostrae vociä 
et nostrarum expostulationum officio usi sumus ; cuius rei 
testes estis ipsi quibus communia paricula, communis No-
biscum dolor fu i t : saepe namque verba excepistis publice a 
Nobis prolata sive ut nova facinora reprobaremus et contra 
invalescentem liostiutn violentiam protestaremur, sive ut 
aptis inonitis fideles instrueremus ne insidiis improborum et 
simulatae religionis specie, neve noxiis falsorum fratrum 
doctrinis deciperentur. Utinam vocibus Nostris tandem ad-
moveant aures animumque adiiciant illi quorum ad officium 
pertinet et maxime interest, auctoritatem Nostram susten-
tare, et causam qua nulla iustior et sanctior, viriliter tueri 1 
Nam qui fieri potest ut illorum prudentiam fugiat, frustra 
solidam ac veram prosperitatem in nationibus, tranquill i ta-
tem ac ordinem in populis, stabilitatem potestatis in iis qui 
sceptra tenent expectari, si Ecclesiae auctoritas quae socie-
tates omnes recte constitutas vinculo religionis continet, 
impune contemnatur et violetur, eiusque Caput supremum 
in suo ministerio obeundo plena libertate uti nequeat, et 
potestatis alterius sit obnoxius arbitrio ? 

Illud sane feliciter accidisse laetamur, ut voces No-
strae ab universo catholico Populo filiali pietate Nobis ob-
stricto, libentissime magnoque cum fructu exceptae fuerint ; 
talia enim sunt quae ab ipsis accepimus dilectionis assidua 
et iterata testimonia, ut et ipsis et Ecclesiae summám gló-
riám conférant, et bene sperare Nos iubeant laetiores dies 
eidem Ecclesiae et huic Apostolicae Sedi orituros. Ac pro-
fecto vix verbis aequare possumus iucunditatem solatii quod 
percepimus validis licet auxiliis undique destituti, intuen-
tes egregios animorum motus et generosa studia quae sponte 
excitata latius in dies propagantur inter gentes etiam re-
inotissimas, u t Romani Pontificatus et humilitatis Nostrae 
causam suscipiant, dignitatem tueantur. 

Liberalia subsidia quae ex omni terrarum parte ad 
Nos perveniunt ut urgentibus necessitatibus Sanctae huius 
Sedis prospiciamus, et frequentia tot filiorum nostrorum 
qui ad has vaticanas aedes ex omni gente confluunt ut visi-
bili Ecclesiae capiti devotam voluntatem suam testentur, 
eiusmodi pignora animorum fidelium sunt, pro quibus pares 
agere gratias divinae bonitati omnino nequeamus. Vellemus 
tarnen ab omnibus intelligi, quod salutaris documenti loco 
esset, intimam vim et significationem veram peregrinatio -
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nam istarum, quas hoc tempore crebro iterari videmus, quo 
Romanus Pontificatu3 teterrimum bellu n experitur. Scili-
cet illae non eo valent tantum ut amorem et observantiam 
fidelium prodant erga humilitatem Nostram, sed manife-
stum praebent indicium sollicitudinis et anxietatum quae 
eorum corda perturbant, quod coaimunis Parens inabnormi 
prorsus ac incongrui conditione versatur. Neque haec anxie-
tas et sollicitudo conquiescet, imo augeatur oportet donee 
in possessionem plenae et verae libertatis Pastor universae 
Ecclesiae restituatur. 

Interea nihil tnagis optamus, Yenerabiles Fratres, 
quam ut voces Nostrae ex hoc parietum septo ad ultimos 
terrarum fines manent, ut totius orbis fidelibus pro illustri-
bus quae continenter ipsi exhibent filialis dilectionis et ob-
sequii argumentis, sensus gratissimi animi nostri testentur. 
Optamus enim iis gratias agere pro pia liberalitate, qua 
etiam interdum difficultatis rerum suarum obliti Nobis opi-
tulantur, agnoscentes Deo offerri quidquid Ecclesiae tribui-
tur, gratulari pro magnanimitate et virtute, qua impiorum 
iras et irrisiones despiciunt. Nosque iis devinctos profiteri 
pro alacritate qua significationes sui amoris Nobis ofterre 
student ad celebrandam anniversariam diei illiu? memóriám, 
quo ante quinquaginta annos Episcopalis consecrationis mu-
nus, licet indigni suscepitnus. Nec minus Nobis in votis est, ut 
omnes etiam Ecclesiarum quae late per orbein diffiisae sunt 
Pastores, voces has Nostras excipientes ex iis incitamentum 
sumant, ut significent fidelibus suis pericula, oppugnationes 
et incommoda quotidie graviora, quibus premimur, eosque 
simul certiores faciant, Nos quidem nunquam destituros 
quicumque rerum exitus futurus sit, ab improbandis ini-
quitatibus quae coram Nobis patrantur ; verum fieri posse 
aliquando cum propter leges nuper rogatas, turn propter 
alias quae praenúneiantur etiam saeviores, ut vox Nostra 
usque ad eos nonnisi rarius, et aegre admodum per interpo-
sitas difficultates possit afferri. In his tamen rerum adiun-
ctis Pastores ipsos excitamus, u t greges suos praemoneant, 
ne fallacibus capiantur artibus queis homines fraudulenti 
veram rerum conditionem in qua posit isumus verbis inver-
tere et deformare nituntur, sive celantes acerbitatein eius 
sive libertatem Nostram extollentes, et potestatem nostram 
nemini obnoxiam esse affirmantes, dum vere rem totam sic 
paucis complecti possumus: scilicet Ecclesiain Dei in Italia 
vim et persecutionem pati : Christi Vicarium neque liber-
tate, neque expedito plenoque usu suae potestatis frui. 

Cum res hoc loco sint, nihil opportunius ducimus, ni-
hil cupimus impensiu8, quam ut iidem omnes Sacrorum 
Antistites qui miram concordiam in tuendis Ecclesiae iuri-
bus et egregiain in Apostolicam Sedem voluntatem suain 
multiplici indicio Nobis constanter probarunt, fideles qui-
bus praesunt excitent, ut ea ratione ac ope quam iura sinunt 
cuiusque regionis, sedulo agant apud eos qui summam rei 
publicae tenent, quo accuratius gravis conditio perpenda-
tu r in qua Caput catholicae Ecclesiae degit atque efficacia 
adhibeantur consilia, obstaculis amoliendis, quae veram ac 
plenam independentiam eius impediunt. Quoniam autem Dei 
omnipotentÍ8 est mentibus lumen immittere et flectere ho-
minum corda, non solum Vos rogamus Venerabiles Frat res 
u t fervidis apud Eum precibus hoc maxime tempore uta-

mini, sed et ipsos ca.holicoru n omnium populoru u Pas to -
res vehementer hortamur, ut fideles sibi concreditos in sacra 
e.npla con venire curent, ubi pro Ecclesiae matris salute, 
pro inimicorum nostrorum conversione, et fine malorutn 
tam gravium lateque patentium huiniles preces ex intimo 
animo effimdant. Excipiet ut firmiter confidimus, orationem 
populi ad se clamantis Deus, cui beneplacitum est super 
timentes Eum, et in eis qui sperantsuper misericordia E ius . 

Caeterum Venerabiles Fratres confortemur in Domino 
et in potentia virtutis Eius , atque induti armaturam Dei, 
loricam iustitiae et scutum fidei, praeliemur strenue ac for-
titer adversus potestatem tenebrarum, et nequitiam huius 
saeculi. Iam certe studiiim omnia miscendi perturbandique 
eo devenit, ut torrentis instar omnia se in praeceps traciu-
rum minitetur, nec pauci ex iis qui uovariun rerum auc to-
res aut fautores extiterunt respectant conterriti, operis ipsi 
sui formidantes effecius. At Deus Nobiscum est, eritque 
usque ad consummationem saeculi. Timendum est iis de 
quibus scriptum est „Vidi eos qui operantur iniquitatem et 
seminant dolores et metunt eos Amte Deo periisje, et spi-
ritu irae Eius esse consumptos." At Deum timentibus et 
certantibus in nomineIpsius ac in Eius potentia sperantibus 
misericordia et praesidium reservatum est neque dubitau-
dum quin cum Eius sit causa, Eius sit pugna, Ipse cerian-
tes adiuvet ad victoriam. 

A keresztkut szentelése. 
(Folytatás.) 

Egy másik, ide vonatkozó kérdés ez is : honnan ve-
gyünk annyi vizet, hogy egyfelől a szentelt vizből magával 
haza vinni óhajtó népnek eleget tegyünk, másfelől pedig 
a keresztkutban is elégséges szenteltviz mi rad jou? E r r e 
nézve a következő iránypontokat tartsuk szem előt t : 

1) Oly edénynek viztartalma, melyet a működő pap 
nem is lát, annak merő intentiója által bizonyára nem szen-
teltetik meg. 

2) Illetlennek látszik, hogy a pap a szentelési szertar-
tást két vagy több edény felett ismételje. De ha a szertar-
tást csak az egyik edény felett, teszem azt : a keresztkut 
felett végzi, akkor legalább is kétes, váljon a másik, ha 
mindjárt a működő papnak szeme előtt is álló edénynek tar-
talma megszenteltetett-e ? 

3) Leghelyesebb eljárás az, hogy a keresztkut egészen 
töltessék meg vizzel, melylyel a szentelési szertartás oly 
módon végeztetik, hogy a szentolajok beleöntése előtt egy 
bizonyos mennyiségű viz onnan valamely más edénybe ön-
tetik át. Ehhez aztán közönséges viz öntetik hozzá, de ki-
sebb mennyiségben, mit több izben ismételni lehet, de ugy, 
hogy a hozzáöntendő viz mindig csekélyebb mennyiségben 
legyen, mint a meglevő ; mert a későbben beöntött közön-
séges viz csak igy szenteltetik meg a ezentelttel való össze-
keverés által, ha ez utóbbi esetről esetre többségben van ; 
mert ha a közönséges viz lenne túlsúlyban, akkor az egész-
nek megszentelt-volta elenyésznék, mert a nagyobbik rész 
maga után vonja a kisebbiket. 

4) Egyik határozata által, mely, minthogy általános 
hangzású, bizonyára mindenütt érvényesíthető is, a S. R C. 
megengedte, hogy a keresztvíz egy nagyobb, profán edény-
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ben is szentelhető, s abból aztán a szentolajok beöntése előtt 
a keresztkutba önthető át. Ez tehát épen ellenkezője annak, 
mit a missale rendel. Megjegyzendő, hogy a szentolajok 
csak a keresztkutba önthetők. A kérdéses határozat követ-
kezőleg hangzik : 

Decret. 7. april. 1832 in u. Mass. et Popul, ad 9. 
Dub. 1. An standum sit Missali Romano in benedicti-

one Fontis peragenda in Sabbato Sancto, seu potius eousue-
tudini, nimirum prius aquam in aliquo vase separato bene-
dicere, et antequam infundatur Chrisma, ex illo aquam ipsam 
extrahere et mittere in Fontem ? 

Resp. E x speciali gratia servari posse consuetudinem. 
Ez értelemben mondja Hartmann is (Repert. Ri t . I I , 

515 ;) „A megszentelendő viz vagy a keresztkutba, vagy, ha 
a szükség ugy kivánja, megfelelő, külön, nagyobb, de tiszta 
edénybe öntetik, mely a keresztkut mellett állítandó fel. 
Ebből aztán, mielőtt a szentolajok beöntetnek, annyi víz te-
endő át a keresztkutba, a mennyi a keresztség szentségének 
kiszolgáltatására szükséges. A többi aztán a híveknek en-
gedhető át. Ezen mellékedénynek alkalmazása főleg akkor 
szükséges, ha a nép sok szenteltvizet kér, mert néhány csepp 
ebből nagyobb mennyiségű közönséges vizet nem szentel 
meg. Minthogy a viznek megszentelése sem a helytől, sem 
az edénytől nem függ, ezen profán edénynek alkalmazásá-
ban sein fog senkisem megbotránykozhatni. " 

Ezekből világos, mily helytelen ama gyakorta köve-
tet t szokás, hogy a szertartásokat a templomban végező 
pap, intentiója vagy néhány cseppnyi szentelt viznek utó-
lagos hozzáöntése által oly edényeknek tartalmát is meg-
szenteli vagy legalább hiszi, hogy megszentelte, melyek a 
templomon kívül állanak. Ezen eljárás nem csak helytelen, 
hanem hiábavaló is; mert a kisebb mennyiségű szentelt viz 
a nagyobb mennyiségű közönségessel való érintkezése által 
ez utóbbit nem csak, hogy meg nem szenteli, hanem ellenke-
zőleg, még saját jellegét is veszti. (Vége kör.) 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
l'est, márczius 24. A , b é c s i k a t h o l i k u s c o n -

g r e s s u s'. Megbocsát a szives olvasó közönség, hogy e kér-
déssel e helyen már, ha jól emlékezünk, harmadszor foglal-
kozunk, ezt a kényszerhelyzet teszi kötelességünkké. A li-
beralismus ugyanis nagy horderőt, végtelen fontosságot lát-
szik helyezni saját ügyére nézve e congressusba, mert kü-
lönben alig értenők meg, hogy miért foglalkozik ez ügy-
gyei oly gyakran, holott tudvalevőleg tőle kitelhetőleg 
minden katholikus mozgalmat agyon szokott hallgatni és 
nem az ő bűne, ha egyik másik katholikus mozgalom az or-
szágnak értésére jut . Nekünk ismét oly természetünk van, 
hogy az igazság védelmében, a téves nézetek helyreigazítá-
sában, a mennyiben erre képesek, kifáradhatatlanok is va-
gyunk, és igy esik meg nem egyszer, hogy egy és ugyan-
azon tárgyhoz annyiszor hozzászólunk, a hányszor azt ellen-
feleink, kivált ujabb momentumokkal felfrissitve, felemlitik. 

A bécsi katholikus congressus is e sorozatban foglal o o 
helyet. A magyarországi katholikusokat a ,Pesti Napló' 
ismét óva inti, nehogy részt vegyenek az emiitett congres-
susban, mert ez a magyar katholicismusnak hátrányára lenne. 
Mig a nemzet azon meggyőződésben él, hogy a magyar ka-

tholikusok fejei a haza ellenségével nem szövetkeznek, addig 
nem vészit semmit, de ha ez a meggyőződés megszűnik, 
akkor — kész a culturharcz, melyben pedig van a magyar 
katholicismusnak mit veszítenie, és ezen kétértelmű nyilatko-
zatról a ,Pesti Napló' azt állítja, hogy azt ,tekintélyes ka-
tholikus ember' küldte be hozzá. 

Nem azért szólunk most e kérdéshez, hogy visszauta-
sítsuk a feltevést, mintha a magyar katholikusok fejei ké-
pesek lennének valaha a haza ellenségeivel szövetkezni, ha-
nem azért, mert a kérdéshez azon uj momentum járult , hogy 
ama nyilatkozatot állítólag ,egy tekintélyes kath. ember' 
irta Nem keressük, mennyiben hiteles ez az állítás, mennyi-
ben nem ; nem keressük, mennyiben katholikus, mennyiben 
nem az illető, nem keressük azt sem, tekintélyes-e vagy 
sem, hanem elfogadjuk az állítást ugy mint van, hogy ama 
czikket csakugyan ,tekintélyes katholikus ember' irta. 

Egy ,tekintélyes katholikus ember' és fenyegetőzés a 
kulturharczczal ! Egy ,tekintélyes katholikus ember' és fenye-
getőzés az egyházi javak elvételével, mert ezt jelentik a 
fentebbi szavak, hogy a katholicismusnak van mit veszíteni ; 
mily megfoghatatlan módon hangzanak ily fenyegetőzések 
katholikus ember szájából. Ha mi ezen tekintélyes k a -
tholikus' ember helyzetébe képzeljük magunkat, ha felgon-
doljuk, hogy e tekintélyes katholikus ember szemügyre ve-
szi, mily helyzetbe ju t t a t t a a modern állam a katholieis-
must egyáltalában és Magyarországon különösen, hol jo-
gait már javaival együtt kétessé te t te ; — ha felgondol-
juk, hogy ennek a tekintélyes katholikus embernek lehe-
tetlen nem látnia, mennyire leszoríttatott a katholicismus, 
most nem is mondjuk: az állami térről, hanem saját te-
réről, hogy saját gyermekeinek nem szabad a vallásoktatást 
oly mérvben nyújtania, mint azt az egyház és az illetők 
lelki üdve követelné, mennyire készülnek még tovább is 
leszorítani, mondjuk ismét nem az állami, hanem saját teré-
ről ; ha felgondoljuk végre, hogy ez a tekintélyes katholi-
kus ember, a katholicismus érdeke mellett emeli szavát, mint 
mondja, — ugy nem vagyunk képesek felfogni, mikép fe-
nyegetőzhetik kulturharczczal, miképen fenyegetőzhetik az 
egyház javainak elvételével, ha a magyar katholikusok a 
bécsi katholikus gyűlésen megjelennének. 

Yagy mi, vagy a tekintélyes kath. ember téved a ka-
tholicismus érdekének megítélésében. A katholicismusnak 
szerintünk érdeke az, hogy a bekövetkezendő támadások 
ellenében szoros, áttörhetlen phalanxot képezzen, e czélra 
pedig csak az egyesülés vezet, nem ugyan a haza ellenségé-
vel, hanem katholikus hitsorsosaival ; aki ezt tagadja ma, az 
nem érti, hogy mi a katholicismus érdeke, az megkötött 
kezekkel akarja a katholieismust ellenségeinek átszolgáltatni, 
s ha a tekintélyes katholikus ember ezt akarja, ugy igen 
alapos gyanú fér katholicismusához. A jelen viszonyokhoz 
mérten tekintélyes katholikus emberhez nem fenyegetés, 
hanem buzdítás illik, buzdítás, hogy a nemzet katholikusai 
tömörüljenek a készülő csapás visszaverésére, az elvett jo-
gok visszaszerzésére, ebben nyilatkozhatik ma a katholicis-
mus érdekének felismerése. 

E részben a magyar katholikus ,tekintélyes' emberek 
sokat tanulhatnának a külföldi igazán tekintélyes katholikus 
emberektől ; ott nem arról van szó, hogy a kath. főpapokat, 
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vagy világi férfiakat lebeszéljék az actióban való lépéstől, 
hogy egymást fenyegessék, hanem inkább bátorí t ják egy-
mást, nem arra, hogy az állam ellen a harczot megkezdjék, 
hanem hogy az állam által megkezdett harczban az egyhá-
zat védelmezzék. Nálnnk is ez a feladat; hanem nekünk ma-
gyaroknak az a szerencsétlenségünk, hogy tisztelet az egy 
pár kivételnek, a mi ,tekintélyes' katholikus embereink nem 
ismerik a katholicismust önmagában, nem tudják, hogy mi 
a katholicismus a hazára nézve, úsznak az áramlattal az uj 
jog tengerében, azért nem tudnak egyebet, mint az anony-
mitás leple alatt tanácsot adni a hallgatásra, vagy épen 
ellenkező esetben fenyegetőzni. Ha a magyar katholikus 
ősök sírjaikból féltámadnának és látnák, mit tesznek uno-
káik, mily tanácsokat osztogatnak az egyháznak, bizonyára 
pirulva fordulnának ismét vissza sírjaikba ; hiszen, ha ők is 
oly némán vonultak volna vissza a harcztérről, midőn a 
16-ik században o protestantismus az egyházat megtámadta, 
ha ők is avval fenyegették volna az egyházat, hogy javait 
elveszik, mivé lett volna nálunk a katholicismus ? Azok, 
igen azok voltak valóban tekintélyes katholikusok, mert 
nem vonultak vissza gyáván a harcztérről, midőn saját egy-
házuk megtámadtatott , nem féltették gyáva módra tekinté-
lyüket, ha nyiltan kilépnek védeni az egyházat, nem féltet-
ték népszerűségüket, ha megtudja nevüket a világ. A mo-
dern ,tekintélyes' katholikusok azokkal mint látszik, hom-
lokegyenest ellenkeznek, ezek az egyház érdekét abban vé-
lik rejleni, ha másokkal közösen ők is elősegitik romlását, 
már akár közvetve, akár közvetlenül. Mi őszintén bevall-
juk, hogy az ily ,tekintélyes' katholikusok tekintélyére az 
egyházban semmit sem adunk és nem is hiszszük, hogy az 
ily ,katholikus' emberek fenyegetése csak egyetlenegy em-
bert is képes lenne visszatartani attól, hogy a katholicis-
mus szövetségét előmozdítsa. 

Még csak annyit emiitünk fel: lehetséges, hogy a ka-
tholikusok egyesülése csakugyan nem jön létre, hogy az 
ily ,tekintélyes' katholikusoknak meg lesz az örömük, hogy 
láthatják, mikép ássa alá a katholicismus létalapját a mo-
dern állam, mikép fogja üldözni azokat, kik hitükhöz hivek 
maradtak, s ez az idő, a büntetés ideje, talán fel fogja nyitni a 
,tekintélyes' katholikusok szemét is, vagy lia nem, ugy leg-
alább a tiszta buza meg fog szabadulni akonkolytól és tudni 
fogjuk hányan és kik vagyunk, kik az egyházat szorongat-
tatása napjaiban is szeretni tudjuk. A magyarországi katho-
likusok már régen kényelemben élik napjaikat, lehet, hogy 
a kényelem sok bünt takar, mint azt a ,tekintélyes' katholi-
kus szellem nyilatkozata tanúsítja, a bün pedig büntetést kö-
vetel és mi azt mondjuk : Legyen meg az Isten akaratja, $ 

Székesfehérvár, 1877. márcz. 20. H g. - p r i m á s ő 
E m j á n a k a j á n d é k a . A székesfehérvári püspöki megye 
f. 1877-iki évben megalapittatása százados évfordulóját fogja 
szent István nap körül megülni, mely czélból illető helyen 
már eleve is megfelelő intézkedések tétettek. Ez alkalom-
nak köszöni kiválólag a székesegyház is azon leirhatlan 
szépségű s valóban egyházfejedelmi fényes ajándékot, mely-
lyel a napokban nagyszerűen lepetett meg. Ugyanis hazánk 
ez időszerinti biboros főpapja Simor János, Magyaror • 
szú g herczegprimása ö Eminentiája, miként sok más alka-
lommal ugy most is kegyelettel emlékezett meg szülő vá-

rosáról, Székes Fehérvárról, egy gyönyörű, püspöki pásztor-
botot ajándékozván a székes egyháznak, e felírással: „Tem-
plo Cathedr. Albae-Regal. a. ab erecta sede episcopali cente-
simo. Joannes Card. Simor olim ibidem Canonicus." Maga 
az ezüst pásztor-bot valóságos műkincs, vakító fényű ara-
nyozások, kéken ragyogó zománezok és villogó drága kö-
vek díszesen ékitik azt. A műkincscsel egyesítve van a m ű -
ízlés is, nem hiában Lipperl lovag ur eszménye után ké-
szült; méltán van tehát a bot nyelére vésve : Jos. Lippert 
invenit. A kincs a napokban érkezett Székes-Fehérvárra 
közvetlen a megyés püspök, Dulánszlcy Nándor ur ő méltó-
sága kezeihez küldetve, ő Eminentiája gyengéd tartalmú és 
elérzékenyült hangon irt sorai kiséretében. S igy méltán 
mondhatjuk, hogy nemcsak a legbecsesb anyagi, de legelső 
zsenge áldozatot is ő Eminentiája tette le a székesfehér-
vári százados püspökmegyei ünnepély kegyelet oltárára, 
mely miután a püspök ő méltóságának, a ft. káptalan-, sőt 
az egész papság- és hívőknek egyiránt a legnagyobb örö-
met szerzette, méltán fogadtatott a leghálásb, osztatlan s 
tartós köszönet őszinte s igaz érzületével. 

Kussa. F e l e l e t C s i s l c ó u r n á k . (Folyt.) c) A 
franczia nemzet megbánta szégyenletes tettét s már a Di-
rectorium keresett módokat, hogy az irgalmas nővéreket 
hazájokba visszahívja. Az első consul egy decretuma meg-
hívja őket Francziaország kórodáinak átvételére : „mert 
csak ők tudják" — igy szól a decretum — „a betege-
ket odaadással ápolni és kórházakat szorgalommal, beha-
tással és takarékossággal vezetni." — Chaptal miniszter a 
maga rendeletében, melylyel általadja a szürke nénéknek a 
franczia kórházakat és ápoldákat, ezeket irja : 

„Tekintettel arra, hogy a betegeknek szükséges se-
gély kellő gondossággal cs:ik oly személyek által nyujtatik, 
kik a betegek ápolására hivatásszerűen szentelik magokat 
és a keresztény jótékonyság lelkesedése által vezéreltetnek ; 

tekintettel arra, hogy az állam minden kórházai közt 
— miként a tapasztalás bizonyitja — azokban vau legjobb 
rend, tisztaság és takarékossággal párosult legjobb beteg-
gondozás, melyekben az irgalmas nővérek gondozzák a be-
tegeket: rendelem stb." (itt általadni parancsolja a minisz-
ter Francziaország több állami kórodáját a szürke nénék-
nek.) No, hogy Francziaország minisztere, midőn ezen ok-
mányát megírta, jobban ismerte a szegény irgalmas nővére-
ket, mint Cs. ur, annyi bizonyos. Francziaország is feleke-
zetlen állam, még pedig olyan, hol a szabadelvűséget fölta-
lálták, és ezen állam kórházaiban számtalan protestaus sze-
o-ény beteget ápolnak azok a szegény megtámadott szürke 
nénék. De értik is ám ezt a mesterséget és hivebben teljesi-
tik, mint bármily más ápoló személyzet. Ezen érdemöket 
csak oly intoleráns emberek nem ismerik el, amilyen Cs. ur is. 

d) Ez okból a kormányok és hatóságok nemcsak a 
kórházakat bizták rájok, hanem háborúk alkalmával a se-
besültek ápolására is irgalmas nővéreket küldtek és külde-
nek. „Kövessétek a hadsereget" — azt mondá nekik Yincze 
— „a harc?fiak csatába mennek, hogy öljenek vagy sebe-
sítsenek ; ti pedig leányaim, menjetek a sebesülteket ápolni 
és gyógyítani". Es Vincze leányai hiven követték a franczia 
zászlót száz vérengző csatába, hogy azok sebeit bekötöz-
nék, kiket a háború furiája a civilizatio raffinirt gyilkoló 
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eszközeivel megcsonkított. Véres csata hevében vette le I. 
Napoleon saját melléről a becsületrend nagycsillagát, hogy 
azt sajátkezüleg a szegény Martha nénike sötétszürke da-
róczczal födött keblére tűzze. 

e) A juliusi franczia forradalom, nemcsak nem bán-
totta az irgalmas nővéreket, hanem mindenkép arra töreke-
dett, hogy számuk növekedjék. 1830-ban már mintegy 
26000 irgalmas néne gyakorolta a szeretet cselekedeteit. Es 
oly elismerésben részesült ezen jótékony intézmény Német-
országban, Ausztriában és Lengyelhonban, hogy a fejedel-
mek formaszerint vagy behozták azt birodalmaikba, vagy 
az irgalmas nővérek behozatalát megengedték és szabályai-
kat megerősítették. I g y : 

f) I I . József császár — aki, mint Csiskó ur tudja, nem 
igen nagy ultramontán és jezsuita volt — beutazván Fran-
cziaországot 1777-ben, midőn a nancy-i Károly-kórházban 
személyesen meggyőződött a szürkenénék kitűnő szolgála-
tairól, már a következő évben behozta őket Bécsbe, később 
pedig a prágai nagy kórház is átadatott nekik és itt soha 
jogosult panasz ellenök nem volt. Bajorországban Lajos ki-
rály 1832-ben, honosította meg ezen intézményt. A badeni 
nagyherczegségben Lipót nagyherczeg 1845-ben erősítette 
meg szabályaikat. Poszország rajnai tartományaiban már 
Frigyes utódja alatt rájok bízattak a kórházak. Berlinben 
1851-ben adatott nekik át egy nagy kórház; sőt katonai 
kórházakban is alkalmaztattak és egy udvari rendelet meg-
hagyta a katonai őrségnek, hogy a kórodákban ki- s bejáró 
irgalmas nővérek előtt katonailag tisztelegjen. Az irgalmas 
nővérek intézménye oly jótékonynak tartatott, hogy : 

g) A kath. irgalmas nővérek utánzására Flieduer, kai-
serwerthi lelkész 1836-ban — igen dicséretes buzgalommal 
— igyekezett „diakonisszák" név alatt prot. irgalmas egy-
letet megalakítani. Ez a derék férfiúnak sikerült is s mások 
is követték példáját, és azóta Poroszországban számos he-
lyen vannak diakonisszák, ami bizonyára dicsérendő dolog. 
Mit én igen szivesen elismerek, mert minden nemes és jó 
emberben — még lia pogány volna is — tisztelem és be-
csülöm az érdemet és nem gyanúsítok senkit. Persze, ez 
amolyan ultramontán gyarlóság nálam és tapasztalom is, 
hogy abban másutt nem igen szenvednek. (Folyt, köv.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) „Ott-
hagytuk tehát ismét Baladot, irja Rougeyron atya, miután 
az uj megtérteknek legnagyobb részét, számszerint 23-at, 
felszólitottuk volna, jöjjenek velünk oly helyre, hol nyu-
godtan tisztelhetik Istent. Nem volt nagy fáradság őket 
összegyűjteni ; mert odaérkezésünkkor mindnyájan a ten-
ger part ján fogadtak minket. Nagy örömünkre tapasztal-
tuk, hogy távollétünk alatt hiven ragaszkodtak a hithez, s 
az ajtatos gyakorlatokat lelkismeretesen folytatták. Ennyi 
hűség, harmadfélévnyi elhagyatottság alatt sejteti, mivé 
lehetne e nép, ha a kereszténység ellenségei egyszer meghó-
dolnának Krisztusnak, s e hűség annál többre becsülendő, 
minthogy csak nehéz küzdelmek árán volt fentartható, mert 
a pogányhitüek folytonosan üldözték a keresztényeket, kik-
nek nem egyszer fegyvert kelle ragadniok, hogy lelketlen 
támadóik ellenében védelmezzék magokat. Mihály főnök, 
legkedvesebb s legbuzgóbb uj megtérteink egyike, azt ta-
nácsolta volt nekik, hogy a harezban keresztet vessenek 
magokra, s valóban, tekintve csekély számukat, fenmara-
dásuk ennyi szorongattatás közt, csakis a kereszt különös 
oltalmának köszönhető. Beszélték nekünk, hogy egy ily 
csatában Mihály főnök már egy bunkócsapás által lesújtva 
aléltan hevert a földön, ugy hogy megmentése lehetlennek 
látszott, mig egyszerre az ellenség azon veszett össze, hogy 
kié legyen teste, s addig czivakodtak egymás közt, mig az 

ismét magához jö t t Mihály, ereinek végső megfeszítésével 
— menekülhetett." 

Rougeyron atya terve szerint az ekként összegyűjtött 
uj megtérteket Ujkaledonia déli part jára kellett telepíteni. 
Mig ő oda vitorlázott, Douarre püspök egy utolsó kísérle-
tet tett, lábát Yengenben vetni meg, időközben azonban 
,Marianne' nevü kis vitorlás hajóját , melyet a missiói állo-
más számára bérbe vette, Sidueybe küldötte, hogy onnan a 
gyarmat alapítására szükséges czikkeket hozza. Alig, hogy 
a hajó elvitorlázott, hitküldéreink megtudták, hogy Bua-
rate barátsága csak áleza, melyet a vad azért vett fel, hogy 
gonosz terveit annál kényelmesben hajthassa végre. Uwea 
szigetének néhány lakosának, kik a yengeni vizeken halász-
tak, sikerült egypár, a dologba beavatott kanaknak beszél-
getéséből Buarate ezen terveiről tudomást szerezni, s hogy 
miben állottak azok, eléggé sejthették a páterek abból, hogy 
Buarate már több szomszéd főnöket meghívott — nagy-
szerű lakomára, mihelyt a fehéreknek hajója elvitorlázan-
d o t t ; — s íme, a hajó most távol volt, menekülésről szó 
sem lehete t t . (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
= O Eminentiája a bibornok-herczegprimás legújab-

ban a zürichi üldözött katholikusok templomára 200 ftot , a 
londoni német katholikusok templomára 100 frtot ; a lem-
bergi sz. f. r. apáczák zárdájára 50 ftot ; a sárpataki hívek-
nek harangra 100 ftot ; a pozsonyi temetkező-egyletnek 
50 f to t ; a károlyfalvai templomnak 100 ftot s az országos 
képzőművészeti-egyletnek pártfogói czimen 1000 forintot 
adományozott. 

— A f. hó 12-én tartot t consistoriumban az 1870-ben 
kinevezett bibornokok közül azok, kik jelenleg Rómában 
vanuak, a szentatya kezeiből vevék a kalapot, nevezetesen: 
Chigi, Franchi, Oreglia, Martinelli, Antici-Mattei, Grianelli, 
Ledochowski, Simeoni, Bartolini, Franzelin, Randi, Pacca, 
Apuzzo,Howard, Canossa, Serafini, Nina, Sbaretti és Falloux. 

— Valami Schwarz Ar thur legújabban folyamod-
ványt nyújtot t be a porosz alsóházhoz, mely szerint a ka-
tholikus papok, „a pápának ems bérenczei" az activ s passiv 
választóképességből kizáratnának. A kérelmi bizottság egy-
hangúlag akként határozott, miszerint e folyamodvány figye-
lembe sem veendő. Az olasz kormány ellenben, ugylátszik, 
ugyané ,gondolatot' csakugyan érvényesíteni akarja, jeléül 
annak, mennyire fél a katholikusoknak a választásbani rész-
vételétől, melyre egyes előkészülő mozgalmak itt ott már 
meg is indultak. 

— A franczia cultusminister mégis egy jó oldalát fe-
dezte fel az ingyenoktatásnak, mely abban áll, hogy ennek 
révén a kormány kiszámithatlan befolyást gyakorolhat az 
elemi oktatásra. Terve szerint 1878-tól öt évig kezdve éven-
kint 12 millió frank osztatnék el ,állami pótlék' czimén oly 
községek közt, melyek a tanpénzt eltörölni hajlandók. A 
100,000 frankon alóli pótlékokat maga a minister tenné fo-
lyóvá, az azon felőliekre nézve vegyes bizottság határozna, 
melybe a senatus 2, az alsóház 3, a kormány pedig 4 tagot 
nevezne. Ezenkivül még ugyanezen idő alatt továbbá 60 
millió osztatnék el kölcsönképen az illető községek közt ; 
mindössze tehát évenkint 24 millió állana a cultusminister-
nek, részint egyenes, részint közvetett rendelkezésére ; de 
épen ezen okból a kérdéses tvjavaslat még liberális körök-
ben is nagy ellenzésre talál, valamint másrészt a katholiku-
sok is erősen készülnek az államomnipotentia ezen ujabb ér-
vényesülése ellen. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A két latorról. 
Az ószövetségi szentírásnak a Messiásra vonat-

kozó azon helye : „Es a gonoszok közé számlálta-
tott V ) szóról szóra akkor teljesedett be, midőn 
Krisztus Jézus a két lator közé felfeszittetett. A 
tudósok véleménye szerint e latrok azon lázangók 
közöl valának, kik Krisztus idejében Judaeát há-
borgatták, nem akarván az egy Isten királyon 
kivül más földi királyt elismerni, s igy magokat a 
római uralomnak alávetni. Annál tündöklőbb, annál 
felségesebb tehát az isteni kegyelem nyilvánvaló 
hatása, hogy az egyik mégis kínszenvedései közt 
megtér, Urának vallja a hasonlókép szenvedő Jé-
zust, szólván : Uram ! ha eljutsz országodba, emlé-
kezzél meg rólam, s rögtön megkapja amegkegyel-
mezési választ: Bizony mondom neked, ma velem 
leszesz a paradicsomban. E felett elmélkedvén szent 
Leo, csudálkozással kiált fel : „Ki tanitotta öt a hitre ; 
ki győzte meg, mely szónok gyújtotta lángra kebe-
lé t? Hiszen nem is látta a mivelt csudákat, a bete-
gek gyógyítását, a vakok világositását, a halottak 
feltámasztását, és mégis Urának vallja a hasonló-
kép szenvedő Jézust ?" 2) Bizonynyal az isteni kegye-
lem cselekedte ezt. A latrok nevét illetőleg elütök 
a vélemények: Bédának hamisan tulajdonított irat-
gyiijteményekben a jó lator Máta- a rosz pedig 
Jókának jegyeztetik ;3) továbbá az egyik Vicimus-
a másik Justinusnak ;4) nemkülönben az egyik Ti-
tus- a másik Dumachusnak ;5) végül a jó Dimás, a 
gonosz pedig Gestárnak.6) Lambertini bibornok, 
később római pápa szintén előszámlálja mindezeket 

!) Izaiás 53, 12. — 2) S. Leo. Serm. 2. de Passione. 
T. I. — 3) In Colleetaneis, quae Bedae falso adscribuntur. 
— 4) In História Haveriana, pag. 480. — 5) In evangelio 
apocrypho infantiae Ghristi cap.23.— 6) In evangelio Pseudo-
Nicodemi. cap. 9. 

s felhozza egyúttal, hogy a jó lator mindkét szer-
tartású, t. i. a római és keleti egyházban tiszteltetik 
is;7) és valóban a római Martyrologium márczius 
25-kére szóló szakaszában ez áll: „Jeruzsálemben 
megemlékezés a szent latorról, ki a kereszten val-
lotta meg Krisztust, miért e szavakra méltatott : 
még ma velem leszesz a paradicsomban",8) mihez 
Baronius bibornok a következő megjegyzést teszi : 
a jó latort többnyire Dimásnak irják és nevezik, de 
miután csak apocryphok emiitik öt névszerint, te-
hát a „Martyrologiumban" elhallgattatik neve ; 
különben sz. Dimás tiszteletére és nevére kápolnák 
is emeltettek és szenteltettek. V-ik Sixtus római 
pápa megengedte, hogy a sz. lator tiszteletére kü-
lön „Officium" mondathassék,9) de neve ott sem 
említtetik ; a „Patrum Piorum Operariorum Con-
gregatio" pedig a szent latort védszentévé fogadta, 
mert missiók alkalmával annak segítségül hívása 
által sokak megtérését tapasztalták; később ők is 
folyamodtak Rómába a külön „Officium" használ-
hatása engedélyezéseért s ekkor kérdés támadt, 
hogy váljon ,.de Confessore non Pontifice", mint az 
elsöbbieknek, vagy pedig „de Martyre" engedtes-
sék-e az „Officium" ? A hoszu értekezéseket és az 
elágazó vélemény különbségeket elhagyva, csak a 
dolog velejét irjuk ide. Ugyanis bár több szentatya 
is vértanúnak nevezi a megtért latort, például sz. 
Jeromos: „Latro crucem mutat paradiso, et facit 
homicidii poenam martyrium;"10) és sz. Hilár ha-
tározottan irja, hogy Krisztus az ö vértanú latorjá-
nak a paradicsomot igérte;11) mégis az érintettek 

7) Benedict. X I V . De servorum Dei Beatif. et Beator. 
Canonizat. L . IV. Par t . I I . c. 12. n. 10. pag. 334—335. ín 
Typogr. Bassan. 1767. — 8) Martyrolog. Kom. 25. Mart . — 
9) In Religione Pa t rum B. M. de Mercede Redemptionis 
Cnptivorum. Benedict. X I V . 1 c. — 10) Epist, 58. T. 1. col. 
3. — " ) Lib. 10. de Trinit. §. 34 

16 
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mellőzésével Róma, sz. Ágostonra támaszkodva, ki 
oly tisztán fogta fel a dolgot, irván: „Neque enim 
Latro ille pro nomine Christi crucifixus est, sed pro 
meritis facinorum suorum ; nec quia credidit pas-
sus est, sed dum patitur credit,"12) elhatározta a sz. 
szertartások gyülekezetében 1724-iki év szeptem-
ber 23-án, hogy a „ Pat rum Piorum Operariorum 
Congregatióban" a jó latorról szóló „Officiumot" 
ők is mondhatják, de csak ugy mint „in Religione 
B. M. de Mercede Redernptionis captivorum" vagyis 
„de Confessore non Pontifice", nem pedig „de Mar-
tyre."13) A mondottak után nyilván való a követ-
kező két igazság : először, hogy bár több nevek 
említtetnek mint a latrokéi, mégis, mi volt tulaj-
donképen nevök, határozott bizonyossággal meg-
állapítani nem lehet, midőn maga az egyház is 
elhallgatta azt mind az engedélyezett „Officium"-, 
mind pedig a „Martyrologium"-ban ; kétségkívüli 
dolog másodszor az is, hogy a szent lator nem 
vértanú, hanem csak hitvalló. Ékesen ir e tárgyról 
sz. Bonaventura is: „Ad martyrium completum 
duo exiguntur, scilicet iusta voluntas, et iusta cau-
sa: primum defecit in Innocentibus ; secundum vero 
in Latrone, et ita de se neutrum fuit completum 
martyrium".14) 

A második érdekes kérdés a latrokról az: vál-
jon mindketten szidalmazták-e Krisztust vagy csak 
az egyik, mivel a szentírásban ez kétfélekép adatik 
elő? Ugyanis sz. Máté 27-ik fejezete- s 44-ik versé-
ben olvassuk: „Ugyanazt hányják szemére a latrok 
is, kik vele megfeszíttettek vala;" sz. Márk 15. feje-
zetének 32-ik versében pedig: „És a vele megfeszít-
tettek is szidalmazák őt", holott sz. Lukács határo-
zottan kiteszi : „Egyik pedig a latrok közöl, kik ott 
függnek vala, káromlá öt mondván: ha te vagy a 
Krisztus, szabaditsd meg tenmagadat és minket is, 
felelvén pedig a másik, feddé öt, mondván: te sem 
féled az Istent, holott ugyanazon büntetés alatt 
vagy ; és mi ugyan igazságosan, mert cselekede-
teinkhez méltó dijt veszünk ; de ez semmi gonoszt 
nem cselekedett, és mondá Jézusnak : Uram ! emlé-
kezzél meg rólam, midőn országodba jutsz, és 
mondá neki Jézus: bizony mondom neked, ma ve-
lem leszesz a paradicsomban." 15) Már most a szent-
írás e helyein igazi ellentmondás van-e, vagy csak 
látszólagos az? Sz. Jeromos ugy vélekedik, hogy 

12) L. 4. contra Donatistas. T. I X . col. 139. n. 29. — 
13) Benedict. X I V . De Servorum Dei Beatif. et Beator. 
Canonisa t. L IV. P . I I . C 12. n. 10. col. 334—335. — 
14) Lib. 4. Sent. dist. 4. Par t . 2. dub. I. IS) Luk. 23, 39—43. 

csakugyan mindkét lator szidalmazta volna az Üd-
vözitőt, de midőn a nap elsötétült, a föld megin-
dult, a sziklák megrepedtek, egyik magába száll-
ván, hivő lett;1 6) ellenben sz. Ágoston több más sz. 
atyával azt tartja, hogy csak az egyik lator szidal-
mazta Krisztust, és csak per syllepsim lett Máté és 
Márk evangélisták által a többes szám az egyes he-
lyett használva, mint ez a szentírásban igen gya-
kori kifejezés.17) Például: „Mortui sunt enim, qui 
quaerebant animam pueri", pedig csak az egy He-
ródesről van a szó; „Hi sunt dii tui Israel" ; pedig 
csak egy arany borjúról van a szó; „Clauserunt ora 
leonum;" holott csak Dániel forog kérdésben; „Se-
ct isunt;" és csak az egy Izaiásra vonatkozik ; „Asti-
terunt reges terrae et principes convenerunt in 
unum;" pedig csak az egy Heródes királyra és az 
egy Pilatus helytartóra vonatkozik; de hogyan is 
feddhette volna a jó lator a roszat káromlásaiért, 
ha előbb őmaga is ugyanazon bűnrészese lett volna? 
kérdi tudós Lambertini bibornok.18) Különben a 
felhozottakból ugyhiszem elég világos, akár köves-
sük sz. Jeromost, akár a valószinübb magyarázatát 
sz. Ágostonnak, tiszta igazság az, hogy a szentirás 
emiitett helyein épen semmi ellentmondás sincs. 

Végül a harmadik kérdés, mely megfejtésre 
vár, az, hogyan mondhatta Krisztus a megtért lator-
nak: „Még ma velem leszesz a paradicsomban", ho-
lott maga sem ment fel az nap mennyekbe; hanem 
„szállá alá poklokra", mint a „Hiszekegyben" val-
juk s a katholika egyház tanitja? Mit kell tehát itt 
a paradicsom alatt értenünk ? Kétségkívül menny-
országot, de még sem azt a paradicsomot, melyből 
Ádám kiűzetett, mint Jusztin vértanú vélekedett.19) 
Ugy sem értelmezhetjük mint sz. Cyrill, irván : „A hü 
Ábrahám még nem ment be mennyekbe, de bement 
a lator ; Mózes és a próféták sem mentek be, hanem 
a lator bement".20) Részemről itt is sz. Ágostont kö-
vetem, ki azt irja : „E szavait Krisztusnak ,ma még 
velem leszesz a paradicsomban' ugy kell értenünk, 
hogy ott volt a paradicsom, hol Krisztus; Krisztus 
pedig szállá alá poklokra, vagyis, hol a jámborok lel-
kei fogva tartattak, a limbusba, a pokol tornáczába; 
„hodie mecuin eris in Paradiso, in inferno intelli-
gatur esse Paradisus, ubi erat eo die futurus se-
cundum humanam animam Christus".21) Es szent 
Tamás, ki hiven követi szent Ágostont, irja : „E 

'«) S. Hieron. In Cap. X X V I I . Matth. — >7) S. August , 
de Consensu Evangelist. Lib. I I I . Cap. 16. — 18) Benedict, 
XLV. De Festis D. N. J . Christi. Par t . I. n. 286. — 19j Qu. 
75, 76 et 85. ad orthodoxos. — 20) S. Cyrillus in Ca.techesi 
13. — 21) S. Augustin. Epist. 187. alias 37. ad Dardan. cap. 3. 
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szavak ,még ma velem leszesz a paradicsomban', nem földi, 
hanem szellemi paradicsomra vonatkoznak, ugy hogy ám-
bár a lator Krisztussal alá szállá a poklokra, hogy Krisz-
tussal lenne egy helyen, de jutalomra nézve már a menny-
országban volt.22) E szavak alatt sem a földi, sem a men-
nyei paradicsom nem értendő, hanem az örömnek azon 
helye, hol a szentek serege volt, kiknek az Isten látása 
Krisztus halála után azonnal megadatott a limbusban.23) 
Maldonat a paradicsom alatt Ábrahám kebelét érti, hol a 
megholt igazak lelkei voltak, mig nekik Krisztus a mennyor-
szágot ki nem nyitá; oda szállott, mondja, Krisztus, és oda-
vitte magával a latort.24) Krisztus oda vitte a latort, hol 
Ábrahám, Izsák és J á k o b lelkei nyúgalmasan laknak ;25) igy 
értelmezte e helyet Lambertini bibornok is.26) Bizonyos, 
mond Cornelius a Lapide, hogy Krisztus halála napján a 
latorral nem ment fel mennyekbe, hanem leszállott az atyák-
hoz a limbusba.27) Quare tunc Christus rerum sortes muta-
vit, fecit enim ut limbus esset Paradisus, ut inferi essent 
superi, et infernus esset coelum ; ubi enim est Christus, ibi 
est Paradisus ; ubi est visio Dei et beátitudo, ibi est coe-
lum.28) Dr. Pellet Ödön, 

székesfehérvári kanonok. 

A keresztkut szentelése. 
tVége.; 

Minthogy a keresztviz szentelését nagyszombat nap-
ján a húsvéti gyertya szentelése előzi meg ; tán nem lesz fe-
lesleges, erre nézve is néhány megjegyzést tenni ; ha mind-
jár t ez által némileg tul is csapok azon határokon, melye-
ket czikkem czime előmbe szabni látszik. Azonban gyakran 
ugy vagyunk, hogy midőn már az első czikket megindítot-
tuk voltaa a szerkesztőhez, még ez is, az is j u t eszünkbe, s 
aztán ez is, az is bele kerül a czikkbe, miről eredetileg nem 
is akartunk irni Tehát még néhány szót a húsvéti 
gyertyáról. 

Már egyszer szentelt húsvéti gyertyát nem szabad 
még egyszer szentelni anélkül, hogy bizonyos változtatás 
ne foganatosíttatnék raj ta ; annál kevésbbé szabad a tavali 
gyertyának fenmaradt végét még egyszer szentelni. Ilyetén 
,változtatás' alatt pedig átöntést értünk, mi által uj gyertya 
készül. Ha ezen esetben a tavai óta fenmaradt végdarab uj 
gyertya öntésére használtatik fel, szükségés, hogy az uj viasz 
több legyen a tavalinál s a gyertya ekként szentelt jellegét 
elveszitse. Ezen értelemben mondja Hartmann (Rep. Rit. 
11,513): „A húsvéti gyertya az oltáron égethető v a g y a 
jövő évre tehető el. Utóbbi esetben pedig újra szentelhető, 
ha az elégett rész helyrepótoltatik, s a toldás az egésznek 
több mint felét teszi;" — és de Herdt (S. Li t . Prax. I I I , p. 
75.): „Cereus paschalis debet 1) esse novus seu non benedi-
ctus, vel saltern totaliter refectus, sicut vasa sacra fusa et 
paramenia totaliter refecta benedictionem amittunt, iterum-
que benedici possunt et debent ; vel etiam non refectus, 
modo nova addatur cera et haec parte benedicta maior sit, 
secus enim, si minor sit, quia maior pars trahit ad se mino-
rem. Quidam etiam censent, eumdem cereum absque ulla 

22) D. Thomas 3. Part. Quaest. 32. artic. 4. — 23) Tirinus in Cap. 
XXIII. Luc. n. 43. — 24) In Cap. XXVII. Matthaei n. 44. — l i) Lamy 
Harmon. Evangel, lib. 5. c. 35. — 26) Benedict. XIV. 1. c. n. 289. — 
" U n Luc. cap. XXIII. v. 43. - 28) T. Luc. Perr. Prompt. Biftl. P. IV. 
col. 529. n. r>. Edit. Paris. 1861. 

refectione vel additione saepius benedici posse; hoe autem 
quidem admittendum foret, si ageretur de benedictione, 
quae dicitur invocativa, qua solum extrinsecum divinae pro-
tec t ions munimen applicatur, prout res coinestibiles, do-
mus, ensis benedicuntur ; non tamen de illa, quae constitu-
tiva vocatur, qua res benedictae efficiuntur sacrae, sic ut ad 
usus profanos amplius converti nequeant, qualiter benedi-
cuntur ecclesiae, vestes sacerdotales et procul dubio etiam 
cereus paschalis, quorum benedictio, quamdiu ipsae res in-
tegrae existunt, amplius iterari nequit." 

Megjegyzendő azonban, hogy a S. R C. die 15. Sept. 
1753. in u. Casai, ad 9. megengedte, miszerint nagyszom-
bat napján kisebb gyertya is szentelhető, mig az egész hús-
véti időszak alatt a nagyobbik, az előbbeni évek valame-
lyikében szentelt gyertya éghet az oltáron. Az ügy követ-
kezőleg hangzott : o o 

Dub. An sit servanda asserta consuetudo, adhibendi 
in Sabbato Sancto parvum cereum pro Praeconio ad maio-
rem commoditatem Celebrantis, aliuinque maiorem, alias 
benedictum accendendi in Dominica Resurrectionis ac tem-
pore paschali ? seu potius pro omnibus his functionibus ad-
hibendus sit unus et idem cereus, in toto, vel saltern in parte 
in singulis annis renovandus et benedicendus in casu ? 

líesp. Servetur solitum. 
A legegyszerűbb az, ha minden esztendőben külön s 

ezért nem túlságosan nagy húsvéti gyertya szereztetik. Igy 
a liturgicus szabályok mellett a takarékosság elvét is lehet 
érvényesiteni. 

Végezetül még néhány kérdés : Az egyház szelleme 
szerint van-e, ha a pap a nagyszombati — illetőleg pün-
kösd-szombati benedictiókat csak amúgy mellékes tényke-
déseknek tekinti? Jól történik-e, ha a nép csak e benedictiók 
után gyül össze a templomba, nagymisére ? Helyes-e az 
ilyen hirdetés : „Nagyszombat napján az áldások hat óra-
kor, a voltaképeni isteni tisztelet azonban csak nyolez óra-
kor kezdődik" . . . . ? 

E kérdésekre feleljen kinekkinek józan esze. Én ré-
szemről azt hiszem, hogy mindez nem jól van igy s hogy 
nagyszombatnapi ünnepélyességeink nem mindenben felel-
nek meg az egyház szellemének s utasitásainak. Csak futó-
lag emlitem, hogy a tiszta római szertartás nem ismer ,szent 
s i r ' - t . . . . Jól mondja ezért egy német szerző — Mayer kan. 
„Lit. Behandig d. Allerh.", — „Sok helyütt a szent sir a 
nagyszoinbatnapi összes ünnepélyességeknek fő- s központ-
jává, az egyházilag rendelt liturgiát ellenben igen mostohán 
gondozott mellékes dologgá tették. Ekként a dolgok épen-
séggel fejökre állíttattak, a nép fogalmai összezavartattak s a 
liturgiának főeszméje végképen elenyészett ; — természetes, 
hogy a szentszék ily fonákságokat nem t ű r h e t . . . " 

Ne is mondja senki: „A nép nincsen hozzá szoktatva, 
hogy a nagy- s pünkösd-szombatnapi benedictiókon jelen 
legyen ; talán nem is tartozik vele". . . A dolog, nézetem, de 
sőt azt mondhatom, tapasztalatom szerint igy áll : ha a pap 
előzetesen megmagyarázta a népnek, miszerint az egyház 
óhajtja (nem parancsolja), hogy a hivek nagy- s pünkösd-
szombat napján ne csak a szentmisén, hanem az azt meg* 
előző benedictiókon is jelen legyenek; — h a továbbá ugyan-
csak a hiveket e ténykedéseknek természete s jelentősége 

25* 
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felől megfelelőleg oktatta ; — ha aztán a népet kellő időben 
szólittatja templomba s aztán a szent functiókat méltóan, 
szépen 8 rendesen elvégzi, — meg lehet győződve róla: hi-
vei el fognak jönni s örömmel lesznek jelen oly isteni tisztele-
ten, melynek mély jelentőségét felfogták s melynek méltó-
ságteljes szépsége vajmi képes a tisztaszivüt lebilincselni. 

Kivánom, hogy csekély értekezésem figyelmeztetései 
ott a hol szükséges, szives fogadtatásra találjanak. K. 

A Szent-István-Társulat 
ezévi, X X I V . rendes lcözgyülése f. hó 22-ikén, délelőtti 10 
órakor tartatott a központi papnövelde földszinti nagy ter-
mében. Az egyetemi templomban 9 órakor tartott csendes 
szentmise után a tagok a gyűlési helyiségben jelentek meg, 
s ugy az egyházi minta világi rend helybeli és vidéki tagok 
által szép számmal volt képviselve. Főpásztoraink közül 
jelenvoltak Császka György szepesi püspök és Pauer Jáno3 
felszentelt püspök, főuraink közül a társulat nagyérdemű el-
nökén, gróf Cziráky János kir. főtárnokmesteren kivül gr. 
Zichy Bódog és gróf Györy László ; ott lát tuk továbbá 
líáth József, Göndöcs Benedek apát urakat, Klempa Simon, 
Janikovi.es Alajos prépost urakat stb. 

Cziráky János gróf ő exja, társulati elnök, mindenek-
előtt üdvözölvén a jelenlevő főpásztorokat s az egybegyűlt 
tagokat, s a gyűlés vezetésére elnökül ő méltóságát Császka 
György szepesi püspököt, mint jelenlevő társulati védnököt 
fölkérvén, mély vallásosság zoinánczával tündöklő, fönkelt 
szellemű beszéddel nyitá meg az ülést. Visszapillantást vetve 
a társulat keletkezésére, s fejtegetve czéljait, á t tér t a világ-
egyház dicső fejének küszöbön álló püspöki jubileumára s 
indítványozta, hogy a közgyűlésből a társulat nevében ezen 
jubileum alkalmára a szent Atyához hódoló felirat intéztes-
sék, melynek közvetítésére az ország fő magasságú bibor-
nok-herczegprimása lenne hódolatteljesen felkérendő. A 
közgyűlés az indítványt közlelkesedéssel magáévá tette s a 
felirat szerkesztésével Tarkányi Béla kanonok, társulati al-
elnököt bizta meg. A gróf-elnök lelkesítő beszéde, Pauer 
János püspök ur ő mlga indítványára a társulati évkönyv-
ben egész terjedelmében közöltetni fog, hogy olvashassák 
azok is, kik azt közvetlen előadásból nem hallhatták. 

Császka György szepesi püspök ur ő méltósága a kö-
vetkező szavakkal foglalta el elnöki székét : „O exja beszé-
déből értesültem csak arról, hogy más korosabb püspök-
társam nem lévén jelen, a Szent-István-Társulat közgyűlé-
sén ezúttal elnökölni én vagyok hivatva. Teszem ezt annál 
nagyobb örömmel, minél inkább át vagyok hatva a Szent-
István-Társulat mai időben kétszeresen fontos feladatának 
magasztossága és üdvös volta által. Az emberi elme egyik leg-
szebb találmánya, a sajtó legnagyobb része eltért nemes hi-
vatásától : az egyéni ugy mint a közboldogság alapját ké-
pező igazság és erény hirdetésétől, és ehelyett a tévelynek 
szolgálatába szegődvén, az emberi elmének és szivnek meg-
zavarása által az emberiség legnagyobb kincsét: az igazsá-
got és az erényt veszélyezteti és az emberiséget oda vissza-
terelni törekszik, honnét azt a szent kereszt fénye kiszaba-
dította. Ezen irány ellen küzdeni, a sajtónak ezen mételyeit 
ellensúlyozni a mai időben kétszeresen fontos és súlyos kö-
telme az emberiség minden igaz barátjának. Ezen szent 

kötelemnek érzete hozott ma bennünket együvé ; ezen szent 
kötelemnek érzetével kérem le én mai működésünkre Isten 
áldását." A közgyűlés élénk éljenzéssel fogadta e főpász-
tori gyönyörű nyilatkozatot. 

Tarkányi Béla kanonok, társulati alelnök hoszabb, 
érdekes előadást tar tot t a társulat működéséről és vagyoni 
állásáról az utolsó közgyűlés óta. Azon alkalomból, hogy a 
társulat Cantii Caesar nagyszerű világtörténelmének magyar 
fordítású kiadását szerencsésen bevégezte, előadásában min-
denekelőtt kitér a nagy nevű katholikus történetíró jellem-
zésére s müvének méltatására. Befejezvén erre vonatkozó 
értekezését, fölhívja a közgyűlés figyelmét, hogy vállalkoz-
zék a társulat Magyarország monumentális történetének meg-
iratására s kiadására. Ezután áttért alelnök a társulat iro-
dalmi működésének s vagyoni állásának előterjesztésére, 
számokkal mutatván ki a társulat örvendetesen virágzó álla-
potát. A közgyűlés mindvégig élénk figyelemmel hallgatta 
s többszörös tetszésnyilatkozatokkal szakította félbe a jeles 
előadást, melynek befejeztével határozatilag kimondá, mi-
szerint a Szent-István-Társulat örömmel vállalkozik Ma-
gyarország monumentális történetének kiadására; a kivitel 
módozatai iránt a szükséges intézkedések annak idején 
megteendők. 

Somhegyi József fóthi plébános indítványára egyhan-
gúlag elhatároztatott, hogy I X . Piu3 pápa ő szentsége püs-
pöki jubilaeumának emlékére ő szentsége életrajza, oly mo-
dorban mint a legközelebb megjelent „VII . Pius pápasá-
gának története" cziinü mű adassék ki. 

A költségvetés 1877-re helyben hagyatot t ; a pénztár-
noknak az 1876. évi számadásra nézve a fölmintvény ki-
adatni határoztatoLt s buz^ó fáradozásaiért köszönet sza-o 
vaztatott. 

A társulati tisztviselők, letelvén hivataloskodásuk hat -
évi cyclusa, buzgó és sikeres működésök elismerésének ki-
fejezése mellett közfelkiáltással hivatalaikban újra meg-
erősíttettek. 

Az igazgató-választmány kiegészíttetvén az indítvá-
nyokra került a sor. — Göndöcs Benedek apát , békésgyulai 
plébános kiemelvén a káték egységesítésének szükségét, in-
dítványozza, hogy a társulat tűzzön pályázatot a legjobb 
káté megirására s terjeszsze a legjobbakat a nagyméltóságú 
püspöki kar elé azon kérelemmel, hogy a legjobbat tanköny-
vül helybenhagyni méltóztatnék. Indítványozó a püspöki 
kar által elfogadandó káté megirójának kellő jutalmazásá-
hoz négyszáz forinttal járul sajátjából. A közgyűlés elis-
mervén a káték egységesítésének szükségét, felkérte a püs-
pök-elnök ur ő méltóságát, hogy kegyeskednék kifejezést 
adni a nagyméltóságú püspöki kar előtt az eziránt nyilvá-
nult közohajtásnak, mit ő méltósága a legnagyobb készség-
gel megígért. 

Göndöcs Benedek apát azon indítványa, hogy az isko-
lai könyvtárak számára ajánlható könyvek sorozata állapít-
tassák meg azon bizottság által, mely a püspöki kar által 
a tanterv készítésével s a tankönyvek kiszemelésével meg-
bizatott, — a közgyűlés által ama bizottsághoz utasí t tatott ; 
szintúgy Rostaházy Kálmán, krisztinavárosi plébános kiegé-
szítő indítványa, hogy a társulat a népiskolai könyvtárak-
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nak ajánlható könyvek kiadásáról is gondoskodjék, az igaz-
gató-választmány figyelmébe ajánltatik. 

A közgyűlésnek egyik érdekes mozzanatát képezte 
gr. Zichy Bódog beszéde, melyben azon reményének adott 
kifejezést, hogy a magyarországi katholikusok is nagyobb 
számmal meg fognak jelenni Rómában a szent Atya ötven-
éves jubilaeumára s Magyarország e tekintetben nem fog 
elmaradni a külföld megett. Ö maga, bár már 70 éves, ok-
vetlenül el fog menni. Beszédét lelkes éljenzés követte. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére gr. Zichy Bódog éaRáth 
József apát kérettek föl. 

Yégül a gróf elnök ő excja köszönetet mondván a sze-
pesi püspök ő méltóságának a gyűlés tapintatos vezetéseért, 
miután ő méltósága a jelen voltakra főpásztori áldását adta 
volna, a közgyűlés eloszlott. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 27. A p á p a a 11 o c u t i ó j a. Az 

egyháztörténelem lapjai egy nevezetes nyilatkozattal ismét 
gazdagabbak lettek. Az újkor kimagasló hőse, az igazság-
vértanúja, I X . Pius ismét nyilatkozott, tudomást vettek 
róla az egyház fiai ugy mint ellenségei a földkerekség 
minden zugában, azok örvendve, ezek rettegve, rettegésü-
ket a gyalázat sajtójában jellemükkel megegyező érzületek 
közt hozva napfényre. Nyilatkoznak napjainkban hirneves 
férfiak, nyilatkoznak diplomaták és fejedelmek, de nincsen 
nyilatkozat, mely oly általános hatást képes lenne felmu-
tatni, mint midőn az egyház feje szavát felemeli, mert e 
szó az igazság szava levén, a két táborra osztott világot 
majd felemelőleg, majd sujtólag érinti, aszerint, a mint az 
igazság vagy Isten elleni forradalom, a lázadás hive. 

A nagy forradalom korszaka, melynek élő tanúi va-
gyunk, csak egyetlenegy hatalmas embert ismer, kinek nin-
csen ugyan fegyver kezében, ki nem rendelkezik hadsere-
gekkel, kitől mégis jobban fél, mint Európa összes felfegy-
verzett hadseregeitől, és ez egyetlenegy ember a pápa, mert 
a forradalom közvetve, vagy közvetlenül a társadalom min-
den osztályában hatalmas szövetségesekkel rendelkezik és 
tudja, hogy ha ezek szavukat néha-néha felemelik is, az, amit 
mondanak, nincsen komolyan gondolva ; ellenkezőleg mindaz, 
a mit a forradalom e hatalmas szövetségesei néha ellene mon-
danak, csak az ő javára szolgál, amennyiben a könnyenhivők, 
kik a modern mindenható állam irányát még ma sem akar-
ják, vagy nem tudják felismerni, el engedik magukat még 
inkább altatni, tétlenségüket pedig a forradalom még in-
kább felhasználja saját czéljaira ; azért lát juk, hogy a for-
radalmi sajtó, a különben neki állami részről tett nem ked-
vező nyilatkozatot vagy épen nem, vagy csak szinleg tá-
madja meg. Nem igy, ha a pápa nyilatkozik. A pápa mint 
az igazság őre e földön, egyedül őszinte ellensége a forra-
dalomnak, nyilatkozata alatt nem lappang a titkos egyetér-
tés a forradalommal, amit ő elitéi, azt őszintén itéli el, amit 
ő kárhoztat, azt meggyőződésből, mint az igazság és joggal 
soha össze nem egyeztethetőt kárhoztatja, minthogy pedig 
a forradalom magát sújtva érzi és jól tudja, hogy itt két-
értelműségnek helye nincsen, hogy közte és az egyház közt 
egyesség soha létre nem jöhet, azért támad meg minden 
pápai allocutiót freneticus dühhel. 

Azt mondtuk fentebb, hogy a pápai allocutiók hatása 
a föld kerekségének minden zugában érezhetők, állitásunk 
mellett bátran hivatkozhatunk a forradalmi sajtóra, mely 
unisono támadta meg az egész világon a pápa legújabb 
allocutióját, jeléül annak, hogy a forradalmi sajtó az egész 
világon szervezve van ; de jeléül annak is, hogy a pápa most 
is, mint máskor, mély csapást sújtott a forradalomra, mely 
az igazságot elütni, a napfényre egész valóságában lépni, 
nem bír erővel. Úgyis van, valahányszor a pápa nyilatko-
zik, történjék bár, hogy szeme előtt bizonyos meghatározott 
események forogjanak ; mert valamint a kifejezett igazság 
nem csak ez eseményekre vonatkozik, ugy a kárhoztatás is 
éri a földkerekségen történő hasonló bűnös eseményeket ; az 
igazság nem más Európában mint Ázsiában, a bün nem 
más Olasz- mint Magyarországon, ha ott elitéltetik, itt is 
el van az Ítélve. Midőn a forradalmi sajtó közösen támadta 
meg a pápa allocutióját, önmaga tanúskodott amellett, hogy 
a pápa által elitélt bűnök mindenütt közösen léteznek: léte-
zik az egyház üldözése, különböző alakban, létezik kisebb 
vagy nagyobb mérvben, létezik a pla'cetum, léteznek törek-
vések az egyházi vagyon elrablására — mindenüt t . . . . 

Megérdemelné a fáradságot, fokozatosan kimutatni, mi-
kép haladt a forradalmi sajtó a pápai allocutiók támadásá-
ban, de legyen itt elég megjegyezni, hogy a támadások, 
mióta megkezdettek, élességük, hogy ne mondjuk ulávaló-
ságukból nemcsak, hogy alább nem hagytak, hanem inkább 
fokozódtak. Ennek nagy fontosságát eltagadni nem lehet, ez 
signatura temporis, mely azt jelenti, hogy az elmékben még 
a jobb irányra való fordulásnak kezdete sem állott be, még 
nincsen meg, fájdalom, az elmékben az igazság iránti fogé-
konyságnak dispositiója sem. A pápa, ha valamit elitéi, az 
csak a bün lehet; megtámadni allocutióit, melyekben a bün 
felett mond kárhoztató Ítéletet, annyit jelent, hogy a táma-
dók még nem ismerik fel, nem akarják felismerni a bűnben 
a bünt, és igy, inig a támadás tar t , tartani fog a bün to-
vábbi folytatása, elenyészik minden remény, hogy az embe-
riség a forradalom polyp karjaiból kimeneküljön. Lehetsé-
ges, hogy a Gondviselés kegyelmével fel fogja világosítani 
az elméket, fogékonyakká tenni mindazon igazságok befoga-
dására, melyek a pápai allocutiókban időközönkint kifejez-
tetnek ; lehetséges, hogy a felsőbb világosság fényénél fel-
ismerve az emberek, hogy mennyire téves uton járnak akkor, 
mikor Róma szavának ellenszegülve a forradalmat istápol-
ják, ezt kárhoztatni fogják és akkor valóban szerencsét kí-
vánhat magának az emberiség, mert megmenekszik a kata-
strophától ; de ha az U r ugy találja, hogy a mérleg be van 
telve, ha megengedi, hogy az emberek még inkább megke-
ményítsék szivüket, akkor az allocutiók igazságának meg-
értésére és felfogására el fog ugyan jutni, de csak egy ret-
tenetes forradalom után, azért talán jobb lenne a zsoltár 
eme szavait követni: „hodie si vocem Domini audieritis, 
nolite obdurare corda vestra," — vagyis fogadjuk be Róma 
szavát, mig nem késő. S 

Knxsa. F e l e l e t C s i s k ó u r n á k . (Folyt.) h) A 
szürke nénék intézménye Amerikában is nagy elterjedést 
nyert. Ezt is tudnám adatokkal és számokkal beigazolni és 
pedig nem „Schauer-Románokból", mivel ilyek olvasására 
nincs időm, hanem egészen komoly statistikai kimutatások-
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ból ; azonban — azt hiszem — a tisztelt közönség fölment 
engemet ezen adatok elősorolásától. Csak azt jegyzem meg, 
hogy — ha az irgalmas nővérek intézménye nem lenne áldá-
sos a szenvedő emberiségre nézve és ha nem lenne népszerű, bi-
zonyára nem is terjedett volna el annyira a czivilizált világ-
ban; mert a mi nem népszerű, az nem igen szokott terjedni, 
I t t tények megczáfolják Cs. urat. 

i) Longefoy községben (Svajczban) egy veszélyes jár -
vány alkalmával oly elismerést vivtak ki magoknak a szürke 
nénék, (kik közül ott többen meg is haltak), hogy a lakos-
ság hálából emléket állított nekik. 

j ) A krimi háború alkalmával nemcsak a franczia, 
hanem az angol és török kormány is rájok bizta a sebesült 
és beteg katonák ápolását. Akkor — mint tudjuk — kho-
lera is ütött ki s a szürke nénék közül, kötelességök teljesí-
tésében, 134 meg is halt. A hadseregek és kormányok, vala-
mint a török nép, mely különben gyűlöli a keresztényeket, 
a legelismerőbb tisztelettel nyilatkoztak rólok és hálával 
viseltettek irántok. Mindhárom kormány érdemjelekkel föl-
ékesítette az irgalmas egyletek főnökeit. Hasonló történt 
Poroszország részéről az 1870-iki hadjárat alkalmával. 

k) Poroszországban az atheismus és a türelmetlen fa-
natismus üldözi a katholikusokat. Fogságba hurczolja a 
püspököket és papokat ; kiűzi a tanitó szerzetesrendeket; 
de a világtörténeti hirességű májusi törvények mégis kímé-
letesebben bánnak a betegápoló irgalmas nővérekkel (?) s mi-
dőn egyleteikből azok, kik nem a kórházakban voltak alkal-
mazva, hanem iskolákban tanitották a legszegényebb nép-
osztályok leánygyermekeit, eltiltattak az oktatástól és Po-
roszországot elhagyni kényszerültek, a nép mindenütt leg-
mélyebben gyászolta és gyászolja őket. 

1) Magyaroszágban is már számos helyen szolgálnak 
a szenvedő emberiségnek, kórházakban, orvosi klinikákban, 
árvaházakban, bölcsödékben stb. fáradoznak ; liberális ér-
zelmű orvos- és más urak (lásd fónebb a resitzai esetet) pár-
tolják és becsülik őket és soha panasz ellenök nem volt. 
Azok közül, kik a helybeli kórházban vannak, az, aki itt 
főnökük, hét évig vezette a gyöngyösi kórházat, melyben 
tízszer számosabb prot. felekezetű beteg ápoltatik, mint itt. 
Gyöngyösön soha senkisem bántotta őket, amint hogy nem 
is volt senkinek oka reá, mert nem vétenek senkinek. Csak 
Cs. urnák felekezeti gyűlölete keresi a dicsőséget, bántal-
mazni azokat, kik arra legkisebb okot sem adnak. Ez Cs. ur 
szabadelvű — vallástürelme. O békéről beszél és — háborút 
indít. Mi sokkal többen vagyunk itt, békében élünk, becsül-
jük egymást, nem bántunk senkit, nem adunk okot nehezte-
lésre és Cs. ur elfogult meggondolatlansága mégis akadé-
koskodik. Nem helyes az, amit Cs. ur elkövet. (Vége köv.) 

Róma. A z a l l o c u t i o ; a z u j i s k o l a t ö r v é n y 
sat. O szentségének legujabbi fényes allocutiója a liberálisok 
közt nem csekély nyugtalanságot idézett elő, melyet az urak 
egyelőre néhány nagyhangú fenyegetés megett el szeretné-
nek ugyan rejteni, de ez csak félig sikerül nekik. Jól tudják, 
hogy becstelen művök csak addig állhat fenn, mig Európa, 
bármily okból, tudva vagy nem, az igazságot ignorálja, s 
minthogy az allocutio most már lehetlenné tette, hogy a 
forradalom végczéljai iránt bárki is bizonytalanságban le-
gyen, azért remegnek és félnek, mint minden gonosztevő, ki 

felfedezve lát ja magát. A ,Popolo Romano' már f. hó 18-án 
nagyharagosan kijelentette, miszerint az allocutiónak nem 
lehet más következménye, mint a ,garantia'-törvénynek 
megváltoztatása, illetőleg megszüntetése; mert az alsópap-
ság minden bizonynyal vigyázni fog magára, nehogy a 
„papi visszaélések" ellen hozott törvénybe ütközzék, a pá-
pához magához pedig, épen a ,garantia'-törvénynél fogva 
nem lehet férni, igy nem marad egyéb hátra, mint eltörölni 
azt. Csakhogy a ,Popolo' emberei könnyen Írhatják s nyomat-
hatják az effélékét a türelmes papirra, mig signore Mancini, a 
minister, kissé más tényezőkkel is kénytelen számolni, mint 
a páholynak mégoly ,döntő' határozataival. Mert ámbár 
megvagyunk győződve, hogy e határozatokat ő is szíves 
örömest hajtaná végre, mégis észre kezdik venni az illetők, 
hogy még sem oly könnyű dolog erőszakot követni el az 
egész katholikus világon s hogy a gazul elragadott zsák-
mányt csak addig lesznek képesek megőrizni, mig egyfelől 
a jók gyengék, a hatalmas gonoszok pedig hajlandók magas 
pártfogásuk alá venni őket ; — más szóval, a katholicismus 
öntudatának erősbödésével az ,Italia unita' azon perezben 
dől halomra, melyben Bismarck leveszi róla kezét, kinek jó 
indulatát a páholynak uralkodó emberei nagyon szeretnék 
ugyan kiérdemelni, olyannyira, hogy még papfaló törvényeit 
is majmolják, de — mondja a ,Popolo', emiitett czikkében: 
„e törvények máshol talán hathatósaknak bizonyulhatnak, 
nálunk mindig eredmény nélküliek fognak maradni ;" azaz : 
egy egészen s annyira katholikus országban, minő Olaszor-
szág, a kormány nem teheti azt, mit Bismarck tehet, pro-
testáns mamelukjaira támaszkodva ; s ha ő sem éri czélját, 
váljon egy Mancini el fogja-e azt érni ? 

Hogy ez a szegény Mancini amugysem igen tudja 
hogy mittevő legyen, mutat ja épen az allocutióra vonat-
kozó legújabb körrendelete. A kormány ugyanis eleinte azt 
határozta, hogy ő szentsége nyilatkozatának a lapok általi 
közlését ,törvényesen' üldözni fogja, későbben pedig, belát-
ván, hogy evvel csak maga ellen szolgáltatna fegyvert, s 
legdöntőbb érvet mindazok igazsága mellett, mik az allo-
cutióban az egyháznak olaszországbani üldözéséről mondat-
nak, Mancini külön titkos köriratban arra utasította a prae-
fectusokat, hogy ne bántsák azon lapokat, melyek a pápai 
nyilatkozványt hozandják. Ugy látszik tehát, hogy a dol-
gok még sem állanak egészen ugy, mint a páholy kivánná 
s még nem vitte annyira a dolgot, hogy a pápát , mint egy 
közönséges hivatalnokot — amint Mancini máskor kifejezte 
magát, törvényszék elé állithatná s bezárhatná. Figyelemre 
méltó azon, megbízható forrásból származó hír, miszerint az 
itteni kormány azért viseli magát oly csendesen ; mert ne-
szét vette, hogy Poroszország ujabban s pedig igen sürgő-
sen arra kérte a szentszéket, nyújtson kezet a kibékülésre ; 
mert a kormány belátja, hogy az eddigi uton tovább menni 

nem lehet Azt ugyan már régen tudtuk, hogy az olasz 
forradalom csak Bismarck kegyelméből áll és bukik. 

Az allocutio hivatalos szövege valamennyi, a szent-
széknél hitelesített nagykövetek- s követekkel is közölte-
tett, azon megjegyzéssel, miszerint azt a sz. széknek, az eddig 
szenvedett erőszak elleni nyilt tiltakozása gyanánt illető 
kormányaikhoz tegyék át. A kisérő iratban Victor Erna-
nuelnek eljárása még sokkal erélyesebb hangon biráltatik. 
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mint magában az allocutióban s a diplomatiai kar különö-
sen még arra is tétetik figyelmessé, miszerint 1870-i szept. 
20-a óta közvetlen szemtanuja mindannak, mit a bitorló kor-
mány a pápaság s a kath. egyház ellen tesz, hogy mind a 
kettőt tönkre tegye. Felesleges megjegyezni, hogy e t i l ta-
kozásban komoly felszólítás is fekszik, a katholikus kormá-
nyokhoz, hogy az igazság s a világbéke érdekében végre 
valahára segítségére siessenek a kath. egyháznak. Ha a 
kormányok még most sem hallgatnak a szentszék intő sza-
vára, igen könnyen megtörténhetnék, hogy későn ébredné-
nek annak belatasara, miszerint existentiajok eg yedüli jog-
czime a katholicismus, melynek elhanyagolása által csak a 
socialismusnak dolgoztak kezére. 

Az allocutio különben épen nem váratlan esemény a 
katholikus hatalmak előtt. Az apóst, nunciaturák már hó-
napok előtt értesítek őket arról, miszerint a szentszék ha-
sonló lépésre készül, mely egyesek kérelmei folytán csak 
azért halasztatott el ; mert a kormányok idejét s figyelmét 
akkor kizárólagosan a keleti kérdés foglalta le; meglátszik 
ebből, hogy magok a kormányok is ugy kívánták, miszerint 
a szentszéknek ezen legújabb felszólalása kellő nyomaték-
kal hangozzék szét ; — nem vagyok oly sanguinicus, hogy 
azt higyjem, miszerint erre az illetőket csak az egyház 
sorsa iránti, amugyis eléggé későn ébredező érdekeltség 
bírta, hanem annak is örülnék, ha valahára belátnák, mi-
szerint kötelességök az igazságnak védelmére kelni ; azért 
birják a hatalmát, melynek mikénti kezeléseért majdan szá-
mot fognak adni Isten előtt. 

A többiben pedig intem önöket,1) ne hagyják mago-
kat a liberális sajtónak az allocutióra vonatkozó zagyva-
lék irka-firkája által tévútra vezetni. Üres lárma ez, — 
ama bizonyos gyerek is fütyöl t a sötétben, hogy félelmét 
elrejtse 

Ezen mozzanatok mellett az alsóházban e hó derekán 
az iskolatörvény ügyében folyt tárgyalások érdemelnek 
némi figyelmet. A javaslat Coppino, közoktatásügyi minis-
tertől származik s az alsóház által néhány csekély változ-
tatás mellett elfogadtatott. Hogy e törvény ,liberális' ala-
pon áll, szükségtelen emliteni. Az első czikkely olyképen 
állapitja meg az iskolakényszert, hogy minden gyermek, 
mely a hatodik évet betöltötte, köteles, helysége elemi isko-
lájába járni, hacsak a szülők vagy gyámok hitelesen be 
nem bizonyítják, miszerint neveltetéséről egyéb, a törvény-
nek megfelelő módon gondoskodva van. Az iskolázás há-
rom, roszabb előmenetelü gyermekeknél négy évig ta r t . 
Hanyag szülők 10 liráig terjedhető pénzbirsággal sújtat-
nak, mely czikkhez Damiani, siciliai képviselő, országának 
különös körülményeit tartva szem előtt, azon indítványt 
tette, hogy a hanyag apának fegyvert se legyen szabad vi-
selni, mi ott, a rablók hazájában, igen súj tó büntetés lehet. 
Továbbá pedig határozatba ment, hogy a hanyag szülő nem 
részesíthető a jótékony alapítványokból. Az iskolalátoga-
tás ellenőrzését szabályozó czikk jól hangzanék, csak az a 
kérdés, meg fog-e tartatni ? Különben e törvény is egyik 
ujabb bizonyítéka azon már régebbi tapasztalatnak, hogy 
a német nihilisticus liberalismus az ő eszelős elméleteivel az 
itteni törvényhozók közt számos imádót s utánzót számlál. 

' ) Nem szükséges, ismerjük mi ezt a fajt. Szerk. 

Simeoni bibornok, hallomás szerint, a szentatya meg-
bízásából felhívást intézett az 1870-ben kinevezett kül-
földi bibornokokhoz, hogy a folyó év junius havában Ró-
mába jöjjenek, ő szentsége kezeiből a bíbornoki kalapot 
veendők. Ezen alkalommal ő szentsége ujabb allocutiót 
tartand előttök, melyben az egyháznak az egyes államok-
ban! helyzetét s a szentszéknek viszonyát az egyes kormá-
nyokhoz ecsetelni fogja. Végre még emlitem, hogy a bécsi 
érsek az utóbbi consistoriumban azért nem neveztetett ki 
bibornokká, mint sokan hiszik, mert a rávonatkozó alkudo-
zások későn indultak meg, mire nézve még azt is szeretném 
megjegyezni, hogy nem szokás, főpapot érsekké vagy püs-
pökké való kineveztetése utáni első évben mindjárt bibor-
nokká is tenui ; s egyéb körülmények közt azon sem lett 
volna mit csudálkozni, h i Kutschker érsek sohasem lesz 
is bibornokká. 

IRODALOM. 
= , Arany gyapjas vitézek' vagy Apollonius Rhodius 

Argonauticonja. Ford. Szabó István, a in. t. Akadémia s a 
Kisfaludy-társaság tagja. Ocven éves áldozári s ötven éves 
írói jubileuma emlékére kiadta a „H tnyadi Mátyás" iro-
dalmi intézet, Budapest, 1877. Nyomatott ugyanott. 

A díszes nagy oktávban X X I I . és 154 lapra terjedő 
classicai műben magát az Argonauticont vagyis az „Arany-
gyapjas vitézek eposát" hat darab azon nagyszámú levelek-
ből előzi meg, melyekkel a jubiláris áldozárt és tudóst tes-
tületek és egyesek kitüntették és megtisztelték. E diszes 
könyvet, habár hasonló müvek magasb árúak szoktak lenni, 
a „Hunyadi Mátyás" intézetnél 1 frton lehet megrendelni. 
Vajha mind az ötszáz példány elkeljen! Minden elkelt pél-
dány ára a jubiláris aggastyánnak küldetik el, aki nemes 
szegénységben patrónus nélküli düledező palócz plébánián, 
hiven és félszázadnál már jóval tovább áldoz nem csak a 
profan múzsáknak, melyek őt minden anyagi hálátlanságuk 
mellett is halhatatlanná tették, hanem az U r szőlőjében is 
a gonoszság e százada alatt gyémánttiszta hűséggel fárad. 

A magyar klérus e dicsőségének okozzunk élte alko-
nyán egy kis örömet; mutassuk elismerésünket azzal, hogy 
kapkodjuk£ szét az ő pattogó nyelvű „Aranygyapjas vité-
ze idnek mind az ötszáz példányát. Plébániája nemhogy 
terhek s gondok nélkül tartaná őt, hanem beszakadással fe-
nyeget azon egyik legszegényebb egyházmegyében, hol a 
püspöknek és a kanonokoknak is csak nélkülözéssel lehet 
megélniök. Tizenhat év előtt Toldy Ferencz mondá, hogy 
senki sem birja a magyar írói nyelvet oly erőteljesen, oly 
kellemes eredetiséggel kezelni, mint Szabó István és Czu-
czor Gergely. — Kortársak voltak ; az egyik még él, ne 
feledjük el őt ! 

A munka a ,Magyar Állani' tulajdonos-szerkesztőjé-
nek, Lonkay Antal urnák van ajánlva, s ezért homlokán 
szerzője költői dedicatióját hozza. A kiállítás kifogástalan. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a szatmári székes káptalannál : Schmoczer Ignácz 
őrkanonok és koppáni czimz. prépostnak az éneklő kano-
nokságra, Nóvák Antal székesegyházi főesperes és a Szent-
György vitéz és vértanúról czimzett csanádi apátnak az őr-
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kanonokságra, Irsik Ferencs mesterkanonoknak pedig a szé-
kesegyházi főesperességre való fokozatos előléptetését hely-
benhagyván, az ez által megüresedett mesterkanonokságot 
dr. Keszler Ferencz püspöki titkár, theologiai tanár, szent-
széki ülnök és tiszteletbeli kanonoknak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évi márcz. hó 15-én. 

FERENCZ .TÓZSEF, s. k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= A székesfehérvári püspök ő mlgának legujabbi 

körlevelében ezeket olvasunk: „ I onum memoriale Emi-
nentissimi Domini Joannis Cardinalis Simor. Eminentissi-
mus Dominus S. R. E. Cardinalis, Princeps Primas et Ar-
chi-Episcopus Strigoniensis, Joannes Simor, in nexu grati-
osarum ddto 11-ae Mártii a. c. nro 1325. ad Me datarum 
litterarum, Ecclesiae Cathedrali Alba-Regalensi, in qua 
idem Eminentissimus Dominus Cardinalis, ,ex aqua et Spi-
ritu Sancto renatus est', — in qua ,porro neomysta incru-
enti sacrificii primitias litavit, ac tardius canouicalem etiam 
praebendam tenuit, — quaeve suae ad cathedralem digni-
tatem elevationis centesimum agit annum', baculum pasto-
ralem, interno pretio non minus, ac externo artificio prae-
stantem obtulit." 

„Quem magnanimitatis, et propensissimae erga Cathe-
dralem Ecclesiam Alba-Regalensem voluntatis actum, dum 
inter pia exultantis spiritus sensa ad notitiam Yen. Cleri 
perfero : una pro nobili, quod nobis erga tantum Benefa-
ctorem incumbit, grati animi officio, praeveneratum Eminen-
tissimum Dominum Cardinalem piis ad aram precibus com-
mendatum esse volo." 

— A kalocsai érselci megye, melynek főpapjai sorában 
a jelenlegi nmlgu érsek, dr. llaynald Lajos ő exja a 88-dik, 
az 1877-re megjelent megyei névtár szerint 3 fő- s 16 ales-
peresi kerületben 111 plébániát foglal magában. Területét 
698,720 lélek lakja, kik közül 446,994 1. sz. katholikus ; 
98164 tisztán katholikus házasság mellett csak 1025 vegyes 
van. A főkáptalan 10 tagból ál l ; az ugyané megye után el-
nevezett egyházi tartományhoz négy suffraganeus tartozik, 
úgymint a csanádi, erdélyi, 1. sz. nagyváradi s a tinnini 
félsz. püspök. 

Különös gonddal a megyei népiskolák évkönyve is 
van szerkesztve, mely a névtárnak kiegészítő függelékét 
képezi. Az általános összegezés szerint az egész megye 17 
tankerületre oszlik ; iskola létezik 143 helyen (városban, 
falun vagy pusztán) ; róm.-kath. iskola van 133, ,közös' 9, 
állami 1; tanitói állomás 483, mely közül 476 betöltve; e 
476 tanitó közül pedig 463 okleveles van. Tiszta magyar az 
előadási nyelv 252 iskolában, más nyelvekkel vegyes 129-
ben ; ezeken kivül még van 112 egyéb nyelvű iskola is. 
Tanköteles gyermek van: 6—12 éves 55,065, ezek közül jár 
81-5% s esik egyegy tanítóra 122; 13—15 éves pedig 
21,184, ezek közül jár 41 °/0 esvén egyegy tanítóra 47. Meny-
nyit tett a nmlgu érsek még a lefolyt esztendőben is a ka-
tholikus tanügy emelésére s felvirágoztatására, valamint a 
tanerők helyzetének javítására, arról lapjainknak gyakran 
volt alkalmuk részletes tudósításokat hozni. 

— Felső-Liptóból márcz. 16-áról irják a ,J/.^4.'-nak. Vi-
dékünkön annyi sokazárva, annyi sok a koldus, hogy megáll 
az embernek az esze, miben keresse annak főokát, az idők 
általános nyomorában, vagy az illető községek hatóságainak 
alattvalóiról való feledékenységükben, vagy pedig a nép a 
munkához néma legnagyobb hajlamában, vagy végre ennek 
a vallás s különösen a kath. vallás iránti közönyösségében? 

— Annyi sok a vegyes házasság, hogy majdnem túlszár-
nyalja a tisztákat, s ha — mit több szomorú eset tanusit — 
ily vegyes házasságból származó kath. gyermekek kath. 
apjuk- vagy anyjuktól halál által megfosztatnak, a más fele-
kezetű szülőtől egészen kitétetnek idegen nagylelkűség- s jó-
tékonyságnak ; s ha ez nem enyhíti elhagyottságukat, akkor 
koldus-botra vagy pedig vallásuk elvesztésére s megtaga-
dására szükség által kényszeríttetnek. Ugy történik Hibbe 
községében is. Erről értesülvén bőkezűségéről országszerte 
ösmeretes főpásztorunk, Csdsska György ő méltósága, ez al-
kalomkor is kegyelmes kezével sietett megszárítani sok ár-
vának könyéts egyéb az uralkodó szigorú hideg által köny-
nyen megszerezhető betegségnek s nyomornak véget vetni. 
A mennyei irgalom tartsa fen sok évig a kegyes főpásztort 
az emberiség javára, az elhagyottak vigaszára, kik hálás 
imáikkal tartós egészségeért fohászkodni az Istenhez meg 
nem szűnnek. — Nem hagyhatom emlités nélkül a hibbei 
plébános ur ebbeni érdemeit is, ki nem csak mindenféle mó-
don gondoskodik ily apa- s anya-vesztett árvákról, hanem 
egyikét mindennel el is látja. . n . . 

— Bécsben f. hó 15-én Columbus József apátkanonok 
sat. halt meg. A boldogult, kit olvasóink közt bizonyára so-
kan ismertek, régebben ő Felségének vallástanára s későb-
ben számos éveken át gyóntatója volt. R. I. P. 

— A szentatya remek márványmüvet küldött a wür-
tembergi trónörökösnek, ennek legújabban végbement össze-
kelése alkalmából. E magas figyelem igen kellemes feltűnést 
okozott egész Würtembergben, s ujabb jeléül vétetik annak, 
miszerint a szentszék a würtembergi katholikusok helyzeté-
vel s az ottani kormánynak ezekkel szemben követett bölcs 
s méltányos magatartásával teljesen meg van elégedve. 

— A papai református ,egyházmegye' f. é. márczius 
6—7-én Pápán tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből, a 
,Pr. E. s Isk. L.1 közlése nyomán (12. sz. 373. h.) a követ-
kező, 18. pontot emeljük k i : „A nagyságos tihanyi apátság 
a legelő elkülönítéskor Tósokon, az ajkai lelkészi hivatal-
nak, a tósoki leánygyülekezet lelki gondozásáért 10 hold 
legelő-illetőséget ajándékozott. A nevezett apátságnak e 
nagylelkű adománya jegyzőkönyvileg megörökíttetik és 
megbizatik esperes ur, hogy e jkv. határozattal nagyságos, 
főtisztelendő apát Simon Zsigmond urat megkeresni szíves-
kedjék. Örömmel hozzuk e szép tényt a nagy közönségeié." 

Mi pedig nagv csudálattal vagyunk az e.-m. jegyző 
urnák ügyessége iránt, ki e pontban a „köszönet" szót oly 
szépen ki tudta kerülni ; aztán némi kételyt is vagyunk bát-
rak nyilvánítani arra nézve, váljon az ajándék csakugyan 
„a tósoki leánygyülekezet — mindenesetre protestáns szel-
lembeni — ,lelki' gondozásáért" tétetett-e, s nem-e talán 
más, a vallással csak lazábban összefüggő okból ? . . . 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára 

Gróf Eszterhdzy Ldszlóné 15 frt. 
Wodianer Aczél Zsófia 50 „ 
Özv. gróf Lazsánskyné 30 „ 
Gróf Henkel Laura 100 „ 
Csáky Lazsánsky Lydia grófné . . . . 50 „ 
Szapáry Almdsy grófné 50 „ 
Ft. Predl István pleb. ur 10 „ 
Gróf Szapdry Antal 20 „ 
Gróf Zichy Nándor és neje 30 „ 
Ngos Czillinger ur 10 „ 
Odescalclii Valeria herczegné 20 „ 
Gróf Hunyady Ldszlóné 10 „ 
Gróf Andrásy Aladárné 6 db. ar. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. Nagyszombat napján.— A Sz.-István-Társulat közgyűlése. Elnöki megnyitó beszéd. — Az ,Imitatio Christi ' 
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tholikus' statistika. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Nagyszombat napján, 
„ . . . . Humiliavit semet ipsum factus obediens usque ad 

morlem. mortem autem crucis ; propter quod et Deus 
dedit illi nomen, quod est super omne nomen". 

Phil. I I , 8 s 9. 

Az első Á d á m engedet lensége ál tal a bün, s a 
bűn által a halál j ö t t e v i l á g b a ; a második Ádám-
nak magasztos engede lmessége által pedig az igaz-
ság s az örök élet. 

Az első Á d á m a paradicsomban evék a kéj és 
vé tkes g y ö n y ö r fájának gyümölcsébő l , azért elbu-
kott s test i lelki halál lön bünte tésü l osztályrésze . 
Jézus Krisztus, a második Ádám, a keresztfát választá 
osztá lyrészül , azért fe lmagasztal tatot t , halot ta iból 
fe l támadott s mos t ott ül az A t y a jobbja fölül . 

Az első Á d á m s vele s benne az egész emberi 
nem a k ígyónak vetet te alá magát , az a lv i lág feje-
de lmének; — innen a biinös hajlamok, az ál lat i 
ösztönök, melyeknek korlátlan zsarnoksága alatt 
négyezer esztendeig nyögöt t , m i g n e m el jött az idők 
te l jében a második Ádám, ki sz intén alávetette ma-
gát, — nem az ördögnek, hanem az isteni Gondvi-
selés igazságos , de kegyes határozatainak, s azért 
„megalázta magát , engede lmes l évén mind halá l ig 
s ped ig a keresztnek ha lá lá ig ;" — de ép' „annak 
okáért az Isten is fe lmagaszta l ta öt, és o ly neve t 
ajándékozott neki, m e l y minden név fö löt t v a g y o n " . 
Kikelve a s irból , f e l támadva önerejéből , k ibékí te t t 
minket mennye i Atyánkkal , h o g y i smét f iaivá fo-
gadjon, h o g y i s m é t részese ivé lehessünk a men-
nyei , örökkévaló dicsőségnek. Enny i t tet t érettünk 
Isten egyszü lö t t Fia, — „ 0 mira circa nos suae 
pietat is d ignat io ! O inaest imabi l is di lect io chari-
tat is : ut s ervum redimeres, F i l i u m tradidist i ! O 
certe necessarium Adae peccatum, quod Christi 
morte de letum est ! 0 f e l i x culpa, quae talein ac 

tantum meruit habere Redemptorem !" — énekli az 
egyház a mai napon. 

Váljon, ki győzné , e l é g g é m é l y e n s mé l tóan el-
mélkedni az isteni szeretetnek ezen csudája f e l e t t ? ! 
A paradicsomban ott ál l a bűn fája, rajta f ü g g a 
kiqyó, h o g y nemünket az örök halá lba döntse ; 
Golgatha hegyén ott áll a keresztfája s rajta f ü g g — 
Isten Fia, h o g y az örök életet v isszaszerezze nekünk ; 
rajta függ , a kárhozat fáján, mint e l lenségei g ú n y -
jának tárgya, despectus et nov i s s imus v irorum . . . . 
S te ember, ki s emmisem vagy , te merné l büszké-
nek lenni, nem csak hozzád hason ló embertársaid 
fölé emelkedni i l le tékte lenül , hanem m a g á v a l Isten-
nel, Teremtöddel , Megvál tóddal e l l enté tbe helyezni 
magadat V . . . Oh, tekints a keresztfán f ü g g ő Iste-
nedre s kövesd ő t ; érettünk szenvedet t ő s pé ldá t 
hagyot t nekünk, me lye t követnünk il l ik. 

Miként lehetséges , oh ember, h o g y a btinbá-
natban m e g nem szakad szived, midőn Is tenedét 
megszakadni látod a keresztfán, irántad va ló szere-
tetből ? Megindul t a föld, megrepedtek a sziklák, el-
ha lványu l t a napnak kiol that lan fénye, s midőn 
ekként g y á s z b a borulna az egész természet , feltá-
madának s írjaikból a halottak ; — csak az emberi 
dö ly f nem hajol meg , midőn Megvál tója a kereszt-
fán, ö érette e lvérzik. 

Mily borzasztó lá tvány a bűneiben megrögzö t t 
ember s mi ly borzasztó m a g a a bün — ! 

Egye t l en egy bün miat t a bukot t angya lok 
örökre döntettek a pokolba, s Á d á m n a k e g y e t l e n 
egy biine miat t annak egész ivadéka az örök halál-
nak esett vo lna áldozatul , ha Isten Fia közvetítőül 
nem ajánlja fel magát , magára v é v e vé tke inket s 
azokért e leget téve a l eg főbb igazságosságnak, az 
által , h o g y a keresztfa oltárán m a g a m a g á t muta tá 
be k iengeszte lő áldozatul . 

2 G 
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,Halál leszen a te osztályrészed' — i g y szóla 
r • 1 . /» 

az igaz Isten Ádámhoz — ,mihelyt e t i l tot t fa gyü-
mölcseihez nyúlsz ' ; nem csak a test, hanem a lé lek 
haláláról is szólt e szó. Az ítélet ki vo l t mondva, az 
igazságosság annak végrehajtását köve te l t e , . , de a 
legfőbb irgalom is szólal t fel, s Isten Fia leereszke-
dett közénk, hozzánk hasonló lett mindenben, ki-
v é v e a biint, „ut misericors fier et", mint szent Pá l 
mondja ; h o g y mint testvérünk, mint istenember vég-
hetet len e l ég té te l t szo lgál tasson érettünk, olyant, 
melyre mi magunk soha nem lettünk volna képesek. 

Mivé is lettünk volna a mennye i irgalom eme 
kegyes vol ta n é l k ü l ? Az örök kárhozat szerencsét-
len á ldozataivá ! „Nihil enim nobis nasci profuit, nisi 
redinii profuisset" S ami ly határtalan a jótett , 
épo ly határtalannak i l l ik lennie a hálának is, mire 
az egyház esztendönkint ennyi magasztos s meg-
ható szertartás közepette emlékeztet minket, egyút-
tal m e g h a g y v á n híveinek, h o g y legalább ezen idő-
ben iparkodjanak bűneikből kit isztulni , midőn a 
Megvál tás nagy t i tkát üljük midőn Krisztus a ke-
resztfán szerzé nekünk a lehetőséget , ,-hogy újul-
junk m e g le lkünkben és e lménkben és öl tözzünk uj 
emberré, ki Isten szerint teremtetet t igazságban és 
va lóságos szentségben." S ez vala ajtatos, töredel-
mes fog la lkozásunk e három nap alatt, midőn a 
Megvál tót l épésrő l lépésre követtük azon nehéz s 
szomorú uton, me lye t bűneink terhe alatt roska-
dozva, m e g kel let t tennie miérettünk, háládatlanok-
ért. Mert habár az egyház már az egész böjt alatt 
is szertartásaiban és imáiban a megvá l tás i n a g y 
m ü v e l e t részleteit h ivja vissza, emlékezetünkbe, 
azért m é g i s legt i izetesben a nagyhétben, különösen 
ped ig ez utóbbi három nap alatt teszi , s a kik va-
sárnapon a Messiás ünnepé lyes bevonulását láttuk, 
u g y a n a m a háladatlan, ingatag népnek örömrivalgá-
sai közt, m e l y néhány nappal későbben eszeveszett 
lármájával arra kényszer i té a leg je l l emte lenebb bi-
rót, h o g y a Szentet keresztre feszitesse ; — kik későb-
ben keserves kínszenvedésének történetét o lvastuk, 
fe lvá l tva mind a n é g y evangel i s ta szer int ; kiket 
m é g tegnap könyekre indított a szenvedő Megvál-
tónak e sz ív ig ható kérdése : „Popule meus, quid 
feci t ib i? a u t i n quo contris tavi t e ? responde mihi !" 
— ma sirja e lőtt térdelünk s szent sebhelye i t csó-
kolva, m o n d j u k : 0 Crux ave, spes unica; hoc pas-
s ionis tempore piis adauge grat iam, reisque dele 
e r i m i n a ! . . . 

Ti tokszerü sö té t ség ömlik szét a templomban ; 
a járó-kelők arczán mintha rendkívül i meghatott -

ságot vennél észre, s ha a többieket követve azon 
pont felé irányzód lépteidet , honnan szokatlan f ény 
sugárzik feléd, beburkoltan ott látod a Szentséget , 
j e l éü l annak, h o g y a Megváltó most aluszsza a ha-
lál álmát. S térdre hullasz az e l fátyolozot t Szentség 
előtt, imádva a benne rejlő Istenembert . 

De a pi l lanatnak minden komolysága , az előt-
ted el táruló látványnak minden megható vo l ta mel-
lett a szomorúságot kebledben már a kedves vára-
kozás, az édes remény érzülete vál tot ta fe l ; mert az 
egyház is, mely eddig sirva ünnepié J e g y e s é n e k 
emlékét , ma már örömhangokat hallat, s úgyszó l -
ván az édes, bo ldog i tó v iszont látásra készül . „Fra-
tres" — szól hozzánk Pál , az ő g y ö n y ö r ű modorá-
ban — „fratres, si consurrexistis cum Christo, quae 
sursum sunt quaerite, ubi Christus est, in dextera Dei 
sedens : quae sursum sunt sapite, non quae super ter-
ram" S az evange l ium már nyi l tan szól a feltá-
madásról , midőn ,,vespere sabbati, quae lucesci t in 
prima sabbati", az angya l ekként v igaszta l ja a 
kesergő nőket : . . . „non est hic, surrexit enim sieut 
dixit. Venite, et v idete locum, ubi posi tus erat Do-
minus". Innen e benső öröm, e kedves várakozás, 
melyet mindnyájunk arczán szemlé lhetsz ; csak per-
czek, rövid órák választanak t i azon pi l lanattól , 
melyben a vő l egény visszaadatik az öt váró jegyes -
nek ; bo ldog te ki tiszta sz ivve l vegyülhet sz han-
goddal e g y ö n y ö r ű énekbe : Feltámadt a Krisztus ! 
boldog, ha Vele támadtál fel a bün halottaiból . 

Fratres, si consurrexistis cum Christo, quae sur-
sum sunt quaerite y. 

A Sz.-István-Társulat XXIY. közgyűlése. 

Nmltgu gróf Czíráky János, 
kir. fötáriiokmester, csász. és kir. v. b. t. tanácsos, a magas Arany-gyapjas 

rend vitéze, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresztese, stb. stb. 

elnöki megnyitó beszéde. 

T. közgyűlés ! Midőn évi működéséről számot adandó, 
a társulati tagok részéről pedig számot kérve, a Sz.-István-
Társulat rendes évi nagygyűlését megtartja, áldást törek-
véseire és buzditó serkentést munkálkodására áraszt magas 
személye jelenlétével a fmgu főpásztori, egyházi s honpol-
gári érdemekkel tündöklő védnökség, melynek diszkoszoru-
jából különösen hálalekötelezetten mint körünkben megje-
lentett a szepes-egyházinegyei fenkelt szellemű püspököt 
t isztelhetjük; társulati alapszabályainknál fogva őt az el-
nöki szék elfoglalására és a tanácskozások vezényletére fel-
kérve, szintúgy mint a többi megjelent egyházi méltóságo-
kat és világi kitűnőségeket hivő kebelből fakadozó érzel-O Ö 
mekkel forróan üdvözlöm. 

Közel 30 éve, hogy az akkori korszaknak válságos vi-
szonyai közt nem elsurranó pillanatnyi ötlet, de hithűség s 
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a vallás eredeti tisztasága megőrzésének égető szüksége o o o o 
csiráztatta az eszmét, mely a társulat létokának, akkor is, 
jelenben is alapját képezi : a mindenünnen tornyosuló, az el-
sülyeszthetlen egyház hajóját ide-stova himbáló hullámok 
háborgató zivatarával való megküzdés, melyet a keresz-
ténységnek magának, az egyház isteni eredetének és Isten-
től származó átszolgáltatott kinyilatkoztatásnak hol merev 
tagadása, hol vakmerő ostromlása okozott. — „Quare fre-
muerunt gentes et populi meditati sunt inania!" Az ostrom 
az akkori időkben, a politikai átalakulások eleintén még 
fejletlen kibontakozásában indult meg minden positiv val-
lás és főleg szent hitünknek harczot üzenve, mint még mai 
nap is — s kitűnően jellemzi ezen támadásokat egy ujabb 
latin költő gyönyörű versezetében : „Venales pretio linguae, 
mordacia scripta, auri sacra fames livor opumque sitis, ag-
rnine nos facto circumfremuere nec usquam cura laborantis 
ulla levare fuit" — támadást intézve ragályosan terjesztett 
röpiratokkal és hazug ferditő koholmányokat terjesztő, az 
áltudományosság szinét viselő férczelményekben, mi intel-
raül szolgált minden álszégyenből és világi kegy vadászat-
ból kivetkeztetett katholikus hiveknek, hazánkban is hiva-
tásszerű kötelességük teljesítésére, hogy sorokozottan anyagi 
s szellemi erők öszpontositásával társulatba lépve, inig nem 
v.ila késő és be nem esteledett egészen, hogy körülárkolják 
magukat és felöltve mint felkent bajnokokhoz illik a hit 
pajzsát s az igazság pánczélját, ezen veszélyes áramlatnak, 
követve az intést : „cui resistite fortes in fide" — tehet-
ségeikhez mérten erélyesen gátot vessenek, hasznos és meg 
nem fertőztetett tiszta vallásosság fuvalmától áthatott, olcsó 
áron is megszerezhető, tetszhetős alakban kiállítható, sze-
gényebb sorsnak és tanodák közt ingyen is kiosztható kath. 
irányú könyvek kiadásával és terjesztésével és igy, kik a 
meg nem félemiitett „non pusillus" hivők nyájához számít-
tatni kívánunk is, egyesítve bár gyenge erőnket a hittudo-
mányokban jártas egyházi férfiak bölcs érveléseivel, előse-
gítve anyagilag abban szellemileg fáradhatlan buzgólkodá-
sukat, ismereteiknek bő tárházából régibb és ujabb örök 
elévülhetetlen igazságú védfegyverekot szolgáltatva, „pro-
ferentes de thesauris suis nova et vetera", mozdíthassák elő 
szerény, de tűrhetetlenül hithű körünkben lelki főpászto-
rainknak szent hitünk tisztasága megőrzésében folytono-
san éjjel-nappali virrasztással ez iránybani szent ihletű tö-
rekvéseiket. 

Mennyire s hogyan közelittetett meg ezen kitűzött 
czél (mert attól, hogy eléretett volna, még jól távol vagyunk,) 
nem hozzánk, legkevessebbé azokhoz tartozik taglalni, ki-
ket ki nem érdemelhetett hitsorsosi bizalom közvetlen in-
téző s irányzó befolyásával a társulat alakultával már foly-
ton fejlődve növesztett működése jelen korszakáig érve 
megajándékozott; — sőt ha önön benső érzelmem sugalla-
tát hallgatva követem, a lelkismeret feltárt redőiben ritkán 
csalatkozó szózatra figyelve azon lelkierő kifejlesztésére s 
hithű tevékenységre, melyet más országokban párhuzamo-
san hasonirányzatu testvér-társulatok kifejtenek, ezeket te-
kintve sok kivánni, némelyekben talán irigyelni valót hagy 
maga után társulatunk tevékenysége. — De nem ezek für-
készése vezetett a visszapillantásra, hanem jellegezni kívá-
nom, hogy ha nem is majdnem egyidejű, de nyomban követ-

kezett társulatunk kelte, egyházunkat kormányzó szentséges 
atyánknak a pápai sz. székre való felemeltetése után. 

Dicső Piusunk pápasága idejében legördült s legör-
dül előttünk a megpróbáltatásoknak támadásokban díszte-
len, szellemi legyőzhetetlenségben fényes korszaka egyhá-
zunknak, midőn a fékvesztett snabadonczok részéről zuditó 
rohamu ostromoknak árja alatt beteljesült az isteni alkotó 
Ígérete, hogy : szerzeményén a pokol kapui erőt nem vehet-
nek, és kinek ellene mondanak, megközelithetlen szilárdságú 
sarkköve a hitegységnek és vallásos kapcsolatú összekötte-
tésnek széles e világon, mert sem távolság egymástól el nem 
választhat, sem nemzetiség vagy faj szét nem szakaszthat, 
sem nyelvbeli különbség el nein különöztethet, hanem hi t -
ben erősítve, reményben nem csüggedve, szeretetben egye-
sülve egybeolvaszt világszerte minden hivőt, hogy midőn 
sanynrgattatások és keseritések zápor dúlta bajai közt sz. 
Péter emberi korától haladott utódja az „In hoc signo vin-
ces" sz. kereszt-jelvényt fennen lobogtatva, áldást hintő ke-
zeiben erőteljesen tart ja és lefátyolozottan követésre indi-
tólag emeli, összesiti maga körül szellemileg csoportosultan 
szorosabban mint valaha világszerte a hivők millióit, hogv 
Péter székéből hirdetett csalhatatlan oktatásaitól áthatot-
tan nyiltabban mint valaha, határozottabban mint valaha, 
bátrabban mint valaha a múlékony világ bármily ármányai-
tól, melyek a testen igen, a lelken soha erőt nem vehetnek, 
el nem riasztatva a titokban fondorkodó titkos társulatok 
vakandokturásu cselszövényeik és csalékonyan tőrre és lépre 
édesgetéseit kikerülve, mert „fistula dulce canit volucrem 
dum decipit, auceps", a hitközönyösség, mi legveszedelmesb 
elmákonyositó elaléltatásától meg nem szédítve, felemelke-
dett fővel és az éghez szegzett szemeinkkel, de hivő alázat-
tal is egyszersmind egyhangúlag val l juk: mit K. Urunk ta-
nított, az apostolok hirdettek, a római szentegyház tart és 
vall. — A Mindenható annyi válságos viszontagságok kö-
zepette a szellemi legyőzhetlenség diadalában folytatott ne-
héz küzdelemben, mert „Regnum coelorum vim pat i tur 
et violenti rapiunt illud" megengedte emellett szentséges 
atyánknak, hogy immár a túlélt áldozárságának félszázados 
idején és 25 évi pápaságának ünnepén áthaladva, püspök-
ségének is félszázadát ez évben eső legközelebbi hónapok-
ban megülhesse, hogy mutatva legyen a tévelygésekben 
sinlődő világnak, hogy midőn ellenségei közöl oldala mellett 
ezeren hullanak és jobbja mellett 10,000-en szétporladoz-
tak, az annyiszor erőtlenül kimerültnek híresztelt sz. aggas-
tyán változást nem szenvedett felkent ihlettségben legeltetve 
a nyájat, kormányozza tenyerében az anyaszentegyházat. 
Hasonlithatólag szabadván idézni itt alkalinazottan a szent 
irás szavait: „Sedes eius sicut sol in conspectu meo et sicut 
luna perfecta et testis — engedje a Mindenhatónak sz. ke-
gyelme, hogy mi sokáig mondhassuk : non in coelo sed in 
terra fidelis." 

És ezen, az egyház történelmében elődjeiben fel nem 
jegyezhetett páratlan esemény indit arra, hogy mai tanács-
kozásaink megindulásának előküszöbén kegyeletes fiúi hó-
dolattal emlékezve az ös9zes katholicismua ezen közelgő 
örömünnepélyről, közösen érzett s világszerte minden hithű 
kebelben viszhangzó örömérzelmeknek adva legélénkebb ki-O O 
fejezést, melyek kellő nyilvánítására azonban teljesen érzem 
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fogyatkozásomat, minden egyebeket megelőzve, a gyűlés 
megnyíltával szólaljak fel, bevezető előadásomat bezárólag: 
szerkesztessék ezennel általam inditványozottan egy a tár -
sulat nevében fogalmazandó és a ritka jellegű félszázados 
püspökségi ünnepély méltóságához illő, díszes alakban ki-
állitandó felirat, melyben osztozkodva részünkről is az ösz-
szes kath. világi közönség nyilvánuló érzelmeiben, óhajai-
ban és imáiban, mi is mutassuk be fiúi hódolatunkat és mi-
vel ez alkalommal közsajnálatunkra körünkben fiuilag tisz-
telve nem szemlélhetjük bibornok-herczegprimás ő magas-
ságát, kihez midőn távol van, mit irányában mint orszá-
gunk legfőbb pásztora irányában hű vonzalmu hivő ragasz-
kodásban szüntelenül érzünk, szóval nem nyilváníthatjuk, 
azt üdvözlő iratban kifejezhetni szokásosan óhaj t juk, kér-
jük meg ez alkalommal együttesen ő herczegségét, kegyes-
kednék ezen feliratunkat az apostoli sz. áldásnak kikérése 
mellett szentséges atyánk szine elébe szent lábaihoz leté-
tetten juttatni . 

Az jlmitatio Christi' szerzője 
több mint két század óta váltakozó erélylyel folytatott vi-
ták tárgyát képezi, melyek az utóbbi években kettőztetett 
hévvel vívattak. Most, ugy látszik, ismét kis szélcsend állott 
be, melyet a ,Religio' t. olvasóinak kegyes engedelmével arra 
használandunk fel, hogy a kérdésnek jelenlegi állását, a 
,Katii.' nyomán körülvonalozzuk ; előre megjegyezve, hogy 
a következő czikknek szerzője, ki maga is szent Benedek 
családjához tartozik, a benczésrendü (xersen mellett kardos-
kodik, s szegény Tamást, a kempenit t. i., megfosztja azon 
dicsőségtől, melyet a századok nevéhez fűztek ; — vagyis 
inkább nem ő, hanem a legminutiosusabb vizsgálatok foszt-
ják meg attól, nem hagyván meg számára egyebet azon di-
cséretnél, hogy ő maga nem tartozott azok közé, kik idegen 
tollakkal ékeskedni szeretnek ; hanem ékesítették fel mások. 

Hiven érvényesitve saját ezen mondatát : „Ama ne-
sciria Krisztus követéséről szóló arany könyvecskének 
szerzője nevét nem tette oda műve alá, hanem azt a feledé-
kenységnek dobta oda zsákmányul, könyvének késő olva-
sóitól pedig csak azt kivánta, mit egy helyt a szentírás 
olvasására nézve mond : „Non quaeras, quis hon dixerit, sed 
quid dicatur, attende; — s ime: épen az ő személye, titok-
szerű kiléte körül századokig tartó viták keletkeztek, me-
lyekhez terjedelemre, s az általok előidézett irodalmi ára-
datra nézve, hasonlót alig találunk a tudományos irodalom 
történetében. így történt, hogy e könyvecske, mely inkább 
mint bármely más arra való, hogy önmegtagadást s önmeg-
adást, békét és nyugalmat öntsön az emberi szivbe, e kön-
nyen felizgatható, nyughatatlan s daczos valamibe; mely 
kiválólag arra való, hogy az embert önönmagával, a világ-
gal s Istenével kibékítse — hogy ép' e könyvecske hoszan 
tartó s elkeseredett, nem csak ,academicus', elvontan tudomá-
nyos vitákat, hanem gyakran szenvedélyesen személyeskedő 
surlodásokat, mondhatni : czivakodásokat, veszekedéseket is 
idézett elő, melyek kivétel nélkül e kérdés körül forogtak : 
váljon ki legyen e jeles könyvnek szerzője ? 

De talán szabad lesz ebben is az isteni Gondviselés 
csüdás működését tisztelnünk ; mert tagadhatatlan, hogy e 
heves irodalmi harcznak egyik eredményét az arany köny-

vecskének mindinkábbi terjedése is képezte. Mert e harcz 
okozá, hogy ezren meg ezren olvasták, forgatták, vizsgálgat-
ták, hogy megismerkedve vele, megszerették, s hogy ekként 
az összes kereszténységnek egyik legkedvesebb kéziköny-
vévé lőn, mely kiadásainak számát tekintve, kitűnő helyet 
foglal el maga a biblia mellett is. o o 

A vitázó felek mindinkább elhallgatnak; a harczi zaj 
elnémul ; de a küzdelem nem maradt eredmény nélkül : — 
mert a hoszadalmas controversiának ma már megdönthet-
len eredménye az, hogy a könyvecskének szerzője canabacói 
Gersen János, a Sz. Istvánról nevezett benczés kolostornak 
apátja, Vercelliben. 

Mielőtt magát a tételt részletenkint bebizonyitanók, 
nem lesz talán felesleges, magának a vitának fejlődését és 
menetét néhány vonással ecsetelnünk. 

Az egész vita főleg három név körül forog : kempeni 
Tamás, Gerson és Gersen körül. A két első eléggé ismere-oo 
tes ; kempeni Tamás mint jó s ügyes könyvmásoló s néhány 
asceticus értekezésnek szerzője, Gerson pedig mint a párisi 
egyetemnek ünnepelt korlátnoka s a constanczi zsinatnak 
egyik kiváló tagja. Kevésbbé ismeretes Gersen, a szerény 
benczés apát. Gerson franczia volt (f 1429), kempeni Ta-
más, a sz. Ágoston szabályát követő kanonokok rendjének 
tagja, német, valódi nevén Haemerhen ( f 1471), Gersen, ki-
nek élete s működése a 13. századba esik, mint egy olasz 
rendháznak főnöke lép az utókor elé. 

Arra nézve, hogy váljon ki indította ezen későbben 
oly roppant arányokat vett tusát, a legközönségesebb, de 
egyúttal a legalaptalanabb vélemény az, mintha az egész a 
benczésektől eredt volna-, kik ilyképen e dicső könyvnek 
szerzőjét a magok rendje számára vindicálni akarták. Ez 
nem igaz ; de ha igaz lenne is, nem válhatnék a benczések-
nek szégyenére ; mert csak az igazságért küzdöttek volna. 
Tényleg azonban a mozgalom egy spanyol, Manriquez Péter 
s egy olasz, a jézustársasági Rossignoli Bemárd által indít-
tatot t meg. Amaz, Manriquez, egy spanyolul irt s 1604-ben 
Milánóban megjelent munkában, (a Penitencziatartásról) 
arra figyelmeztető a tudós világot, miszerint Bonaventura 
az ő ,Collationes' czimü művében az ,Iinitatio Christi ' czimü 
könyvet már névszerint idézi és dicséri, miből következik, 
hogy kempeni Tamás nem lehet annak szerzője. Ugyanez 
évben Rossignoli egy az aronai, régebben benczéskolostor, 
jelenleg jézustársasági próbaház könyvtárában levő kézirat 
nyomán fedezé fel az Imitatio valódi szerzőjét, amennyiben 
e kézirat czimlapján ezek olvashatók: „Incipiunt capitula 
primi libri abbatis Joannis Gersen, de Imitatione Christi et 
contemtu omnium vanitatum mundi." Hasonlólag előfordul 
Gersen neve minden egyes résznek czimében, inig a könyv 
végén ezek állanak: „Explicit liber quartus et ultimus ab-
batis Johannis Gersen de Sacramento Altaris." Rossignoli 
felfedezését csakhamar Possevin- s Bellarminnal is közölte, 
kik ennek alapján Gersen mellett nyilatkoztak, mig nem 
sokkal későbben Cajetanus, a montecasinói főzárdának apátja 
sajtó utján ily czirnü kiadását bocsátotta ki az Imitatiónak: 
„Magni et Venerabilis Servi Dei Joannis Gersen, de Imita-
tione Christi Libri Quatuor. Roinae 1616. Ex typogr. Off. S. 
Congr. de Propag. fide." — Ezzel a jelszó ki volt adva s a 
harcz megindult, mely váltakozó esélyekkel, mintkét részről. 
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nagy buzgalommal s nem csekély tudománynyal folytatva, 
még ináig tart, ámbár a ,tomisták' már csak, ugy látszik, 
„pour sauver l 'honneur" küzdenek. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 30. A f e l t á m a d á s n a p j a . A 

kath. anyaszentegyház életének bölcs berendezésénél lehe-
tetlen, hogy a hivő ember figyelmét kikerülje ama csudá-
latos oeconomia, melyet az anyaszentegyház az ünnepek egy-
másutánjának sorrendjében tanusit. Hogy velünk szem-
léltesse a megváltás művének lefolyását és eredményét, el-
kezdve az adventi sz. napoktól, melyek kezdetére kitűzte a 
sz. Szűz szeplőtelen fogantatását, lépésről lépésre feltünteti 
Üdvözítőnk életében a legfelségesebb momentumokat és elve-
zet bennünket a bevégzett megváltás művének megpecséte-
léseig, a feltámadás napjá ig ; — s igy szemlélteti az Üdvö-
zítő 40 napi társalgását apostolaival, végre pedig a leszálló 
Szentlelket kegyelmeivel is, mik a megváltás eredményei. 

önmagától értetik, hogy a megváltás tényének közép-
pontjául az egyház a feltámadást helyezi, mert itt találja 
bizonyítékát a bevégzett megváltás a bűntől, innen kezdő-
dik bizonyos értelembén uj élete az emberiségnek ; a halál, 
hogy ugymondjuk meghalt, az u j élet, a természetfeletti 
élet lehetősége itt kezdődik, vagy hogy jobban fejezzük ki 
magunkat : a keresztény élet csak a feltámadás által lehetett 
valósággá. Minthogy az egyházi sz. ünnepkör a keresztény 
életnek e fontos momentumát ismét emlékünkbe hozza, kap-
csolatban vele jónak lá t juk egyetmást e helyen elmondani. 

A megváltás, a zárkövét képező feltámadással együtt 
nem theoria, nem elmélet, hanem megtörtént tény, valóság, 
melyet tagadni józan észszel lehetetlen, vagy pedig mindazt, 
mi az érzék és tapasztalat alá esik, tagadnunk kell, bármily 
hiteles alakban, bármily számosan és bármily megegyezőleg 
tudósítsanak is felőle. A feltámadást évezredekkel meg-
előző eseményeket hiszszük, mivel azokat egykorú hiteles 
irók előadják, sőt adataikra támaszkodva azok valósága 
felől másokat is meggyőzni törekszünk ; a feltámadás meg-
történtének hite épen ily hiteles adatokon nyugszik, a tanít-
ványok az Üdvözítőt nem csak lát ták és pedig egészen kö-
zel, hanem vele társalogtak is, sőt mint tudjuk, a kezdetben 
hitetlen Tamás érintette is az Üdvözítő testét ; ez tehát oly 
történeti tény, melynek hitelessége, minden kétségen felől áll. 

A feltámadás csuda-tényét egy másik megerősítő, nem 
kevésbbé csudaszerű tény követte, mely, habár a szellemi 
élet körén belől történt, méltán nevezhető feltámadásnak. E 
kettős feltámadás kölcsönösen visszahat egymásra, a szelle-
mi feltámadás nem fejthető meg az Üdvözítő testi feltáma-
dása nélkül, erre pedig a szellemi feltámadás bizonyitólag 
hat, mint okozat az okra. Valamint a természeti erő termé-
szeti eredményt hoz létre, valamint az utóbbi az előbbi léte-
zésének bizonyitéka, ugy a természetfeletti világban, ter-
mészetfeletti erő hasonló eredményt hoz létre, és ez aman-
nak kétségbevonhatlan bizonyítékául szolgál. Tagadhat ja-e 
valaki a szellemi világban csaknem 19. század előtt oly ro-
hamosan, oly csudaszerüen végbement változást? tagad-
hatja-e valaki az erkölcsi világban, oly emberileg megfejt-
hetetlen módon, mintegy víllámszerüleg történt roppant 
átalakulást ? Amint a napot az égből, ugy az emberiség éle-
téből ez eseményt kitagadni, letörölni nem lehet ; oly tény 

ez, mely az Üdvözítő testi feltámadásának tényével szoros, 
elválhatatlan kapcsolatban van. 

A fősuly, melyet az anyaszentegyház a húsvéti ün-
nepre helyez, bizonyára az, hogy kifejezést adjon hitének az 
U r testi feltámadása iránt, mely záloga a ini testi feltáma-
dásunknak is ; de mint gyökeréből a fa, mint magból hajt ki 
a növény, ugy haj t ki az Ur feltámadásából a szellemi élet 
feltámadása, amennyiben az emberiség a szellemi sötétség 
és tudatlanság homályából, a feltámadás után az igazság 
ismeretére ébredett fel ; u j világ tárul t fel előtte, ugy az 
elméleti mint a gyakorlati igazságok terén, melyek hatása 
alatt gondolkozás, cselekvés és indokokra nézve, uj nem-
zedék, az előbbitől egészen különböző állott elő, és igy ket-
tős szempontból is énekelheti az emberiség, húsvét napján, 
az örvendetes ,Allelujá'-t . 

De nem akarunk itt a mindenki előtt úgyis ismeretes 
tény bővebb fejtegetésébe bebocsátkozni, hanem felemlítve, 
hogy a feltámadás napján befejezett megváltás isteni tény, 
melynek hatása tehát nincsen idő- és térhez kötve, — 
mint ilyen ma is képes ama szellemi, amaz erkölcsi átalaku-
lást eszközölni, melyet 19. század előtt eszközölt, szóljunk-e 
az átalakulás szükségességéről ? bebizonyitsuk-e, hogy az 
emberek jó nagy része nem is öntudatlanul ül a sötétségben, 
hanem akarattal elvonja magát az igazság fényétől, öntu-
dattal küzd az igazság ellen ? Aki szemeit a tények elől 
nem akarja elzárni, annak be kell látni, hogy ma nem csekély 
mértékben van szükségük az embereknek arra, hogy feltá-
madjanak szellemileg, hogy felébredve öntudatára jussanak 
tévelyeiknek, de ez csak akkor történhetik meg, ha az em-
berek a feltámadás által megerősített tanitmány fényét be-
fogadják, ha alávetik elméjüket alázattal mindazon igaz-
ságnak, melyek hitelességeért az Üdvözítő feltámadása ke-
zeskedik. Hogy némileg hozzájárul junk e szellemi feltáma-
dás előmozdításához, mi részünkről húsvét napján e czélból 
fogjuk sz. misénket felajánlani, de felkérjük egyúttal mind-
azokat, kik bánkódva tekintik az emberiség sülyedését, kik 
a jelenlegi helyzeten segíteni óhajtanak, hogy velünk egye-
sülve a mondott czélból hasonlóképen cselekedjenek. ^ 

Knssn. F e l e l e t C s i s k ó u r n á k . (Folyt.) Fen-
tebbi adatokkal szemben valóban nevetséges Gs. ur berzen-
kedése és elenyésznek ama vádak, melyekkel a szegény ir-
galmas nővéreket arczul vágja. — Igenis ; én is olvastam a 
hatvanas években a bécsi orvosok (s illetőleg kettőnek) pa-
naszát, mely a kórház belső gazdasági administratiójára 
vonatkozott s emiatt némely apróbb súrlódások támadtak, 
mert a működési körök nem voltak a házszabályokban kel-
lően praecizirozva. De amint az illetők — kiknek ahhoz 
joguk volt — a kötelességköröket világosan körülírták, 
azonnal megszűnt minden panasz és az irgalmas nővérek — 
kik engedelmességet nemcsak fogadnak, hanem követnek is — 
mai napiglan szolgálnak a bécsi kórházakban és szokott 
odaadással ápolják most is a betegeket. — Az Augsburg-
városi esetről annyit olvastam egy német lapban, miszerint 
valaki hagyományozott 10,000 forintot a kórházra, oly fel-
tétel alatt, hogy oda az irgalmas nővérek hivassanak be ; de 
mivel az intézet alapszabályaival ezt megegyezhetőnek nem 
tartották, az ajánlatot sem fogadták el. Es ez Augsburg 
városában nem is csuda, okát mondani is felesleges ; hiszen 
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Kassa nem Augsburg, és néhány év előtt itt is megesett az, 
hogy 8000 forintnyi ajánlat el nem fogadtatott , pedig jó 
lett volna a kórháznak. — A mainczi esetről mit sem tudok 
és én el is hiszem azt, amit Cs. ur állit : mert nem szoktam 
szántszándékos ferdítésekről gyanusitani még ellenfelemet 
sem. Hanem mégis különösnek látszik előttem, hogy Cs. ur 
„Schwester Adolphe"-féle hét kiadást ért munkára, mint 
okmányra hivatkozik. En e munkát nem ismerem, Ítéletet 
sem mondhatok róla ; de mivel tapasztaltam, hogy komoly 
irodalmi művek néhány hét alatt nem igen szoktak hét ki-
adást érni, ily szerencsében rendszerint csak az irányzatos 
sensationalis brochure-kák részesülvén, meglehet, hogy ezen 
mű is olyasvalami, amit „Schauer-Roman"-nak szoktunk 
nevezni. En e művet meghozatom magamnak, hogy megis-
merjem ; vagy ha Cs. urnái talán meg van, tisztelettel kér-
ném : méltóztassék azt nekem átolvasás végett kölcsön adni. 
Annyit tudok, hogy Mainz városában több helyütt vannak 
szürke nénék s ezen incriminált esetről fogok igyekezni 
magamnak illetékes helyről tudomást szerezni. — A felho-
zott longeville-i eset szintén oly igen romantikusan hangzik, 
s hogy is ne, midőn egy egész üveg mákony is szerepel benne ; 
holott tudjuk, miszerint mákonyból néhány szemer is elég-
séges arra, hogy egészséges embert is halálos álomba rin-
gassa. Ugy látszik, hogy az az iró, aki ezen szép esetről ér-
tesité a „Zeitung für Lothringen" cz. újságban Cs. urat, nem 
igen erős lehet a chemia- és pharmakologiában ; lehet, hogy 
az csak olyan újdondász siheder volt, aki még nem igen so-
kat tanult. Én csak azon csudálkozom, hogy az én ellenfe-
lemnek, aki alkalmasint nagyon jártas az emiitett két tudo-
mányban, föl nem tűnt a mákony-dózis nagysága, valamint 
azon körülmény sem, hogy az a „Zeitung für Lothringen" 
azonnal nem közölte azt is, hogy azt a gonosz szürke nénét 
a Staatsamvalt el nem fogatta és méregkeverési bűnvádi pert 
nem akasztott nyakába. Németországban és az annectált 
tartományokban, köztudomás szerint, a Justit ia nagyon szi-
gorú s bajos elhinni, hogy egy ily kath. merénylet kikerülte 
volna a porosz fenyitőszék figyelmét, midőn tudjuk, hogy 
ott most nem jó idő j á r a katholikusokra s ha pl. valamely 
kath. pap ,illetéktelenül' csak egy kis misét ismer szolgálni, 
azt azonnal elcsukják im Reiche des Gottesfurcht und Sitte. 
Há t még a kriminalitás ! ! Nagyon lehetséges, miszerint a 
longeville-i eset hirlapi kacsa, melyet — mint mondani 
szoktuk — „aussprengoltak", aztán pedig dementirozni el-
feledte az a ,Zeitung'. Hiszen ilyen taktika Poroszhonon ki-
vül is gyakran vétetett már alkalmazásba. Az eset, ha csak 
tavaly történt, nem igen régi s engemet felette érdekel a 
mákony-dozis miatt is ; ezért utána fogok járni, hogy bő-
vebb tudomást szerezzek magamnak róla. Én, aki bővebben 
ismerem irgalmas nővéreinknél a szellemet és lelkiismere-
tességet, nem hihetem el e gonosz dolgot puszta állítására 
a — lothringeni ,Zeitung'-nak. De majd, ha biztosat fogok 
róla tudni, értesitendem Cs. urat is. 

Röviden megjegyzem azt is, hogy alig lesz egészen 
biztos tudomása Cs. urnák arról, miszerint az irgalmas né-
nék „figyelemreméltó módon lassankint átalakították a kór-
házakat női iskolákká". Kórházat női iskolává nem is lehet 
ám átalakítani ; mert hiszen betegek Németországban is min-
dig vannak s a szülők nem igen szivesen engednék gyerme-

keiket kórházakba járni, midőn tudjuk, hogy felnőtt embe-
rek idegenkednek csak meglátogatni is a kórházat, nehogy 
valami betegséget hozzanak onnan. Kassán történt meg, 
hogy egyvalaki kórházi számadásokat revideálni nem akart 
menni a kórházba. Ez t tessék nekem elhinni. Az emberek 
Németországban is csak olyanok, mint nálunk : gyermeke-
ket számos oknál fogva nem szivesen küldenek kórházakba s 
azt igen helyesen teszik. Látogassa meg csak valaki a hely-
beli közkórházat és győződjék meg saját szemeivel, hogy 
lehetne-e azt iskolává átalakítani? Ugy van az másutt is. 
Az én ellenfelem kissé zavaros forrásból merítette azt, amit 
állit. A dolog voltaképen ugy van, hogy a szürke nénék 
egyik ága leánygyermekek tanításával is foglalkozik ott, 
hol a községek a tanítást rájok bízzák és iskolájokat nekik 
átadják, mint nálunk is pl. Szatmáron, Egerben, Nikitsen 
s több más helyen. És hogy tanítással is képesek foglal-
kozni, ez csak dicséretökre válik ; mert jegyezze meg ma-
gának Cs. ur, vannak a szürke nénék közt tanképesitett és 
főnemesi nagynevű családokból származott magas művelt-
ségű nők is, kik tanitani épugy tudnak, mint bármely más 
tanítónő. Hanem azért a kórházakat ők sehol sem alakítják 
át iskolákká. (Vége köv.) 

Franoziaország. E g y k i s ,k a t h o 1 i k u s' s t a-
t i s t i k a Vannak .tudósok' — a ,Religio' csak nem régen 
Laveleye ur becses személyében ilyent be is mutatott ne-
künk, kiknek ,részrehajlatlan tudománya' csaknem a napot 
száraitotta már ki, melyen a latin fajnak utolsó képviselője, 
valamely ,utolsó' olasz, franczia vagy spanyol elköltözend e 
világból, hogy a ,részrehajlatlan tudomány' aztán e szava-
kat tehesse sírkövére : „I t t fekszik az utokó latinfaju em-
ber, mely fajnak el kelle pusztulnia, mert — katholikus 
volt ! " . . . . í gy teend a ,tudomány', ama bizonyos tudomány, 
melynek forrása a szédelgés, ápolója a hazugság, terjesztője 
a vaklárma, czélja a világnak elbolonditása, rectius elbuti-
tása. De mig a liberális tudomány e siriratot feltűzhetné az 
utolsó latinfaju embernek sirja fölé, addig legalább con 
amore egyre ,bizonyítgatja', — már amint szokta, hogy a 
latin fajok feltartóztathatlan számszerinti sülyedésben is 
vannak, melynek vége csak a halál, a latin nemzetek vég-
elpusztulása lehet, mivel pedig e nemzetek katholikusok, 
következik, hogy e népek azért pusztulnak el, mert ka-
tholikusok — ! 

Ha valami képes, a liberális áltudománynak arczát-
lan hazugvoltát feltüntetni, ugy ezen állítás s az ahhoz kö-
töt t következtetés az; mert először: merő haragság, hogy a 
latin faj numerice hanyatlik, miből másodszor következik, 
hogy a fentebbi, liberális : „azért — mert" is alaptalan, té-
ves, s a liberális ,tudomány' hiában speculál a katholicismus 
halálára; — mert az egész oktondi okoskodásnak vég-
gondolata ez. 

Tény, hogy az olasz s a spanyol nemzet, daczára azon 
gyalázatos állapotoknak, melyeket a szabadkőművességnek 
ez országokbani uralkodása ott előidézett s még ma is fen-
tart , szám tekintetében következetesen s nem csekély ará-
nyokban haladnak, azaz szaporodnak. E két országra nézve 
tehát a liberális statistika hazudik. Francziaországra nézve 
pedig a következőben oly adatokkal fogunk szolgálni, me-
lyek bizonyitandják, hogy e nemzet is nemcsak nem fogy, 
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hanem következetesen szaporodik, s hogy, ha e szaporodást 
i t t ott localis vagy időnkénti hanyatlás váltotta fel, ennek 
okai egészen máshol keresendők, mint abban, hogy az or-
szág katholikus. 

Legközelebb a népesedési mozgalmak hivatalos össze-
állítása bocsáttatott közre az illető központi hivatal által. 
Ezen összeállítás 1801 — 1875-ig terjed, s azt mutatja, hogy 
például, 1916-tól, az I. Napoleon-féle végtelen háborúk be-
fejezése utáni évtől kezdve, egész 1827-ig esztendőnkint a 
születések száma átlagosan 200,000-rel haladta meg a ha-
láleseteket 1827-től egész a negyvenes évekig csökkent né-
mileg a születések előnye, azután pedig ismét emelkedik. A 
második császárság alatt, mely az általános erkölcstelenség-
nek oly hatalmas előmozdítója volt, a születések kedvező 
számaránya még inkább csökkent, mig az 1870—71-i há-
borús esztendőkben a lakosság létszáma 548,283-mal apadt, 
kiket azonban nem mindnyáját a német ,vitézek1 a ,sas' ve-
zetése alatt ütöttek agyon, mig inkább a háború utáni sűrű 
kivándorlás is számítandó ide. Viszont az erre következett 
három esztendő oly emelkedését mutatja a nép számának, 
minőt egy esztendő sem a császári uralom alatt. Oly tapasz-
talás ez, mely nem uj a gyakorlott statistikus előtt, hogy 
véres háborúk után a népesedés kettőztetett arányokban 
emelkedett, körülbelül amint az emberi test, érvágás általi na-
gyobbszerü vérvesztés után, a vesztett vért gyorsan helyre-
pótolja. Ugyancsak az utóbbi háború óta Francziaország 
nagy s fényes haladást tett az ipar s gazdászat terén, ilye-
tén emelkedésnek következménye pedig, szintén statistikai 
tapasztalat szerint, mindig a házasságok számának szaporo-
dása. S csakugyan : nem csak Parisban, hanem számos 
egyéb városokban is 1875- és 1876-ban több házasság köt-
tetett, mint a századnak bármelyik eddig lefolyt évében, mi 
mégis csak hangosan szóló jele a haladó vagyonosodásnak, 
mely az embereket arra készti, hogy önálló háztartást 
alapítsanak. 

Van azonban a népesedési mozgalomban egy oly moz-
zanat is, melyet a liberális statistika természetesen elhall-
gat, de mely épezért annál nagyobb figyelmet érdemel a 
becsületes tudomány részéről ; e mozzanat pedig az, hogy a 
nép szaporodása mindenütt egyenes arányban áll vallásossá-
gával, mig fogyatkozása többnyire az illető vidéknek vallás-
talanságával áll határozott összefüggésben. E tételt a fran-
czia viszonyok egész kétségenkivülivé teszik. 1874-ig tiz 
departementban megfogyatkozott a népnek száma, összesen 
6662 lélekkel, mig a többiekben összesen 178.605-tel megsza-
porodott. Vizsgáljuk meg az egyes vidékeket, s látni fogjuk, 
hogy a jelzett tétel csakugyan igazságon alapszik. (Folyt, k.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Az 
atyák helyzete borzasztó volt, s a vadak igen jól tudták, 
hogy a hajónak távolléte szegényeket kezökbe adta, amiértis 
gaztettükre egész kényelemmel készültek. Ez egyszer ter-
vök azonban meghiusult. A Marianne1 , egyszerre egészen 
váratlanul megjelent ismét a baladi parton. Kapitánya ú t -
közben az u. n. fenyőfaszigeten mind azon czikkelyeket ta-
lálta, melyeknek megszerzéseért Sydneybe akart menni ; igy 
hamarabb térhetett vissza, s épen jókor jött , hogy a missio-
nariusokat a halál torkából kiragadja. A vadak már a na-
pot is kitűzték volt, melyen az atyákra törjenek, a lako-

mára meghivott szomszéd törzsfőnökök már mind itt vol-
tak ; a missionariusok háza minden oldalról őrizet alatt 
tartatott s a szökésnek csak legkisebb gyanúja is a katas-
trophát minden perczben érlelhette meg. Ekkor egy szeren-
csés gondolat villant át Douarre püspök agyán. A missió-
nak u j háza időközben elkészülvén, Buarate főnöket me<*-
hivá, hogy azt a missionariusok társaságában megszemlélni 
,kegyeskedj ék'. A főnök annál szivesebben vette a meghí-
vást, mert szándéka volt, gonosz terveit ez alkalommal 
hajtani végre. Eddig a missionariusok egy kis házikóban 
laktak, mely az ővé mellett állott, mig az uj ház a tenger-
öbölnek átellenes part ján feküdt, ugy hogy, oda szándé-
kozva, hajón kellett átkelni. A kitűzött órában jöt t a ,Ma-
rianne'-nak egyik csónakja, s az atyák siettek mindenöket 
rárakni, mit annál könnyebben tehettek, mert ugy látszott, 
mintha csak azért tennék ; mert most már állandóan oda át 
fognának lakni. Egyidőben Buarate s czinkostársai is k ü -
lön csónakba ültek. Az atyák kissé sietetve a parttóli elin-
dulásukat, megelőzték a vadak csónakját s ezen előnyt arra 
használták fel, hogy ahelyett, hogy egyenesen menjenek át, 
kissé oldalra eső irányt vegyenek a ,Marianne' felé, mely a 
partnak hozzáférhetlensége miatt az azt körülövedző kő-
szirtsoron kívül horgonyozott. A vadak csakhamar észre-
vevék az atyák szándékát s dühös orditozások közt ipar-
kodtak azoknak csónakját utóiérni; de ezek is eveztek mint 

oly emberek, kik életökért eveznek Mindazonáltal, csó-
nakjok túlterhelve lévén, a köz, mely őket a vadaktól elvá-
lasztá, egyre kevesbedett, s a , Marianne'-nak személyzete, 
mely e borzasztó versenyt a legnagyobb aggályok közt 
nézte, anélkül, hogy a fehéreknek segítségökre lehetett, 
már kiszámíthatta a perczet, melyben ezek a vad kannibá-
loknak zsákmányul esnek. . . . Azonban ezeknek csónakja egy-
szerre megáll — a vadak ugyanis észrevették, hogy majd-
nem a Mar ianne ' lőtávolába értek, mitől méltán tartot tak, 
s ezért egyelőre azzal beérték, hogy fenyegető orditozással 
kísérjék a távozókat, csakhamar azonban minden rendel-
kezésökre álló csónakkal magát a ,Marianne'-t vevék ostrom 
alá, mely azonban, miután a menekülőket már szerencsésen 
befogadta, kedvező széllel elvitorlázott, minthogy legény-
ségének csekély száma miatt nem mert a vadakkal harczba 
bocsátkozni. 

Most Douarre püspök is Yatéba vitorlázott, azon 
helyre, hol Rougeyron atya, mint fentebb emiitők, u j tele-
pitvényt alapított . Ot t is eleinte minden jól ment. Rougey-
ron atyának vezetése alatt az uj megtértek virágzó gyarma-
tot alapitottak s néhány hónapig ezen, lakatlannak hitt vidé-
ken egész békességben éltek, mig egyszerre csak több szá-
zadnyi sereg által megtámadtatva látták magokat, melyet 
t i tkos vezérek az egész környéken, még tízórányi távolság-
ból is összegyűjtöttek volt. Egyes fenyegetések után csak-
hamar tettlegességekre került a dolog, s midőn Douarre püs-
pök oda ért, már annyira fejlődtek e szomorú viszonyok, 
hogy kiki beláthatta, miszerint a telep, ha előbb nem, bizo-
nyára aratáskor meg fog támadtatni, s hogy csak ugy lenne 
védelmezhető, ha az uj megtértek fegyvert ragadnának. E z t 
pedig a püspök nem akarta, ki készebb volt Ujkaledoniát 
elhagyni, semmint a kereszténységet vér árán honositani 
meg ott. 
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Mielőtt azonban az atyák e szerencsétlen földrészt 
végképen elhagyták volna, választásukra hagyták híveik-
nek, váljon a rendelkezésökre adandó hajóval vissza akar-
nak-e menni hazájokba, vagy velők, az atyákkal, Futuna 
szigetre menni, uj telepet alapitandók ottan. Kivétel nélkül 
az utóbbira határozták el magokat s az atyák most már 
harmadszor kivándorolván, az u j Hebridákon telepedtek le, 
hol egy virágzó katholikus községben tárt karokkal fogad-
tattak. Rougeyron atya pedig még egyszer ment Ujkaledo-
niába, hogy onnan még többeket hozzon át Futunára s si-
került is 43 egyént megnyernie, köztük 7 befolyásos főnö-
köt, kiknek kiséretében 1850-i szept. 8-án Futuna szige-
tén kikötött. 

De azért a hitnek e rettenthetlen bajnokai nem mond-
tak le a reményről egyszer mégis Ujkaledoniát is meghódí-
tani Krisztus számára s bátor kitartásukat végre is a hőn 
óhajtott siker követte. 1852-ben Douarre püspök a futunai 
neophytusok egy részével visszatért Baladba s most már 
őszinte szívességgel fogadtatott. Keresztényei józan földmü-
velésre kezdek pogány rokonaikat tanitani s a kereszténység 
czivilizáló hatása csakhamar nagy hóditások tett. (Folyt, k.) 

IRODAIM. 
© Alulirt intézetben megrendelhető Fömugnsságu 

Simor János bibornok és hgprimás ő emja legujabb kör-
levele, melylyel szentséges atyánk, a pápa püspöki jubilaeu-
mának méltó megünneplését elrendeli. 

Diszes kiadásban 25 példány 40 kr., 50 péld. 60 kr., 
100 példány 1 ft. 20 kr. A kik utalvány utján előre bekül-
dik e dijt, bérmentve kapják ineg. A ,Hunyadi Mátyás' in-
tézet. (Zöldfa-utcza 39. sz.) 

À Dongó (ríj. Géza gym- k. r. tanár N.-Karóiból elő-
fizetési felhívást küldött szét „Lapok a tudományok könyvé-
ből" czimü mintegy 15 ivnyi terjedelmű művére, melynek 
előfizetési dija 1 forint, márczius hó 25-éig juttatandó el 
szerző kezeihez. 

= Sajtó alatt van és alulirtnál megrendelhető : ,A ha-
todik nagyhatalom' vagy: „a sajtó mint butítás eszköze". 
Tartalma: 1. A sajtó. 2. Az irodalmárok (hirlapirók). 3. A 
sajtó-üzlet. 4. A sajtó üzleti morálja. 5. A sajtó és az állam. 
6. A sajtó és az egyház. 7. A sajtó és a tudomány. 8. A 
sajtó és a társadalom. 9. Altalános elbutulás a sajtó által. 
10. Sajtószabadság. 11. Végszó. — Ara 1 frt. bérmentesen 
küldve. Budapest, 1877. márcziusban. Tomor Eerencz. 11-ik 
kerület, bécsikapu u. 605. 

Előfizetési felhívás. Két évi folyam ,Mária-hesze-
dek' s függelékül egyéb ünnepeire, kiadja Beleznay István, 
f'ehérmegye-velenczei káplány. Előfizetési ára 1 ft., mely 
május elejeig szerzőhez küldendő. 

VEGYESEK. 
= A kalocsai érsek ő exja gondosan felszerelt csil-

lagdával toldotta meg a székhelyén, jézustársasági tanárok 
vezetése alatt virágzó főgymnasiumot s erről a közoktatási 
ministert ő nmlgát következő külön levélben értesítette : 

„Nagyméltóságú miniszter ur ! Kegyelmes uram ! 
Tudván azt, hogy excellentiád minden törekvés iránt, mely 
a honi tudományos művelődés előmozdítására irányul, ki-
válóan érdeklődni szokott, vagyon szerencsém excellentiád 
nagybecsű tudomására hozni, hogy kalocsai érseki főgym-
nasiumomnál egy a jezsuita atyák gondozására bizandó csil-
lagdának saját költségemen fölállítását elrendeltem és e 
végre minden szükséges intézkedést már megtettem. Fo-
gadja excellentiád azon megkülönböztetett tiszteletem kije-
lentését, melylyel lenni szerencsém vagyon. Budapesten, 

1877. márczius 19-én, nagyméltóságodnak alázatos szolgája 
dr. Haynald Lajos kalocsai érsek." 

ő Exjának, a cultusministernek válaszirata pedig kö-
vetkezőleg hangzik : 

„Nagyméltóságú érsek ur ! ürömmel értesültem f. hó 
19-éről hozzám intézett becses leveléből Nagyméltóságod 
azon ujabb áldozatáról, hogy kalocsai érseki főgymnasiumá-
nál egy, a jezsuita atyák gondozására bizandó csillagdának 
saját költségén fölállítását rendelte el. Ujabb tanújele, any-
nyiak után, Nagyméltóságod fönkelt lelkületének, fölvilágo-
sult szellemének. Ujabb bizonysága, hogy Nagyméltóságod 
az egyház iránti kötelességének oly hű és odaadó teljesítése 
mellett a vallás és az emberiség oltárára hozott annyi áldo-
zatokon tul tisztán a tudomány és a fölvilágosodás érdekében 
is tetemes áldozatokat tenni el nem fárad ; megerősítvén ezzel 
is a sokak által még kétségbe vont igazságot, hogy a valódi 
vallásosság és egyháziasság s maga az egyház is — nem áll 
ellentétben a tudománynyal s a tudományos igazság kere-
sésével. Fogadja őszinte köszönetemet, a hazai tudományos-
ságnak hozott e legujabb áldozatáért ! Fogadja kiváló tisz-
teletein őszinte nyilvánitását. Bp. mái-cz. 23.1877. Trcfort." 

— A jculturharcz'-nak legujabb eredménye abban áll, 
hogy april 1-étől kezdve Poroszországban négy uj katholi-
kus lap indul meg. Ezeknek egyike, mely a ,Germania' ki-
adóhivatalában jelenend meg, e czimet viselendi : „Das 
schwarze Blatt", jeléül, hogy a feketéknek, vagyis ultramon-
tánoknak, azaz kstholikusoknak lapja lesz. — E hó elején 
egyszerre 22 posenmegyei pap állott az ottani törvényszék 
előtt, arról vádoltatva, hogy 35 esetben, bucsuk alkalmával 
a szomszéd plébániában illetéktelenül' segédkeztek. A tvszék 
azonban, egynek kivételével mindnyáját felmentette. — 
Ledochowski bibornok ismét, májushó 26-ára, van a poseni 
tvszék elé idézve, szintén ,illetéktelen' ténykedések miatt. 

— A marpingeui kegyhely már megint el van zárva. 
Nem marpingeni illetőségű egyéneknek egyáltalában tilos 
az elzárt erdőrészekbe lépni, azon marpingeni polgárok pe-
dig, kiknek arra szántóföldjeik vannak, csak személyre szóló 
,útlevél' mellett fordulhatnak meg ott, s pedig így is csak 
reggeli 6 órától, esteli 6-ig. Különben 15—30 mark bünte-
tés, illetőleg megfelelő fogság. — Azon lépéseket illetőleg, 
melyeket Bismarck a béke elnyerhetése czéljából legújab-
ban Rómában tett , azt írják onnan, hogy a szentszék azon 
ajánlatra,miszerint a porosz kormány kész a májusi törvénye-
ket .revideálni', akként válaszolt, miszerint ilyetén revideá-
lástól csak részletesb tárgyalások után lehetne valami hasz-
nos eredményt várni. Hogy a szentszék különben kész min-
den lehetőt megtenni, hogy egy becsületes béke létrejöjjön ; 
magától érthető. — Rómában a kath. ügynek egyik jeles eszű 
s ragyogó tollú bajnoka, msgre Nardi, élte virágában meg-
halt. A szentatya mély megilletődéssel vette e férfi váratlan 
halálának hírét, kit a legközelebbi alkalommal a bíbornoki 
kalappal diszitett volna fel. 

— Az olasz hadügyministerium igen kellemes felfede-
zést 

tett. A hadsereg felszerelésére ugyanis a papiron 901,000 
lőfegyver létezik, tényleg azonban a raktárakban csak — 
209,000. A hiányzó 700,000-et a kir. civillistának fogyatko-
zásaival hozzák összeköttetésbe. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Ngos Zemánik Endre, nyitrai kanonok . . 10 frt . 
Ngos Közlik János „ „ . . 10 „ 
Ngos Venczell Ferencz „ „ . . 10 „ 
Ngos Czeizel Gábor „ „ . . 10 „ 
Ngos Vagner József „ „ . . 10 „ 
Ngos Gyurikovits Mátyás „ „ . . 10 „ 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 4. 27. I. Félév, 1877. 
Tartalom. A mlgos szatmári püspök urnák a főrendiházban tartott beszéde. — A Sz.-István-Társulat közgyűlése. Al-
elnöki előadás. — Az Jmita t io Christi ' szerzője. — Egyházi tudósitások : Pest. A tény hatalma. Kassa. Felelet Csiskó 

urnák. Francsiaország. Egy kis ,katholikus' statistika. Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

Mlgos dr. Schlauch Lőrincz, 
szatmári püspök urnák 

a főrendiház múlt Ii« 2-dikán tartott beszéde. 

Nmlgu elnök ur, mlgos főrendek ! 

Midőn a magyar törvényhozás a kamatláb ma-
x i m u m á t megál lap í tan i készül , két fő nehézségge l 
áll s zemben: a r ideg theoriával , m e l y minden i ly-
nemű kísérletek irányában határozottan visszauta-
s í tó á l lást fogla l el, s azt mint káros és erőszakos 
beavatkozást tüntet i fel, m e l y a nemzetgazdászat 
b i zonyos természetes törvények szerinti f e j lődésébe 
i l l e tékte lenül történik : és a szomorú tapasztalat i 
tényekkel , me lyek szerint az országnak némely vi-
dékei az uzsora-i izelmek alatt fe l tűnően szenved-
tek. A kérdés annál nehezebb, mert a törvényhozás 
a tudománynak nem praejudicálhat , ez nem l é v é n 
h iva tása ; sem ped ig a he lyes és te l jes gyakor lat i 
mego ldás t nem czélozhatja, ez az élet feladata lévén. 

V é l e m é n y e m szerint a je len törvényjavas la t 
nem egyéb , mint az önvédelem megkísértése , o ly 
v a g y o n i puszt i tás ellen, m e l y a theoriát ha lomra 
döntötte , a gyakorlat i é letnek tehete t lenségét pedig 
erkölcste len eszközökkel k izsákmányol ta , s e tekin-
tetben én készségesen csat lakozom a javaslott rend-
szabályokhoz annál inkább, mert sem azon elvek-
nek, melyek e kérdés megvi ta tásában a tudomány 
nevében fe lál l í t tattak, nem tulajdoni tok absolut ér-
téket, sem pedig a nemzetgazdászat úgynevezett-
természetes törvényeinek o ly ál talános kényszerí tő 
erőt, h o g y ezek irányában k ivéte les esetek nem is 
képzelhetők. 

Igaz, h o g y b izonyos adott v i szonyok közt a 
töke és kamat közötti arány ugyanazon szabályok 
szerint természetszerűen módosu l ; igaz, h o g y a 
hol ezen arány bármikép megzavartat ik, a töke 

v isszavonul , a termelő pedig a kölcsönszerzés ne-
hézségeivel küzdvén, v a g y csak tengeti lételét , v a g y 
tökéletesen tönkre m e g y ; igaz, hogy törvényhozás i 
intézkedések, melyek a pénznek, mint árunak a ke-
reslet és kinálat. szerinti természetét , fogalmát , 
expans iv erejét korlátok közé szorítani kívánták, 
eredményükben nem mutatkoztak o ly hatásosak-
nak, mint az czélozva vol t s h o g y azok megkerü lve 
a lat tomban kijátszattak. 

De mindezen bármi ly becses tapasztalatok, 
„nem o ly kimerítők, h o g y a kereslet és kinálat tör-
v é n y é t o ly mereven fel lehessen ál l i tani , h o g y e 
törvénynek o ly hatás tulajdoníttassák, m e l y min-
den körülmények, minden v i szonyok közt ugyanaz 
lenne, akár l egyen egy nemzet fejlet len, akár a fej-
lődésnek l egmagasabb fokán, — ezen tapasztalatok 
m é g nem jogositnak fel e g y b izonyos nemzetgazdá-
szati fata l i smus felál l í tására, me ly kizárja v a g y leg-
alább a lehető l egkisebb mértékre leszál l í t ja az erköl-
csi momentumot , s a népeknek nem egyebet tanácsol , 
mint tompa önmegadássa l a lávetni magukat e g y 
törvénynek, m e l y azokat az enyészet lejtőjére viheti . 

A pénzviszonyok, a h i te l s minden a nemzet-
gazdászatra vonatkozó je lenségek , va lamint az ezek-
ből levont szabályok nem minden időben, nem min-
den nemzeteknél vol tak ugyanazok. Változtak sok-
szor a pi l lanatnyi igények, rendesen a társadalmi 
intézmények természete szerint. A nemzetgazdá-
szatban nincsen m e g azon lánczolata az események-
nek, melyeket a physicai v i lágban észle lhetünk, 
sem pedig a statiszt ikai adatok nem o ly teljesek, 
h o g y egy á l ta lánosan vas következe tességge l mű-
ködő törvényre lehessen következtetés t vonni. Itt a 
társadalmi v i szonyok a döntők, ezek p e d i g az er-
kölcsi , a szabad akarat t evékenységének k i fo lyása i . 
Meghajlunk a cosmicus törvények előtt, de alkot-
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juk a társadalmi intézményeket ; ám azok változ-
liatlanok, ezek változnak a művelődés magaslata 
szerint. A szabályosság, mely a nemzetgazdászati 
v iszonyokban észlelhető, okozat és nem ok. Nem a 
szabályosság teremtette a viszonyokat, hanem a vi-
szonyok a szabályosságot. 

Ez áll a kereslet és kinálat szabályaira nézve 
is. Más természettel birnak ezek a tapasztalásban 
és művelődésben előhaladt nemzeteknél és ismét 
mással ott, a hol a közgazdászati viszonyok bármi 
okból még fejletlenek. Ott, a hol az ipar és keres-
kedelem képezik a keresetek főforrását, vagy a hol 
az észszerű földművelés a szerencsés elárusitási 
conjuncturákkal, a hosszú tapasztalás az értelmi-
ségge l párosulnak, s ez által a jólétnek bizonyos 
általános emelkedettsége létezik, a hol még ezenkí-
vül könnyű közlekedési eszközök, administrationa-
lis és törvénykezési rendezett állapotok a tökét 
szintén, mint az értékkeresetet az ál landóság egy 
bizonyos nemével környezik ; — ott a kereslet és 
kinálat épen ezen emiitett szerencsés viszonyok 
fo lytán rendes mederben fognak folyni, s nem le-
het attól tartani, hogy az aberratiónak oly mérve 
mutatkoznék, mely a közgazdászati viszonyokat 
tetemesen megzavarhatná ; ott a töke nem fog a 
népességnek kizsákmányolására fordíttathatni, s 
az uzsora valamint nem fog tenyészhetni, ugy az 
azt megszoritó törvényekre szükség nem leend. 

Ellenben a hol — mint fájdalom Magyaror-
szágon — a nép a százados gyámkodás fo lytán az 
öntevékenység ruganyosságát csak lassan szerez-
heti meg, a hol az ipar majdnem semmis, a kisbir-
tokos pedig a göröngyhöz mereven ragaszkodik, s 
azon kívül más foglalkozást al ig keres, a hol a 
mostoha gazdálkodási viszonyok s az idő rövidsége 
m é g nem engedték meg a vidéken a kisebb töke-
cumulatiót, a hol a gyors közlekedés, a gyors jog-
szolgáltatás, a józan takarékosság m é g sok kivánni 
valót hagynak, a hol a kölcsönök nem a jó lé t eme-
lésére, nem a beruházások kiegészítésére, hanem a 
megélhetési szükségek fedezésére, a nyomor eny-
hítésére kerestetnek : itt a kereslet és kinálat közt 
nem lehet azon egészséges arány, mely áldásthozóvá 
lenne, itt inkább az aránytalanság a szabály, mely 
lehetetlen, hogy rombolólag ne hasson. 

A töke bármily bőségben is legyen, az itt nem 
lesz arra való, hogy egy vélet lenül szerencsétlenné 
lett embernek pil lanatnyi fe lsegélésére vagy egy 
csak átmenő zavarban levő szerény üzletnek fentar-
tására kölcsönöztessék, hanem hogy a tökepénzest 

gazdagítsa, gazdagítsa pedig nem az értelmes ke-
reskedő, nem a szorgalmas iparos nyereményéből 
vagy feleslegéből, hanem leginkább a földművelő 
vidéki szegény nép élettőkéjéböl . H o g y itt a keres-
let és kinálat törvényét al ig lehet alkalmazni, vilá-
gos ; vagy ha tán még itt is ezen végzetteljes tör-
vény működését elfogadjuk is, az állam erkölcsi 
kötelessége annak hatását megszorítani, ugy mint 
megszorítjuk a folyam romboló hatását ott, a hol 
természetes esésével földeken, réteken keresztül 
törve pusztításokat visz végre. 

Tehát a kereslet és kinálat a tudomány nevé-
ben sürgetett törvénye nem tartóztathatja vissza 
Magyarország törvényhozó testületét, hogy leg-
alább indirecte védelme alá ne vegye azon osztá-
lyát a nemzetnek, mely ezen törvény hatása alatt 
szenved, hogy a maga részéről ki ne jelentse, hogy 
tekintve a je len viszonyokat, bizonyos kamatmaxi-
mumot — a törvényjavaslatban 8°/0-ot — megál-
lapitandónak tart arra, hogy a közvagyonosság 
csorbát ne szenvedjen, sőt midőn ezt teszi, nem kí-
ván Ítéletet mondani a theoria belértéke fölött, ha-
nem csak a káros hatást kivánja megakadályozni, 
annak absolut uralmát a közjó felett. A törvények-
nek nem csak az a czéljuk, hogy jogokat alapítsa-
nak, hanem a tapasztalatlan és tehetetlen polgáro-
kat is védniök kell. Ha tehát bebizonyul, hogy a 
kamatláb szabadsága azon szabadságok egyike, 
mely tekintve a concret viszonyokat, eredményében 
vészteljes lehet, az állam kötelessége őrködni a fö-
lött, hogy a kölcsönvevők akár tudatlanságból , 
akár könnyelműségből önmagukat tönkre ne te-
gyék. E g y egész osztálynak romlása könnyen az 
állam romlását vonhatná maga után. 

A kamatláb szabadságának absolut alkalma-
zása ellen küzdöttek a nemzetek hajdan, küzdenek 
ma is ott, a hol azt a közérdek követeli . Angolor-
szágban, a hol a nemzetgazdászat a kifejlődésnek 
legmagasabb fokán áll, a kamatláb szabadsága 
uralkodik, mégis a zálogra adott kölcsönöknél bi-
zonyos kamatmaximum még fenn van tartva. Fran-
cziaországban az 1807-i uzsora-törvény ma is fenn-
áll, sőt az 1850-ik évben még szigorúbbá tétetett, 
anélkül, hogy Francziaországban akár a kereskede-
lem, akár az ipar az által hátrányt szenvedett volna. 
Németországban a kamatláb majd nagyobb, majd ki-
sebb megszorításnak van alávetve, s noha a tudomány 
szempontjábólatörvényeskamat lábnak kevés védője 
van, mégis agyakorlatban igen kevés ország találta-
tik, mely a theoria absolut uralmát elfogadta volna. 
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Érdekes volna a mai nyomor problémáját s annak vi-
szonyát az uzsorának pusztításához tanulmányozni. A sta-
tisztika, ugy hiszem, meglepő világot vetne a kereslet s kí-
nálat vas következetességgel működő törvényének belérté-
kére. De Magyarországra nézve bizonyos, hogy az 1868-ki 
törvény alkotása után az uzsora kiváltkép a felvidéken 
iszonyú pusztításokat, tett, hogy sok birtokos család tán 
nem egyedül az uzsora által, de mindenesetre annak hozzá-
járulásával jutot t tönkre, hogy számtalan szegény földmű-
velőnek van adókönyvecskéje, rnely terheket ró rá, de a 
tőke, melyre az adó ki van vetve és a melyből a terheket 
leróhatná, már csak névleg az övé, ugy, hogy ha a kamat-
láb szabadsága ezután is fenntartatnék és a törvényhozás 
védő rendszabályaival még soká késik, egész vidékek szo-
morú jövőnek néznének elé. 

Sokan azt tar t ják, hogy a törvénynek nem lesz ered-
ménye vagy oly csekély, mely az eredménytelenséggel ha-
táros. Szabad legyen azt kétségbe vonnom. 

Midőn az állam a kamatmaximumot megállapítja, ki-
jeleli azon válaszvonalat, melyen tul támogatását a tőkétől 
megvonja. Ez magában véve is nagy fontosságú. De én nem 
erre fektetem a fősúlyt, mert a törvényt ki lehet játszani, s 
daczára az 5. és 6. §§-ok provisiójának, a kamatuzsora he-
lyét a tőkeuzsora foglalhatja el s az állam ritkán jöhet azon 
helyzetbe, hogy vétóját érvényesítse. En a fősúlyt arra fek-
tetem, hogy az állam ezt mondja : Magyarország jelen vi-
szonyaiban a 8°/0-os kamat sem a becsületes tőkét sem az 
iparkodó kölcsönvevőt nem károsítja, de a mi ezen tul van, 
másnak romlására történik, tehát erkölcsi tekintélyemmel 
megbélyegezem azokat, kik ezen válaszvonalat átlépik, a 
közvélemény megvetéssel fog azoktól elfordulni, kik mások 
gzegénységét vagy szorult helyzetét azoknak kifosztására 
felhasználják. 

A kik ezen rendszabály erkölcsi hatását kicsinylik, 
azokat bátorkodom figyelmeztetni, hogy daczára azon de-
morálisatiónak, melyet a kamatláb szabadsága ha nem is 
teremtett, de elősegitett, a népben még sem birta elfojtani 
azon meggyőződést, hogy a kereskedelemben, s iparban s 
általában a közgazdászatban mégis fontos tényező a morál, 
mely midőn e törvény által a nemzet képviseletében nyilvá-
nos elismerésben részesül, a népnek erkölcsi önérzetét fogja 
fokozni. Ez t a lelkiismeretlen tőke ignorálhatja ugyan egy 
időre, de előbb-utóbb előtte meghajolni leend kénytelen. 

S kérdeni lehet : miért nem tett az uzsora oly pusztí-
tást 1868 előtt, s miért lehet nyomról-nyomra kisérni a k a -
matláb emelkedését ezen időtől fogva ? Igaz, hogy a legki-
fejlettebb kereskedelmi s ipar viszonyok között, még ott is, 
a hol a jólét minden osztály közt aránylag meg van osztva, 
megtörténik, hogy a kamatláb bizonyos átlagos magaslat 
felé irányulván hullámzásnak van kitéve : majd innen ma-
rad a vonalon, majd túllépi azt, de utoljára is megállapo-
dik ; de ki képes a sújtott vidékeken ennek még nyomát is 
találni ? Nem hul lámzottá kamatláb, hanem hihetetlen ma-
gasságra ju to t t a nélkül, hogy vagy a vagyonosság emelke-
dett, vagy a tőkeuralom az egyensúlyt helyre állíthatta 
volna. A jelen törvény ugyan nem fogja ezen egyensúlyt 
helyreállítani, de meg fogja állítani a válságot, sok bir to-
kot, mely már veszendőségnek indult, meg fog menteni, s 

utat fog nyitni, módot fog nyújtani arra, hogy a tőke és ka-
mat közti egészséges viszony lassan bár, de még is helyre-
állittassék. 

Hatástalanná látszik tenni e törvényt azon körülmény, 
hogy nincsen büntetési záradéka. Véleményem szerint, mi-
után a törvényhozás a kamatláb maximumát ob ntilitatem 
publicam s a jogbirtok védelmére állapítja meg, az uzsorá-
ról pedig egy szóval sem emlékezik, nem is adhatott e tör-
vénynek egyéb sanctiót mint azt, mit minden törvénytelen 
jogügylethez köt t. i. a semmisséget. A büntetés a büntető 
törvénybe való s ha a magas kormány követve Ausztria pél-
dájá t — s e tekintetben bátor vagyok b. Eötvös Dénes 
figyelmét felhívni, — mely a hitelengedélyezésből csinált 
uzsorát a büntető törvénybe behelyezni készül ; ha mon-
dom a magas kormány a most tárgyalás alatt levő büntető 
törvénykönyv X X X I . fejezetének 363. §-át kiterjesztené 
mindazokra, kik azon szándékkal, hogy a hitel engedélye-
zésből túlságos nyereményt húzzanak, másoknak szegénysé-
gét, tapasztalatlanságát, könnyelműségét vagy szorultságát 
arra használják fel, hogy vagyoni károsodásukat előidézik, 
ez által ugy hiszem, sem a becsületes tőke nem bántalmaz-
tatnék, sem annak expansiv ereje meg nem szorittatnék, de 
az uzsora mint bűntény sanctio alá vétetvén,megfelelő repres-
sivumot nyerne. Nem fog ez által az uzsoráskodás meg-
szűnni, virágzik az ott is, a hol kamatláb-szabadság van s 
nincsen semmiféle törvény, mely minden visszaélést meg-
szüntetne, vagy a megkerülést lehetlenné tenné. 

Ha végre a kormány arról gondoskodnék, hogy jelen-
legi hazai nagyobb vagy más épen ezen törvény alkalmá-
ból alapítandó ujabb pénzintézeteink a lehető legkisebb 
összegekre hitelt nyissanak, mint pl. a franczia bank, mely 
50 franknyi váltót is honorál; akkor a kis iparost s keres-
kedőt képessé fogja tenni kisebb összegeket alacsony kamat 
mellett szerezhetni, s ezek nem lennének kényszerítve az 
uzsorások karjaiba magukat vetni, mint jelenleg, midőn ná-
lunk a hitelnyitás csak nagyobb összegeknél kezdődik, csak 
nagyobb vállalatok s üzletek szerezhetnek pénzt, a kisebbek 
pedig ki vannak zárva. Igaz, hogy ez által az ily intézetek 
munkaköre felette kitágittatnék, de az ebből folyó haszon 
jótékony hatással leend mind magukra az intézetekre, mind 
a közvagyonosodásra. 

így kiegészitve a jelen törvény lehetetlen, hogy jóté-
kony hatású ne legyen. S ha a kormány a nép erkölcsiségé-
nek, józanságának, takarékosságának fokozására erőteljes 
támogatást nyújt s alattas közegeinek az ezek fölötti szigorú 
őrködést kötelességükké teszi ; reményleni lehet, hogy 0 
törvény jobb állapotok kezdőpontja lesz. 

Elfogadom a törvényjavaslatot. 

A Sz.-István-Társulat XXIV. közgyűlése. 
Tarkányi I í«-l:i, 

apátkanonok alelnöki előadása. 

1 isztelt közgyűlés ! 

A Szent-István-Társulat nagybecsű bizalmából nyert 
tisztem egyik fénypontjául tekintem azon ünnepélyes alkal-
mat, midőn a t. közgyűlés előtt társulatunk szellemi s anyagi 
sáfárkodásáról számot adni szerencsés lehetek. 
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Korszükség hozta létre társulatunkat, hogy ez vallás-
erkölcsi irányban kifejtett működése által némi tényezőül 
szolgáljon a valódi cultura terjesztésére ; azon cul turát ér-
tem, melynek iránya nincs kötve csupán a föld rögéhez, ha-
nem magasabbra emelkedik és fölemel ; mely nem átnit az 
anyagelviség kecsegtető, de hazug szemfényvesztéseivel, — 
hanem az igaz hit és ebben gyökerező morál erejével telje-
sen meggyőz, megerősít és megnyugtat. Ez által teljesiti 
társulatunk egyszersmind legnemesebb hazafiúi kötelessé-
gét. Ezért vette azt védszárnyai alá az e téren apostolkodó 
magyar püspöki kar. Ezért sereglettek zászlója alá a szent 
ügynek résztvevő tagjai oly tekintélyes számmal, mely az 
elsőségért bármely ilynemű társulattal a versenyt bátran 
kiállja. E nemes részvétet továbbra is megérdemelni s foly-
tonos lendületben tartani, főfeladata a Szent-István-Társu-
latnak, életrevalóságának legjobb bizonyítéka, s működésé-
nek legjobb jutalma. 

Midőn az utolsó közgyűlés óta kifejtett működésünkre 
visszatekintek, a lelkesedés legédesebb örömével kell meg-
emlékeznem egy monumentális műről, melyet társulatunk 
ez évben volt szerencsés befejezni. E mű a világirodalom 
egyik diszét képezi, melynek korszerűségét, mondhatom, 
korszükségét a legmeggyőzőbben tolmácsolja folyvást fo-
kozódó keresettsége. E mű, t. közgyűlés ! Cantù Caesar „ Vi-
lágtörténelmének'" most már teljesen bevégzett magyar kiadása• 

Engedje meg a t. közgyűlés, hogy miután kétségtele-
nül mindnyájan mélyen érezzük e vállalat fontosságát, ennél 
kissé megállapodjam. 

A könnyelmű felületesség, az önmagát istenítő kevély-
ség s az ezek által megromlott akarat kezet fogtak ama 
vészteljes irány előidézésére, mely az ismeretek országában 
főleg a mult századi encyclopaedisták korszaka óta mutat-
kozik, kiknek csillogó phrasisokban gazdag, de valódi tar-
talomra nézve annál szegényebb, ledér irodalma elárasz-
tot ta a világot. 

Ezen irány pusztitó hatása sehol sem nyilvánult any-
nyira, mint a természettudományok és a történelem terén. 

Feladatomon kivül esik a természettudományokról 
szólani, — csupán a történelmet tartom szem előtt, melynek 
széles birodalmában főleg a mult század óta lábrakapott 
keresztény katkolikus-ellenes iránynál fogva a történeti té-
nyek számos műben egyes pártok javára zsákmányoltattak 
ki ; s vagy egyoldalulag vagy épen elferditve ju to t tak azon 
tudományosságra igényt tartó közönség elé, mely alapos 
tanulmány hiányában azokat minden kritika nélkül elfo-
gadta, s belőlök alkotta a megromlott közvéleményt. 

De valamint minden túlzásnál, ugy a történettudo-
mányban is beállott a reactio — javára a tudománynak, 
melynek feladata, keresni az igazságot es épen ennél-
fogva javára a katholicismusnak is. A kútfők tanulmányo-
zása, a történelmi kritika háttérbe szorította a hiszékeny 
közönségre számító, s az igazságot gyakran inkább szándé-
kosan elferdítő, mint azt őszintén kereső compilatorok ha-
dát ; s oly hatalmas az igazság meggyőző ereje, hogy a ko-
molyabb történetírók legjobbjai bátor kézzel széttépték a 
lepelt, melylyel számos történetíró az igazságot elfödte, 
vagy azt akár tudatlanságból, akár rosz akaratból elferdí-
tette. Az isteni Megváltó e nagyjelentőségű szava: „Én va-

gyok az igazság", napról napra annál fényesebb igazolást 
nyer, minél mélyebb és alaposabb studiummal fognak a tu-
dományok műveltetni; valamint a pártatlanul itélőnek el 
kell ismernie, hogy az ujabb s szigorúbb kritikával nyomozó 
történetirás mindinkább a sokak által félreismert katholi-
cismusnak szolgáltat igazságot. O o O 

S azon alapos készültségü történetírók között, kik az 
erre megkívántató széles ismeretekkel ellátva, előitélet nél-
kül, egyedül az igazságot őszintén kereső lélekkel léptek a 
történettudomány roppant terjedelmű mezejére, — kiváló 
helyet foglal el Cantù Caesar. 

Életkörülményei oly egyszerűek, hogy azok egy pár 
vonással vázolhatok. 

A most már tisztes öregségnek örvendő jeles történet-
író 1805-ben Brovio nevü lombard helységben született. 
Már tizenegy éves korában papi köntöst viselt, kisebb pap-
növeldébe lépvén, minők korábbi időkben nagy számmal 
voltak Olaszországban. A választott pályára azonban, ugy 
látszik, nem bírt teljes hivatással, mert tizennyolcz éves ko-
rában ismét visszatért a világi életbe. De, hogy mily ered-
ménynyel használta a papnöveldében töltött éveit, muta t ja 
az, hogy kilépése után csakhamar tanárrá neveztetett ki a 
sondriói lyceumhoz; e minőségben 1827-ben áttétetett Co-
móba, s 1832-ben Milanóba, mely azóta állandó lakhe-
lyévé lőn. 

Bár ifjúságától fogva a történelem s kiváltképen az 
irodalomtörténet volt kedvencz tanulmánya, első nyilvános 
fellépéseiben mégis, és pedig valódi hivatottsággal, a költé-
szet múzsájának hódolt. Hymnusai és szent énekei egész 
Olaszországban népszerűek lettek s részére a költők sorá-
ban méltó helyet biztosítottak. Comói tanárságának máso-
dik évében egy kisebb térre szorítkozó történeti munkát 
irt, mely Como város és egyházmegyéje történetét tá r -
gyalta, . . . de már ebben azon határozott keresztény bölcs-
é8zi szelleme nyilatkozott, mely utóbbi nagy történelmi mű-
vét jellemzi. 

Nem lehet itt feladatom részletesen előadni akár ösz-
szes irodalmi munkásságát, akár hazafias törekvéseit, me-
lyek talán inkább gyanúból, mint bebizonyított tények alap-
ján, őt egy időre fogságba is jut ta t ták. 

Csupán nagy „Világtörténelme" genesiséhez kívánom 
megemlíteni, hogy 1836-ban Poinba, turini könyvkiadó, 
Milanóba rándult, hogy e város tudósai közöl valakit egy 
nagyobb „Világtörténete" megírására megnyerjen. Cantù 
nein volt az első, kihez Poinba fordult. A Gondviselés (mert 
az üdvös siker után, melyet a „Storia nniversale" később 
nyert, másnak nem is mondhatom), Poinbát végre Cantù 
Caesarhoz veze té . . . Caesarhoz, mondom, mert az ünnepelt 
történetirónak volt egy Ignáez nevü testvéröcscse, kit Raj -
ner főherczeg, akkor Lombardia alkirálya, gyermekei neve-
lésével bizott vala meg; s ki, ha nem is egyenlő tehetség-
gel, de nem kevesebb buzgalommal és termékenységgel 
bátyjával ugyanazon téren, t. i. a történelem és if júsági 
irodalom művelésében fáradozott. 

Cantù Caesar a megbízást elfogadta, a mind nagy te-
hetségéről s 8zintoly nagy készültségéről, mint bámulatos 
munkaerejéről fényes bizonyságot tőn az által, hogy az első 
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olasz kiadásban harminczöt kötetre terjedő 1) roppant mű 
1838-ban, tehát két évvel a megbizatás után, már megin-
dulhatott. (Folyt, k.) 

Az ,Imitatio Christi' szerzője. 
(Folytatás.) 

Megindult tehát a harcz a gersenisták és thomisták közt. 
Egymásután fedeztettek fel s hozattak a nyilvánosság elé a 
pro és contra bizonyítani látszó codexek, a belső s külső ér-
vek egész lánczolata; azonban csakhamar a thomisták rová-
sára, ugy hogy ezek már 1639-ben azon eléggé furcsa öt-
letre jutottak, e kérdésben hivatalos nyilatkozatot kérni a 
Congregatio de Propaganda Fide-től, természetesen olyant, 
mely nekik kedvezett volna. Azt akarták ugyanis, hogy a 
Congregatio egyszerűen tiltsa meg az ,Imitatio1-1 Gersen 
neve alatt nyomatni s kiadni ! — Ez nem sikerülvén, a pá-
risi főtörvényszékhez (!) fordultak és végre — „a tudo-
mányhoz" . . . . Ez utóbbi ugyan nem soká várakoztatta őket. 
A maurinusok a nálok megszokott, azt mondhatnók : sza-
bályszerű szorgalom- s erélylyel kezdék a kéziratokat gyű j -
teni, melyeket egy Párisban tartandó tudósok gyülekezete 
elé terjeszteni, s ez előtt hitelességök mellett azt is Ígérkez-
tek bebizonyítani, miszerint az Imitatio szerzője Gersen. E 
gyűlés 1671-ben tar tatot t meg, a párisi érsek előtt. Miután 
a maurinusok állításai mind hiteleseknék, az általok bemu-
tatott kéziratok pedig minden kifogáson felőliek találtat-
tak, a congregatiónak egyik tudós tagja, Dom Delfau az 
Imitatio-nak ujabb kiadását rendezte, ezen cziin a la t t : „Li-
bri de Imitatione Christi Joannis Gersen, abbatis O. S. B. 
iteruin asserti, maxime ex fide M. S. exemplarium." Par i -
siis apud Ludov. Billaine, 1673 et 1674; 8-o, — melyhez, a 
voltaképeni maurinus kiadáshoz, fényes értekezést csatolt 
Gersenről, a legjobbat, mely máig is létezik. 

Most már a thoinistákon is lett volna a sor valamit 
tenni ; de ők — hallgattak. Későbben Dom Delfau a meg-
levő kéziratok lajstromát adta ki, ebben még egyszer épen 
a codexek alapján bebizonyitá, miszerint az Imitatio szer-
zője Gersen ; de a thomisták most sem szólaltak fel. Csak 
midőn D. Delfau ez utóbbi munkájának közrebocsátása 
után két évvel meghalt, akkor lépett fel Testeiette, és „ Vin-
diciae Kempenses" czimü művében kempeni Tamás mellett 
tört lándzsát, annál bátrabban, minthogy Dom Delfau mái-
nem felelhetett neki. Helyette azonban s védelmére Mabil-
lon lépett a sikra és „ Animadversion.es in Vindicias Kem-
penses'" czimü művében Gersen szerzőségét újból bebizo-
nyitá, azon éleslátással s mély tudománynyal, melyek őt 
kitüntették. 

A 18. században kevésbbé termékeny ide vonatkozó 
munkákban. A mi megjelent, többnyire a már meglevőnek 
kibővítésére s átdolgozására szorítkozott. A folyó század 
azonban Gersen híveinek számát tetemesen növesztette, nem 
csak az olasz, hanem a franczia s német szaktudósok közt 
is. A ,Civiltà Catt.1 fényes czikksorozatokban küzdött Ger-
sen mellett (1875, V. s VI.) ; a francziák közt ugyanezt tevé 
Gregory, „Mémoire sur le véritable auteur de l 'Imitation" 

') E 35 kötetből az első 18 képezi a sajátképeni történetet (Rac-
conto) ; a többi kötet pedig okmányokat, értekezéseket foglal magában 
vallásról, bölcsészetről, Kortanról, hadtörténetről, régészetről, művé-
szetről stb. 

czimü munkájában, (Paris 1827), melyet Weigl kanonok, 
Sulzbachban (Solisbaci) 1832-ben németül s tetemesen kibő-
vítve adott ki, mig ugyanott 1837-ben megjelent polyglott 
— olasz, spanyol, franczia, német, angol és gör. nyelven meg-
jelent — kiadásában szintén Gersent vallotta mint szerzőt. 

A szakértők ezen egyetértése épen nem feltűnő, ha a 
Gersen mellett harczoló okokat szemügyre veszszük. 

Legtöbb bizonyitó erővel kétségenkivül a kéziratok 
birnak. Már Mabillon monda ide vonatkozólag: „Eo deve-
nit res, ut summum causae periculum ex codicibus pendeat." 
A kéziratoknak pedig négy osztálya különböztetendő meg : 
vannak névtelenek — s ezek, számszerint 30-an a többsé-
get képezik; s vannak, melyek Gersent, vagy Tamást, s 
végre néhányan, melyek Gersont jelzik szerzőül. 

A Gersen mellett nyilatkozó kéziratok a következők : 
Codd. Aronensis, Parmensis, Bobiensis, Pado Lironis, Ro-
manus, Slusianus, Allatianus, Cavensis, Pollinganus, Salis-
burgensis, Florentinus I., Florentinus II., Schyrensis, Vero-
nensis, Guelpherbitanus, Yenetus, Mabiloneus, Muratori-
anus II., és Coloniensis. 

Ezek közül a már fentebb idézett aronai Gersent tü-
zetesen ,apátl-nak czimezi, mig a Codex Allatianus arról 
tudósit, hogy szerző ,Canabaco'-ban született : „Incipit 
Tractatus Joannis de Canabaco De Imitatione Christi in 
quatuor libros divisus. Cajetanus, a montecasinói főapát, 
Canabacót a Cavaglia nevü faluban keresi, Vercelli mel-
lett, hol az ő idejében még Gersen vagy Gersa nevü család 
létezett; sőt e család, Gregory szerint még ma is virágzik 
Olaszországban, s Johannes Gersen, a mi szerzőnk emlé-
kére az elsőszülöttet mindig János nevére keresztelteti. 
Weigl Canabacót a „Uohrbach" (cana=Rohr , nád) nevü 
bajor faluban találja, s meglehetős ügyességgel el tudja hi-
tetni az olvasóval, hogy e faluból valami Gersen nevü csa-
lád I. vagy I I . Frigyes alatt Vercelli tá ján letelepedvén a 
német ,Rohrbach' névből Canabacó-t csinált. Az 1466-ból 
származó Codex Parmensis ezt ir ja : „Explicit liber ult i-
mus „Sti" (igy) Joannis Gersen de Sacra. Altaris." — Bue-
celinus Gábor (Menologium 55. O. S. B., Aug. Vind. 1656) 
Gersent deczemberhó 27-én emliti. 

Ezek volnának azon kéziratok, melyek Gersent directe 
nevezik szerzőnek ; de a névtelenek közül is sokan, legalább 
közvetve tanúskodnak Gersen mellett az által, hogy kétsé-
get sem szenved, miszerint oly korból valók, midőn sem 
Tamás, sem Gerson még nem éltek. Az eddig felhozott kéz-
iratok, a Slusianus-on, Collinganus-, Salisburgensis, Schy-
rensis és Guelpherbitanus-on kivül mind olaszhoniak lévén, 
már ez által is amellett látszanak tanúskodni, hogy az lmi-
tatio-nak hazája Olaszország, mig az u. n. „ Codex de Advo-
catisu kétségenkivülivé teszi, hogy az olasz katholikusok e 
könyvet már régen olvasták, mielőtt Gerson (1363) vagy 
Haemerken Tamás (1380) születtek volna. 

E kéziratot Gregory fedezte fel 1830-ban s ezen czim 
alatt adta k i : „De Imitatione Christi et cont. mundi eius-
que vanit. lib. IV. Codex de Advocatis saeculi X I I I . Paris 
1833." A ,De Advooatis' czimet azért adta neki, mert e kéz-
irat, néhány a szöveg található jegyzet szerint hajdanta a 
Avogadro, ősi, nemes, olasz családé volt, mely még ma is 
virágzik. Gregory bővebb kutatásokat tevén a családi levél-
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tárban egy régi naplót talált, melyben 1349-i februárhó 
15-én Avogadro József feljegy zé, miszerint testvéri szere-
tete jeléül Vincze fivérének egy „De Imitatione Christi" 
szóló kéziratot ajándékozott, melyet elődei „longa ma,nu11  

birtak. E kézirat oly kitűnő palaeographusok Ítélete sze-
rint, minők Lépine, Guerard, Audifred s Cosa, a legrégibb, 
melyet eddig az Imitatio-ból ismerünk, ugy hogy többé 
sem Gerson-, sem Tamásról, mint szerzőkről szó sem lehet, 
s Gregory joggal fakadhatott e diadalmas szóra: „Gerso-
niani igitur Kempensesque omnes valete !" . . . 

Gerson neve különben is csak tévedésből s a leírók tu-
datlanságából jöhetett szóba, kik azt Gersen-nel cserélték 
fel. Ez utóbbit sokan nem ismerték, mig amaz hires ember 
volt s nem egy könyvmásoló talán nagyszerű Javí tás t ' vélt 
véghez vinni, midőn az „e" betűt „o"-val cserélte fel, vagy 
a hol, mint azt egyes kéziratokban, péld. a salzburgiban ta-
láljuk, rövidítve csak „Gers." állott, ebből ,Gerson1-1 csi-
nált. Gerson-féle kézirat egyébiránt csak öt figyelémreméltó 
létezik s az ő szerzősége soha sem is talált valami alapos 
vagy komoly védelemre. 

De már most halljuk a thomistákat is. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 3. A t é n y h a t a 1 m a. A sok kellemet-

len esemény közt, mely a katholicismust hazánkban már éve-
ken keresztül éri, egészen meglepő egyszer olyas valamit is 
hallani, vagy olvasni, ami kedvező lenne. Ha a katholicismust 
azon nyilatkozatok után kellene megitélni, melyek ez ideig, 
hivatalos ugy, mint nem hivatalos uton történtek, ha az 
egyház főpapjairól Ítéletet azok után alkotna magának va-
laki, amik ez ideig, fenn ugy mint lenn felőlük mondattak, 
ugy vajmi kedvezőtlen kép tárulna fel előttünk. Legújabban 
azonban e nyilatkozatok mind halomra döntettek a nm. val-
lás- és közoktatásügyi minister urnák a kalocsai érsek ő nmél-
tóságához intézett levele által ; — a tény hatalma utat tört 
az igazság számára. o Ö 

Trefort minister ur ő excjának levelét a nm. kalocsai 
érsek úrhoz e lapok mult száma közölte már, s ha ma visz-
szatérünk rá, azért teszszük azt, mert tartalma megérdemli, 
hogy néhány szót mi is szóljunk róla. Első sorban min-
denesetre magáról ő excjáról, a minister úrról kell megemlé-
keznünk és megköszönünk, hogy volt elég férfias bátorsága 
napjainkban a különben közzel fogható azon igazságát nyil-
tan bevallani, hogy az egyház nem áll ellentétben a tudo-
mánynyal. Ez a Syllabus tétele is, miből önként következik, 
hogy minden oly tudomány elvetendő, mely a Syllabussal 
és az egyházzal ellentétben van ; mert, ha az egyház a tu-
dománynyal nincsen ellentétben, minthogy az egyház csak 
az igaz tudományt pártolhatja, önkényt következik, hogy 
az egyházzal ellentétben levő ,tudomány' nem igaz tudo-
mány, és igy elvetendő. A nm. minister ur tehát vallomásá-
val a Syllabus, az egyház terére állván, ez esetben a mi tá-
b o r u n k b a j ö t t át. 

Mi lelkünkből szerencsét kivánunk ő excjának a tett 
nyilatkozatért, mert az által nem csak azt bizonyította be, 
hogy eszéhez és szivéhez az igazság hozzá fér ; hanem egyút-
tal, mint hiszsziik, ha nem szünteti is meg egészen, de leg-
alább bizonyos korlátok közé szoritja és mérsékli, valamint 

saját értékükre szállítja le azok állítását, kik, hogy ő excja 
szavaival éljünk, még ma is kétségbe vonják az igazságot, 
hogy a vallásosság és az egyháziasság, sőt maga az egyház 
is nem áll ellentétben az igazsággal. Ez oly tekintélyes és 
az egyház iránt épen nem elfogult helyről jö t t nyilatkozat 
bizonyára nagy nyomatékkal fog birni mindenki előtt és az 
eszmék tisztázásához, sok előítélet eloszlatásához, az egy-
ház felőli helyesebb fogalom elterjesztéséhez nem kis mérv-
ben fog hozzájárulni. Nem kételkedünk, hogy ő excjának 
napjai közt nem egy olyan is fordul elő, melyről nemes tet-
tek vannak feljegyezve, de azon napot, melyen a kérdéses 
nyilatkozatot aláirta, bátran legnemesebb tettei, legörven-
detesebb napjai közé számithatja ; hiszen az igazság nyílt 
bevallásánál nemesebb tény, boldogitóbb öntudat nem 
létezhetik. 

Mint minden nemes tényt, ugy mi ezt is nagyban tud -
juk méltányolni, hiszen az igazság győzehneért küzdünk mi 
is, ennek uralmát törekszünk előmozdítani minden téren. De 
bármily nagy legyen is méltánylásunk, lehetetlen félreis-
mernünk, hogy e nyilatkozat minden nagy értéke és nagy 
hordereje mellett is — elszigetelt. Ha van is általa valami 
nyerve, mert azt benső meggyőződés kifejezésének tekint-
jük, ahhoz, hogy bennünket kielégítsen, e nyilatkozaton 
kivül még nagyon sok kívántatik. A tény hatalma kö-
vetkeztében nem habozott ugyan ő excja kinyilatkoztatni, 
hogy a vallásosság és egyháziasság, sőt maga az egyház is 
nincsen ellentétbe a tudománynyal, de nincsenek-e más t é -
nyek is, melyek ismét más igazságok beismerésére és beval-
lására épen oly alkalmasak ? de melyek épen ugy tagadtat-
nak, mint a fentebbi igazság?. . . Egész állami rendszerünk 
alapelvei, kormányzási irányunk nem olyan-e, melyek azt 
akarják bizonyítani, hogy az egyház elvei és iránya az állam 
jogaival ellentétbe állanak? nem hallottuk-e számtalanszor 
hogy az egyház az állam ellensége? nem hangoztatják-e 
százszor, hogy az egyházat az államtól el kell választani, 
mert e kettő össze nem fér? nem gyanusittatnak-e a katho-
likusok avval, hogy nem jó hazafiak ? az állam nálunk is 
nem e nézetek szerint rendezi-e be magát ? holott a tények 
mind ezen téves állítást már eddig is halomra döntötték. 
Azt vélnők, hogy a történeti tények hatalma nem csak a 
tudományosság, hanem az említett pontokra nézve is elég 
nagy, hogy azok komoly megfontolása mellőzésére birja az 
irányadó köröket azon téves nézeteknek, melyek ez idősze-
rint az egyháznak az állam iránti viszonyára nézve ural-
kodnak. Trefort ő excjának nyilatkozata után e czélra nézve 
alkalmasabb közvetítőt nem tudnánk találni, inint épen ő 
excját ; az egyik igazság bevallása könnyen elvezet a másik 
igazság megismerésére és bevallására, amit pedig az ember 
igaznak elismer, annak érdekében propagandát is szokott 
csinálni. Vajha minél elébb elérnők az időt, midőn ő excjá-
nak e második nemes tettét is feljegyezhetnők ; — készség-
gel tennők ! Q 

hassa. F e l e l e t C s i s k ó u r n á k . (Vége.) Abban 
sincs igaza ellenfelemnek, midőn azt mondja, hogy e szemé-
lyeknek önmagukért is kell vallásos cselekvényeket gyako-
rolniok, ami őket nem egyszer vonja el alkalmatlan időben 
a betegnek ágyától. Akarom hinni, hogy Cs. ur talán csak 
nem kárhoztatja azt, hogy valaki önmagáért vallásos cse-
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lekvényeket gyakorol. Az én felfogásom szerint nem oly 
nagy hiba önmagáért vallásos cselekvényeket gyakorolni és 
emellett az elvállalt kötelességeket hiven teljesíteni, mint 
nem gyakorolni vallásos cselekvényeket és hanyagul telje-
síteni a kötelességeket, vagy épen tilalom daczára a bete-
geknek pálinkát hordani, vagy, tudja Isten, mit mást csi-
nálni. A szürke nénék hallgatnak misét mindennap, ez tart 
félóráig és oly időben, midőn a szolgálat azt megengedi ; ha 
valamikor oly veszélyesen beteg van a kórházban, kitől tá-
vozni nem lehet, mindenesetre ott marad nála valamelyik 
és nem hallgat misét, mert alapitójok azt mondá nekik : „Az 
imát el fogjátok hagyni, hogy a szegénynek szolgáljatok és 
nyugodjatok meg : szolgálni a szegénynek époly jó cseleke-
det, mint az imádság." Ne aggódjék tehát Cs. ur, a betegek 
nem maradnak ápolás nélkül. 

Midőn e sorokat irom, Cs. ur igazságtalan, türelmet-» o o ' 
len czikkének csak az első fele jelent meg. 

Nem tudom, mily koholmányokat hoz a czikk másik 
fele. De én, hivatkozva nemzetek tanúbizonyságára, tilta-
kozom a méltatlan rágalmak ellen, melyeket a fanatikus 
gyűlölet szór egy oly intézmény ellen, mely az emberiség 
háláját rég kiérdemelte. 

Utóirat Cs. ur czikke másik felében kifogyhatlan 
a tervezgetésben. Irgalmas nővérek helyett ugyanazt a sur-
rogatumot ajánlja, melyet kórházunkból csak három héttel 
ezelőtt eltávolítottak. Cs. ur terve nem eredeti. Mások is 
gondolkoztak ilyesmiről : de hát a dolog roszul sikerült. 
Hal l juk csak, mit mondanak az orvosok. Dr. Hüberl Simon, 
bajor kir. egészségügyi főtanácsos í r j a : „Kórházakban a 
köznépből vett betegápolókkal mindenütt bajok vannak. 
Mindenütt, (hol t. i. nem az irgalmas nővérek alkalmazvák) 
sajnosan kellett tapasztalni, hogy férfi kórodákba férfiakat, 
női kórodákba nőket kell alkalmazni, s olyakat szolgálatba 
venni, amilyenek éppen vállalkoznak. De ezen szolgálatra 
csak más megélhetési mód hiányában vállalkosnalc egyének, a 
nép legalsóbb osztályaiból. Ezek nem igen törődnek az inté-
zet érdekével. Érzés és részvét nélkül, durván és ügyetle-
nül bánnak a beteggel, kinek szomorú sorsát tűrhetőbbé 
kellene tenniök. Roszul teljesitik kötelességeiket, hanyagok 
és megbizhatlanok. Ha helyibök mások fogadtatnak föl, 
ezek is C3ak olyanok, mint amazok voltak. Az emberek ama 
osztályánál, mely a terhes és gyakran veszélyes kórházi 
szolgálatra vállalkozik, józanságra, megbízhatóságra, nyá-
jasságra, tisztaságra és rendre gondolni sem lehet A 
betegek nagyobbrészt magukra vannak hagyatva. Ismerni 
kell e fajta embereket; haszonvehetetlenségök örökös bosz-
szuságot okoz". í gy ir egy tekintélyes orvos. Még sokkal 
kedvezőtlenebbül nyilatkozik e tárgyról Dr. Horn Ernő a 
berlini Charité kórház orvosa, hivatalos jelentésében, hol 
azt mondja, hogy 100 ily felfogadott betegápoló közt alig 
találkozik á—5 megbízható egyén". Dr. Percy és Laurent (a 
„Dictionaire des sciences médicales"-ban) meg épen nagyon 
is szomorú dolgokat irnak e tárgyról. Orvosi tekintélyek 
elitélik azt a surrogatumot, melyet Cs. ur ajánl. Már pedig, 
hogy orvos urak e tárgyban illetékesebbek Csiskó urnái, 
az bizonyos. 

S ezzel, részemről, e vitát befejezettnek tekintem. 
Iiépásshj József. 

Francziaorszáfj. E g y k i s , k a t h o l i k u s ' s t a -
t i s t i k a. (Folyt.) Végig menve a fentemiitett tiz departe-
ment-on, melyekben a népesedési szám csökkenést mutat, s 
fürkészve ennek okát, ugy fogjuk találni, hogy e esökkenés, 
kevés kivétellel, az illető vidéknek vallástalanságával j á r 
karöltve. Ily kivételt mindjárt az első département képez, 
melyet felhozunk : a Basses-Pyrénées departementja ; i t t 
baszkok laknak, becsületes nép, mely máig is fentartotta 
ezeréves nemzetiségét. De e faj nagyon szeret kivándorolni, 
többnyire Délamerikába ; Uruguayban több mint 100,000 
baszk lakik. Természetes, hogy a kivándorlók többnyire 
fiatal emberek s házasok, mi a népesedés csökkenését köny-
nyen magyarázza s okadatolja. Ellenben Aube-, Calvados -
és Eure-departementok azok közé tartoznak, hol a leggaz-
dagabb, de egyúttal a leghitetlenebb földművelő nép lakik 
egész Francziaországban ; ily Gers, Eure-et-Loire, Orne és 
Yonne megyék is, inely utóbbiban a vallási közöny oly 
mérveket öltött, hogy egész falvakban húsvétkor egyetlen 
egy személy sem jár az Ur asztalához; — pedig mindezek 
népességi fogyatkozást mutatnak, hasonlólag mint Lot -e t -
Garonne és Tarn-et-Garonne megyék, melyek szintén ha-
nyatló arányokat mutatnak ; de azon kisebbséghez tartoznak, 
melynek vallásossága ellen nem lehet oly szomorú kifo-
gásokat tenni, mint a minőt a többieknél emiitettünk. 

Tekintsük már most az érem másik oldalát, s azt fog-
juk tapasztalni, hogy azon vidékek, melyek a népesedési 
mozgalom tekintetében kedvező arányokat mutatnak, egy-
úttal a vallásosabbak közé tartoznak. Valóban fényes szá-
mokat mutatnak e tekintetben Nord és Pas-de-Calais me-
gyék. Amott a jelzett évben a születések száma 18,227-tel 
multa felül a halálozásokét, imitt 7,826-tal. Mindkét megye 
Francziaországnak nem csak legtermékenyebb, de legművel-
tebb s legiparosabb vidékei közé is tartozik, és a nagy gaz-
dagság s jólét mellett szigorú erkölcsösség s benső vallásos-
ság által is tűnnek ki. A Bretagne, a régi jó erkölcsöknek 
egyik menhelye Francziaországban, igen kedvező haladási 
arányokat mutat fel, hasonlólag mint Deux-Sèvres s Vienne 
megyék, melyek a régi Vendée-t, e hithüsége s dynasticus lo-
yalitása által kitűnő tartományt s Poi tou-t képezték, a ke-
í-eszténységnek ez ősi fészkét a gallok közt. 

Ekképen egész Francziaországon mehetnénk végig, s 
majdnem mindenütt azt tapas/talnók, hogy a hol a nép száma 
csökken, ott hitetlenség, erkölcstelenség, szóval ,felvilágo-
sodottsáo-' uralkodik. A legvörösebb forradalmárok rende-O O 
sen oly vidékeken választatnak meg képviselőkké, melyek-
ben csupa ,politikai haladás'-ból a halálozások száma felül-
múlja a születésekét; a conservativ választó-kerületek ellen-
ben oly vidékekre esnek, hol az ellenkezőt tapasztaljuk. E 
tekintetben a politikai nézet s a vallásosság, a gazdasági s 
társadalmi viszonyok szorosan karöltve járnak. 

Ugyanezt lá t juk egy másik, igen figyelemre méltó 
mozzanat körül is, mely szintén nagy befolyással bir a nép 
számának szaporodására. Azon 55,000 gyermek közül, mely 
átlag esztendőnkint születik Párisban. legalább is 20,000 o o 1 

falura adatik, ,felnevelés' végett. Ezek majdnem kivétel 
nélkül szegényebb sorsú munkás családoknak gyermekei, 
kiknek anyjái kénytelenek mindennapi kenyéröket gyári s 
egyéb munka által keresni. Hogy ezek csak igen csekély 
tápdijt , hónaponkint alig 20—30 frankot fizethetnek, ma-
gától érthető, valamint az is, hogy szegényeknek ,táplálása' 
is csak olyan. Azok a falusi asszonyok, kik ily gyermekek 
gondozását elvállalják, ritkán is magok dajkálják azokat, 
hanem mesterséges módon táplálják szegényeket; vagy ha 
igen, akkor több gyermeket vállalván, egyről sem tudnak 
kielégitőleg gondoskodni. Mind ennek következménye az, 
hogy e csecsemők alig 15 száztólija marad életben. De ama 
35.000 közül is, kik Párisban maradnak, sokan meghalnak, 
a szülők részint gondatlansága, részint tehetetlensége foly-
tán. Szem előtt tartandó még az is, mi régi tapasztalati 
tény, hogy az obligatorius polgári házasság a megházaso-
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dást, főleg városokban, felette megnehezítvén, a párisi gyer-
mekeknek egy harmada a házasságon kivül születik, hogy 
pedig a törvénytelen gyermekek közt a halálozási arány 
mindig nagyobb annál, mely a törvényesek közt uralkodik, 
oly tapasztalati tény, melyet a legliberalisabb statisticus 
sem tagadhat. 

Hasonló viszonyok uralkodnak Francziaország egyéb 
vidékein is, s jóhirü statisticusok szerint 60 — 100.000-ig rug 
azon gyermekeknek száma, kik ezek folytán évenkint meg-
halnak. Innen van, hogy főleg a legutóbbi háború óta a 
közfigyelem mindinkább e bajok elhárítására irányul. A 
törvényhozó testület több törvényt szavazott meg, mely 
szerint a dajkálásra kiadott gyermekek valamint a dajkák 
is szigorú rendőri felügyelet alá állíttatnak.Magánegyletek is 
alakultak, melyek a jó dajkákat jutalmazzák, szegényebb 
eorsu anyákat, kik gyermekeiket magok gondozzák, a szük-
ségesekkel támogatnak, s e törekvések máris szép ered-
ményt mutatnak. (Vége köv.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Ennyi 
meghiusult kisérlet után végre ugylátszott, mintha a baladi 
telepitvény jobb jövőnek nézne eléje. De Douarre püspök 
nem volt oly szerencsés, hogy e jobb jövőnek maga is lett 
volna részese. Tiz évi fáradságteljes hitküldéri tevékenység 
után egy járványnak esett áldozatul, mely 1853-ben Ujka-
ledoniában dühöngött. Azonban még halála is áldásosán 
hatott e nyakas vadakra. A járvány ugyanis kezdetben 
a józanabbul élő európaiakat kimélte, minek csakhamar kö-
vetkezménye lőn, hogy azon jelenetek ismétlődni kezdtek, 
melyeket fentebb emiitettünk, midőn elmondtuk, miként 
•zokták a bennszülöttek betegeiket ,gyógykezelni'. A bete-
gek elrejtőzkedtek a missionáriusok előtt, mások gunyoro-
san kérdék: „Váljon honnan van, hogy a fehér ember nin-
csen alávetve a járványnak ?" — sőt ismét mások egész 

*nyiltsággal s kendőzetlen roszakarattal kimondák : „A ti 
Istenetek öl meg minket" . . . Oly viharnak jelei kezdének 
már ismét mutatkozni, mely hasonló lett volna ahhoz, mely 
1847-ben pusztított Isten nyája közt, midőn Douarre püs-
pök hirtelen meghalt, s pedig, mint mondók, ugyané já r -
ványnak esvén áldozatul. Akkor, mint egy csapásra, meg-
változott a bennszülöttek érzülete. Barátságosan fogadák 
Forestier atyát, ki a püspök halála után a betegek látoga-
tását folytatta, s vele együtt siratták a megholt püspököt. 
Mi több : három, nagy befolyása egyén, kik eddig nyakasan 
daczoltak az isteni kegyelemmel, most megtértek, hasonló-
lag mint az egyik törzsnek „fővarázslója", mely példák szé-
les körökben oly buzgó utánzásra találtak, hogy a missioná-
riusok a baladi s puebói telepek mellett most már egy har-
madikat is alapíthattak meg, Tuóban. így most már ugy 
látszott, mintha a kereszténység Ujkaledoniának ezen részé-
ben állandó gyökeret vert volna, midőn az 1853-i év oly 
eseményt hozott, mely az eddigi eredményeket egy csapás-
sal ismét kérdésesekké tette. 

A nevezett esztendőben ugyanis a franczia kormány 
elhatározta, hogy Ujkaledoniát elfoglalja. 1853-i szent Mi-
hály napján Febvrier-Despointes altengernagy jelent meg 
kis hajóhaddal Balad előtt, s elfoglalván a kikötőt, ünnepé-
lyesen bontá ki a franczia zászlót. Az öbölnek belső part-
ján kis váracsot épitett, melyben 600 katonát hagyott, a 
szándékba vett telepitvény védelmére. Innen a szigetnek 
délnyugati része felé indulván a numeai szép kikötőt erősi-
tette meg, s kis várost épitett ott, melyet eredetileg Por t 
de France-nak nevezett, mely azonban későbben mégis csak 
régebbi, eredeti nevét, Numeát vette fel. Mind ezen katonai 
vállalatok, nem hogy előmozditólag hatottak volna atyáink 
működésére, mint protestáns tollakból származó tudósítások 
néha rágalmazólag állítják, mint inkább megbénitották 
azt s az eddigi vívmányokat mind kérdésesekké tették. 

Mert a bennszülöttekben, midőn észrevevék, hogy az uj jö-
vevények hazájok urai gyanánt lépnek fel, csakhamar fel-
ébredt a függetlenség érzete, mely époly hamar éles reac-
tióban is nyilvánult a kereszténység ellen, mint ezt Kougey-
ron atya, ki Douarre püspöknek halála után a hitküldéri 
tartományt mint apostoli helynök igazgatta, számos leve-
lekben elpanaszolja. A felingerült főnökök megtilták a ke-
resztényeknek a szent olvasót hordani, mi vallásuknak jel-
lemző küljele gyanánt tekintetett. Igaz, hogy az akkori 
neophytusok közül csak hatan engedelmeskedtek, kik közül 
is hárman nem sokára megbánva gyávaságukat, nyilvános 
elégtételt szolgáltattak az ekként adott botrányért. ; de nem 
sokára nagyobb bajok is következtek, s a pogányok csak-
hamar ismét tettlegességekre vetemedtek a keresztények 
ellen. Valahol keresztényt láttak, kővel dobálták meg, mi-
dőn misére gyülekeztek, rájok támadtak, szóval mindent 
követtek el, miáltal őket a tettlegességek viszonyzására 
csábithatni vélték, remélvén, hogy az ekként minden esetre 
keletkezendő harczban a kisebbségben levő keresztényeket 
gyökeresen kiirtaniok sikerülend. „Helyzetünk — irja az ap, 
helynök, — tetemesen roszabbra fordult ; igaz, hogy ma 
franczia katonaság tartja megszállva a szigetet, mely szük-
ség esetén segítségünkre lehetne; de én ismét s ismét mon-
dom: készebb vagyok e földrészt még egyszer elhagyni, 
semhogy a kereszténységet erőhatalommal alapítsam meg 
itt ;" — s e kivándorlási szándékát csakhamar tettleg meg-
valósi tá is. (Folyt, k) 

VECYESEK. 
= Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai vezérczikkünkrc. 

Ma, midőn a józan közvélemény nem csak hazánkban, ha-
nem majdnem Európaszer te azon közgazdászati károkkal 
foglalkozik, melyeket a liberalismus, a hitelmüveletek kö-
rüli oktalan elméletei által e téren is okozott, valóban büsz-
kék lehetünk rá, midőn egy magasszellemü főpap ezen közer-
kölcsiségi szempontból is felette fontos kérdést, az igazi, 
mert higgadt s elfogulatlan tudomány szempontjából tár-
gyalja, jeléül annak, hogy az egyház férfiai mindig tudnak 
a kor magaslatán állani. E beszéd a felvett tárgyat oly ala-
pos készültséggel s emellett oly remek alakban fejtegeti, 
hogy t. olvasóinknak szolgálatot tenni, de kötelességet is 
teljesíteni véltünk, midőn azt, bár tőlünk nem függött aka-
dályok folytán, mély sajnálatunkra kissé későn, de egész 
terjedelmében hozzuk. 

— A Bécsben tartandó katholikus nagygyűlés intézői 
közhírré teszik, hogy a gyűlés f. hó 30-ára napoltatott el ; 
mert az egyes országgyűlések számos kitűnő katholikust 
akadályoznak, a régebben kitűzött napokon Bécsben meg-
jelenhetni. A gyűlés ennélfogva april 30-ától — május 3-ig 
fog megtartatni, mit t. olvasóink közül azok számára jel-
zünk, kik oda netalán felrándulni szándékoznak. 

— Az „isteni félelem s nemes erkölcs" birodalmának 
fejedelme ni. hó vége felé 80-dik születési napját ülte. Ily 
alkalmakkor másutt, hol valószínűleg kevesebb isteni féle-
lem sat. uralkodik, többé kevésbbé terjedelmes annestiák 
szoktak adatni, oly bűnösök számái-a, kik arra méltóknak 
Ítéltetnek. Berlinben azonban nem látták magokat arra in-
dittatva ; mert, mint egyes német liberális lapok naiv cynis-
mussal magyarázgatják: e kegyelmi tény számos katholikus 
papnak is válandott előnyére ! — Megvalljuk, hogy mi 
ebben egy kis következetlenséget látunk ; mert ha lehetett 
odiosus, kivételes ,törvényeket' hozni, különösen a katholi-
kus papság rovására, miért nem lehetett volna oly amnes-
tiát is kibocsátani, melyből épen csak a katholikus papok 
vétettek volna ki. A rendszerbe ilyféle amnestia bizonyára 
nagyon szépen illenék bele. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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lonsignor I t a l i Eerencz emlékezete. 
Róma, márcziiis 28-án 1877. 

E g y időtől az egyház tábora is fájdalmasan 
fizeti ama zsoldot , m e l y l y e l a halálnak tartozik ; 
n a g y hatáskörű — mondhatni tör téne lmi alakok 
dőltek ki a szentszék közvet len közeléből , De Me-
rode, Antonel l i , Patrizzi és l egköze lebb Nardi. A 
k ü l ö n b s é g azonban a két tábor e lhul l t ja i között 
csak az, h o g y m i g ott a halál t a ké t ség i szonyával , 
v a g y az e lzs ibbasztott öntudat cyn i smusáva l fogad-
ják, mint azt a szabadkőműves bölcsész Ferrari, az 
apostata Asproni képv i se lőkné l sat,, láttuk, és h o g y 
m i g amott a h ideg hul lát is a lármás és minden 
vigasz nélkül i meddő polgári temetés tünteté-

s é r e használják : addig a hithez hü bajnok Isten-
nel k ibékülve zárja le földi szemeit és v igaszt nyer 
a val lás malasztjában, a j ö v ő é let reményében, re-
posita est enim spes ipsius" : s másrészt „érit in pace 
memoria eins" a késő utódoknál is. 

Emlékezzünk egyút ta l az á ldott emlékű egy-
házi férfiúról , a t iszteletre mél tó tudósról , a döntő 
be fo lyású publ ic is táról , Msgre Nardiról . 

N e m fe l tét len dicsbeszéd az, amit róla mon-
d u n k ; mert Nardi is humánum quid passus est. Az 
ő egyén i és papi je l l eméhez nem fér u g y a n az ir igy-
s é g sem ; de a pol i t ikai életben, pályája kezdetén, 
birtokában egy hatalmas elmének, le lkes í tve az 
olasz vér hevétől , befo lyása alatt ama hul lámzó 
eszméknek, m e l y Ausonió t a hazaszeretet nevében 
oly lázasan meghódí to t ták , a 48-as években a mi 
i f jú bölcsészet tanárunk is e lragadtatot t ; igen, ő is 
,szabadelvű' eszméket val lot t és hirdetett összeköt-
te tése iben : u g y irataiban mint a közéletben. Erre 
vonatkozhatnak megindí tó végrendele tének eme sza-
v a i : „Chiedo perdono a tutt i quel l i , che ho scanda-

lizato et offeso coi miéi scritti , pregandol i di per-
donarmi ogni cosa." 

Beval l juk, h o g y a l iberal ismusnak van annyi 
büvereje, h o g y a leghata lmasabb, l egősz intébb szel-
lemeket is e lbájolja egy időre, mint ezt látjuk e g v 
Montalembert , Lacordaire, Lamartine, Pe l l i co Sil-
vio, Manzoni. Cantú, Eötvös s a többinél ; de tanté-
telei nem képesek az e lmét fo ly ton kielégíteni .a. le-
hozásai a becsületes le lkeket mind v é g i g meg-
nyugtatni . 

Innét látjuk, h o g y hodolóinak legjobbjai v á g y 
azon inconsequentiávül küzdenek, miszerint té te le i t 
helyes l ik és következménye i t megtagadják, m e l y 
hamis he lyzetben a „iuste mil ieu" hídjának oszlo-
paiul ajánlkoznak az egyház változhatlan, és a kor 
ephemer, tanának összeegyezte tésére; v a g y kibonta-
kozva az a l szégyen iszapjából mul t jokat határo-
zottan megtagadják és van le lkük az egyházhoz 
minden hátsó gondola t né lkül csatlakozniok, m i n t 
ezt egy Chateaubriand, egy Ripon sat. tevé. 

E szerencsés vá l tozás történt Nardinál is, és 
hasonló lön ama bajnokhoz, kit u g y a n egy időre 
f o g o l y l y á tett az ellen, ki azonban magát k ivágva , 
annál buzgóbban igyeksz ik t évedésé t hőstet tekkel 
j ó v á tenni. 

Nardinak vol t belátása fel ismerni m é g e l ég ide-
jén, hova czélzott az olasz ,szabadság', fe l i smerte , 
h o g y az egész egy csaleszköz a t itkos társulatok ke-
zében, kik Ausztr iát ki akarták u g y a n küszöböln i , 
de a véget t , h o g y az egyházat kifoszszák ; olasz egy-
sége t proclamáltak, hogy a pápaságot m e g d ö n t s é k , 
és ö azonnal szakított a szabade lvüségge l ; 1859- tő l 
pedig az egyház ügyének egyik legtapaszta l tabb és 
leghata lmasabb védője lön, kinek lehetett u g y a n 
párja a tudományban és szeretetben ; de eré lyben, 
ki tartásban al ig va lak i ; tevé pedig ezt annál hatá-
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rozottabban, mennél függet lenebb volt mennél ke-
vésbbé származott szabadelvüsége egy szabados élet 
előactáiból. 

Ki birná — a jó Istenen kivül — számba venni, 
mit képes tenni egy nagytehetségű, fáradhatlan 
erélyű férfiú, ki éjele virasztását, nappala munká-
ját oly sokoldalulag érvényesi té mint egy Nardi ? 
Az élet könyvében van az feljegyezve, mennyit irt, 
tanitott, utazott, fáradt a jó ügy érdekében. 

Végrendelete szerint egyedül csak azt sajnál-
ván, hogy többet nem tehetett : „dolendomi solo di 
aver potuto fare cosipoco (!) e di non aver forse neppure 
corrisposto alle grazié e doveri del mio stato." Istenem ! 
ha Nardi igy beszél, mit szóljunk mink akkoron. 

Nem emlitve magas hivatalának teendőit, ki a 
nagyhirü római Eotá-nak volt Uditore-ja Ausztria 
részéről, a Propagandának a keleti ügyekben, ugy 
az Index, a Ritusok congregatióinak tanácsnoka ; 
csak azt érintjük, a mit a sajtó, tudomány és iskola 
és az egyházi közélet terén müveit. 

Kiki tudja, hogy a sajtó mily emeltyűje a köz-
vé leménynek; senkinél sem titok, mily lázas tevé-
kenységet fejt ki a túlsó tábor e téren, és mond-
hatn i rablánczán tartja a közvé leményt ; azt sincs 
Ólaink eltagadni, hogy a jobb sajtó nem concurrál-
liat. a konkolyhintökkel : „Filii enim tenebrarum pru-
clentiores sunt fdiis lucis." 

Nardi mindezt nem csak tudta, de meg azon 
felül nem kétkedett a zászlót is fe l fogni és biztató 
szavával, ugy példájával felbátorítani a lankadó-
kat; igaz, hogy a leghálátlanabb munka az ujság-
irás, melynél mint a cséplőgépnél nagy izadtsággal 
dobálják a napszámosok czikkeiknek kévéit , hogy 
étessék a közvélemény ama gépét , mely soha jól 
nem lakik, és hogy e gép hálábul az elméjük szü-
leményét másnap mint a polyvát szélnek dobja. 
(Psal. 1 28. De quo non implevit manum suam qui me-
tit et sinum suum, qui manipulos colligit.) Sőt nem elég, 
ha sokat beszélsz a közönségnek, m é g könnyen el-
veszted prestige-det ; mert hát a hallgatás otiuma 
sokkal méltóságosabb ; nem gondolt mindezzel msgr-
Nardi, mert Veuillot, a legnagyobb kath. publicista 
szerint, sokkal jobban szerette az igazságot, mintsem 
hallgatni tudott volna s nem gondol t vele, hogy jó 
barátai is megütköztek termékenységén. 

A „Buon Senso", „Osservatore Cattolico di Mi-
lanoa régibb „Armonia" ,az „TJnitá Cattolica" mun-
katársuknak, a „ Voce délia Verità" pedig vezérczikk 
Írójának volt öt szerencsés bírhatni, ki birván az 
európai müveit nyelveket, köztük a mienket is, ugy 

levelezési viszonyban lévén Európa legnagyobb fér-
fiaival,egy beható átnézettel birt Európa sajtója és 
helyzete felett, s innét czikkei, melyek a mély tu-
domány, ragyogó elineél által mindig elárulták a 
névtelen irót — általános érdeküek voltak, mint 
maga a katholicitás, mely azokat sugal ta; és mint-
hogy tudományos készültsége sokoldalú és gyakor-
lati volt, a társadalom, tudomány, művészet, köz-
gazdászat, szóval a közélet legfontosabb kérdéseit 
vi lágiták meg egyrészt, másrészről pedig tájéko-
zást adtak a bábeli zűrzavarban, meg-megrostálták ' Ö o 
az újdonsült olasz államárok, a német bölcsészek, 
az angol politikusok, mint p. o. egy Gladstone mű-
veit, s mint a rosta alját mutatták be elveiknek 
tarthatatlanságát a közönségnek, melynél gyakran 
a név varázsa is döntő. 

El nem kerülte azonban éles látását az sem, 
miszerint a napi sajtó hirtelen férczeit czikkeivel a 
valódi tudomány róvására az encyklopaediai felü-
letességnek terjesztője, és hogy a tárczákban és 
azonkívül megjelenő regény-gombák általában a 
jó ízlésnek és a közerkölcsi érzületnek megrontói ; 
innét a komoly tudomány, a kath. iskola és a clas-
sicus irodalom benne nem csak hivatott művelőre, 
de egyszersmind pártolóra is találtak. 

Müveiről behatóbb ítéletet csak akkor lehetne 
mondani, ha azok a közóhajhoz képest, sajtó alá 
rendezve egy egészben összegyűjtetnek. Legkiválóbb 
munkai : „Istituzioni di Diritto Ganonico", mely 10 
évi jogtanárságának tanulmányairól tesz bő tanú-
ságot : „ Verità della Religioneugy egyéb szépiro-
dalmi, történelemi, földirati s valláspolit ikai iratai. 
Legutóbbi vállalata épen a hittudományok népsze-
rűsítésére czélzott, „ Trattati religiosi popolari" czi-
men indult meg, mely egyúttal hattyúdala volt ama 
tollnak, mely kivált a polemika terén utolérhetlen. 

Hogy a classikus szépirodalom emelését meny-
nyire hordta szivén, mutatja az is, miszerint, mint 
az „ Arcadiá"-nak tagja, annak gyűlése in felolvasá-
sokat tartott, mint azt e sorok irója is szerencsés 
volt hallani. 

Hogy az iskola és i f júság neveléseért mennyire 
buzgott ; a dolog önmaga beszél i ; ő ,ki 24 év ig volt 
egyetemi tanár és rector magnificus, váljon lehet-e 
még csak kérdezni is, ha váljon az i f júságot, a jövő 
zálogát és reményét szerette-e ? E lég csak azt emlí-
teni, hogy az oly nagy áldásu katliolikus ifjúsági egy-
letek itt Olaszhonban igen sokat köszönhetnek Nar-
dinak megalakulások körül, és hogy a római kath. 
elemi iskolákról még végrendeletében is 10,000 
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lírával emlékezett. — Hogy nálunk nagyon csudálatosakat 
tesznek a katholikus iskolákért lelkes férfiaink, kiki ör-
vendve tudja, ámde még azonfelül a középtanodák, akadé-
miák és kivált az egyetemi ifjúság jobb elemeinek megmenté-
sére— legyen szabad alázatos kérdést tennem — nem lenne-e 
czélhoz vezető,hasonló kath. ifjúsági egyleteket alakítani? 

(Vége köv.) 

A Sz.-István-Társulat XXIY. közgyűlése. 
Tái-kányi Béla, 

apátkanonok alelnöki előadása. 

(Folytatás.) 

Pedig komoly, magasztos szándékkal fogott Cantù 
Caesar nagy föladata megoldásához. Mutat ja ezt azon eljá-
rása, melynél fogva mindjárt a mű bevezetésében a történe-
lem eszményét állitá maga elé Eszmény és valóság kö-
zött rendesen mindig nagy hézag szokott maradni, mert a 
véges emberi tehetség korlátoltságánál fogva az eszményt 
oly nagy távolban látja maga előtt, hogy mig a tökély 
utáni vágy, mely a lélekben lakik, szárnyakat ad nemes 
lelkesedésének : az eszmény elérhetlensége a legnagyobb tu-
dóst, a legnagyobb bölcset is azon vallomásra kényszeríti, 
hogy minél többet tudunk, annál meggyőzőbb önérzetére 
jutunk annak, hogy vajmi keveset tudunk ! 

„Azonban, mondja maga Cantù Caesar, anélkül, hogy 
az általános tökély utáni vágyban kedvét vesztené a törté-
netíró, fordítson hasznára minden ujabb felfödözést ; — s 
azon gondolatban találva megnyugvást, hogy az unokák 
nálunknál többet fognak t u d n i . . . . oda fordítsa igyekeze-
tét, hogy utódai az ő munkálatait kiindulási pontul és bi-
zonyságul tekinthessék arra nézve, mennyire haladott a tu-
domány az ő korában." 

Első kellék, mely nélkül történetíró nevét meg nem 
érdemli, az igazságszeretet, a részrehajlattanság. Ne fogjon 
soha történetíráshoz, ki szivét valamely dicső tett hallatára 
feldobogni nem érezte : ki az elnyomott ártatlanság fölött 
siránkozni, s a gonosz iránt utálattal viseltetni nem képes, 
mi nélkül a jó iránti szeretet nem létezhetik. Mondjon le az 
e hivatásról, ki valaha nevetségessé tette a jó szándékot, 
vagy könnyelműen szólott arról, mi az embernek legszen-
tebb tulajdona, t. i. a családról, hazáról és vallásról. 

A mennyire csak lehet, vetkőzze le egyéniségét : és ne 
saját érzelmeit, örömeit és szeszélyeit hozza fel, hanem az 
egész emberi nemről tulságtól ment általános szeretettel 
szóljon ; örüljön az igaz ügy diadalának egyszerű méltóság-
gal ; szenvedjen az erényessel: de ne veszitse el nyugalmát ; 
— ne azon szándék legyen előtte, hogy guny- vagy dicsira-
tot készitsen ; őszinte jó indulattal lévén eltelve, ne fürkész-
sze erővel valamely népnek hibáit, hogy annak jellemét leala-
csonyítsa. ne is takarja azokat, csakhogy annak nagyságát 
bámulhassa. Ha valaki teljes hitet helyez az erényben és 
nemeslelküségben, egyenes szivvel, méltán beszélve jogok-
ról, mert betölté kötelességeit, szándékozik a történelem 
előadásához fogni, — erkölcsi ihletésére még a holtakul O 7 o 
tetsző események is uj életet nyerendenek, s kénytelen lesz 
elismerni, hogy mindaz, mi a világon történik, az erényesség 
és világegyetem végczéljára van irányozva, habár e czél gyak-
ran el is van rejtve szemeink elől. 

De bár a történetírótól megköveteljük a szigorú igaz-
ságszeretetet és részrehajlatlanságot, távol van tőlünk azt 
óhajtani, hogy saját meggyőződéssel ne birjon. Mert hiszen 
„a történetiró (Cantù C. „eszményképében" írja) tanú is 
egyszersmind, ki szigorú pártatlansággal és becsületes em-
bernél sajátos jó lélekkel nyilatkozik a tények valóságáról. 
De biró is ezenfelül, kinek a tényekről egyéni nézetei van-
nak ; helyesli vagy kárhoztatja azokat ; saját elmélkedésé-
vel az olvasóét kelti föl, és őt azon erkölcsi és társadalmi 
oktatásokra utalja, melyeknek munkája minden sorából ki 
kell tünniök." 

„Jól tudom (mondja ennek kapcsán), hogy a sértett 
gőg feltámad az ellen, ki valamely megrögzött és kényel-
mes véleményt lerontani készül . . . (pedig főleg vallási te-
kintetben mennyi megrögzött előítélettel kell pártatlan tör-
ténetirónak szembeszállnia !) Az érdeklettek részrehajlónak 
nevezik, ki azokhoz merész kezekkel nyul : én mindazáltal 
az őszinte s el nem fogúit lelkekre hivatkozom, és arra tö-
rekszem, hogy még az is, ki véleményemben nem osztozik, 
kénytelen legyen elismerni: hogy az igazságot őszintén keres-
tem. Más részről bizonyítékokat hozok föl mindenre, s igv 
az állitások és bizonyítványok közötti ellenmondás kárhoz-
tatom lenne." 

„A történetirónak nagyszerű és komoly tiszte, hogy 
tegye nyugodttá kebelét ; különben is annál meggyőzőbben 
hat szavaival, minél mérsékeltebbek azok. De amaz érzéktc-
lenségre, mely a közönyösség vagy félelem nyomorú szülöttje 
szokott lenni, — mely az erény és bűn, az Isten és emberek 
müvei között különbséget nem tesz, nem, törekedtem soha." 

Ami a történetírót, ha magasztos föladatának megfe-di o 
lelni képes, magasra emeli a közvélemény előtt, — az a 
benne megkivántató sokoldalúság, az ismeretek végtelen me-
zején való tájékozottság. Vallás, politika, ipar, nyelvészet, 
földirat, csillagászat, geologia, őslénytan, statisztika stb 
szóval minden tudomány képviselve van a történelemben, ha 
az nem akar csupán száraz krónika lenni — hanem a mint 
kell, magába az egész culturát felöleli. 7 O o 

„A tér (mondja Cantù C. szinte elfogódva) oly tágas, 
hogy az ember alig képes azt befutni nyugodt lélekzettel.. 
Cantù C. nem is élt illusióban e nagy föladat iránt. „Érzem 
(úgymond) viharzó változásait az elragadtatásoknak, keserű 
csalódásoknak, melyek valamely nagyszerű vállalatnál leg-
végsőbb próbára teszik ki az akarat szi lárdságát . . . Az ol-
vasók jó akaratát veszem igénybe, midőn e gyarlóság erőt 
vesz rajtam, s azt annál könnyebben megnyerhetem tőlök, 
ha barátaimmá teendem őket, s azon meggyőződést kelthe-
tem bennök, hogy tévedhettem ugyan Ítéletemben, de nem 
az érzelmekben, melyek engem lelkesítettek Az iszonyú 
terhes föladatot, egyedül fogni ily terjedelmes és változatos 
mű kidolgozásához, — azon meggyőződéssel vállaltam ma-
gamra, hogy ha az egyes részek kidolgozása nem sikerülne 
is tökéletesen, a mű fog annyi előnynyel birni, miszerént az 
egészet mindenki azon egy szempontból foghassa föl, s meg-
őrizheti az előadás és irány amaz egységét, mely számo3 
ilynemű munkákban hiányzik." 

S imént jelzett érzelmeinek ily szavakkal ad rövid ki-
fejezést: „Nem hiszem, hogy a történelem nemesebb czélt 
tűzhessen ki magának annál: hogy munkás szeretetet önt-

28* 
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sön belénk a gyengébbek iránt, illemet és észszerű alávetést 
a hatalom, szives hajlamot a társadalmi rend,- és tisztelet-
teljes megnyugvást a Gondviselés irányában ; megszilár-
dítva azon erkölcsi öntudatot, hogy az ember társas létre 
van rendeltetve, s legfőbb kötelessége a szeretetet, értelmet 
és munkásságot, mely neki osztályrészül ju to t t , felebarátai 
boldogitására, s az egész emberiség élőhaladására forditani." 

De mit ér a történetíróban a jó akara t ; mit, ha az em-
beri tudás végtelen országában tájékozottsággal bír is, ha 
mint a sas a magasból mértföldeket lát be s biztosan csap 
le kiszemelt martalékára, ha nincs meg benne az éles 
itélő-tehetség az embarras de richesse-ben a tárgyak kisze-
melésére, azok elrendezésére ; a biztos pillantás, hogy a né-
pek történeteiben mutatkozó egyes kápráztató eredmények 
el ne vakítsák ; ha nincs meg benne a biztos érzelem az igaz 
iránt, hogy akkor is, midőn emberi gyarlóságánál fogva 
csalatkozik, kitessék, miszerint az értelem, és nem a sziv az, 
mely nála tévedett ! 

Cantù Caesarban az éles itélő-tehetséget elismerték 
ellenei is; egész műve bizonyságot tesz kiváló elrendezési, 
itélethozási képességéről, s még ott is, hol maga mond íté-
letet, félreismerhetlen azon gondoskodása, hogy minél töb-
bet gondolkozzanak az olvnsók. 

S itt, midőn nem volt elég az óriási anyagot éles íté-
lettel kiszemelni, módszertanilag rendezni, a történelem ho-
mályos pontjait tisztába hozni, hanem kellemesen leirni, 
hogy a művet az olvasóval megkedveltesse. . . Cantùnak, a 
történetirónak bámulatosan segélyére volt Cantù a költő. 

Első tekintetre bármily különösnek látszassák is, t a -
gadhatatlan, hogy minden történeti előadásban költői ele-
met találunk. Erősebb e költői elem a történelem azon sza-
kában, melyben a népek és nemzetek a gyermek- és i f ju-fej-
lődés korát élték. Ezen elem a cultura fejlődésével kissé 
háttérbe lép ugyan, de egészen soha sem tűnik el. S vala-
mint a költői elemet a történelem minden szakában többé-
kevésbbé mindig feltaláljuk, ugy a tudományos előadás a 
költőit egészen soha sem mellőzheti, s a történelemirónak, 
ki az előadás nagyobb tökélyére törekszik, bizonyára a köl-
tői elemet is fel kell ölelnie, s művét a költészet mérsékelt, 
nemes zamatával feldolgozva kellemesebbé tennie. 

Cantù Caesar is elismeri a költészet jogosultságát a 
történetirásban, midőn így szól: „A történetiró áldozza föl 
önszeretetét, mint szintén a vágyat fényleni s uj dolgokat 
különcz formákban adni elő ; az irmodor azon egyszerűsége, 
mely biztos jellege az őszinteségnek, — mindamellett nem 
áldozza föl a művészet azon háromrendbeli hatását, t. i., 
hogy fölvilágosítson, rajzoljon és megindítson. 

S hogy Cantii Caesar kedvenczévé lett a történelmet 
szerető olvasó közönségnek nem C3ak saját hazájában, hanem 
a rokon spanyol és franczia nemzetnél, sőt a hidegebb né-
metnél és angolnál i s . . . azon, kevesek kivál tságátképező 
előnyének köszönheti: hogy valamint egyrészről feltaláljuk 
benne a világosságot, a tiszta felfogást, a mély tanulmányt, 
— ugy más részről művére mintegy költői varázst lehel 
az élénk képzelem, az erőteljes érzelmek nyilvánulása. Nála 
a tudományos előadás nem nyomja el a szabad kifejezést; a 
krónikások egyszerűségét egyesiti a classicusok drámai elő-
adásával ; a tények előadását nein választja el a szokások és 

gondolkozásmód költészetétől ; szigorúan ragaszkodik a 
szabályszerűséghez, és mégis szabad röptöt enged a képze-
lemnek ; az élet változatos jelenségeivel összefűzi azon nagy-
szerű metaphysikai érdeket, melyet az emberi lélek fokoza-
tos fejlődése tüntet elő. 

Lausac, a jeles franczia ítész, jellemzőleg mondja 
Cantù Caesarról, hogy benne föltaláljuk a legkitűnőbb írók 
sajátságait. Elemez mint Gruizot, világos mint Thiers, fes-
tőileg ir le mint Barante és Thierry. 

Az encyclopaedisták történeti iskolájának, kik a tör-
ténelemnek nem elbeszélői, hanem csinálói, — kik nem a 
történteket adják elő, hanem azok fölött bölcselkedni akar-
nak, — Cantű Caesar háborút izen. Ö, mint Bossuet, I s -
ten védkeze alá helyezi az egész emberiséget, mely csak 
egy családot képez, mely mindinkább nagyobb lesz, s a 
szabadságban, műveltségben és erkölcsösségben folyvást 
előbbre halad. (Folyt, köv.) 

Az ,Imitatio Christi' szerzője. 
(Folytatás.) 

A thomistáknak a következő kilencz kézirat áll ren-
delkezésökre: Codex kirchheimius, antverpiensis, zwyfal-
teusis, buxhemiensis, affligheiniensis, griesensis, lovaniensis, 
viennensis s augustanus II . Ezek közül a thomisták tradi-
tiója ugy tart ja , hogy az Antverpiensis a legbecsesebb s leg-
fontosabb, mert, mint Tamásnak saját kezeirása, szerzősége 
mellett is — szerintök — hatalmasérvet szolgáltat; mintha 
bizony minden könyvmásoló egyúttal az illető munkának 
szerzője is lenne ! E kézirat jelenleg a bruxellesi kir. könyv-
tárban van s nem csak az ,Imitatio'-t, hanem más munká-
kat is tartalmaz, sarkán pedig e szavak olvashatók: „ f i n i -
tus et completus anno Domini M.DDDD.XLI. per manus 
fratris lliome Kemp, in Monte Sancte-Agnetis prope Zwoll 
Ezen jegyzetre a thomisták mint ,megdönthetlen' érvre hi-
vatkoznak Tamás szerzősége mellett ; de ugy látszik, hogy 
ez ,megdönthetlenül' — épen ellenkezőjét bizonyítja, mert 
e kifejezés: „per manus" bizonyosan nem a szerzőt, hanem 
csak a leirót jelzi, s Tamás egyéb másolatain is található, 
így például egy szentírási kéziratot is készitett, (4 vol. in 
fol.) mely még ma is létezik, s melynek végén ugyané jegy-
zet olvasható, az 1439-i évszám mellett ; ennél fogva — 
mint Cajetanus jól megjegyzi : ha e formula az Antverpien-
sis-en azt jelenti, hogy Tamás az ott tartalmazott munká-
nak szerzője, akkor a szentírásnak is szerzője. Hozzájárul , 
hogy ugyané formulával egyes misemondó könyvek végén 
is találkozunk, melyeket 1414-ben és 1417-ben irt, s szent 
Bernárd némely munkája végén, melyeket szintén igen szor-
galmasan lemásolt. 

E kellemetlen kifogásokat a thomisták azzal iparkod-
nak elhárítani, hogy azt állítják, miszerint az anversi oly 
másolat, melyet maga Tamás saját eredetije után készített, 
s melyben, csupa szerénység- s alázatosságból nem mint 
szerző, hanem csak mint másoló irta alá magát, annál is 
inkább, mert, miután ügyes másolók igen nagy keresetnek 
örvendettek, e másolat ajánlásul is szolgálhatott azon zárda 
számára, melyben készült. — De erre másfelől igen helye-
sen azt mondják, hogy minden bizonynyal még nagyobb 
ajánlásul szolgált volna sz. Agnes zárdájának, ha falain,be-
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liil ilyetén munkák nem csak leiratnak, hanem iratnak vala. 
Említendő még, s figyelemre méltó, hogy Tamásnak ezen 
kezeirása meglehetősen hibás. Az 1671-i párisi tudós gyü-
lekezet, melyet már emiitettünk, s mely de Harlay Fe-
rencz, hittudor, párisi érsek előtt ezen év aug. 14-én tarta-
tott meg, e másolatot kimerítő vizsgálat alá vette s bírá-
latát egy Faur A., le Comte, de Yion d'Herouval, de Va-
lois, Baluze, Cotelier és Du Cange által aláirt Jnstrumen-
turn'-ban terjesztette elő, mely szerint e kéziratban számos 
szó-áthelyezés, kihagyás, nyelvtani hiba s törlés fordul elő, 
ugy, hogy mint Gence hozzáteszi, a sorok közt s az irat 
szélén számos javitást és tóldást láthatni, részint az eredeti, 
részint régibb s jobb kéziratok nyomán, más kéztől. 

Ezek oly tények, melyek alig egyeztethetők Tamás 
szerzőségével. De ha a Codex antverp. nem bizonyít amel-
lett, a többiek még kevésbbé bizonyítanak, mert ujabbak 
ennél, s ha Tamást vallják szerzőül, ebben csak az ő — 
mint láttuk, eléggé alaptalan tekintélyét követik. Ekként 
lőn Tamás az ,Imitatio' szerzőjéül kikürtölve, miről a világ 
1441. előtt semmit sem tudhatott, holott már jóval azelőtt 
számos, részint névtelen, részint Gersent valló kézirat léte-
zett s a thomistáknak még mai napig sem sikerült Mabillon 
eme követelésének eleget tenni : „Sí ergo alicubi terrarum 
extet codex ante annum 1441 a venerabili Thoma aliove 
quopiam exaratus atque prima Thomae ipsi manu adscri-
ptus; hune vel sero proférant et agitatae tot modis contro-
versiae hie tandem finem imponant." A Kirchheim-féle kéz-
iratot ugyanis, mely első levelének alsó szélén e jegyzetet 
muta t ja : „Notandum quod iste Tractatus editusest a probo 
et egregio viro Magistro t h o m a . . . . deseriptus anno 1425" 
— e kéziratra magok a thomisták sem mernek hivatkozni ; 
mert általánosan elismert tény, hogy e jegyzet sokkal ké-
sőbbi kéztől származik. 

Csakhogy — mennél régibb valamely kézirat, annál 
nagyobb baj a thomistákra nézve. Mert eltekintve a 13. szá-
zadból származó, ,de Advocatis''-féle, vagy a „Codex Ge-
rardi montensis" nevü kézirattól, mely 1400-ban már irva 
volt, s mely a párisi tudósok ,Instrumentum'-ában sub nro 
I X fordul elő, eltekintve másoktól, melyekről ugyané tudó-
sok akként Ítéltek, hogy koruk a 300 évet meghaladja, hogy 
tehát a 14-dik századból származnak ; — eltekintve a Co-
dex Indersdorfensistől, mely híres tekintélyek nézete szerint 
legkésőbben a 14-ik század kezdő éveiből, ha nein a 13-ikból 
származik, — eltekintve mind ezektől, van egy egész raja a 
kéziratoknak, melyek erkölcsileg lehetlenné teszik, hogy 
Tamás legyen az ,Imitatio, szerzője. így például a mölki> 
nagyhirü benczésapátság Ausztriában egymaga 20-nál több 
kéziratot őriz könyvtárában, melyek közül a legrégiebbek 
1435-, 1437- s 1440-ben í ra t tak; sőt egyike a másoló által 
Lénárd apátnak van ajánlva, ki 1425 — 33-ig igazgatta a há-
zat ; leghiresebb pedig valamennyi közül a Mellicensis /., 
mely 1671-ben Párisban is volt és az Instrumentumban 
mint ,Quintus£ említtetik, s mely 1421-ből származik. Jó, 
hogy az Instrumentum e kéziratot igen hitelesen leirja ; mert 
az azóta, hallomás szerint elveszett; ámbár nem hihetjük, 
hogy a thomisták boszujának esett volna áldozatul. Már az 
ut s mód is, melyen Mölk annyi Imitatio-féle kéziratnak 
birtokába jutott , mutatja, hogy ennek hazája nem Belgium, 

hanem Olaszország. Mert Joannes Cellensis, hittudor s mölkí 
prior, ki maga is belga származású volt, beszéli egy 1644-
beli kelt levélben, hogy az Imitatio subiacói benczések által 
hozatott Mölkbe, kiket Albert főherczeg 1418-ban hivott 
meg oda, hogy az apátságot reformálják. Említhetünk meg 
több kéziratot, melyen az évszám ki van téve, s melyek ré-
giebbek a szent-ágnesi, Tamásféle ,eredeti'-nél. Ilyen a Cod. 
Weingartensis, mely azt vallja magáról: „Finitus 1433; 
Wiblingensis : Explicit tractatus seriptus in Concilio Basi-
leensi anno 1430; Augustinus I. 1437-ből; több ,Leodien-
sÍ8f (Liège, Lütt ich városából Belgiumban,) melyek közül 
a legrégibb már 1417 előtt Íratott, a többiek pedig az év-
számot különösen kiteszik, s pedig 1429-, 1433-, 1436- s 
1438-at. Ez utóbbira valaki 1589-ben kempeni Tamás nevét 
ráirta. a Schyrensis-ben pedig egy középkori thomista a ,Jo-
anDÍs Gersen'szókat kitörülte, de oly felületesen, hogy azok 
még ma is látszanak s fóléjök „Thomae de Kemp is "-t irta rá. 

(Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 6. A k e g y e l e t f i l l é r e i . K. B. ! Re-

ménylem, hogy nem fogod szerénytelen dicsekedésnek, annál 
kevésbbé pedig értéktelen szólamnak tartani, ha mondom, 
hogy a legmélyebb megilletődéssel olvastam lapodban azon 
kegyeletteljes felhívást, melylyel szeretett magyar hazánk 
néhány nemeskeblü katholikus hölgyei, az erényekben oly 
gazdag szent atyánknak, I X . Piusnak, püspöki jubileuma 
alkalmából nyújtandó emlék megszerezhetése érdekében, 
adakozásra hivják fel Magyarország katholikus híveit. Nem 
tudom, nem is tudhatom, Kedves Barátom, mikep érzik mások 
magukat e felhivás óta, de annyit tudok, hogy minél köze-
lebb jutunk a nagy naphoz, pedig már csak két hónap 
választ el ezen nagyszerű kegyeletes ünnepélytől, annál bol-
dogabbnak érzem magamat. o o 

Ha ama nagy napra gondolok, melyhez hasonlót a vi-
lág még nem látott, a katholicismus solidaritása mellett el-
tűnnek előttem az egyháznak minden, különben pedig nem 
csekély szenvedései. Engedd meg, hogy legalább miniatűr 
alakban lefessem és elmondjam, mi minden vonul el szemem 
előtt a felől, ami most a katholicismus körén belől történik. 
Az első stádiumon, a kegyelet azon pillanatán ma már tul 
vagyunk, midőn a szeretet inspiratiója nem csak megszülte 
az egész katholikus világon a gondolatot, hogy e nagy napon 
a katholicismus solidaritása imposans módon nyilatkozzék, 
hanem ugyanazon szeretet, mely a gondolatot meg is termé-
kenyítette, a nemes gondolat, mely egyetlen egy ember agyá-
ban fogamzott meg, villanyszikraként bejárta a világot, 
meggyújtotta, lángra lobbantotta az egyház és annak feje 
iránt érző sziveket, s ma már a szeretet lángja az egész 
világon fellobog. Ez már, ugy érzem, a katholicismus ter-
mészetében rejlik ; csekély, szerény kezdetből, mindig nagy-
szerű eredményt képes felmutatni. S ha most, midőn a gon-
dolat ténynyé készül lenni, széttekintek, lelkem valóban meg-
ujul attól, a mit látok. Mindenek előtt is látom az egész 
világon ama szeretetteljes tanácskozásokat, melyeket a ke-
gyelet nagy napjának bizottságai a leggyöngédebb figyelem 
közt buzgólkodva tartanak ; hallom őket, midőn vetekedve 
vállalkoznak a legtíemesebb ügy érdekében fáradozni ; látom 
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az arczokon a boldog megelégedés kifejezését ülni, midőn 
a teendők érdekében a szerep mindenki részére kiosztatott ; 
látom végül a lelkesedést, melylyel a tanácskozás végezté-
vel mindenki eltávozik, hogy feladatának minél hivebben 
megfeleljen, hogy a jövő ülésben örvendetes tudósítással 
lepjék meg egymást. Nem kevésbbé lélekemelő továbbá 
szemlélni azt, ami a bizottságon kivül történik. I t t látható, 
mily serénységgel és sz. áhítattal foglalkozik egyik, hogy a 
tervezett emlék valamely részecskéjét minél finomabban 
elkészítse, mire nappalát és éjjelét áldozza, mig a másik a 
szeretet szavaival buzdítja a művészt, hogy minél fénye-
sebben állitsa ki a szeretet emlékét; itt közbenjár egyik a 
szerkesztőségeknél, hogy a szeretet adományokat elfogadják, 
amott a meggyőződés hangján törekszik a másik eloszlatni, 
az ellenvetéseket, melyek a gyűjtés ellen felhozatnak ; itt 
belép az egyik a gazdag palotájába, hogy annak forintjait , 
a másik a szegény kunyhójában, hogy ennek filléreiért ese-
dezze a közös atya részére, mig a harmadik a templom 
aj tajában ül, hogy a szeretet kötelmét teljesítse, mindenhol 
azonban ugyanazon nyáj asság, ugyanazon köszönet viszo-
noztatik. Vegyük össze mind eme sok apróságot, melyekhez 
még ugyanannyit lehetne sorolni, mint a találékony szere-
tet leleményességét ; vegyük hozzá, hogy ez nem egy he-
lyen, hanem az egész világon ugy történik ; végül, hogy 
mindennek forrása a szeretet, az egyház fejéhez való ragasz-
kodás, és akkor talán meg lesz érthető, miért mondhattam, 
hogy minél közelebb jutunk a nagy naphoz, annál boldo-
gabbnak érzem magamat. Boldog vagyok, mert alkalmam 
van örvendeni a keresztény szeretet nyilatkozatán, mert lá-
tom, hogy az egyházban ma épen ugy, mint az apostolok 
idejében, egy sziv és egy lélek van. 

Megbocsáss, hogy ily hoszszan foglalkoztam subjectiv 
szemlélődésemmel, de nem tehettem, hogy legalább napjá-
ban le ne irjam azt, ami néhány hét óta folyton szemem előtt 
lebeg és talán-talán a miben számos rokonérzelmü hivővel 
találkozom. Azonban, midőn bátorságot vettem magamnak, 
hogy helyet kérjek a már emiitettek elmondására, a vég-
czélt sem volt szabad szemem elől eltéveszteni ; ugy hittem 
ugyanis, hogy, ha benső örömöt érzek, látva mily méh szor-
galommal működnek a világ katholikusai egy közös czélra, 
hogy nekem is kötelességem, tehetségemhez képest, valamit 
e czélra tenni, mit ezennel a legnagyobb örömmel meg 
is teszek. 

A magyarországi devotus foemineus sexus kezébe vette 
a kegyelet és szeretet zászlaját, most rajtunk katholikuso-
kon a sor, hogy a czél, mely miatt a zászló lobog, fényesen 
eléressék, raj tunk katholikusokon a sor, hogy bebizonyít-
suk, miszerint a felhivó nemes hölgyekkel mi is egyaránt 
gondolkozunk, egyaránt érezünk. Látva a fenkölt vallási 
gondolkozást, mely a külföldet ez ügyben vezérli, látva a 
szeretetteljes vetélkedést, mely ez ügy körül kifejlődött, 
látva a mozgalmat, melyet e kérdés felköltött, lelkesüljünk 
mi is hazánk elsőrangú hölgyeivel együt t ; ne engedjük, 
hogy a szellem, mely a földkerekségén élő katholikusokat 
megragadta, mellettünk elvonuljon, mintha az nem azon 
katholicismus szelleme lenne, melyhez mi is tartozunk ; ne 
engedjük, hogy valaha azt mondhassák felőlünk: volt idő, 
midőn a magyarországi katholikusok a'katholicismus szel-

lemét meg nem értették, midőn belőlük az egyház feje iránti 
kegyelet — kihalt. Nem, ennek történni nem szabad ; mi 
tápláljuk azon reményt, hogy a Magyarország katholikusai-
hoz intézett felhivás fényes eredményt fog felmutatni, hogy 
a kitűzött czélhoz mindenki hozzá fog járulni, egyik forint-
jával, másik filléreivel. S itt főleg kartársaimhoz, alelkész-
kedő papsághoz szeretnék szólni, kérve őket, hogy ez ügyet 
híveiknek minél hathatósban ajánlani szíveskedjenek. Hasz-
nálják fel a még hátralevő időt, lelkesítsék híveiket, értessék 
meg velük, mily nemes cselekedet a kegyelet e művében részt 
venni, és akkor a legfényesebb eredmény el nem maradhat. 
Faxi t Deus ! $ 

Szepesmeyye. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l p á p a 
ő s z e n t s é g é n e k p ü s p ö k i j u b i l e u m a ü g y é b e n . 
Venerabiles Fratres, et Filii in Christo Dilectissimi ! Nostis 
V. V. F. F . et Filii in Christo Dilectissimi Vicarium in ter-
ris Jesu Christi, universi gregis Pastorem ac Patrem, San-
ctissimum Dominum nostrum Pium I X . Pontificem Maxi-
mum, qui arcano Divinae Providentiae consilio anno 1827 
Roma« in Eudoxiana Basilica, ubi pie religioseque Divi 
Petri , Principis Apostolorum Vincula asservantur, sacris 
Infulis insignitus fuit, Deo favente, annum Episcopatus sui 
iubilaeum die 3-a Junii anni huius completurum esse. Om-
nes non dégénérés Ecclesiae filii insolitis exultabunt haedie 
gaudiis, ubicunque vivitur gentium, ubicunque locorum, 
gratias acturi Pa t r i misericordiarum, et Deo totius conso-
lationis, pro magno hoc et singulari munere, ne dicam pro-
digio, quo supremi nostri Pastoris longaevam vitam, am-
plissimis gratiae donis cumulatam, omnium virtutum et maxi-
morum circa Ecclesiam Dei meritorum suffragiis abundan-
tissimam, mirandum in modum illustrât. Legiinus in publi-
cis pagellis catholicos ubique locorum, sacerdotes et laicos, 
omnium ordinum viros atque mulieres, super eventu hoc ra-
ritate miro, laetos, quasi signo dato, illa partim iam inivisse, 
partim inire consilia, ut suum gaudium, suam pietatem, 
suam adhaesionem erga tam charum sanctuinque religionis 
Caput, quo uno tota simul coalescit Ecclesia, dum Episco-
patus Sui iubilaeum egerit, variis iisque magnificis donis, va-
riis filialis charitatis fructibus etiain comprobarent. Cum nos 
quoque his gaudii filialis amoris, pietatis ac fidelitatis sensi-
bus animemur, oportet nos etiam partem capere in cotn-
muni hoc totius orbis christiani gaudio et contestatione 
filialis pietatis et charitatis, largiendo simul e proprio quod 
possumus, et fidelium nostrorum piam liberalitatem scopo 
hoc provocando. Sanctissimus enim Dominus Noster ditio-
nibus suis, unde antea necessitatibus Ecclesiae universalis, 
ut oportet provÍ8um fuit, nefando scelere privatus et spolia-
tus, ob earn, quae humeris eius imposita est, omnium Eccle-
siarutn sollicitudinem, multis ac magnis premitur indigen-
tiis, quibus respondere nequit, nisi charitativis filiorumsuo-
rum subsidiis adiuvetur. Huiusmodi subsidia, prout ubique 
locorum, ita hac quoque in Dioecesi quolibet anno confe-
runtur ac confiantur, pro quibus in maiori summa cogendis, 
imminens optatissimum universis catholicis Festum oppor-
tunam praebet occasionem. 

Suo tempore disponam, qua die, quave solemnitato 
devotionis, pro magno hoc beneficio in totam Ecclesiam ca-
tholicam redundante, Deo Optimo Maximo agendae erunt 



2 2 3 

gratiae, tara in inea Ecclesia Cathedral! quam in omnibus 
parochialibus et Religiosorum Ecclesiis. Nunc illud dumta-
xat a Vobis Fratres ac Filii in Christo Dilectissimi ! peto, ut 
memores illustrium illorum prorsusque regalium beneficio-
nim, quae, teste história, Summi Pontifices in Patr iam 
nostram munificentissiraa manu profuderunt, memores peri-
culosissimorum, quae vivimus, religioni temporum, insidia-
rum, minarum, fraudum, terrorum, rapinarum, contumelia-
rum, iniuriarum, sacrilegiorum, opprobriorum omnis gene-
ris, quae Romae inde a decennio et ultra geruntur, quaeve 
eo tendunt, ut evertant Sedem illam, quae e3t Ecclesiarum 
omnium Mater et infallibilis in rebus fidei et morum ma-
gistra, ex occasione imminentis episcopalis iubilaei amplioi'i 
ac secus liberalitate obulis nostris eiusdem s. Sedis Aposto-
licae indigentias sublçvemus, hocque etiam modo filialem 
nostram pietatem, profundissimam venerationem, grati tudi-
nem ac illibatam fidem erga Sanctissimum Dominum No-
strum contestemur simul vero causam iustissiinam, causam 
ipsius Dei et Ecclesiae, ac ideo sanctum praestantissimum-
que finem promoveainus. 

Non moremini itaque Fratre3 et Filii in Christo Di-
lectissimi ! ipsi conferre, et intra ambitum parochiarum Ve-
atrarum conflare subsidia, sive sic dictos obulos s. Petri mo-
dalitate, quam maxime accomodam censueritis. Collatum 
collectumque aes quamcunque exiguum penes consignati-
onem nominum offerentium usque 25-am mensis Április 
anni currentis ad Officium meum Dioecesanum singulus 
Vestrum transponere contendat. 

Si Deo favente status valetudinis meae, et alia adiun-
cta permiserint, intendő ipse tempore illo, quo iubilaei epi-
scopalis Beatissimi Patr is Festum in Alma Urbe agetur, 
Apostolorum sacra limina visitare, piissima sensa, votaque 
mea et Yestra ad Sanctissimum Dominum nostrum perferre, 
collata et collecta piissima oblata Eidem praesentare, atque 
pro me, Vobis omnibus, et fideli charissimae Dioecesis meae 
populo omnis boni auspicem, Apostolicam quippe benedi-
ctionem implorare. 

Non cessemus ferventes quotidie ad Deum totius con-
solationis fundere preces, ut Sanctissimum Dominum No-
strum, qui admirabili sapientia Ecclesiam Dei gubernat, 
quive quo vehementior debachatur amentium furor et im-
moderatior temporum procella, eo firmiori ipse magnanimi-
tate consistit, super illam assidens Petram, quam unam con-
tra impetus omnes terrenorum hostium et infernorum fixit 
et confirmavit Omnipotens Dextera, ad Sui Nominis gló-
riám ultro provehendam quam diutissime adhuc vivere 
iubeat et concédât, ut causae suae iustissimae, Sanctae Se-
dis de hostibus tr iumphum ipse adhuc in terris videre, et 
Christi fideles, per omnia regna terrae dispersos, in alma et 
tranquilla libertate, quam diutissime adhuc regere possit. 

Datum Scepusii festo S. Thomae de Aquino 7-a 
Martii 1877. Georgius, m. p. Episcopus. 

Oroszország. A , m e g t é r é s e k'jellemzésére egyik 
Poroszlengyelországban megjelenő kath. lap, a ,Kuryer 
Poznánski' a következő borzasztó részleteket hozza oly hi-
teles egyén tollából, mely a .megtérített ' podlachiai falvak-
ban megfordulván, adatait a hely szinén gyűjtötte. A ,Kur.' 
tudósitója beszéli, hogy a ,megtéréseket,' eszközlő orosz go-

lyóknak nyomai még ma is láthatók az illető falvakban. 
Eme borzasztó jeleneteknek egyik szemtanujától hallotta, 
miszerint a kozákok ezredenkint neki indíttattak az össze-
gyűj töt t népnek, hogy irgalmatlanul gázolják le a ,meg-
térni' vonakodókat, mi aztán a szónak teljes értelmében 
meg is történt, s a ki még a lovak alól kimenekülni tudott, 
az leszuratott. Más helységben a legöregebbek meztelenül 
lehuzattak a hóra, s ottan félig agyonbotoztattak, a kinzók 
pedig belefáradván, nem volt szabad a szegény áldozatok 
segitségére sietni. A katholikus falvak mind megszállvák 
katonasággal, melynek számára az élelmi szereket meszün-
nen kell szállítani, minthogy a vidék tökéletesen ki van 
fosztva mindenből. 

Egyéb ,téritgetési' eszközök a következők : minden 
újszülött gyermekért, melyet a szülők nem visznek a sza-
kadár pópához keresztelés végett, első izben 5 rubelnyi 
büntetést fizetnek, mely büntetés az esetek ismétlésével fo-
kozódik. De a hi thű katholikusok ezért sem mennek. Hogy 
a házasságok kötésénél a pópát el lehessen kerülni, két 
tanú előtt kötetnek azok, kiknek egyike feszületet tar t ke-
zében. A plebániajavadalmak legnagyobb részét Galicziá-
ból importált pópák bitorolják, kik a rendes jövedelmen 
kivül évenkint 1200 rubelt kapnak állami pótlékul, még a 
hithű papok, amennyiben még nincsenek bezárva, vagy Si-
beriába küldve, kézimunkával kénytelenek életöket tengetni. 
Nevezetes, hogy a bitor pópák egész szolgaszemélyzetöket 
Oroszország belsejéből hozatniok kénytelenek ; mert a ka-
tholikus nép a legkisebb szolgálatot sem teszi nekik. Sca-
pulárét hordani, ,Dicsértessék a J . Krisztus'-sal üdvözölni 
egymást vagy a sz. olvasót elmondani oly dolgok, melyek 
miatt az ember Siberiába kerül, e mellett számtalan kém 
jár ja be a falukat, mig a dologtalan pópák dus jövedelmei-
ket a korcsmákban elharácsolják. Ez a keleti keresztények-
nek nagy patrónusa, a ,szent' és ,orthodox' Oroszország ! . . . 

IRODALOM. 
— Nt. Burger Ignácz sz.-fehérmegyei áldozár, Páz-

mány Péter egyházi beszédeinek szorgalmas átdolgozója és 
kiadója a második évfolyamnak első kötetét küldte be hoz-
zánk, mely urjöveti I. vasárnaptól húsvét utáni V. vasár-
napig berekesztőleg terjed s összesen husz beszédet foglal 
magában. (Ára ?) Ugyan e munkának I. évfolyama, melyet 
lapunk a maga idején részletenkint jelzett, 5 o. é. ftért még 
folyvást megszerezhető szerzőnél, Duna-Bogdányban ; ára 
5. ft. o. é. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

-}- Az ,Irodalmi Értesítő' 12-ik számának homlokán 
Maszlaghy F . s Séda E . urak jelentik, hogy e folyóirat 
szerkesztésétől visszalépnek. A kiadó pedig a folyóiratot 
folytatni fogja. A 12. sz. tar ta lma: Histoire de la persecu-
tion religieuse dans le J u r a bernois. — Arneth, M. Antoi-
nette. — Hettinger-Trias, Strausz Dávid. — Carlyle, A 
franczia forr., (ford. Baráth, kiadja az akadémia.) — Todd-
Dapsy, A parlam. rendszer Angliában. — Laveleye, Protest. 
& Kathol. — Martin, I r r thum u. Wahrh . in d. grossen Frä -
sen der Gegenwart. —• Über d. christl. Mut t e rve re ine . . . . o o 
— Leben d. ehrw. Muard. — Kürthy, Karr ikaturák. — 
írod. hirek. Könyvészet. 

Q ,Irodalmi Szemle' I I . évf. 4. sz. Tar ta lma: A Szent-
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Istv.-Társulat nagygyűlése. — Haulleville, De l'avenir des 
peuples catholiques. — Hurter . Theologiae Dogmaticae 
Compendium. — Gubicza, A kereszténység szelleme, (Cha-
teaubriand.) Talaber-Zollner jelzése. Könyvészet. Vegyesek. 

Q Isten Igéje szentbeszédekben, IL évf. 4 fűz. Húsvét 
ut. I—V vasárn. Urunk mennybenetelének ünnepére. — Is-
ten igéje az iskolában. 

$ Buzárovits G. ur könyv- s műkereskedő Eszter-
gomban „Első áldozási emlékképecskéku-et küldött be hoz-
zánk, ötféle (vörös, barna, kék, sárga és viola) szinben nyomva, 
czimképpel s hátlapján alkalmi imával. A képecskék igen 
csinos kiállitásuak s ezenkívül igen olcsók, amennyiben egy 
100 darabot tartalmazó köteg csak 1 ftba kerül. Azt hisz-
szük, hogy mint igen kedves emlék s alkalmi ajándék e ké-
pecskék a ft. lelkipásztorok s katecheták teljes figyel-
mét érdemlik. 

= Az ,Egri Egyhm. Közi.' jelentése szerint Szolcsá-
nyi Gyula, könyvárusnál Egerben megjelent : A hold. szűz 
Mária hava. Imakönyv a májusi ajtatoskodók számára, 
szerkeszté s forditá Minds zent y Gedeon. I I . kiadás. Ára 
fűzve 48 kr., fél bőrben, arany metsz, tokban 70 kr. egész 
bőrkötésben 1 ft. 

A > Uj Magyar Sion(. 3. füz. Tart. : Görres József élete, 
Várnaytól. — Jézus társasága magyar tartomány főnökei. — 
A hidaskürthi plébánia történeti adatai, Hühner Jánostól. 
— Képek ázsiai Oroszországból, Romkövy Bálinttól. — K e -
let és a próféta, Maszlaghy Ferencztől. — Irodalom és mű-
vészet. — Vegyesek. 

VEGYESEK. 
= Már mult évi októberhó 7-én emiitettük, hogy ci 

mig a. ftdő Császka György, szepesi püspök ur Szepes-Olaszi-
ban apáczák vezetésére bizott leány-tanintézetet alapított. 
(L. ,Hel.' 1876, I I , 29 sz. 230. 1.) A szükséges helyiségek-
nek (háznak, kertnek sat.) megszerzése több mint 26,000 
ftba került, mihez még az is járul, hogy ő Méltósága az 
ezen tanintézetben alkalmazott tanítónők közöl ötnek ellá-
tását és fizetését is magára vállalta. Épen nem lepett meg 
tehát, midőn legújabban azt hallottuk, hogy a nevelés-okta-
tásügy érdekében hozott e fényes áldozatokért a vallás- s 
közoktatásügyi m. kir. minister ur ő excja, a fónkelt szelle-
mű főpapnak köszönetét fejezte ki. 

— Az innsbrucki hittani kar s tanintézet ő szentségé-
nek közelgő jubileuma alkalmából hódoló s üdvözlő ^kül-
döttséget indított Kómába, melynek szónoka Ilaudek Ágos-
ton, pannonhalmi szmtbenedeki növendékpap s I I I . éves hit-
tanhallgató volt. A küldöttség nagycsütörtökön bocsátta-
tott ő szentsége elé, mely alkalommal szónoka sikerült s a 
szentatya részéről látható tetszéssel fogadott beszédben tol-
mácsolá a collegium összes tagjainak hódoló érzületét. A 
szentatya ugyané nyelven válaszolt, s a küldöttség tagjait 
egyenkint nagy bronzéremmel ajándékozta meg. Lapunknak 
nem sokára alkalma lesz, Ilaudek úrtól igen sikerült dolgo-
zatot közölhetni. 

— A franczia törvényhozó testületnek radicalisai szün-
telenül folytatják ellenségeskedésöket az egyház ellen. Leg-
újabban ismét két ilytermészetü inditványnyal léptek fel, 
melyek egyike a papnövendékek katonamentessége ellen irá-
nyul ; másika pedig azt kívánja, hogy az állami segély mind-
azon papneveldéktől vonassék meg, melvek szerzetesek veze-
tése alatt állanak. Ilyen van Francziaországban 15, melyek 
közül 7 jezsuiták vezetése alatt áll. A kormány még nem 
nyilatkozott. — A franczia érsekek s püspökök közös tilta-
kozást nyújtottak be a tvhozótestület ezen határozat ellen.— 
Ugyancsak a franczia törvényhozó testületnek s a senatusnak 

katholikus érzelmű tagjai, előleges megbeszélés folytán kül-
döttséget menesztettek Decazes herczeg külügyministerhez, 
hogy azt a szentszéknek, a legújabb nllocutióban is feltünte-
tett komoly helyzetére figyelmeztesse. A herczeg azt vála-
szolta, miszerint ő a helyzet iránt tökéletesen tájékoztatva lé-
vén, a szentszéknek függetlensége mindig kiváló gondjainak 
tárgyát képezi. — Mult vasárnapon Victor Hugo s Louis 
Blanc, mindkettő communista, de azért, amugy privatim 
mindkettő milliomos is, egyik párisi színházban felolvasást 
tartottak a lyoni Ínséges munkások javára. Blanc nevezetesen 
az angolhoni pauperismus keletkezéséről értekezett, s többi 
közt eléggé becsületes őszinteséggel bevallotta, miszerint 
az, mit pauperismusnak nevezünk, csak azóta létezik An-
gliában, mióta a katholicismus elnyomatván, a ,reformatio' 
a katholikus egyháznak vagyonát s kegyeletes alapitványait 
közprédára dobta oda azon gyanús elemeknek, melyek e 
,vallási' mozgalomnak főintézői s támaszai voltak. 

— A Rothschild-ház bécsi ágának feje különféle mű-
veleteiből évenkint 60 millió forintnyi jövedelmet huz, s 
emellett évenkint 3000 ftot ad a szegényeknek „valláskü-
lönbség nélkül." Többet adnia állítólag a „családi törvény" 
t i l t ja ; ez a 3000 forint pedig aránylag épen annyi, mintha 
valaki, kinek 2000 forint évi jövedelme van, esztendőnkint 
tiz krajezárt adna a szegényeknek, „valláskülönbség nélkül." 

— A párisi fenyitő tszék m. hó 21-én Ítéletet mondott 
egy perben, melyet a bold. Montalembert grófnak családja 
egy svajezi könyvkereskedő ellen inditott, kinél Jaczint 
expater, eléggé jellemző indiscretióval, a boldogult grófnak 
egy régebbi dolgozatát adta ki, melyet az maga, mint ké-
születlenségének egyik bizonyítékát, elvetette s cs:ik amugy 
curiosutn gyanánt az expaternek odakölcsönzött volt, midőn 
az még a kath. egyházhoz tartozott. E dolgozat, mostani 
kiadása nem csak sérelem Montalembert emléke ellen, ha-
nem egyenes félrevezetése a közönségnek, s pedig a boldo-
gult igazhitüségének rovására, mely szempontból az expa-
ternek jellemtelen eljárása valóságos rágalommá fajul, me-
lyet megholt, tehát védtelen személyiség ellen követett 
el. De épen ez okozta, hogy a liberális sajtó nagy örömmel 
fogadta e munka eddig megjelent iveit, mert a nagy szelle-
mek sárba rántása e táborban mindig „roppant benyomást" 
tesz. A tvszék különben akként döntött, hogy Loyson expa-
ternek eljárása illetéktelen s törvényellenes, a józan közvé-
lemény pedig ugy tartja, hogy becstelen. 

— Az uralkodó zsidóság s társai megint valami na-
gyobbszerü gazságra készülhetnek, mert hasonlólag, mint 
az Ubryk-historiák szép napjaiban feltűnően lázas buzga-
lommal azon vannak, hogy a közfigyelmet papok s apáczák 
által állítólag elkövetett rémséges tettek elmesélése által 
lekössék. Ide tartozik az rendszeres hazudozás is, mely a 
szentszékre vonatkozólag ujabban ismét megindittatott. így 
a bécsi ,N. Fr. Presse' ezelőtt pár héttel azt a hirt hozta, 
hogy ő Felsége sajátkezű levelet intézett volna a pápához, 
melyben többi közt az mondatik, miszerint az úgynevezett 
,garantiatörvények' képezik az olasz királyságnak birtok-
czimét Rómára nézve. E mondat már ex notis internis 
mutatta, miszerint itt csak koholmánynyal lehet dolgunk, 
azért nem is emiitettük, mig nem most azt olvassuk, hogy 
az államügyész ezen hazugság miatt keresetet inditott a 
nevezett zsidólap ellen. I t t felsülvén, most a liberális sajtó 
azzal áll elő, hogy voltaképen Mac-Mahon tábornagy irt 
ilyen levelet ő szetségéhez ; de ezen koholmány is lett már 
hivatalosan megezáfolva, valamint ama másik is, mely sze-
rint a franczia nagykövet Sitneoni bibornok-államtitkár 
előtt a legujabbi allocutio miatt felszólalt s kormányának 
,aggályait' fejezte volna ki. Mindebből csak az derül ki, 
hogy a liberalismus nem jól érzi magát az allocutio óta. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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I , i szám alatt, hova a neta-
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zendők. 

H A R M I X ( Z I I A T O I H K É V F O L Y A M . 

Pesten, április 11. 29. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Monsignor Nardi Ferenez emlékezete. — A Sz.-István-Társulat közgyűlése. Alelnöki előadás. — Az ,Imi-
tatío Christi ' szerzője. — Egyházi tudósítások : Pest. A katholikus reactio. Pest. A fővárosi kegyuraság. Vidéki levél. 

A Bécsben összejövendő kath. congressus. Francziaország. Egy kis ,katholikus' statistika. — Irodalom. — Vegyesek. 

Monsignor Nardi Ferenez emlékezete. 
(Vége.) 

V é g ü l Nardi nem e légedet t m e g az igazság 
theoriáinak megírásáva l és tanitásával , ö a jó ü g y e t 
a social is téren, k ivál t az egyházi társulatok által 
is igyekezet t érvényes i teni és prax i sba á l ta l tenni. 

Századunk a szabad társulás j o g á v a l dicsek-
szik, me lye t azonban az egyháztó l a szerzeteseknél 
egyenesen m e g t a g a d ; máshol is csak megszorí tá-
sokkal enged meg, és m i g a t i tkos társu la tok: „ec-
clesia mal ignant ium" az á l lam el len épen u g y mint 
az egyház megrontására conspirálhatnak : addig az 
egyház a társadalmat m e g m e n t ő egy le te i t csak a 
laicusok által érvényes í thet i . 

Mintegy ! a h o g y lehet, u g y t iszteljed ; minden 
gyakor lat i férfiú belátta, h o g y a val lás i társulatok 
alakitása e lengedhetet len és e szempontból Nardi 
is i gyekeze t t azokat a l ehetőség szerint életre hozni ; 
annál inkább, mert a piemontiak invas iójátó l csu-
pán ez a kis sz iget maradt m e g Rómában az úgy-
nevezett „reactio", értsd kath. hi té let számára. 

Tiszte let te l l égyen mondva, Róma kathol ikus 
aristokratiája, tudósai , u g y mint iparosai, a l egma-
gasabb rangú uraktól kezdve a szegény szo lgá ló ig 
i l y kathol ikus egy le tek alakitására álltak össze. A 
létező congregákhoz uj circolók és societák lé tesültek ; 
és ez vo l t a védbás tya , hol a kath. elem a jogb i tor -
lás e l lenében menekülés t talált , i tt egyes i ték ere-
jüket , i tt i smerték fel e g y m á s t jobban, innét szer-
vezték uj fe l lépésüket a naponkint terjedő demora-
l isat io meggáto lására , az ingadozók bátorítására, a 
durva erőszaknak valódi morál is eszközökkel v a l ó 
v i sszaverésére; ezen eszközök nem voltak olyanok, 
mint a forradalom ismert erkölcsi eszközei, „i mezzi 
morali", ezen eszközök igazolták i smét egyszer ama 
téte l t : quae vincit mtmdum haec est fides nostra. 

E circolók nevezetesebbjei : „A vasárnap meg-
ülését előmozdító", „A káromkodást kiirtóu, „A rosz 
sajtó meggátlását czélzó" egyletek, u g y a kath. mun-
kásoka kath. cselédek egyletei , az ifjúság, kath. iskola, 
az Immaculata, circolo S. Pietro, a Pius- sat. társula-
t o k ; mindezen egy le tek központja és vezérkara „ A 
societä primaria romana per gVinteressi cattolici", me ly-
nek e lnöke Campagnano herczeg a Chigi családból , 

és a melynek éltető közlönye a „ Voce délia Verità". / 
A m j ó ! mindezen elősorolt társulatok Nardi-

ban valódi mega lap i tó tagjainak e g y i k é t t i szte l ték, 
és ha a szentatya, a dicső Pius , ez egyle tek lelke, ki 
azt áldásával , bátor i tó szavával le lkesit i ; u g y Nardi 
volt , k ivá l t a „ Voce délia Verità" által, a pápa inten-
tióinak szóvivője és hordnoka. 

De ő nem e légedet t m e g Rómával , szeme tevé-
kenysége az olasz f é l sz ige tre is elhatott , t evé ped ig 
ezt k ivá l t az olasz kath. congressusok behozatala ál tal ; 
e lnöke e congressusnak Salviat i herczeg, i gazga tó 
tagjai mind le lkes kathol ikus férfiak. — B á r ná lunk 
is vo lna több i lyen ! — Mindazonáltal nem tudom, 
ha tévedek-e, ha azt mondom, h o g y azon congressu-
sok behozatalában Nardinak orosz lány része vo l t . 
0 ugyani s majd minden évben kirándult Némethon , 
Irhon, Be lg ium, Francziaország sat. kathol ikus 
nagygyűlése ire , és azokban, m i n t a mi le lkes Ku-
binszky püspökünk a magyar kathol ikus egyházat , 
hasonló lag képv i se l te ő az olasz kathol ikusokat ; a 
n a g y g y ű l é s e k e n többször beszé l t , és pedig m i n d i g 
n a g y hatással , f e lv i lágos i tássa l szolgál t , s a római 
szentszékkel való érintkezésben, é lő szóval s e g y é b 
összeköttetései á l tal is egy élő kapcsot képezett nem 
u g y a n hivata los t i sz téné l fogva ; de n a g y tudománya , 
törhet len hűsége , ki nem fáradó buzga lma által. 

Ezen üdvös in tézménynek Olaszhonban va ló 
átplántálásaért tehát nem csuda, ha egész lé lekkel 
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buzgott , és va lóban az első, Yelenczében tartott 
gyű lésnek szervezésében, u g y a tavaly Bo lognában 
az utczai söpredék által — (melyben kiki a Nico-
tera-kormány mephistó i lábát i smerte fel) — szét-
robbantott , második g y ű l é s b e n is t evékeny részt 
vett . Távol attól, h o g y a kormány erőszakos eljá-
rása öt és a többi lelkes kathol ikusokat e lbágyasz-
totta volna, a széjjel szórt tűzhely zsarátnoka min-
denütt uj elemeket g y ú j t o t t fel, és ha valaha, épen 
ezen igazságta lanság után [biztosabb a congressus 
jövője. Bár ezt lehetne mondani nálunk is a Tisza 
által le t i l tot t kath. kas inókról ! 

Itt kathol ikus kasinóink alapján és Nardi em-
lékezetének kapcsában néhány szót ejtek amaz élénk 
érdeklődésről , me lye t Nardi irányunkban és egy-
házi ügye ink iránt tanúsí tot t . 

E sorok irója a 68-ban Bambergben tartott ka-
thol ikus német congressus után szerencsés vo l t msgr. 
Nardiva l egy coupéban utazhatni ; csudálnom kel-
lett , menny ire részletekig ismerte egyházi ügyein-
ket, és k ivál t érdeklődve kérdezősködött az akkor 
tájt fe lkapott „kath. autonómiáról", me lye t én ak-
kor a kormányforma vál tozása által igyekeztem 
igazolni és a kath. v i lág iak érdeklődése által ja-
val lani ; azóta persze rriás m e g g y ő z ő d é s n e k adtam 
helyt , tudván, h o g y a kathol ikus v i lágiak egyházuk 
iránti hü érdeklődésük — (mert mit érne a hűtelen 
és protestáns értelemben becsempészet t érdeklő-
d é s ? ) nem az autonomikus ,jogok'-ból, hanem e g y u j 
fe le levenedő hi té le tből származhatik csak, mint a 
h o g y t. i. az okból származik az okozat és nem viszont ; 
u g y másrészt azt vé lem — lehet, h o g y csalatko-
zom, — h o g y az autonomia b izonyos tekintetben 
elüljárÖja lenne „az amerikai ál lapotoknak" és az 
ál lamnak az egyházról való elválasztásának némi 
igazolására. Oh ped ig a magyar nemzetnek nincs 
érdekében az ál lamot, szent I s tván apostoli orszá-
gát az egyháztól , a fentartó egyháztó l ! e lszakadva 
látnia. Inkább tűrjük m é g a felelős és e l lenjegyző 
niinisterek kormányzását , 1 ) mintsem távolró l is hoz-
zájáruljunk az ál lam és egyház divort iumához ; 
ál l í tsanak fel ott túlnan akármely e lméletet és 
gyakor la to t ; Magyarország ennek daczára manap 
is kathol ikus ország; k irá lya apostol i e lőjogokkal 
bír, j ö v ő j e csak egyedü l a kathol ic i smusban sarkal! 
Igen, Magyarország csak mint kathol ikus ál lam áll-
hat f e l ! E nézetek fo ly tán ma nem tudnám oly hév-
vel ajánlani az autonomiát ; hanem inkább óhajtom 
helyébe, amit Nardi is o ly n a g y o n ajánlott : a ma-

1) hát ez ,minus malum'? . . . Szerk. 

gyar kath. congressusokat, mint az ép 68-ban tartatott 
vo lna kisérletképen Győrött . Mielőtt azonban ez 
létesülne, mindenek előtt a kath. társulatokat, jótékony 
egyleteket, kath. közép- és főiskolát, sajtót, casinókat, szó-
val a hitélet ezen hathatós emel tyű i t kellene u g y len-
dületbe hozni, mint azt Franczia-, Német- , Belga- és 
Olaszhonban láttuk. Ha tévedek, l egyenek e lnézéssel ! 

E kitérés után térjünk a bo ldogu l t főpap sir-
emlékéhez. í m e e tökélet len ecsetelés után is ész-
revehető, mi ly n a g y hatáskörű vo l t a bo ldogu l t 
magas hivatala, a kath. sajtó, a kath. tudomány, iskola 
és szépirodalom, u g y v é g ü l a kath. hitélet mezején; t. 
o lvasóm tán némi fogalmát fogja birni e sorok után 
amaz űrnek, me lye t az e lköl tözött m a g a után be-
tö l tet lenül hagyott . 

N e m csuda tehát, ha ennek láttán Róma ka-
thol ikusai könyező szemmel vették körül ama kata-
falkot, melynek sötét árnyéka méri meg legtöbb-
nyire az e lhunytnak nagyságát . Ez érzelem annál 
fájóbb v o l t ; mert a harcz m é g egyre foly , sőt az 
e l lentábor m é g m i n d i g merészen hordja fel fejét . 

E g y az, mi e s irnál vigasztal , miszerint Isten 
el nem hagyja népét , az emberek e lmúlnak, az esz-
mék fenmaradnak, a hit bajnokai e lnyugosznak ; de 
a hit igazságai uj küzdőket nyernek; a küzdő egy-
ház megfogy , h o g y a diadalmas egyház szaporodjék ! 

Igen, a bo ldogu l t főpap jutalma is fenmarad, 
és ha nem érte el ama mél tóságot , melyhez uj hi-
vatala, a pápa által l egkegyesebben adományozot t 
„püspökök és szerzetesek congregat iójának" secre-
tariussága ajtót ny i to t t ; b izony nyal megnyerte azt, 
amelyet tő le senki el nem vehet, t. i. az igazság 
koronáját. 

Zálogául szolgál ennek a végső szentségek 
buzgó fe lvéte le , s a pápának v é g s ő áldása „in arti-
culo mortis", azon IX. Piusnak imája, ki öt any-
nyira szerette és kit ő annyira szeretett ! Kinek sze-
retet zá logul végrende le tében egy ke lyhet nyúj to t t 
át eme megindí tó szavak k í sére tében: „ . . . Veda — 
Sua Santi tà — in esso l 'u l t imo devoto omaggio dell' O o 
ult imo dei suoi servi, ma ehe le amô eerto non menodi 
tutti. Isten nyugoszsza öt ! Bogyai B. Gy. 

A Sz.-István-Társulat XXIY. közgyűlése. 
T a r k á n y i B é l a , 

apátkanonok alelnöki előadása. 

(Folytatás.) 

A mi azonban Cantù Caesart a történetírásra kiváló 
hivatottsága mellett, — melyet minden történetírótól meg-
kívánhatunk, ki e megtisztelő névre igényt tart, —előttünk 
kétszeresen kedvessé te-zi, az : hogy ő a miénk, nem ugyan 
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nemzetiségénél, hanem vallásánál fogva. S miért ne volna 
szabad ez örömünknek kifejezést adnunk? Hiszen látjuk, 
hogy vallási ellenfeleink legnagyobb része minden alkalmat 
megragad, hogy korifeusainak emlékét ünnepélyekkel ülje 
m e g . . . miért ne volna szabad a katliolikus szívnek élén-
kebben lüktetni, midőn egy-egy nagy embert a magáé-
nak mondhat. 

Cantù C aesart ugyan a szűkkeblűség sem vádolhatja 
arról, hogy a szabadságon költői lelkének egész hevével 
nem csüggö t t . . . de e mellett ő nem csak névszerént, hanem ö O 7 

teljes meggyőződéssel katholikus. Mint ilyen határozottan 
elitéli ama kártékony irányt, mely főleg a mult században 
lábra kapván, fájdalom ! oly sok követőre t a l á l t . . . azon ve-
szélyes irányt, melynek befolyása alatt a tudomány gőgös 
alakot öltvén, megtámadja a legmagasztosabbat, mi az em-
ber lelkismeretében lakhatik ; mely alárendeli az eszmét az 
érzékiségnek, a hitet a természetnek, a lélektant az állattan-
nak, az igazságot az érdeknek, a meggondolást a szokások-' O O ' o o 
nak. Cantù Caesar pálczát tör a titkos társulatok fölött, me-
lyek ámító rejtelmeikkel hatalmas egyének által, kiket saját 
czéljaikra fölhasználnak, tévútra vezetik a közvéleményt . . . 
E szerencsétlenek a találmányokat Isten ellen fordiiják, s 
titkai iránt oly vakmerőséggel vonják őt kérdőre, mint az 
igazságtalan fejedelmeket bitorlásaik miatt. Mindent akar-
nak reformálni; nevetségessé teszik mindazt, mit a nép tisz-
tel és hisz ; emberbarátok hírét vadászszák, s mégis azt bi-
zonyítgatják, hogy az emberek nem egyebek tökéletesített 
majmoknál, melyeket a bölcsészet orruknál fogva vezet. 
Társadalmi elemül a tévelyt fogadják el ; a jóra akarnak 
késztetni, s azon szomorú dicsőségre áhítoznak, hogy minden-
ről kételkedjenek és ne legyen semmi remélni valójok. 

Valóban korszükség volt, hogy a jelzett veszélyesés 
ferditő iránynyal bátran szembe szálljon oly hatalmas elme 
műve mint Cantù Caesar „Világtörténelme", — mely da-
czára határozottan positiv keresztény álláspontjának, oly 
hatalmas sikert aratott, mint ily terjedelmű s a mellett tu-
dományos művek között igen kevés. 

Amit Villemain Voltaire-ről irt, hogy t. i. az ő gú-
nyos nézete a kereszténységről elferdíti a történeti igazsá-
got, elrontja annak érdekét, s torzképeket állit az emberi 
ész képzetei he lyébe , . . . hogy (történeti) művében épen az 
hiányzik, amit minden áron ígér, t. i. a philosophia . . . ő, ki 
oly sokszor panaszkodik a történelmi hazugságok miatt, sze-
rencsétlenül maga alacsonyítja le a történelmet panegyrissé 
és gunyirattá . . . ugyanezeket föltaláljuk számos történet-
íróban, kik felületes és keresztényellenes müveikkel az ol-
vasó közönség épen azon részét mételyezék meg, mely ala-
posabb tanulmány hiányában a legszentebb dolgok fölötti 
gúnyolódást, a históriai tények elferditését elfogadta sőt 
bámulta, s az olvasottakat azon társadalmi téren, melyben 
mozgott, tovább reproducálta. 

Ezen történelmi iskola, szövetkezve egyéb tudomá-
nyokkal, lerombolására törekedett mindannak, mi addig 
tiszteletben tartatott , s az események helyébe, melyek által 
Isten örök igazsága nyilatkozik, az ingatag véleményeket, 

' a'lialandó emberek mulandó szavát emelte. A történelem 
megfosztatván a szigorú pártatlanság, a tudományos nyo-
mozás gyámolitásától, — a múltra nézve tudatlanná, a je-

lenre vakká, a jövőre nézve meddővé vált. A hiszékenység-
nél bizonyára sokkal veszélyesebb a gőgös hitetlenség, mely 
a tények fölött ellebben a nélkül, hogy azokat vizsgálatra 
méltatná, s ezzel annyira ment, hogy Rousseauval a törté-
nelmet csak kellemes mesék szövedékének tekintették. 

Ezen történeti iskola hivei, mint őket Cantù Caesar 
jellemzi, azon durva, tudatlan philosophiához csatlakozván, 
mely az embert lelkétől, a világot teremtőjétől meg akarja 
fosztani, a helyett, hogy a történt dolgok mellett tanúskod-
nának, azokat egész gyönyörrel megsemmisí t ik. . . E tör-
ténetírók, hasonlóan a pogány istenekhez, kiknek szemeik 
valának s még sem láttak, a tények, melyet előitéletes ta-
naikkal ellenkeztek, mellőzték, s nem akarák elismerni a 
történelemnek azon tanuságtételét, hogy az emberi szellem 
hatalma uralkodik a természeten, s hogy az értelmiség-
az érzékek fölött állván, nem lehet az anyagi természet 
rabszolgája. 

Az ilyetén történelmet a valódi bölcsész méltán ne-
vezheté az igazság elleni összeesküvésnek. Ezen iskolához 
tartozók, mintha csak az emberiséget meg akarták volna 
fosztani az erényben és nemeslelküségben helyezett hitétől : 
hidegek maradtak mindig, kivéve midőn gúnyos hahotával 
állhattak elő a vallás ellen, és mindaz ellen, mi természe-
tünkben jó létezik. 

Az ily irány vezethetett-e egyébre, mint oly forrada-
lomra, mely magát az Istent száműzte, — s az ész istennő-
jét helyezte az oltárra, melyet a Megváltótól megtagadott. 

E megdöbbentő jelenségek döntő befolyást gyakorol-
tak Cantù Caesarnak különben a szabadságért, de egyszers-
mind és főleg a vallásért lángó lelkére . . . O tehát szemben 
a kétely és tagadás ezen daemoni, kárhozatos tudományával 
czéljául tiizte ki : az eltorzított históriát visszavezetni ma-
gasztos föladatához. 

Bossuet nyomain halad, (mint már emlitém), ki szerént 
minden nép az isteni Gondviselés alá helyezendő. 

„Bizonyára az ember, sokszor anélkül, hogy tudná, e 
földön Isten akarat já t teljesiti. Bizonyára a Gondviselés, 
mely az égi testek pályáját kijelölé, az emberi nemet nem 
engedheté át a vad önkénynek, sőt inkább titokteljes j á r -
szalagon vezérli, mely a szabadságból és az események elő-
tudásából van szőve anélkül, hogy a kettő egymásnak út-
jába vágna." 

ő t a történeti tapasztalatok világosítják fel, mint küzd 
s egyesül négy tényező az eseményekben : az anyagi erő, a 
szabad akarat, a gonosz szellem és az üdvözítő isteni akarat ; 
innen ered az igének, az erőhatalomnak és világosságnak o 7 o o 
mindannyi különböző korszaka, s végre a megváltás, emez 
isteni göncz az idők folyamában. Bonalddal a polgári intéz-
ményeket az Alkotónak közvetlen müve gyanánt tekinti 
olyformán, hogy az értelmi és erkölcsi tökélyesbük's egyedül 
az isteni akarat eredeti áthagyományozása által érhető el. 
Baaderrel látja, hogy az ember folytonosan a Gondviselés 
terveinek hódol anélkül, hogy az egyetemes öszhangzás ez 
által megzavartatnék ; és ezen isteni terv a megváltás, a szá-
zadokon át folytatott irgalmasság müve. Az első századok 
ezt előkésziték, s miután az emberiséget boldogitó nagy ál-
dozat bemutattatott , minden század a kereszténység terjesz-
tésén munkálkodik, folytonos előhaladásban tartván ekkép 
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a világot, a azt fáradhatlanul az igazságra, egyességre és 
szeretetre buzdítván. (Folyt, köv.) 

Az jlmitatio Christi1 szerzője. 
(Folytatás.) 

A thomistáknak nem is telik örömük ezekben a régi, 
Imitatio-íéle kéziratokban; mert azok miatt kénytelenek, e 
dicső könyvnek „Tamás általi" megiratását oly időre tenni, 
mikor ez, Tamás, a legjobb akarat mellett ilyetén műnek 
megírására moraliter képtelen volt. S csakugyan, Heser, 
Ámort, Nolte és az ujabbak 1406—1415-re teszik a könyv-
nek keletkezési idejét. Nézzük már most egyfelül Tainás 
életpályáját, másfelől pedig magának a szóban forgó mun-
kának tartalmát és természetét, s látandjuk, hogy Tamás 
azt csakugyan nem Írhatta. Született ugyanis 1380-ban, 
1400-ben lépett a szerzetbe, hétévi noviciatus után profes-
siót te t t 1407-ben s 1416-ban pappá szenteltetett fel. 

Tekintsük ezek után tudományos képzettségét, amint 
ö maga azt in vita Arnoldi c. 14. leirja : „Ibi — (a deven-
teri iskolában) didici scribere et sacram Scripturam legere 
et quae ad mores spectant, devotosque tractatus a u d i r e . . . . 
et quidquid scribendo lucrari poteram in sumtus commu-
nes dedi." Tamás tehát másolási ügyességét arra használta fel, 
hogy rendházának fentartására erejéhez képest hozzájárul-
jon, vagy, amint a chronicon Windesheimense folytatója 
mondja, hogy „pro domo et pro pretio" könyveket másoljon. 

S ez a Tamás lenne az, ki ez arany könyvecskét i r ta? 
(), a novitius, az ujoncz, a harminczéves, tapasztalatlan, fiatal 
ember irta volna ama mélységes eszmemenetü könyvet, 
melyben a számos s hoszu évek súlya alatt megőszült, agg 
szerzetes, lelkének minden egyes emlékét, szerzetesi pályá-
jának minden egyes mozzanatát, egész történetét feltalálja? 
ő irta volna e könyvet, már mint fiatal ember, melynek min-
den egyes szakaszából, minden sorából az önszerezte, sze-
mélyes tapasztalás s zó l ? . . . Lehete t len! A ki e könyvet-ol-
vasta s ismét olvasta, a ki az egyes mondatok, az egyes feje-
zetek felett elmélkedett s ismét elmélkedett, a ki továbbá 
csak felületesen is ismeri az emberi szivet, melyről az í rás 
mondja, miszerint „ex abundantia cordis os loquitur" — az 
kénytelen beismerni, hogy a ki e könyvet megírta, az előbb 
átélte annak tartalmát, s aztán szivét kiöntette, feltárta s 
még folyvást tár ja fel az olvasó előtt, őszintén, minden ha-
misság vagy utógondolat nélkül. Mint egy tiszta tükör j 

mint a tónak sima, de átlátszó tükre, ugy fekszik előttünk 
e könyvben az érdemekben megőszült szerzetesnek hoszu, 
zavartalan, szent életpályája, melynek Istenben csendes 
vége méltó befejezése egy dicséretes kezdetnek . . . . A könyv-
nek szerzője minden egyes sorában oly egyénnek mutatja be 
magát, mely a szerzetesi életet legkisebb részleteig ismeri, 
mely a zárdában megőszült, s mely e munkát első sorban s 
kiválólag ismét csak a zárda ajtatos lakói számára i r t a . . . . 
Hogy tehetnők fel a fiatal s tapasztalatlan Tamásról, hogy 
ily értekezéseket tudott volna szerkeszteni, minők péld. az 
I . könyvnek 17. s 19. f e j eze te? . . . Ő, az ujoncz, miként Ír-
hatta volna le e szót: „Non est parum in Monasteriis vei in 
Congregatione habitare et ibi sine querela conversari et us-
que ad mortem fi delis perseverare" — ? 

Aztán miként magyarázzák a thomisták, hogy Tamás, 

ki állítólag fiatal korában ily dicső könyvet tudott volna 
irni, öreg korában néhány asceticus értekezést ir t össze, me-
lyekről a tudós s csakugyan szakértő Dom Delfau azt mondá, 
hogy azok: „opuscula frigida, ieiuna et cxsangaia" az Imi-
tatióhoz képest. Hiába mondják a thomisták, hogy e tracta-
tusok irályra s tartalomra nézve tökéletesen megegyeznek 
az Imitatióval, s hogy csak a ,roszakarat' tagadhatja a szer-
zők azonosságát ; e tekintetben szabad lesz, oly férfiú tekin-
télyére hivatkozni, ki egymaga az irály- s irásisme több ne-
héz kérdését fejtette meg, ki egymaga több könyvet olva-
sott el, mint ők valamennyien együtt véve — Mabillonéra, 
ki így nyilatkozik : „Certe multum ego discriminis inter 
libros de Imitatione et genuina Thomae opuscula depre-
h e n d o . . . . i n quibus moduin scribendi plane diversum a 
libris de Imitatione Christi observare licet." 

Még hosszú sorát hozhatnók fel az ilyen közvetlen s 
közvetett érveknek Tamás ellen s Gersen mellett, azonban 
beérjük vele, hogy még csak néhány, magából a könyvből 
méritettet idézzünk. Ilyen az is, hogy az Imitatio szerzője 
szivének bensejében is ,monachus'-nak érzi s tudja, s könyvé-
ben örömest annak vallja is magát, s hogy az ,Imitatió'-nak. 
nem egy fordulata és mondata szent Benedeknek szabá-
lyaira emlékeztet. így, például, I I I , 56 azt mondja szerző : 
„Suscepi de manu tua crucem, portabo earn usque ad mor-
tem, sicut imposuisti mihi ; vere vita boni Monachi crux 
est, sed crux Paradisi." — és I I I , 18: „Quid retribuam tibi 
pro gratia ista ? non enim omnibus datum est, ut omnibus 
abdicatis saeculo renuntient et inonasticam vitam assumant." 
Több ily helyet idézhetnénk ; azonban, mint már fentebb 
említők: magának a könyvnek egész tartalma, a benne ural-
kodó vezéreszmék s a kifejezési modor azt bizonyítják, mi-
szerint a könyv első sorban szerzetesek számára Íratott, va-
lamint az itt idézett helyeken is szerző magát világosan 
,monachus'-na]í, élete pályáját pedig ,vita moiiastica'-wik 
nevezi. A ki már most meggondolja, mily szoros értelemben 
szokták nyugaton a ,monachus' szót venni, s hogy alatta 
rendesen csak benczést értettek, az aligha fel fogja tenni egy 
,canonicus reguláris'-ról, hogy csak amúgy egyszerűen ,mo-
nachus'-nak nevezte legyen magát. 

Ezekkel szemben a thomistáknak ellenérvei hatályta-
lanoknak bizonyulnak. Ilyen az, hogy a legrégibb nyomatok 
Tamást jelzik szerzőül, maga az 1472-i editio princeps is. 
Mert valótlan, hogy a legrégibb nyomatok Tamást jelzé-
nek szerzőül; mert az 1471- vagy 72-ben „per Guntherum 
Zainer" közrebocsátott editio princeps s a második, 1494-
ben Nünbergben megjelent thomisticus kiadás közt eleddig 
legalább tin más kiadást ismerünk, melyek Gersen nevét vi-
selik, kettőt, melyek sz. Bernárdot hirdetik a könyv szerző-
jéül, s még két névtelent is. Különben is az editio princeps 
mint ilyen nem bizonyít többet a többinél ; mert annak ki-
adóját is vagy amaz ismeretes „per manus", vagy az alább 
emlitendő Chronicon AVindesimense vezette tévútra. Ezen 
editio princeps-nek tekintélyét ama körülmény sem fokozza, 
hogy, mint Denis véli, meg Tamás életében indit tatott meg, 
anélkül, hogy valaki e postscriptumnak : „Viri egregii 
Thome montis sanctae Agnet i s" . . . . a szerzőről való értel-
mezése ellen felszólalt volna, miből következik (?) hogy azt 
akkor helyesnek tartot ták. De ez ellen azt lehet felhozni, 
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hogy ugyanakkor különféle helyeken számos oly kiadás is 
jelent meg, mely Gersent vallja szerzőül, szintén anélkül, 
hogy valaki is felszólalt volna. Gregory a legrégibb Gex-sen-
féle kiadást ; ámbár az a hely s év jelzése nélkül jelent meg, 
1470-re teszi ; továbbá Gersen-félék az 1474-i lovaniensis, 
1481-i parisiensis s 1483-i velenczei kiadás. Viszont a leg-
régibb kiadást, mely sz. Uemárdot nevezi meg szerzőnek, 
1480-ból való, a második 1481-ben jelent meg Bresciában, 
— igy, hogy, mint látjuk, a X V . század nagyon is ingado-
zott az Imitatio szerzőjének megnevezésében, ugy hogy bár-
melyik kiadásnak tekintélye e téren mitsem dönt. 

Azonban van még egy „megdönthetlen" érv a tho-
misták fegyvertárában, s ez a fentemiitett Chronicon Win-
desimense vagy Windesheimense, melynek tekintélye még 
Alzogot is arra birta, hogy (Kirchengeschichte 9. kiad. I I , 
95) ezeket mondja: „Die Autorschaft des Thomas v. Kem-
pen, jetzt besonders durch das Zeugniss der Windesemer 
Chronik ges icher t . . . " — de erről legközelebb. (Folyt, k) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , április 9. A k a t h o l i k u s r e a c t i o . Minél 

határozottabban lép fel a liberalismus, minél nyíltabban 
göngyöli ki-zászlaját, annál hatalmasabban lát juk ébredni a 
katholikus öntudatot is. llettegés fogott el bennünket szám-
talanszor, midőn szemlét tartva az események felett, lépésről 
lépésre követhettük a liberalismus térfoglalását; —ho l teg-
nap még nyugodtan haj that tuk le fejünket azon öntudat-
ban, hogy a liberalismusnak még nem sikerült gyökeret 
verni, ott már másnap keserű csalódásra ébredtünk fel ; a ti-
tokban működő páholyok országról országra terjeszték ha-
talmukat, egyik tér után a másikat foglalták el, a rögtöni 
meglepetés, egyesítve terrorismussal nem ritkán pedig ma-
guknak a katholikusoknak is majd gyávasága, majd bűnös 
közömbösségével, megtette hatását és a kezdetben még kis-
sebbséget képviselő liberális elem uralkodni kezdett a ka-
tholikus többségen, törvényeket, a katholicismusra nézve 
ellenséges irányuakat gyártott , melyek alatt a katholicismus 
mint lánczra fűzött rabszolga nyögött, sőt nyög még ma is, 
ugy hogy sokan kétségbeesni kezdtek a katholicismus jövője 
felett, a páholyok pedig a végdiadal megüléséhez készültek. 

A tévely, ha hatalomra jut , erőszakoskodni szokott és a 
hitetlen liberalismus e tételt sokszorosan megerősítette, hála 
érette ! Amint az első meglepetés megszűnt, amint a páholy 
nyíltabban kezdett fellépni, a katholikus öntudat is ébredni 
kezdett. A katholikus reactio csendesen bár de működni kez-
dett, a szétszórt, különféle katholikus egyletek lassan ugyan, 
de szakadatlanul folytatták tevékenységüket, a roppant aka-
dályok, melyekkel meg kelle küzdeniük, az ellenfél által 
gyakorolt terrorismus, mely a félénkeket a nyilt pártállás 
foglalásától visszatartotta, a számtalan előítélet, melyeket 
el kellett oszlatni, lehetetlenné tevék kezdetben, hogy a ka-
tholikus reactio mint országos központtal biró egyesület 
szervezkedjék, a kezdet csekély és nehéz volt. A további 
fejlődésre azonban hatalmas lökést adott a liberalismus lep-
lezetlen erőszakoskodása és ma már ott vagyunk, hála a 
Gondviselésnek, hogy nem csak a kezdetleges nehézségek 
vannak leküzdve, hanem a katholikus szövetség Európa 
nem egy országában szervezve van, sőt mi több : Belgium-

ban és részben Francziaországban is, majd regeneráló, majd 
fenttartó üdvös hatalmát gyakorolja is, melynek hatása alól 
lehetetlen, hogy a többi országok is kivonják magukat, míg 
végre a világszerte szervezett szabadkőművességgel szem-
ben fog állani a világszerte szervezett katholikus liga. 

Nem ismerjük mi félre, hogy még sok a teendő e czélra, 
nem ismerjük félre, hogy a páholyok hatalma még ma is 
nagy és az egyház vad üldöztetésnek van kitéve, de a mint 
tény az üldöztetés, oly kétségbevonhatlan tény az is, hogy 
a katholikusok felébredése hatalmas lendületet nyert és ugy 
a nép alsóbb rétegeiben, valamint fensőbb körökben, a kath. 
öntudat mind észrevehetőbb és észrevehetőbben nyilatkozik, 
minek nem ignorálható bizonyítékaként felemlíthetjük, hogy 
a jelen évben a katholikusok három helye»' 'fognak nagy-
gyűlést tartani, melyeknek lehetetlen ugy - nagy horderejét, 
mint a többi kath. országokra kihatását félreismerni. 

Igenis e katholikus gyűlések kihatása kimaradhatatlan 
és igy kimaradhatatlan az is, hogy a kath. ébredés jelei las-
sankint fel ne tűnjenek ott is, hol még eddig, hogy ugy 
mondjuk, csak titokban lappangtak. E szempontból nem 
tudunk örömünknek kellőleg kifejezést adni, hogy rövid 
idő multán a kath. Ausztriának fővárosa is tanuja lesz az 
ott megtartandó katholikus nagygyűlésnek. E tény nem 
csak a mellett fog tanúskodni, hogy Ausztriában is meg-
kezdi nyilvános ellenhatását a katholicismus, hogy ott már 
eszerint szervezve is van, hanem egyszersmind kihatását 
éreztetni fogja minden kétséget kizárólag, hazánkban is. Ez az 
ami örömünket kétszeresen fokozza ugy általában mint kü-
lönösen az osztrák kath. nagygyűlésre nézve. A szellemi 
áradatnak végre mi sem leszünk képesek ellenállani, magá-
val fog az bennünket ragadni és minél előbb, annál jobb. 

Van mi nálunk valami, az igaz, ami a katholikus re-
actio terjedését akadályozza, s ami a szomszédban tartandó 
kath. nagygyűlés hatásának nagy akadályát képezi. Azon 
nehézségeken felül ugyanis, melyeket a katholicismus szel-
lemének külföldön is le kellett küzdeni, nálunk hozzá já ru l 
még, hogy a liberalismus a katholicismust ellentétbe helyezi 
a hazával, a liberalismus előtt nálunk katholicismus és haza 
ellensége egyértelmű, azért halljuk most is, hogy a katholi-
kusok a haza ellenségeivel akarnak szövetkezni és fájdalom 
e mesterségesen csinált ellentét, vagy hogy világosan ki-
mondjuk : rágalom sokakra hat. E rágalom hatásának ellen-
súlyozására két utat és módot bátorkodunk ajánlani, t. i. a 
történelem és a kath. egyház tanitmányának tanulmányozá-
sát. Az előbbiből megtanulhatja mindenki azt is, hogy a 
nemzet ereje és felvirágzása mindig a katholikusok össze-
tartásában rejlett, de megtanulhatja azt is, csak elfogulat-
lan legyen, hogy kik voltak igazán és nem egyszer a nem-
zetben, a nemzet ellenei. A másik pedig meggyőzhet min-
denkit, hogy a katholicismus tanulmánya elitéi minden hűt-
lenséget.A katholikus ember vallása alapitójától,Jézus Krisz-
tustól tanulja a haza szeretetét, ő sirt Jeruzsálem felett, 
könyei a szeretet könyei voltak, ezek örökösei pedig a ka-
tholikusok, és hogy azon könyek értelmét átértették és 
átérezték, arra hazánk történelmének lapjai nem egy bizo-
nyítékot szolgáltatnak. Mindezek komoly és bővebb meg-
fontolása, azt véljük elegendő, hogy az u j rágalom mint 
ilyen tűnjék fel mindenki előtt, s ha egyszer a rágalom 
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csakugyan ennek, t. i. rágalomnak fog felismertetni, a többi 
nehézségek könnyebben lesznek leküzdhetők, könnyebben 
utat fog magának törni a katholicismus szelleme, hogy mi 
magyarok is egyesülve, külföldi kath. testvéreiknek segéd-
kezet nyujtsunk a katholikus reactio győzelméhez és az álli-
beralismus általános leveréséhez. A 

Pest, április 10. A f ő v á r o s i k e g y u r a s á g . A 
főváros rövid idő múlva azon helyzetben lesz, hogy egyik 
legszebb jogát gyakorolhatja. A főváros kegyurasága alá 
tartozó ó-budai plébánia ugyanis megüresedett, O Eminen-
tiája a bibornok-érsek, a nevezett plébánia elnyeréseért fo-
lyamodni szándékozók részére a határidőt márczius 31-ig 
tűzte ki, a főváros tehát alkalmat nyer ismét, hogy patro-
nusi jogával éljen. Nagy és fontos jog ez az egyházban, 
azért az egyház csakis olyanoknak szokta engedni, kik más-
különben is érdemeket szereztek az egyház körül és a kik 
az egyház hivei közé tartoztak. Ez utóbbi pont az különö-
sen, mely, kivált napjainkban, kiváló fontosságúvá emeli a 
patronatusi jog gyakorolhatásának kérdését, e miatt eme-
lünk mi szót épen a fővárosi patronatusi kérdésben is jelenleg. 

Nem mondunk ujat, de mondunk igazságot ós köve-
teljük, hogy az igazságnak a fővárosban is elégtétessék. 
Nem oly régen történt, hogy a patronatusi jog gyakorlása 
körül különbözet merült fel Soprony városa és a győri püs-
pök ő nméltósága közt és dicséretére legyen mondva Tre-
fort ő excjának, e kérdést igazságosan oldotta meg, mert a 
választási jogból a protestánsokat és más felekezethez tar-
tozókat kizárta, igen helyesen elismervén, hogy kath. plé-
bános választásához, a kath. egyház által adott jog gyakor-
latához, sem protestáns, sem zsidónak semmi köze nem lehet. 
A nm. minister urnák ez elvi döntvénye nézetünk szerint 
kell, hogy irányadó legyen minden oly testületre nézve, mely-
ben vegyesen a katholikusokon kivül más vallásúak is helyt 
foglalnak, mint az rendesen történni szokott, hol valamely 
város — illetőleg annak tanácsa, vagy képviselő testülete 
gyakorolja a kegyurasági jogokat. E döntvénynek kellett ész-
szerűen irányadóul szolgálni Szakolczán is, hol e kérdés 
hasonló értelemben intéztetett el. 

A főváros képviselő testülete azonban, mint tudjuk, 
szintén nem áll csak katholikusokból, tagjai e testületnek a 
nazarenusokon kivül ugy katholikusok, mint az országban 
található összes felekezetek hivei, vannak ott kálvinisták, 
lutheránusok, zsidók, unitáriusok, görög keletiek, sőt, ha 
nem tévedünk, felekezetnélküliek is. Bárki elfogulatlanul 
fontolja is meg a patronatusi jogot , lehetetlen azon meg-
győződésre nem jönnie, hogy ily vegyes, minden felekezet-
ből önmagában foglaló testület, oly jogot, mely egy bizo-
nyos egyház által adományoztatott, hogy többet ne mond-
j u n k : tolakodás nélkül nem gyakorolhat és mi meg vagyunk 
győződve, hogy valamint semmiféle felekezet sem tűrné, 
hogy papjainak választásába más felekezetbeliek, nevezete-
sen pedig katholikusok beavatkozzanak, ugy a katholiku-
sok, önkényt, minden felszólítás nélkül, tartózkodnának is 
minden beavatkozástól. 

Ennél természetesebb, észszerűbb felfogás nincsen. 
Gyakorolja minden felekezet a saját egyháza által nyújtott 
jogokat, tehát, ha katholikus egyházi jog gyakorlatáról van 
szó, gyakorolják azt egyedül katholikusok, és igy érvénye-

süljön a fővárosban is a nm. minister ur döntvénye, válasz-
szák meg az ó-budai kath. plébánost a főváros képviselő 
testületének katholikus tagjai. De mivel könnyen megtörtén-
hetik, amint már más helyt is megtörtént, hogy a más fele-
kezetűek gyakorolni akarják a kath. egyház által adomá-
nyozott jogot, mert tudvalevőleg mások nem oly szerények 
mint a katholikusok, ennélfogva nagyon tanácsos lenne, ha a 
főváros képviselő-testületének kath. tagjai előlegesen össze-
gyűlnének és e kérdésben oly formán megállapodnának, hogy 
a legközelebbi városi gyűlés alkalmával interpelláltatnék a 
t. polgármester ur aziránt, kik által véli a főváros patrona-
tusi jogát gyakorolhatni ? váljon a fővárosi képviselet ösz-
szes felekezetű tagjai, vagy csak a katholikusok által ? s lia 
az előbbi módon, ugy nincsen más ut, mint hogy a katholi-
kusok a nm. ministeriumhoz folyamodjanak, kinek ez eset-
ben a kérdés eldöntése annál könnyebb leend, mert már 
előbbi, hasonló ügyben hozott határozatára hivatkozliatik. 
Ha valamikor, ugy ez esetben fog kitűnni valóban, vannak-e 
a katholicismusnak képviselői a fővárosban — vagy pedig, 
hogy szakitottak-e mindnyájan tettleg azon egyházzal, mely-
nek jogát mint különben megkeresztelt katholikusok készek 
keresztelt és nem keresztelt zsidókkal megosztani. Mi az 
előbbit óhaj t juk, de — váljon meglát juk-e? • © 

Vidéki levél. Főtisztelendő Szerkesztő ur ! B é c s -
b e n e h ó b a n ö s s z e j ö v e n d ő k a t h o l i k u s c o n -
g r e s s u s n a k sikerülte és nem sikerülte esetében oly fon-
tos következményei lehetnek ügyeinkre, hogy különösen 
tekintettel ama kérdésre váljon: a magyarországi katholiku-
sok részt vegyenek-e vagy ne, bátor vagyok soraimnak e 
tisztelt lap néhány hasábját kikérni ; különösen azon tekin-
tetből, hogy az eszmék tisztázása által e sokakat foglalkod-
tató kérdésben helyes válasz nyeressék.1) 

Szerény egyéni nézetem e tárgyban határozottan a 
magyarországi katholikusoknak a bécsi gyűlésen meg nem 
jelenését tartaná a magyar katholicismus érdekeinek meg-
felelőnek. Mert ha nem is tartozom azok közé, kik tul-
óvatosságból e g y ugy nevezett culturharcztól akár fél-
nek, akár azt végre is másképen mint a katholicismus 
győzelmével végződhetőnek tar tanám; de elkerülendőnek 
tartok minden olyan szint, mely a katholicismust bármely 
politikai iránynyal szövetkezet,tnek tüntetné elő ; meggyő-
ződésem lévén, hogy valamint nem okvetlen jó katholikus-
nak kell lennie az absolutistának, ép ugy sehogy sem taga-

') Adjuk a következő felszólítást, annak daczára, hogy 
épen nem a mi nézeteinket fejezi ki, s hogy a t. beküldő 
nem látszik egészen tisztában lenni magával az iránt, mi-
ként képzelje az ilyen congressukat, miként szoktak azok 
működni s mit lehet azoktól várni, s ezért alaptalan aggá-
lyok által gyötörtetve, a legjobb szándékkal indul oly jel-
szók után, melyek minden komoly háttért nélkülözvén, elő-
ször is oly lapokban adattak ki, melyeket katholikus ügyek, 
érdekek s kérdések megbeszélésénél számba venni, minden-
esetre különös eljárás, tekintve, hogy e lapok, valahányszor 
a katholicismust emlegetik, csak arról tesznek tanúságot, 
mily bornirtságig képes az antikatholikus gyűlölet foko-
zódni. Adjuk pedig e felszólalást ez egyszer mind ennek da-
czára azért, nehogy bárki is azon gyanúsítással léphessen 
fel ellenünk, hogy az ellenvéleményeket elnyomjuk, mintha 
nem tudnánk felelni rajok. 
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dorn lehető jó vallásosságát a respublica tisztelőjének.2) 
Már pedig kétségtelen, hogy a bécsi congressus azon álta-
lános elterjedt hirben áll, hogy tulajdonképen csakis az 
Ausztriában inkább vagy kevésbbé elhalaványodott politi-
kai fontosságú urak emelésére gondoltatot t ki azok által, 
kik e congressus összehívóiként szerepelnek.3) 

2) Ez kissé homályos felfogás, melyben két egymásnak 
ellentmondó phrazis a lat t nagy tévedés rejlik. Mer t legyen 
bár a katholikus ember — ott, a hol ál lampolgári kötel-
meinél fogva lehet — republicanus, vagy absolutista vagy 
— amit t. beküldő nem tudom miért, kihagyott , alkotmá-
nyos érzületű azért mindenütt köteles, épen mivel ka-
tholikus, a becsületes, tisztességes, igazán szabadelvű, poli-
tikai törekvéseiben Istent is szem előtt ta r tó párthoz állani. 
Szó sem lehet tehát az olyan politikai szabadosságról, mi-
nőről t. beküldő, talán a katholicismusnak megkedvelte-
tése czéljából, beszélni látszik. Aztán ki hi tet te el tisztelt 
beküldővel, hogy a tervezett bécsi congressus valamely 
tüzetes politikai irányt képvisel ? ? Ha szives lett volna, a 
lapunk 20. számában megjelent programmot, bár csak fu tó-
lag is elolvasni, észreveszi talán, hogy ott csak oly eszmék 
s ügyek forognak szóban, melyeket minden katholikusnak, 
bárhol a világon, bárminő államnak legyen tag ja s bárminő 
kormányzati rendszer fentartására fizesse keserves adóját , 
köteles vallani és pártolni. Al ig van ott specificum quid, 
péld. a ,Társadalmiak' czimü szakasznak 1. s 2. pontja ; de mi-
dőn ők oda fenn erről magok közt tanácskoznak, talán meg 
fogja engedni t. beküldőnek szigorú patriotismusa is, hogy 
egy netán felvetődött magyar legalább meghallgassa, mit 
beszélnek ; ha más czélból is nem, hát azért, hogy jó sok 
phantasiával elképzelhesse, mily jó lenne, lia Kálvin uralma 
alat t is ilyféle egyletek létesülhetnének. Meglehet, hogy t. 
beküldőnek egy külön kiadása ju to t t kezéhez a congressus 
programmjának, melyben az 1867-i kiegyezkedésnek fel-
forgatása s a Parlamentarismus eltörlése határoztat ik el, de 
akkor jól tet t volna, ha annak legalább másolatát küldi be 
hozzánk; mert igy. amint mi tud juk a dolgokat, csakugyan 
képtelenek vagyunk a t. anti-congressisták erkölcsi felhá-
borodását kellőleg méltányolni; — de képesek volnánk ta-
lán erre is, ha tudnók, mily politikai lapok j á rnak hazához. 

3) Ez tehát „kétségtelen" ; legalább t. beküldő, illető-
leg az ő ti tkos magán tudósitásai szerint — ! Megbocsát 
azonban, ha ilyetén revelatióknak nem tulajdoní tunk valami 
különös fontosságot, mindaddig, mig egy puszta, — hozzá 
nem is eredeti állitásnál nyomósobb bizonyító érvet nem 
hoz fel. Nem tudjuk, ismeri-e t. beküldő Karion, gr. Bran-
dis vagy hg. Liechtenstein irodalmi, s ezeknek, valamint 
péld. Gösznernek, Oclznek vagy gr. Peryennek politikai múlt-
j á t ; ha ismerné, tudná, hogy ráfogása aiaptalan ; a többi 
meglehetősen ismeretlen egyéniségek, kivéve gr. lliun Leót, 
ki, ugylátszik, az igazi ,mumus', melylyel ijesztgetni akar-
nak ; de hiába iparkodnak; mert e tekintetben valamivel 
hio-cadtabban gondolkozunk s ennélfogva világosabban is DO Ö o O 
látunk, s azért tud juk , hogy a gróf ezelőtt huszonöt évvel 
vallott elveit régen feladta, hogy alkotmányos királyunk 
q^küjét, mint loyalis alattvaló, nem kevésbbé tiszteli, mint 
talán t. beküldő, ki, ha a grófnak legujabbi enuntiatióit 
ismerné, talán nem ijed meg annyira e név hallatára, mely 
bizonyos körökben majdnem ily használatra szolgál, mint 
például a „Syllabus", „Inquisitio", „Csalhatatlanság" sat. 
azaz jelszóul, melyekkel dobalódznak, midőn az ellennéze-
tüeket szidni vagy boszantani akar ják, anélkül, hogy ma-
gok tudnák, váljon voltaképen mit jelentenek e szók . . . De 
ha mind ez nem lenne is igy, ha a gróf ma ugyanaz lenne, 
aki volt ezelőtt egy negyedszázaddal, akkor sem lennénk 
olv gyávák, hogy hazánk szabadságát féltenők tőle, ki 
egészen más körülmények közt sem tudott győzni. 

Egyébiránt a nemes gróf, u jabb tudósitások szerint, 

A katholicismus magában czél ! és gyenge szavammal 
óvást emelek az ellen, hogy bárkinek zsámolya legyen.4) A 
katholicismus egy világot átölelő eszme, melyet mint egy 
különös pár t kizárólagos tulajdonát nem csak tekintenünk 
nem szabad, de kötelességünk a mai válságos viszonyok kö-
zött arra is ügyelnünk, hogy ily coliisiónak még szinét is 
elkerüljük.5) Ez óvatosságnak meglevén a maga határa, me-
lyen tul félénkség és azért örömmel üdvözlöm a tisztelt lap 
,Pest mart ius 24.' czikkében azon kifejezett nézetet, hogy a 
katholicismus tömörül jön; igen is egyesüljünk, tar tsunk 
congressust, ne hivjuk ki az állam hata lmát , de készüljünk 
erélyesen megtámadásunk esetében jogaink védelmére ; im-
ponáljunk előre is egy nagy számú congressussal, mutas-
suk meg általa erőnket és feleljünk meg az által honpolgári 
kötelességünknek is, midőn az államnak előre megmuta t juk 
a veszélyt, mely abban rejlene, ha minket jogainkban meg-
támadna. De mind ezekhez miért kell nekünk Bécs ? 6) miért 
kell nekünk, a magyar katholikusoknak hazafisága iránt 
kételyeket támasztani.7) A magyar katholikusoknak egye-
dül illetékes helyük csak Budapest vagy Esztergom lehet. 
E helyekre híjanak nem le vagy feltűnő politikai capacitá-
sok, hanem a katholicismus természetes vezérei az érsekek 
és püspökök katholikus congressust össze ;8) ott megfognak 
a magyar katholikusok jelenni és nincs kétségem, hogy ott 
lelkesedve fogják készségüket nyilvánítani minden törvényes 
eszközzel ellenállni a liberális áramlat azon fajának, mely a 
magyar katholikusoknak két legkedvesebb eszményét : sze-
retet t hazá já t és egyházát egyiránt veszélylyal fenyegeti.9) 

Bozjnkovina, 1877. npril 2-án. Ladányi György. 
Francziaor*zág. E g y k i s , k a t h o l i k u s ' s t a -

t i s t i k a. (Vége.) Ezen, magában véve dicséretes törekvé-
sek szép eredményekre vezettek ugyan, mindazonáltal nem 
elégségesek arra, hogy mélyebben ható javulást idézzenek 
elő, ha ama más okok, melyek a népesség gyors megszapo-
rodását gátol ják, továbbra is fenállanak. Ezen okok a há-

sulyosan beteg s már a végszentségeket is felvette. Könnyen 
megtörténhetik tehát , hogy nem fogja már soká a magyar 
chauvinek e legújabb, különös, ,katholikus' fa jának nappali 
álmait háborgatni . 

4) Igen helyes ; de a fenforgó esetben, meggyőződé-
sünk szerint, senkinek sem ju t eszébe, azzá tenni a kathol i -
cismu3t. 

5) Nem ily nézeteknek köszönik a belga katholikusok 
eddigi vívmányait, sem a porosz-német centrumpár t azon 
erős állást, melyre felkiizködnie sikerült, sem O'Connel egy-
háza felszabadítását. Egyébi ránt t. beküldő, mint a követ-
kező sorok mutat ják, nem tudja egész határozottsággal , 
mit k íván jon : azt-e, hogy lapul junk, vagy az ellenkezőt. 

6) hogy lássunk s tanul junk ott, mit látni s tanulni itt-
hon még eddig nem volt alkalmunk ; s ki tudja , mikor lesz. 

7) Kikben ? . . . Ugyan ne tessék tréfálni, mert e felfo-
gás nagyon hasonlit ahhoz, mely a pápában is mindig csak 
„külföldi ura lkodót" lát . 

8) Igen ám, mert Salviati herczeg és dr. Acquaderni , 
Chesnelong s gr. de Mun, Löwenstein hg és báró Loë mind-
annyi „érsek és püspök". Ugyan lenne szives t. beküldő ő 
szentségének a bécsiekhez intézett brevéjét elolvasni ; ott 
talán némi u tmuta tás t fog találni arra nézve is, váljon k í -
vánatos s előnyös-e, hogy a főpapok ily téren s ily módon 
előtérbe lépjenek. 

9) Epezér t jó lenne látni, mint készülnek ehhez — nem 
more patrio : szóval, hanem tettel a bécsiek. 
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zassági 8 az örökösödési törvénykezés, mely a polgári há-
zasságot, illetőleg a földbirtok korlátlan felosztását rendeli, 
minek, kivált az utóbbi törvénynek következménye az, 
hogy a számos gyermekkel biró családok tönkre mennek, 
vagy — azon vannak, bogy az osztást más uton feleslegessé 
tegyék. Le Play, hires nemzetgazdász s statisticus kimu-
tatta, hogy egész Francziaországban körülbelül 10,000 régi 
törzscsalád van, melyek a föld- illetőleg a vagyonosztás 
törvényét mai napig sem foganatosították, hanem az összes 
birtokot mindig az öregebbik fiúra származtatják át, s fel-
tűnő, hogy a népesség épen azon vidékeken, hol ez divik, 
leginkább szaporodik, mig oly vidéken, hol a végtelen osz-
tás szigorúan keresztül van vive, a családokban ritkán van 
kettőnél több gyermek. Látnivaló ebből, hogy a libex-alis-
musnak bárgyú törvénykezése e téren is csak rontólag 
hat, s a népet nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is 
tönkre teszi. 

A mi különben a katholicismusnak a protestant ismus-
sali szembesítését e téren is illeti, bátran mondható, hogy a 
katholikus Francziaország sokkal szebb reményekkel nézhet 
a jövő elé, mint aprót. Poroszország. Francziaországban a 20 
— 50 év közti, erejök teljes virágában levő férfiak száma 
10—15 száztólival nagyobb mint Poroszországban, minek 
oka abban fekszik, hogy Francziaországban a kivándorlás 
alig számba vehető a nép száma s a bevándorlás tulnyomó-
sága mellett; mig Poroszországból évenkint több mint száz-
ezer legjobb korban lévő férfiú vándorol ki, hogy külföldön, 
többnyire Amerikában azt találja, mit otthon hiába keres, 
mit sem vivén magával, mint a német protestáns radicalis-
mus nyugtalan, országrontó s társadalomellenes viszkete-
gét, melylyel már Amerikát is tetemesen megmételyezte. 
Hogy pedig a dicső, protestáns Poroszországnak gyermekei 
annyira szöknek kifelé, annak oka a liberalismus és judais-
mus uralma, mely a népet politikailag rabszolgákká teszi, 
anyagilag pedig éhhalálra kárhoztatja, s mely rendszer mel-
lett sokkal előbb számithatunk rá, hogy valaha egy „utolsó 
német poroszt", mint valamely „utolsó latin"-t lesz örö-
münk láthatni. 

Bebizonyítható tehát, hogy a divatos ,haladás', mint a 
keresztény erkölcsnek s erénynek ellentéte, a népesedés 
emelkedésére csak hátráltatólag hat ; de hogy Francziaor-
szág igen távol van attól, hogy bizonyos liberális statistiku-
soknak, rectius : szédelgőknek jóslatát teljesítse, mely sze-
rint a latin faj arra van Ítélve, hogy tönkre menjen. Annál 
nevetségesebb tehát, midőn a liberális ,tudomány' a népe-
sedés csekély szaporodásaért is — a katholikus egyházat 
teszi felelőssé, mert az a coelibatus által a szaporodást csök-
kenti. Oly országban, melyben évenkint 300,000 házasság 
köttetik, a 60,000 coelebs pap, hitküldér vagy szerzetes, va-
lamint a 85,000 apácza számba sem jöhet, hogy ne is emiit-
sük, miszerint ez utóbbiak közül talán olyanok is vannak, 
kik a zárdát azért választák menedékhelyül ; mert a liberá-
lis ,morál' sok fiatal férfival megutáltatta már az önmegkor-
látozást s benső odaadást feltételező s követelő házassági 
frigyet, más szóval, hogy a népesedés csökkentéseért ez 
okon is csak a liberalismus kárhoztatandó. 

De nem is igaz, — annyira nem igaz, hogy a coeliba-
tus a népesedes haladását gátolná, vagy legalább csökken-
tené, hogy inkább ellenkezőleg, joggal azt mondhatjuk, mi-
szerint épen szerzeteseink coelibatusa fokozza azt. Mert pél-
dául, apáczáink százezreit nevelik fel az oly elhagyott ár-
váknak, melyek náluk nélkül testileg, lelkileg menthetetle-
nül elvesznének. Mit tesznek mindkét nembeli szerzeteseink 
a betegek ápolása körül, arról a becsületes statistikának 
fényes számai s eredményei szólnak, mely uton ki van mu-
tatva, miszerint Francziaországban az átlagos élethoszsza 

egy félszázad óta folytonos emelkedőben van, s egyéb or-
szágok ebbeli számarányait tetemesen felülmúlja ép azóta, 
mióta a gyermekneveléssel és betegápolással foglalkozó szer-
zeteseink szélesmérvü tevékenységet kifejteni kezdtek. Ennek 
következménye, hogy az éltök s erejök virágában levő fér-
fiaknak száma Francziaországban sokkal nagyobb, mint más 
országokban, mi egyrészt egyedül e szerzetesrendek üdvös 
és áldásthozó működésének köszönhető, másrészt pedig a 
Laveleye-féle .tudósoknak' declamatióit a latin faj elsatnyu-
lásáról nem csak meghazudtolja, hanem egyenesen nevet-
ségessé teszi. 

IRODALOM. 
= Megjelent s Ùrge László kath. könyvkereske-

désében kapható : Simar. Lehrb. cl. Moraltheologie, 2. kiad. 
n. 8. X I I . s 442 1., 3 fr. 50 kr. — Ketteier, Die Einführg. d. 
bekenntnisslosen Protestantism, in d. kath. Kirche; 19 kr. 
— Iieichensperger, Pugin, d. Neubegründer d. christ. Kunst 
in England; (Samml. hist. Bildnisse, I I I , 10;) 58 kr. Hans-
jakob, In Italien, utazási vázlatok k. 8., 376. 1., 2 fr. 34 kr. 

= Ft. Burger lgnáez, sz. fehérmegyei áldozár, meg-
rendelési felhívást küldött be hozzánk Pázmány P. egyh. 
beszédei második évfolyamának II . kötetére. (Az első kötetet 
csak e napokban jeleztük.) E II . kötet a pünkösdi kört fog-
lalja magában. Az előfizetési pénzek fordítóhoz küldendők, 
Duna-Bogdányba. 

II i v a t a 1 o s. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-

jesztésére, a beszterczebányai székesegyházi káptalannál 
megüresedett tiszteletbeli kanonokságot Bulla Ferencz tu -
rócz-sz.-máriai lelkész és kerületi jegyzőnek adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évi ínáressius hó 23-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán Kavulálc János berzenczei plébánosnak a népnevelés 
terén szerzett érdemei elismeréseül a koronás arany érdem-
keresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évi márcz. hó 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

B. Wenckheim Béla, s. k. 

VECYESEK. 
-j- A ,Pester Lloyd' f. hó 4-i száma azon kimutatáso-

kat közié, melyeket a nm. vallás- és közokt. minister a ka-
tholikus vallási, tanulmányi és egyetemi alapítványi jószá-
gok jövedelmeiről az ő Felsége által kinevezett vizsgáló 
bizottság elé terjesztett. Mig e kissé terjedelmes számcso-
portok kiszedetésére elég helyet szakítunk majd, egyelőre 
is örömmel constatáljuk, miszerint e kimutatásban a kath. 
alapok közt az egyetemi is fordul elő. 

— A Zágrábban megjelenő „Katholicki List" m. hó 
29-iki számában hosszabb czikket szentel az osztrák egye-
temes kath. gyűlésnek, mely czikkből kiemeljük az alábbi 
sorokat: „A bécsi gyűlést, melytől a kath. élet oly sok jót 
várhat, minden katholikus örömmel fogja üdvözölni. Hisz-
szük és reméljük, hogy a mi horvát katholikusaink is kép-
viselve lesznek a gyűlésen, hogy a horvát katholikusok is 
fel mennek Bécsbe, részesei lesznek amaz áldásnak, melyben 
a szent atya e gyűlést részesiti." (,M. Á.') 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Ft. Sztarill lgnáez, furtai lelkész . . . . 5 ft. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 
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lése. Alelnöki előadás. — Az Jmita t io Christi ' szerzője. — Egyházi tudósitások : Pest. A liberális tábor rémülete. Szom-
bathely. Püspök ő mlgának körlevele ő szentsége püspöki jubileumának ügyében. Ilóma. A bibornok-államtitkárnak kör-
irata. Francziaország. A protestáns ,hittani' karok; a katholikus nagygyűlés. Veuillot ; a kormány és a szentatya. — Iro-

dalom. — Vegyesek. 

Apostoliciim Decretum 
de forma eliciendae in posterum fidei professionis. 

Quod a priscis Eccles iae temporibus semper 
fu i t in more, ut christ i f idel ibus certa proponeretur 
ac determinata formula, qua i idem profiterentur, 
atque invalescentes cuiusque aetatis haereses so-
lemniter detestarentur, id ipsum, sacrosancta Tri-
dentina S y n o d o fel iciter absoluta, sapienter prae-
st i t i t S u m m u s P o n t i f e x Pius IY. qui Tridentino-
rum Patrum décréta incunctanter exequi properans, 
édita Id ibus Novembr i s 15G4 Const i tut ione Iniun-
ctum Nobis, formam concinnavit profess ionis fidei 
recitandam ab iis, qui cathedral ibus et superiori-
bus Ecclesi is praeficiendi forent, quive i l larum di-
gnitates , canonicatus, a l iaque bénéficia ecclesiast ica 
quaecumque curam animarum habentia essent con-
secuturi, et ab omnibus aliis, ad quos e x decretis 
ipsius Concili i spectat : nec non ab iis, quos de m o . 
nasteri is , convent ibus , d o m i b u s , e t al i is qu ibuscum-
que locis regular ium quorumcumque ordinum, et iam 
mil i tarium, quocumque nomine vel t i tu lo provideri 
contingeret. Quod et alia Const i tut ione édita eodem 
die et, anno, incipien. In sacrosancta, salubriter prae-
terea ex tendi t ad oinnes doctores, magistros , regen-
tes, vel al ios cu iuscumque artis et facultat is pro-
fessores, s ive clericos s ive laicos, vel cuiusvis ordi-
nis reguláris , qu ibus l ibet in locis publ ice vel pri-
vatim quoquomodo profitentes, seu lect iones ali-
quas habentes vel exercentes , ac tandem ad ipsos 
huiusmodi gradibus decorandos. 

Jam vero, cum pos tmodum coadunatum fueri t 
sacrosanctum Conci l ium Vaticanum, et ante eius 
suspens ionem per Literas Aposto l icas Postquam Dei 
munere diei 20. Octobris 1870. indictarn, binae ab 
eodem so lemniter promulgatae sint dogmat icae 

Constitutiones, prima sci l icet de Fide Catholica 
quae incipit Bei Filius, et altera de Ecclesia Christi, 
quae incipit Pastor aeternus, non so lum opportunum, 
sed etiam necessarium di iudicatum est, ut in fidei 
profess ione dogmat ic i s quoque praememorati Vati-
cani Concilii def init ionibus, prout corde, ita et ore, 
publ ica sole innisque fieri deberet adhaesio. Quapro-
pter SSmus D. N. P ius Papa IX. exqu i s i to ea desu-
per re vo to special is Congregat ionis Emmorum S. 
R. E. Patrum Cardinalium, statuit , praecepit , a tque 
mandavit , ceu per praesens decretum praecipit ac 
mandat, ut in praecitata Piana formula profess ionis 
fidei, post verba „praecipue a sacrosanta Triclentina 
Synodo" dicatur : „et ab oecumenico Concilio Valicano 
tradita, defmita ac declarata, praesertim de Romani Pon-
tificis Primatu et infallibili magisterio", u t q u e i n poste-
rum fidei profess io ab omnibus, qui earn emittere te-
nentur, sic et, non aliter emittatur, sub comminat ioni-
bus ac poenis a Concil io Tridentino et a supradict is 
Consti tut ionis S. M. Pi i IV. statutis. Id ig i tur ubi-
que, et ab omnibus , ad quos spectat, d i l igenter ac 
fideliter observetur, non obstant ibus etc. 

Datum Romae e Secretaria S. Congregat ionis o o 
Concilii die 20. Januari i 1877 . 

P. Card. Caterini Praefectus. 
J. Archiepiscopus Ancyranus Secretarius. 

Professio ortliodoxae Fidei iuxta formam a Summis 
Pontificibus Pio J V. et Pio IX, praescriptam. 

E g o N. firma fide credo et, profiteor omnia et 
s ingula, quae cont inentur in Symbolo fidei, quo 
sancta Romana Ecclesia utitur, v ide l i ce t : credo in 
unum Deum Patrem omnipotentem, factorein caeli 
et terrae, v i s ib i l ium omnium et inv i s ib i l ium. Et in 
unum Dominum Jesurn Christum filium Dei Uni-
geni tum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
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Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero. Genitum, non factum, consubstant ia lem 
Patr i : per quem omnia facta sunt. Qui propter nos 
homines , et propter nostram salutern descendit de 
coelis. Et incarnatus est de Spiri tu Sancto e x Ma-
ria Virgine, et homo factus est. Crucif ixus etiam 
pro nobis, sub Pont io Pi lato passus et sepultus est. 
E t resurrexi t tertia die, secundum Scripturas. Et 
ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et 
iterurn venturus est cum gloria, iudicare v ivos et 
mortuos , cuius regni non erit finis. Et in Spir i tum 
Sanctum, Dominum et vivif icantem : qui e x Patre 
F i l ioque procedit . Qui cum Patre et Fi l io si inul 
adoratur; et conglorif icatur, qui loquutus est, per 
prophetas . Et unain, sanctam, catholicam et aposto-
l icam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in re-
miss ionem peccatorum. Et expec to resurrectionem 
mortuorum. Et v i tam venturi saeculi . Amen. 

Aposto l icas et ecclesiast icas tradit iones reli-
quasque e iusdem Eccles iae observat iones et consti-
tut iones firmissime admitto et amplector. I tem sa-
cram Scripturam iux ta eum sensum, quem tenuit 
et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de 
vero sensu et, interpretatione sacrarum Scriptura-
rum, admitto, nec earn unquam, nisi iux ta unani-
m e m consensum Patrum, accipiam et interpretabor. 

Profiteor quoque septem esse vere et proprie 
Sacramenta novae legis a Jesu Christo Domino No-
stro inst i tute , atque ad salutem humani generis, 
l icet non omnia s ingul is , necessaria, sc i l icet: Ba-
pt i smum, Confirmationem, Eucharist iam, Poeniten-
t iam, Extremain Unct ionem, Ordinem et Matrimo-
nium, i l laque grat iam conferre; et e x his Bapti-
smum, Confirmationem et Ordinem sine sacri legio 
reiterari non posse. Receptos quoque et adprobatos 
Eccles iae catholicae ritus in supradictorum omnium 
Sacramentorum solemni administrat ione recipio et 
admitto. Omnia et s ingula, quae de peccato origi-
nali et de iustif icatione in sacrosancta Tridentina 
S y n o d o definita et declarata fuerunt, amplector et 
recipio. Profiteor pariter in Missa offerri Deo ve-
rum, proprium et propit iatorium Sacrificium pro 
v iv i s et defunctis , atque in sanct iss imo Eucharist iae 
Sacramento esse vere, realiter et substant ia l i ter 
corpus et sanguinein una cum anima et div ini tate 
Domini nostri Je su Christi, fierique convers ionem 
to t ius substant iae panis in corpus, et tot ius substan-
tiae vini in sanguinem, quam convers ionem catho-
lica Eccles ia transubstant iat ionem appellat. Fateor 
etiam sub altera tantum specie totum atque inte-

g r u m Christum, verumque Sacramentum smni .Con-
stanter teneo Purgatór ium esse, animasque ibi de-
tentas fidelium suffragi is iuvari. S imi l i ter et San-
ctos una cum Christo regnantes venerandos atque 
invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis 
offerre, atque eorum rel iquias esse venerandas. Fir-
miter assero imagines Christi ac Deiparae semper 
Virginis , nec non al iorum Sanctorum habendas et 
retinendas esse, atque eis debituin honorem ac ve-
nerationem impert iendam. Indulgent iarum et iam 
potestatem a Christo in Eccles ia rel ictam fuisse , 
i l larumque usum Christ iano populo m a x ' m e salu-
tarem esse affirmo. Sanctam, cathol icam et aposto-
licam Romanam ecclesiam omnium ecc les iarum ma-
trem et magis tram agnosco, Romanoque Pontifici 
beati Petri Aposto lorum Principis successor! ac 
Jesu Christi Vicario veram obedient,iam spondeo 
ac iuro. 

Caetera item omnia a sacris Canonibns et oe-
cumenic is Conciliis, ac praecipue a sacrosanta Tri-
dentina Synodo, et ab oecumenico Concil io Vati-
cano tradita, definita ac declarata, praesert im de 
Romani Pontif icis Pr imatu et infal l ibi l i magis ter io , 
indubitanter recipio atque profiteor ; s imulque con-
traria omnia, atque haereses quascumque ab Eccle-
sia damnatas et reiectas et anathematizatas ego pa-
riter damno, reiicio, et anathematizo. Hanc veram 
cathol icam fidein, e x t r a quam nemo sa lvus esse po-
test, quam in praesenti sponte profiteor et veraci-
ter teneo, eamdem integram et immaculatain usque 
ad e x t r e m u m vitae spiritum, constantiss ime, Deo 
adiuvante, retinere et confiteri, atque a meis subdi-
tis seu i l l is , quorum cura ad me in munere meo 
spectabit , teneri et doceri et praedicari, quantum 
in me erit, curaturum ego idem X. spondeo, voveo 
ac iuro. Sic ine Deus adiuvet , et haec sancta Dei 
evangel ia . 

A Sz.-István-Társulat XXIV. közgyűlése. 
Tárkányi Béla, 

apátkanonok alelnöki előadása. 
(Folytatás.) 

Cantù Caesar szemeiben a kereszténység egyetemes 
álláspontra einelé a történelmet azon perez óta, hogy az Is-
ten egységével az emberi nem egységét is hirdetni kezdette. 
S midőn arra tanitott .minket, hogy „a mi Atyánkhoz" kö-
nyörögjünk, tudtunkra adá, hogy mindnyájan testvérek va-
gyunk. — Csak ekkor támadhatott az összefüggés eszméje 
az összes korszakok és népek között; ugy szintén az össze-
függés eszméje az emberiség folytonos haladásának — a 
megváltás nagy müve, s az Isten országa felé. 

A középkort Cantù Caesar nem tekinti azon sötét kor-
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nak, mely, a fönebb jelzett veszélyes irányú szerzők véle-
ménye szerént, csak megvetést érdemel. Megvallja, hogy az 
ilyes irányú munkákat ő is olvasta azon gyönyörrel, mely-
lyel az if júság a tiltott felé rohan; de az alaposabb tanul-
mány jobb meggyőződésre vezérlette. S valóban, aki előíté-
let nélkül tanulmányozza a középkort, barbárnak fogja-e 
azt mondani, mely egy Nagy Károlyt, Nagy Albertet, Nagy 
Alfrédét, aquinói sz. Tamást, Dantét képes fölmutatni? 
Barbároknak fogja-e nevezhetni azon időket, melyek a 
AVestmünstert, a párisi Notre-Dame-ot, Granada vagy To-
ledo csodáit, Rheims, Köln stb. székesegyházait és egyéb 
genialis alkotásait hozák létre oly eredeti stylnek, melyet 
barbárnak nevezni, maga a legnagyobb barbárság? Sötét-
nek mondhatni-e azon kort, mely föltalálta az olajfestést, az 
órákat, a máig használtatni szokott papirt ; mely első liozá 
létre az agg- és gyermekkórházakat ; mely fölszabadította 
a tulajdont, és ennek felosztása által az egyenlőséget és 
igazságot készítette elő ; mely hatalmasan előbbre vitte a 
vegytant, s a kézműveket: mely az egyenkint itt föl nem so-
rolható találmányok között a hajózásnak az iránytűt adta, s 
a könyvnyomtatás által minden haladást biztossá tett. 

Cantù Caesar a méltatlanul és sokat rágalmazott kö-
zépkornak igazságot szolgáltat anélkül, hogy annak túlzó 
dicsszónoka akarna lenni. „Nem akarunk, igy szól, a közép-
kor roskadozó födele alatt tanyát ütni ; azonban kegyelettel 
gondolunk e hajlékra, mely alatt apáink menhelyet talál-
tak." Helyrehozza azok igazságtalanságát, kik a múltban 
minden roszat a középkornak tulajdonítanak, holott az sok-
kal régibb időből maradt fenn ; vagy pedig elkerülhetlen 
átmenetet képezett egy jobb jövő felé. 

S mily szigorú pártatlansággal jár el Cantù Caesar, 
midőn a X V I . század nagy vallásszakadásának korszakát 
tárgyalja. Nem igyekszik titkolni, hogy a romlottság beha-
rapózott a szentélybe is, — de másrészt a reformatio di-
csőitőivel szemben nyiltan kimondja, hogy annak főhőse 
vaktában felforgatással kisértette meg szerencséjét . . . s e 
rettenetes mozgalomnak az lett leggyászosabb, legkártéko-
nyabb következése: hogy ettől fogva az eszmékben való egy-
ség elveszett. A protestantismus nem csupán a dogmákra és 
fegyelemre szorítkozik ; hanem nyiltan vagy titkon minden-
hová beszivárog; megragadja az irodalmat, államot, szoká-
sokat, bölcsészetet, az egész tudományosságot, — a jövő-
nek hagyva örökségül a megoszlást, mely jelenleg is két el-
lenséges tábort képez az emberiségben. 

Nem bocsátkozunk a legújabb kor mozgalmaiba, mely-
nek hullámgyürűi még nem állapodtak meg, s még ma 
senki sem mondhatja meg, hova fog e mozgalom vezetni 
végkifejlődésében. — Cantù Caesarral mi azon óhajtásun-
kat fejezzük ki : vajha a népek testvérileg egyesülvén, mind-
inkább megközelitenék Isten akara tá t ! a hatalom működé-
sével a kormányzottak akarata is mindinkább összhangzásba 
jőne, hogy akkor a szeretet és közös testvériség törvénye 
teljesedésbe menne az emberiség boldogitására. 

íme ily irányban, ily szempontokból irta meg Cantù 
Caesar bámulandó tudományos apparatussal nagy „Világ-
tör téne lmét" . . . . s mi a keresztény tudóst, a valódi hű ka-
tholikust legnemesebben jellemzi, s mit ezennel hangsúlyozva 

kiemelek : véleményét alávetette annak, kinek fölülről adatott 
hatalom ítélni a lelkismeretek fölött. 

Azon iskola, melynek Cantù Caesar hadat izent, s 
mely saját irányának javára a történetírótól is részrehajló 
Ítéletet követel, — alig, hogy a nagyszerű történelmi munka 
első kötetei megjelentek, hazájában és külföldön gőgös fri-
volitással, a roszszándékot nyiltan kitáró ráfogásokkal tö-
rekedett a jeles történetíró halántékairól letépni a koszorút, 
melyet a jobbak elismerése számára fűzött. De valamint a 
győzelem már magában föltételezi a harezot, ugy a támadá-
sok Cantù Caesar kitartását nem zsibbasztották, hanem in-
kább aczélozták. „Rettenthetlenül és kedvvel folytatom 
művemet (irja önmaga teljes önérzettel), el nem kapatva a 
tapsok, le nem veretve az üldözések által ; bizva a jókban, 
kik éreznek, a becsületesekben, kik gondolkodnak, és föl-
bátorítva azon figyelem által, melyet irányomban olvasóim 
nagyobb része mindenkor tanúsított í r tam és tettem 
annyit, hogy az alávalók gyalázásaitól vissza ne rettenjek ; 
s talán megérem a kort, melyben ajószándékuakat kiábrán-
dulni lássam, — vagy ha nem . . . az idő igazságot fog ne-
kem szo lgá l ta tn i . . . . Ily bizalom tartott fenn eddig, és tar-
tand ezután is. A viharok is fólzavarják ugyan, de föl is 
frisitik a tengert." 

Es az önérzetes, szilárd jellemű történetiró nem csaló-
dott számításában. A nagy közönség bizalma nem maradt 
el. S noha néhány radicalis olasz, mint Brofferio, Bianchi 
mindent elkövettek, hogy Cantù Caesar történetírói érde-
meit letapossák, — s mindamellett, hogy nagy műve Ná-
polyban és Palermóban utánnyomatott, a „Storia univer-
sale" magában Turinban eddig kilenez kiadást ért. 

Hazánkban a magyar irodalom egyik nagylelkű mae-
cenása, társulatunknak egyik legerősebb, mondhatnám, alap-
oszlopa, az áldott emlékű Bartakovics Béla egri érsek for-
ditotta figyelmét Cantù Caesarnak méltán világhírűvé vált 
egyetemes történelmére. Mint társulatunk actái bizonyít-
ják, az 1854-iki évi junius 1-én az elnökség azon örömhír-
rel lepte meg a választmányt : hogy Bartakovics érsek Cantù 
Caesar „Világtörténelmének", nevezetesen ó- és középkori 
részének magyar fordítását, (melyet mintegy háromezer 
forintnyi költséggel eszközölt) a Sz.-István-Társulatnak dij 
nélkül engedte át. 

Ezen mély hálával fogadott ajándék a társulatnak 
kötelességévé tette, hogy a megbecsülhetlen irodalmi kin-
cset a magyar közönség köztulajdonává tegye. Magyar egy-
házi irodalmunk egyik leglelkesebb bajnoka, társulatunk-
nak akkori igazgatója, igazán mondva, kezdettől leghívebb, 
leggondosabb dajkája, kinek nevét, ha valahol, ugy a Sz.-
István-Társulat közgyűlésén hálás kegyelettel illik emlí-
teni, Somogyi Károly még ugyanazon év november havában 
kibocsátá előfizetési fölhívását, mint irá, Cantù Caesarnak 
„alapos rendszer és szellemdus felfogás, ugy szintén más 
szempontok teki ntetéből is páratlan „Világtörténelmére", 
melyet a francziák és spanyolok, az angolok és németek is 
méltónak ítéltek arra, hogy nyelvökre lefordítsák." 

E fentérintett maecenási nagylelkűség és a magyar 
közönség pártfogása lehetővé tette a mű megindítását, s 
valódi szerencsének tartom jelenthetni, hogy magyar nyel-
ven immár teljesen átadatott közönségünknek a monu-
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günknek a monumentális munka, melyet egyszersmind az 
emberi műveltség egyetemes történelmének is méltán ne-
vezhetünk. Azon szivből fakadt óhajtással jelentem ez t : 
vajha a mi honunkban is mozditsa elő az áldásos mű az 
igaznak, a jónak a valódi szépnek diadalát, — mi a ne-
mes szerzőnek is legfőbb czélja volt, társulatunknak is leg-
szebb feladata. (v«ge köv.) 

Az imitatio Christi' szerzője. 
(Folyt, s Vége.) 

A thomistáknak legszívesebben felhozott érve az u. n. 
Chronicon "YVindesimense-ből vau véve, melynek irója, J o -
annes Buschius, egy helyen ezeket i r j a : „Contigit an tepau-
cos dies sui obitus ut duo fratres notabiles de monte S. 
AgnetÍ8 prope Suuollis, Ordinis nostri, dictum Priorein 
nostrum sub eertis rebus consulturi advenirent, quorum 
unus Fráter Thomas de Kempis, vir probatae vitae, qui 
plures devotos libros composuit, videlicet: Qui seqnitur me, 
de Imitatione Christi cum aliis, qui nocte insequenti som-
nium vidit, praesagium futurorum." (Chron. c. 21 ) 

Ez ama hires hely, melyből a thomisták Tamásnak 
szerzőségét ,megdönthetleniil' bebizonyíthatni vélik; azon-
ban kevés sikerrel, mint annak kissé részletesb vizsgá-
lata hirdeti. 

Nézzük csak közelebbről. A chronista egyszerre csak 
kiesik, úgyszólván, szerepéből, s mig voltaképen a két test-
vérnek látogatása képezi az illető fejezetnek tárgyát, min-
den ok nélkül kezdi különösen Tamást ismertetni, de oly 
módon, mely authenticités dolgában kissé nagyon is gyanús. 
Mert ha Tamást, mint több munkának szerzőjét be is akarta 
volna mutatni nekünk, akkor vagy elég lett volna, általá-
nosan azt mondani, mint teszi is: „plures devotos libros 
composuit," — vagy ha e könyveket egyenkint elősorolni 
akarta, mint kezdi a ,videlicet- szóval, akkor többet hozott 
volna fel az egy ,Imitatio'-nál, utána vetvén: „cum aliis", 
mi tökéletesen felesleges, miután már fentebb mondta: „qui 
plures devotos libros composuit" . . . De a mi még ennél is 
furcsább, az az, hogy a chronista i t t a „De Imitatione Chri-
sti"-féle könyvet mint egy, egységes munkát idézi, holott a 
thomistáknak elmélete szerint a négy könyv, melyből az áll, 
mindannyi külön tractatus, melyek különféle időkben, min-
den összekötő veres fonal nélkül Írattak s ennélfogva a 
chronicon megírásának idejében a mostani, közös czim alatt 
még nem léteztek.1) Buschius ennélfogva igen kétes becsű 
tanú, oly szövetséges, kiről a thomisták bátran elmondhat-
nák : Isten mentsen meg tőle ! s legjobb lesz, ha, hogy szö-
vetségesöknek legalább jellemét megőrizzék a hazug állítás 
gyanújától, megengedik, hogy a kérdéses helynek (nálunk 
dűlt betűkkel kiszedett) eme szavai „videlicet — cum aliis" 
merő interpolatio, mit már Valgrave is kimondott, midőn 
ekként nyilatkozott : „Illud Busehii testimonium in famam 
et consequenter in fumum evanescet, nec certi aliquid, nec 
clari contra tot certissima clarissimaque adducta su peri us 
testimonia comprobabit. Quidquid igitur dicat, in quam-
cunque se vertat faciem, concedere debet aut adulterinam 

') Ezzel szemben Cajetanus igen szépen mutat ja ki, miszerint az 
Imitatio csakugyan helyes s következetesen keresztül vitt terv szerint 
készült s pedig ilyformáu : liber I. : Initia vitae purgativae ; l. II. -, pro-
gressif et terminus v. p. ; l. I I I . : vita illuminativa, s végre I. IV. : 
vita unitivá. 

eam parenthesim, (e szavak: „Qui scquitur me, de Imitatione 
Christi" a chronicon kéziratában zárjel közt vannak;) et in-
sertam,aut vere Busehii si existât, vere Buschium erroneum 
esse" Halljuk még Mabillont: „Buschium aut se-
cunda manu auctum fuisse contendimus, aut falso autogra-
phi Antverpiani aliove inani fundamento deceptum." 

A Gersen ellen 2) s a Tamás mellett az eddigieken ki-
ki vül felhozatni szokott érveket bátran mellőzhetjük. Hogy 
Tamás ügye nem állhat egészen jól és tisztán, mutatja azon 
körülmény is, hogy védői legújabban már oly fegyverek-
hez is nyúlni kezdtek, melyek rendesen a veszett ügynek 
jelzői : a gorombaságok- s a hamisításokhoz. így egy tho-
inista, 1855-ben ezeket i r j a : „Ellenfeleink, kik mindig és 
mindenütt ugyanazok, eszelős szenvedélyei lépnek a harcz-
térre. Azon ostoba szemtelenséggel, mely rendesen s kü-
lönben csak üres főknél található, mindenféléket hoznak 
össze Tamás ellen, 3 mindezt igen komolyan, s az áltudo-
mánynak nagyszerű szemfényvesztésével"... . 

Ebből talán elég lesz ennyi; — lássunk már most egy 
kis ferditést, illetőleg hamisítást. 

Azt állítják ugyanis egyes thomisták, miszerint Ger-
sen ügye oly desperatus, hogy már Mabillon is, amolyan 
Salamon-féle bölcseséggel azt indítványozta, hogy a tho-
misták higyék bátran, miszerint az jlmitatio'-nak szerzője 
Tamás, csak engedjék meg a gersenistáknak, hogy ők 
ugyanezt hihessek Gersenre vonatkozólag. O ugyan, már 
mint Mabillon, meg volt győződve arról, hogy Gersen 
szerzősége tarthatatlan, s csak rendtársainak nógatására 
irt mellette. 

Nézzük szavait közelebbről : 
A kérdéses helyet már fentebb említettük, ott, hol 

Mabillont idéztük annak bebizonyítására, hogy Tamásnak 
neve először 1441-ben merül fel, az anversi kézirat „per 
manus Thomae"-féle záradékában,s hogy akkor, mikor az íra-
tott, régebbi, Gersen-féle kéziratok már léteztek. Ezt mondja 
Mabillon, s ehhez ama, szintén már fentebb is emiitett fel-
szólítást csatolja a thoinistákhoz, hogy hát tegyék meg a 
lehetetlent, s hozzanak elő egy, ama Gersen-féléknél régebb 
codexet, s aztán így folytatja : „sin minus, — ha ezt nem 
tudják nyélbe sütni — Thomam suuin libelli auctoreui 
agnoseant, per nos licet: at nobis aliisque pro Joanne Ger-
sene sentire concédant" ; — majdnem gyermekes játék a 
szavakkal, ebből azt hozni ki, mit a thomisták akarnak, 
mintha ily eline, mint Mabillon, valaha azt engedhette 
volna meg, hogy ily ügyben kétféle lehet az igazság, s 
ugyanazon könyvnek Tamás is, Gersen is lehetne szerzője! 
Eszmemenete egyszerűen ez : megunván a hoszadalmas vi-
tákat, sőt gyakran személyeskedő czivódásokat, melyek „non 
sine magno temporis tantum, sed et caritatis detrimento" 
már annyi idő óta folynak, panaszkodik a modor felett, mely-
lyel ellenfelei harczolni szoktak, „qui ita effunduntur in 
convicia, quae sacri libelli ac Christiani aniini genium ne-
quaquam sapiunt" ; — ennek daczára azonban mégis kész-
nek nyilatkozik, az igazság érdekében ismét kiállani a 
sikra, a harezot folytatni s az ellenfélnek argumentumait, 
„centies repetita totiesque refutata", ujolag megczáfolni, — 

2) Mellesleg megjegyezve, kérjük mult számunkban a 229. lapon 
Gersen helyett mindenütt Gerson-1 olvasni. 
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„neque vero ,— folyta t ja : hanc provinciám defugerem, 8Í 
non ea iam strenue perfuncti esset e nostris Cajetanus, Val-
gravius, Quatremarius ac Delfavius ; ex aliis (qui ünus 
multorum instar esset debet) Joannes Launoius, Doctor 
Parisiensis." Egész összefüggésében e hely tehát egészen 
más valamit mond, mint a mit a thomisták abból kihoznak, 
s körülbelül ennyit jelent : Ha minden alapos s megczáfol-
hatlan okoskodás s bizonyitgatás daczára önöknek, tho-
mista uraimnak mégis ugy tetszik, kempeni Tamásban tisz-
telni az lmitatio szerzőjét, melyet soha sem irt, hát csak 
méltóztassanak — „per nos licet" ; de csak ne haragudjanak 
szerfölött s ne gorombáskodjanak, ha mások a meggyőző s 
döntő érvek előtt meghajolván, Gersent mondják ez arany 
könyvecske szerzőjének. 

Mert ez denique igy vau. Az ,lmitatio'-iiíik. irója Ger-
sen s senki más. Cajetanustól kezdve Rohrbacherig — Hist, 
univ. de l 'Eglise cath. 4. kiad. vol. 18, p. 433 — a bizonyí-
tékok hoszu lánczolata küzd Gersen mellett, mig a külön-
ben derék, becsületes Hämerken Tamásra ráerőszakolt di-
csőség szétfoszlott; mert — hominum commenta delet dies. 

(+) 0. 8. B. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
!*est, április 13. A l i b e r á l i s t á b o r r é m ü l e t e . 

Az európai conflagratio küszöbén a liberális tábor minden 
másra el lehetett készülve, mint ama reá nézve mély csa-
pásra, mely Bismarck visszalépésében nyilvánul; midőn 
minden liberális ember azt gondolta, hogy Bismarck állása 
megdönthetetlen, midőn azt vélték, hogy az ő személye nél-
külözhetetlen, midőn azt hitték, hogy a keleti kérdésben 
végre is ő fogja a döntő szerepet játszani, — a távirda egy-
szerre csak azt jelenti, hogy a vér és vas embere megválik 
hivatalától. A meglepetés nagy, a consternatio és rémület 
még nagyobb volt a liberális táborban. 

Nagyon természetes. A liberalismusnak ez időszerint 
jelentőségteljesebb embere nincsen, mint a varzini remete. 
O kezdte a ,kulturharczot4, őt követték, az ő nyomdokain 
jár tak többé kevésbbé ujabb időben a kormányférfiak, ő 
volt az, ki annyi örömet okozott minden liberális szivnek és 
x-eménye horgonyát minden liberális ember csak ő benne 
vetette, jól tudva, hogy addig, mig Bismarck kormányon 
ül, csaknem lehetetlen, hogy valamely országban a conser-
vativ irány lábra kapjon, és igy megszűnjék a demoralisatio, 
mely már annyi liberális embernek malmára hajtotta a vi-
zet. A kulturharcz és a vele összekötött mindennemű igaz-
ságtalanság a katholikusok iránt, melyet a liberalismus kedv-
telve és rendszeresen követ, oly annyira Bismarck nevéhez 
és személyéhez fűződik, hogy nagyon könnyen megfejthető 
az az ijedelem, mely az első kúlturharczos visszaléptének 
hirére a liberális tábor minden idegeit át jár ta . 

A csillag, mely körül az európai liberalismus forgott, 
hullóban van és út já t a rémület felkiáltásai követik, hiszen 
vele együtt egy egész rendszer és ezrek, meg ezreknek re-
ményei hullnak sirba. Yan-e jajkiáltásnak azonban nem 
csak a liberalismusra, hanem az igazságra, az egyházra nézve 
is nagy jelentősége. A liberalismus csillagának leszállása az 
igazság csillagának felkeltét jelenti ; ott, hol a liberalismus 
reménye megszűnik, ott kezdődik a mienk. Bismarck uralma 

nagy jelentőségű volt a liberalismus és az egyházra nézve 
egyaránt, annak előnyére, ennek hátrányára ; Bismarck távo-
zása nagy jelentőségű a liberalismusra és az egyházra nézve, 
de most annak hátrányára, ennek előnyéx-e. Ez előny az, mit 
a liberális rémület és jajkiáltás, saját fájdalmán kivül jelez, 
nem, mintha a liberalismus evvel az io-azsájí barátait mej;-

' o o o 
örvendeztetni akarná, mert a tévely nem örvend az igaz-
ság előnyének, hanem azért, mert j a j kiáltásával saját buká-
sáról tanúskodva, önkénytelenül is az igazság diadalának 
közeledtéről tesz tanúságot. 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy a katholikusok 
felfogják mindannak horderejét, mi Bismarck távozásában 
és az őt követő jajkiáltásban rej l ik; mi sem természetesebb, 
mint hogy megelégedéssel, sőt mondjuk örömmel fogadják, 
hogy az a férfiú, kinek nevével az egyház oly kimondhatat-
lan sok szenvedése van összefűzve,-magas polczáról ina vagy 
holnap eltávozik. Igenis örvendünk mi katholikusok, nem 
annyira e bukásnak, mint annak, hogy e bukásban az isteni 
Gondviselés ismét nyilatkozik az egyház j ránt , örvendünk, 
hogy a Gondviselés megelégelve az igazság elnyomatását, 
a bukás által annak győzelmét elősegíti, örvendünk pedig 
az emberiség érdekében ; — ha ugyan e bukás csakugyan 
ténynyé válik. 

Az emberiség jóléte, üdve, nyugalma, előhaladása, a 
kereszténység megalapittatásától kezdve, az egyház jólété-
vel, nyugalmával mindig össze volt forrva. Ha az egyház jó-
léte megzavartatott, üldözők, eretnekségek forradalmak által, 
minthogy az egyház volt az emberiség civilisatiójának for-
rása, fentartó ereje, az emberiség is egyaránt szenvedett az 
egyházzal; — az üldözők végsóhajai, az eretnekségek j a j -
kiáltásai, a forradalmi lángok utolsó fellobbanása az egyház 
békéjével, meghozták mindig az emberiség jólétét is. 

Az európaszerte majd kisebb, majd nagyobb mérték-
ben, de rendszeresen űzött egyházüldözés megszűntével, 
okvetetlenül meg fog szűnni a népek és nemzetek sülye-
dése is, a mindennemű corruptiót ismét egészséges élet fogja 
felváltani, az álszabadság eltűnését a valódi szabadság, a 
tévely uralmát az igazság uralma fogja követni, mi egyedül 
teszi a nemzeteket boldogokká. Rendkívül sajnos volna 
azért az emberiség érdekében, lia bárki csak kis ujját is 
megmozdítaná, hogy Európa békéjének felforgatója hiva-
talában megmaradjon ; a rémület, mely oly általános lett 
egyszerre, nem az emberiség rémülete, hanem egy párté, 
mely az emberiség érdekének háttérbe szoritásával mindig 
önző érdekeit hajhászsza; oly rémület az, melyet inkább fo-
kozni kell az által, hogy a fejedelmek saját jól értett érde-
kükben elősegítsék, nem bánjuk akár arany hid készítése 
által is Bismarck távozását, nincsen e rémülettől mit félni, 
de van félni való attól, ha ott, hol most remegnek, örven-
deni fognának. Q 

Szombathely. P ü s p ö k ő m I g á n a k k ö r l e v e l e 
ő s z e n t s é g e p ü s p ö k i j u b i l e u m á n a k ü g y é b e n . 
Szentséges atyánk, I X . Pius pápa f. évi junius 3-kán fogja 
püspökké szenteltetésének 50-ik évfordulóját ünnepelni. Az 
élet Urának kegyelme, mely szentséges atyánk 85 évet meg-
haladó életkorában nyilvánul, oly nagy, hogy azért nem 
egyedül ő szentsége tartozik hálával a Mindenhatónak, ha-
nem vele együtt mindazok, kik hűséges gyermekei a széles 
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e világon elterjedt róm.-kath. anyaszentegyháznak, melyet 
a szent aggastyán 31 éven át, súlyos bajok, gyötrelmes vi-
szontagságok és óriási küzdelmek között, agg kora daczára 
is dicsőségesen kormányoz. 

Azon benső viszonynál fogva, mely egyrészről a pápa, 
mint Krisztus földi helytartója, mint szent Péter utódja, 
mint az anyaszentegyház látható feje és egységének köz-
pontja, más részről a hivők egyeteme között Isten imádandó 
akaratából fenn áll, a pápa örömeiben és fájdalmaiban a hi-
vők is mindenkor részt vesznek : jól tudván, hogy a viszon-
tagság, mely a pápát sújtja, a hivőket is fenyegeti. Udvözi-
tőnk mondása szerint irva levén : „megverem a pásztort és 
elszélednek a nyáj juhai" (sz. Máté 26) : ellenben az áldás, 
mely a pápára száll, a hivőkre is kihat. Maga Krisztus bi-
zonyítja ezt, ki midőn Péterért különösen is könyörgött, 
ezt, mint mondja, nemcsak azért tevé, hogy Péter a hitben 
meg ne fogyatkozzék, hanem azért is, hogy Péter az ő test-
véreit is megerősítse abban. (Luk. 22.) 

Tapasztaljuk is, hogy valahányszor a pápa önnönsze-
mélyét illető ünnepélyre készül, a hivők is buzgón igyekez-
nek abban részt venni. 

Most is, midőn szentséges Atyánk, az emberi életben 
ritkán előforduló hálaünnepre, püspökké szenteltetése 50-ik 
évfordulójának megülésére készül, a hivők is százezrenkint 
készülnek a világ minden részéből Rómába zarándokolni, 
hogy szent Péter utódját lássák, ünnepélyének emelésére 
iránta ápolt kegyeletöket 03 ragaszkodásukat tanúsítsák, és 
az ő apostoli áldásában részesüljenek. 

Lélekemelő tünemény, mely még azokat is tiszteletre 
gerjesztheti, kik nem tartoznak a pápa által kormányzott 
anyaszentegyház gyermekei közé, nekünk pedig, kik azok 
közé tartozunk, épülésünkre és vigasztalásunkra szolgál a 
pápában, mint központban összeforradó egységnek ezen ün-
nepélyes nyilvánulása, midőn látjuk, hogy — sz. Irén sza-
vai szerént — az egész világon elterjedt anyaszentegyház 
miként őrzi a hitben való egységet, mintha gyermekei mind-
nyájan azon egy házban laknának, mintha mindnyájuknak 
egy szive és egy lelke volna; midőn lát juk, hogy a külön-
féle nemzetbeliek, ámbár különféle nyelveken beszélnek, 
mindnyájan egyet hisznek : és valamint az Istentől alkotott 
ugyanazon egy nap az egész világnak egyaránt világit, egy-
aránt világit az ugyanazon egy hitigazság is mindenütt és 
mindenkinek, ki annak ismeretére eljutni óhajt. (I. 10. r. k.) 

Mindazonáltal lesznek világszerte, nálunk is sokan, 
y kik különféle akadályok miatt, bármily forrón óhaj t ják is, 

Rómában meg nem jelenhétnek. De egyetlen egy sincs, ki az 
ünnep örömeiben, a távolban is, részt nem vehetne ; és kívá-
natos is, hogy ilyen ne is legyen. 

Más országokban, hazánkban is, a hivek kisebb-na-
gyobb összegekre menő adományokat gyűjtenek és külde-
nek szent atyánknak ; nem az ő felgazdagitására, amire soha 
sem vágyódik és el nem fogadna semmit, hanem azon tete-
mes szükségletek fedezésére, melyek az egyetemes egyház 
kormányzásával együtt járnak, s a melyeket a mindenétől 
megfosztott pápa viselni nem képes. Mi is megtehetjük ezt, 
kiki az ő tehetségéhez képest, csekélyebb mérvben is, mint 
ezt a szerencsésebbek teszik, de ugyanzon szeretettel. Ne 
kételkedjünk abban, hogy szentséges Atyánknak nem az 

adomány mennnyisége szerez örömet, hanem a szeretet, 
melylyel azt gyermekei nyúj t ják . A plébános urak az ily 
szeretetadományokat f. é. május 10-ig küldjék be hivata-
lomhoz, hogy azokat rendeltetésük helyére annak idején 
eljuttathassam. 

De még azok sem lesznek szentséges atyánk ünnepé-
lyének örömeiből kizárva, kik neki egy fillérnyi adományt 
sem képesek adni. E végre ajánlom nekik, vegyenek részt 
az ünnepélyes isteni szolgálatban, melynek jun. 3-án, Pün-
kösd utáni II . vasárnapon székesegyházamban, valamint a 
plébániai és szerzetes templomokban megtartását ezennel 
elrendelem. E napon minden miséző áldozár köteleztetik a 
napi imák mellett a pápáért kirendelt miseimát különösen 
az ünnepre vonatkozó szándékkal elmondani. A plébános 
urak azonfelül a szent mise végén kitett oltáriszentség előtt o o 
3 Miatyánkot és Üdvözletet imádkozzanak híveikkel egye-
temben a pápáért, kérvén az Istent, szüntesse meg szentsé-
ges atyánknak, az egész anyaszentegyházat is vele együtt 
sújtó szorongatásait, melyek miatt közelebbről is felemelte 
az egész világ előtt fájdalmas szavát ; továbbá indítsa a 
ker. fejedelmek szivét is részvétre Krisztus helytartója 
iránt, hogy azt, a miért mi imádkozunk, bölcsességükkel ők 
is előmozdítván, a pápának kormányzása békességes és aka-
dálytalan legyen. 

A plébános uraknak, nem kételkedem, kedves felada-
tuk hiveiket az ünnepély jelentősége és az abban való részt-
vevés módozatai iránt eleve kellőképen felvilágosítani. 

Kelt Szombathelyen, Virágvasárnapján, márcz. 25.1877. 
Imre s. k., püspök. 

Róma. A b i b o r n o k - á l l a m t i t k á r n a k k ö r -
i r a t a a szentszéknek külföldi képviselőihez, mely az leg-
ujabbi Allocutióra s az olasz kormánynak ezzel szemben 
követett magatartására vonatkozik, eléggé fontos történelmi 
okmány, hogy azt az ,0ss. i í . ' -ban megjelent szöveg nyo-
mán adjuk. A körrendelet ekként hangzik: 

Illmo e Rssmo Signore ! Bizonyára nem fogja elke-
rülni Exád figyelmét azon körrendelet, melyet a minister 
pecsétőr a szentatya utolsó beszéde tárgyában az állam-
ügyészszékhez intézett s melyet a kormánysajtó tegnap kö-
zölt Rómában. 

Benne az rendeltetik, hogy az ezen pápai okmányt 
közlő hirlapok nem üldözendők, feltéve, hogy nem kisérik 
azt oly fejtegetésekkel, melyek helyeslést s hozzájárulást fe-
jeznek ki. E határozat ugy tüntettetik fel, mint annál vilá-
gosabb bizonyítéka azon szabadságnak, melyet a pápa leg-
főbb hivatalának gyakorlatában élvez, miután a beszéd, a 
miniszter kijelentése szerint, tul megy minden csak elkép-
zelhető határon s csakis a pápa hálátlanságát tünteti fel oly 
kormánynyal szemben, mely az egyház irányában annyira 
bőkezűnek s nagylelkűnek mutatta magát. 

Ezzel szemben az igazság az, hogy — ha szükség volt 
még uj bizonyítékra a dolgok azon sajnálatraméltó állapo-
tának megvilágítására, mely a sz. atya beszédében igazság-
hűn ecseteltetik, ugy a szóban forgó körrendelet legvilágo-
sabb bizonyítékot szolgáltat hozzá. Mert azon pillanattól 
fogva, midőn egy pápai nyilatkozatnak közzététele vala-
mely pecsétőr tetszésétől tétetik függővé, a pápai szó sza-
badsága csakis illusorius lehet. Maga a miniszter az, aki 
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kijelenti, miszerint annak daczára, hogy oka leendett a 
törvény szigorát alkalmazni mégis ez egyszer elnézést akart 
gyakorolni. Holnap majd ugyanazon miniszter vagy bár-
mely utódja, az ezúttal fitogtatott elnézés helyett, ugyan-
azon joggal a törvények szigorú végrehajtójának mutat-
hatja magát, mely törvényekre igen. könnyen hivatkozni ; 
más indok hiányában pedig a szokásos ürügyet is felhoz-
hatja, mint azt az emiitett körrendelet is minden alap nél-
kül teszi, hogy ugyanis a pápa, elhagyva az egyházi, tért a 
világira lépett át. 

Azt mondom, hogy ez ürügy ma kiváltképen min-
den alap nélkül hozatott fel, mert mindenki előtt, aki az 
Allocutiót olvasta, világos az, hogy ebben a tények előso-
rolása pusztán s egyedül vallási érdekeket érint, melyek 
közé mindenekelőtt számítandó azon követelés, hogy az 
apostoli hivatal gyakorlása teljesen s valósággal független 
legyen. Amennyiben pedig az egyházon ejtett e sebek, me-
lyek ellen a jelenlegi tiltakozás szólt s az előbbeniek is szól-
tak, — bármit mondjon is a körrendelet szerzője — ameny-
nyiben tehát e sebek oly politikának szomorú eredményei, 
mely igazságtalanul oly térre lépett, mely nem az ővé ; ép-
ezért nem lehet mondani, hogy tul megy hatáskörén Az, 
akinek joga s kötelessége is mindaddig tiltakozni, inig iga-
zát visszanyeri. 

A szóban forgó körrendeletben azonban vannak még 
más pontok, melyek még világosabban mutatják, milyen az 
a szabadság, melyben az egyház fejét nagylelkűen részesi-
tik. E szabadság abban áll, hogy egyrészt teljes szabadsá-
got engednek az egyházellenes sajtónak hogy minden mó-
don a szentatya szava ellen törjön, azt mindenféle sértések s 
káromlások tárgyává tegye, sőt annak értelmét is hami-
sítsa; másrészt pedig megti l t ják a jó sajtónak, hogy az el-
panaszolt tények igazságát bebizonyitsa, s hogy bebizo-
nyítsa odaadását az egyház fenséges fejének szava, tanácsa 
s tana iránt. Néhány kath. vidéki lap, mely bámulatát fe-
jezte ki a pápai Allocutio felett máris tapasztalta a tilalom 
hatását, mert lefoglaltattak. 

Ami a papságot különösen illeti, az ennek igért sza-
badság az u j s szigorú fenyegetőzések folytán olyanná ala-
kult, hogy ha az egyház szolgái a legfőbb pásztor szavának 
engedelmeskedve, tanait hirdetik s a népnek ajánlják, hogy 
azoknak engedelmeskedjék, szemben állanak oly törvény-
nyel, mely eljárásukat tűrhetetlen visszaélésnek nyilvánitja 
s következőleg fogsággal s pénzbirsággal sújtja. Es ép 
most, mikor e rendszabályok foganatosíttatnak, terjeszteni 
akarják a hitet, mintha az egyház feje absolut független-
ségnek örvendene ; és mintha bármi súlya s jelentősége 
is lenne azon engedményeknek, melyekről azt mondják, 
hogy a parlament tette azokat az egyháznak. A pecsétőr 
a közönség józan értelmére hivatkozik, de valósággal nem 
nagy bizalommal látszik viseltetni iránta, mert hivatkozása 
már az által is illusoriussá válik, hogy csupán a támadás 
engedtetik meg, a védelem pedig, sőt maga a puszta he-
lyeslés is eltiltatik. 

Különben maga azon egyetlen tény, hogy egy minisz-
ter a föld legmagasztosabb tekintélye által ünnepélyesen 
mondott beszéddel szemben az ez utóbbiban igazságtalansá-
goknak jelzett tényeket, melyeknek a tekintély áldozatul 

esett, mellőzi, ezt mintegy Ítélőszéke elé idézi s oly nyelve-
zettel, mely teljesen különbözik attól, melyre válaszolni 
akar, ezen tekintélyt erőszakossággal s lázadásra való izga-
tással vádolja, sőt annyira megy, hogy szemére hányja, mi-
szerint „panaszkodott", mikor nézete szerint „hálálkodnia" 
kellett volna : — ezen egyetlen tény, mondom, elégséges 
annak kimutatására, mily bizalmat lehessen helyezni az egy-
ház legfőbb szellemi hivatala irányában ismételve kifeje-
zett tisztelete s hódolata biztosításaiba. 

A katholikusok lelkismerete — s ez itt valóban el-
mondható a nélkül, hogy szónoki fordulatnak tekintessék — 
kellőleg méltányolhatja az ily törekvést. Meg fogja ugyanis 
e lelkismeret különböztetni tudni, mely részen van a hálát-
lanság s váljon az barátja-e Olaszországnak, ki azt folvto-
nosan szereti, s ki annak ma is támaszát, fényét, legfőbb di-
csőségét képezi, — vagy az-e, ki azt megbénítja s hazánkat 
ősi hírnevétől, melyet az a pápaságnak köszön, megfosztja s 
a főpásztor magasztos lelkében a keserűséget és fájdalma-
kat megsokasítja ? 

Ne mulaszsza el a maga részéről Excellentiád, a kül-
ügyek ottani miniszterét a pecsétőr szavaira figyelmessé 
tenni, valamint ama megjegyzésekre is, melyeknek ez helyt 
enged. Emelje ki különösen Excád, hogy ha az olasz katho-
likusok jogos alappal birtak arra, hogy magukat megsértve 
érezzék, ők, kik daczára bizonyos jólismert plebisciteknek, 
melyekről a körirat szól, az egyház feje iránti szilárd ra-
gaszkodásuknak ezerféle módon, valódi önszántukból és 
minden alkalommal kifejezést adnak, — egyéb nemzetek 
katholikusainak nem kevesebb okuk van a hasonló panaszra, 

•minélfogva ezek kormánvainak is különösen érdekükben áll, o J 
hogy ily körülmények közt komolyan foglalkozzanak azon 
észrevételekkel, melyek ép e tárgyra vonatkozottan a sz, 
atya által utóbbi allocutiója alkalmakkor tétettek, annál is 
inkább, mivel a körirat tényleg a fenálló diploinatiai viszo-
nyokra vonatkozik, melyek értelmét szándékosan túlhajtani 
igyekeznek, oly czélból, hogy az Olaszhonban felmerült ba-
jok miatti felelősséget, melyek felett a pápa panaszkodik, 
részben ugyanazon idegen kormányokra hárítsák. Hasznos 
lenne egyszersmind felemlíteni, hogy a szent atya, midőn 
arról panaszkodik, hogy jelen helyzetében az egyházat kel-
lően nem képes kormányozni, egyszersmind a híveknek saját 
kormányaiknál való tevékenységére is hivatkozik, miközben 
azonban óhajtja, — noha a pecsétőr e tárgyat illetőleg 
szándékosan hallgat, — hogy e tevékenység a különféle or-
szágok törvényeivel megegyező legyen. 

Midőn felhatalmazom ön t , hogy e sürgönyről a kül-
ügyek miniszterénél másolatot hagyjon, ha ez ebbeli kivá-
natát nyilvánítaná, egyszersmind legtiszteletteljesb érzel-
meimről biztosítom. Kelt Rómában márcz. 21. 1877. Gio-
vanni Simeoni, bibornok. 

Páris. A p r o t e s t á n s ,h i 11 a n i' k a r o k ; a k a-
t h o l i k u s n a g y g y ű l é s ; V e u i l l o t ; a k o r m á n y é s 
a s z e n t a t y a . A r.émet háború előtt Strassburgban j e -
gyes', azaz lutherano-kálvinista ,hittani' kar létezett, mely 
e városnak a poroszok általi elfoglalása után hontalanul 
bujdosott, mig végre zsidó kultusministerünk, épen midőn 
a katholikus egyleteket feloszlatta, a protestánsoknak azt a 
rég várt s sürgetett jószolgálatot megtette, hogy e kart Pá -
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risba helyezte át s egyúttal a montaubani református ,hit-
tani' kart is egyesitette vele. Ekként a franczia protestán-
soknak egyik régi óhaja teljesült. Van pedig az országban 
alig 80,000 lutheránus s 500,000 református; magában Pá-
risban körülbelül 35,000 protestáns lakik. A ,hittani' karok 

« tanárait s a számos prédikátorokat az állam s az illető po-
litikai községek fizetik, tehát a katholikus polgárok adójá-
ból, ámbár a protestánsoknak erre semmiféle jogczimök 
nincsen; mert midőn a forradalom a katholikus egyházat 
megfosztotta birtokától, a protestánsok megtartották mind 
azt, mit ők magok is előbb csak a katholika egyháztól ra-
boltak volt el ; midőn pedig későbben az állam a katholikus 
clerus fizetését elvállalta, némi csekély kárpótlásul az el-
vett birtokért, akkor ezen dotatióban a zsidók s protestán-
sok is részesittettek, csakhogy ,az állam' a maga felekezet-
nélküli részrehajlatlanságát feltüntesse. De azért a franczia 
protestánsok csak ugy lamentálnak elnyomatás s niegrövi-
dittetés felett, mint bárhol a világon, hol még nem sikerült 
a pápistákat tűzzel s vassal kipusztitaniok. A mi ,szellemi' 
szabadságukat illeti, szintén igen kedvező állapotoknak ör-
vendenek. Zsinatjaik s consistoriumaik szabadon csinálják s 
törlik el a dogmákat s ami ezekkel összefügg, s függetlenül 
állapítják meg a feltételeket, melyek alatt valaki prédiká-
tor vagy hittanár lehet s a kormány, melynek cukusminis-
teriumában mindig külön protestáns osztály van, épen 
csak arra szorítkozik, hogy az egye3 határozatoknak az 
államtörvényekkeli ellenkezését, amennyire lehet, meggá-
tolja. Különben ez a néhány franczia protestáns is dereka-
san czivódik egymás közt, lévén az ekklézsia ott is két 
pártra oszolva, melyeknek egyikét a keveset, másikát a sem-
mithivők képezik. 

Ha már a franczia protestánsok ezen boldog állapo-
tai őszinte örömre gerjeszthetik minden igazi liberálisnak 
szivét, mennyivel inkább fokozódhatik ezen szivnek öröme 
annak tudtán, hogy Francziaországnak épen most szeren-
cséje vagyon zsidó belügyminister mellett, ki egyúttal mi-
nisterelnök is, protestáns cultusministert birni, kik váll-
vetve — természetesen — a katholikusokon próbálgatják 
erejöket. Ekként történt, hogy a zsidó april 2-kán, min-
den ok nélkül egy ukázt bocsátott ki, mely által a pá-
risi központi katholikus bizottságot feloszlatta, mint az 
, Univers' mondja, valószinüleg azon czélból, hogy ezáltal 
a katholikus egyleteknek másnapra, folyó hó 3-dikára ki-
tűzött nagygyűlését lehetlenitse. Ezen becsületes szándéka 
azonban meghiusult, mert a nagygyűlés azért is megtarta-
tott, csak hogy mint magángyülekezet, mi a rendezőknek 
azon fáradságot okozta, hogy személyes meghivásokat kel-
lett szétküldeniök. De azért a gyűlés igen látogatott volt 
s Francziaország legkitűnőbb férfiait láttuk ott. Chesnelong 
senator mint elnök s Guibert bibornok-érsek nagyhatású 
beszédeket tartottak. A katholikus lapok pedig/ártatlan bo-
szuból Simon ministerelnöknek s internationalistának azon 
régebbi nyilatkozványait közlik, melyekben magát a sajtó-
s egyleti szabadság feltétlen hivének vallja ; — mintha bi-
zony az ilyen ,elvek' érnének valamit, ott s akkor, hol s mi-
kor a katholikusoknak kedveznének ! 

Néhány napig arról beszéltek itt, hogy Veuillot vissza 
szándékoznék vonulni, minthogy magas kora a szerkesztői 
teendőkkel már cs ik bajosan tud meg vivni, mely esetben 
az , Univers' Belcastel senator kezeibe menne át. E hir azon-
ban, legalább egyelőre ismét megczáfoltatott. — Szabadkő-
műves külügyrninisterünk. Decazes hg., ugy látszik attól 
tart, hogy múltkori nyilatkozata az őt a pápa helyzete 
miatt interpelláló senatorok s képviselők előtt túlságosan 
,ultramontán' színezetű volt, azért félhivatalosan azt tudatja 
a közönséggel, miszerint e nyilatkozat semmi egyéb sem 

volt, mint 1874-i január 20-án tartott beszédének para-
phrazisa, mely pedig eléggé világosan ki monda, hogy Fran-
cziaország jó lábon akar állani Olaszországgal. Meglehet, 
hogy a Decazes-Simon-Waddington Francziaországa ; de 
azért mégis a katholikus Francziaország lesz az, mely az 
első lépést teendi IX . Pius felszabadítására ! 

IRODALOM. 
A A magyarországi latin- és görög-szertartásu római 

katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a magyar püspöki 
kar által megállapított rendszabályok, tantervek, utasítások 
gyűjteménye. A magyar püspöki kar megbízásából kiadja a 
Szent-István-Társulat. (Budapest, lővész-utcza 11. sz. a.) 
Budapest. 1877 ; 4 rét, 160 lap, táblázatokkal, óratervek-
kel, mintákkal s az 1868-i X X X V I I I s 1876-i X X V I I I 
tvczikkeket tartalmazó függelékkel, ára 1 ft. o. é. Az egyes 
rendszabályok, tantervek s utasítások külön füzetekben is 
meg szerezhetők. 

VEGYESEK. 
— Zarándoklás nagy Mária-Czelhe. Ősrégi a 

Mária nagy Asszonyunk iránti gyermeki kegyelet nemze-
tünk szivében, melyet a viszontagságok, a sors mostoha csa-
pásai közt is mindenkor hála érzettel leróni törekszik. Ily 
vallásos kegyelet lerovására bátor vagyok tiszteletteljesen 
felhívni a katholikus nagy közönséget, hogy mindazok, kik 
a nagy Mária-Czeli zarándoklásban részt óhajtanának venni, 
iparkodjanak húsvét utáni 4-dik vasárnapján, azaz folyó 
hó april 29-én már Pozsonyban megjelenni, miután april 
30-kán reggel ünnepélyes szentmise ajtato? meghallgatása 
után a körmenet elinduland a sz. ferencziek egyházából. 
Több rendbeli vidéki felszólitás folytán ohajtottam a kath. 
nagy közönség kivánatának a nyilvános lapokban eleget 
tenni ; annál is inkább, miután a mult évben nem csak a 
Pozsony-vidéki magyar ajkú katholikus nép vett részt a 
zarándoklásban, hanem messze távolból Esztergom és Győr 
vidékéről is számosan megjelentek. Zey Apollonius, sz. Fe-
rencz-rendü magyar vasárnapi hitszónok. 

-(- Németországban báró Lo'è a következő jelentést 
teszi közzé: „Minthogy a különféle országokból bejelentett 
küldöttségeknek nagy száma teljességgel lehetetlenné teszi, 
hogy a szentatya május 21-én mindnyáját közös kihallgatá-
son fogadja, azért az egye3 nemzetek számára külön kihall-
gatások fognak rendeztetni, tüzetesen a németek május 17-én 
fogadtatni." — A cseh püspöki kar a szentatya jubilaeumá-
nak alkalmából közös pásztorlevelet bocsátott ki, melyben a 
hivők felszólittatnak. hogy a Rómában való zarándoklások-
ban minél többen résztvegyenek s elrendeltetik, hogy a ju-
bilaeum junius 1—3-án a királyság összes templomaiban 
ünnepélyes isteni tisztelettel ülessék meg. 

— A német centrumpártnak nagynevű vezére, Windt-
horst még mindig gyengélkedik, s fellábbadozása oly lassan 
halad, hogy még hetekig kénytelen leend az országgyűlési 
tárgyalásoktól távol maradni. — A kölni érsek, dr. Melchers 
májushó 26-kára van a kölni fenyitőtvszék elé idézve, mi-
velhogy „annak daczára, hogy az egyházügyi legfőbb tör-
vényszéknek 1876. junius 28-áról kelt Ítélete által érseki 
hivatalából elbocsáttatott (!) mégis ugyanez évi szeptem-
berhó 8-án az ország határain belől, egy ugyané napról kelt 
levél által hivatalos ténykedést végezni megkisérlett." 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Hozzánk érkezett a nagyváradi Irgalmas Nénéktől: 
4 db. arany s 

20 db. máriás húszas. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer: 

szerdán és szombaton. | 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta- | 
küldéssel 5 ft . 

Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros .főutca 221 .h ova 
alap szellemi részét illető 
minden küldeményekin- ! 
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Pesten, április 18. 31. I . M é v , 1877. 
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Irodalom. — Vegyesek. 

Szerény visszhang 
egy főpásztori körlevélre. 

Magyarország első főpapja, bibornok-herczeg-
primás ö Eminent iája , fo ly ton szem előtt tartva sz. 
Pálnak Timotheushoz intézett ezen inte lmét : „Opor-
tet ep iscopum esse doctorem; attende lectioni, ex-
hortat ioni et doctrinae ; haec meditare, in his esto ; 
attende t ibi et doctrinae : ins ta in i l l is ; hoc enim 
faciens, et t e ipsum s a l v u m faciès, et eos, qui te au-

diunt" — a kormányzata alatt á l ló papsághoz ki-

bocsátani szokott kör leve le i t m i n d i g akként ren-

dezi, h o g y azokban a le lkészkedö papságnak ne 

csak a lelkészi hivatal külső részét érintő rendsza-
bá lyok s utmutatások, v a g y az e g y h á z m e g y e terü-
le tén időnkint f e lmerü lő adatok juttassanak tudo-
mására, hanem h o g y azok egyút ta l a papi h ivata l 
ü d v ö s s le lkismeretes betöl tésére vonatkozó, és a 
le lkek üdvéve l a legszorosb kapcsolatban á l ló ala-
pos s czé l irányos oktatásokat is nyújtsanak az il-
letőknek. 

I g y v a n ez j ó L A n a g y n e v ű főpap e tekintet-
ben egyenesen az apostol i sz. irók nyomdokai t kö-
vet i és egyszersmind a kor igénye inek tesz eleget. 
Az apostolok u g y a n i s leve le ikben oktatnak, kérnek, 
intenek, dorgálnak, óvnak, figyelmeztetnek, amint 
azt o lvasóik lelki szükségle te i megkívánják. A fen-
dicsért bíboros á ldornagy is, figyelembe v é v e az 
értésére eső, a le lk ipásztor i h ivatal üdvös kezelé-
sét a meghiús í tás v e s z é l y é v e l f enyegető körülmé-
nyeket , v a g y a téves nézeteken alapuló, a hivek 
le lki ü d v é t azonban a legköze lebbről érintő hely-
telen le lkészi e l járásokat ; tekintette l l évén továbbá 
azon sajnos körülményre , miszerint nálunk, ál talán 
véve , a theo log ia szorgalmas tanulmányozása nem 
vajmi n a g y mértékben képezi a le lkészkedö pap-

ság szel lemi fogla lkozásának tárgyát ') ; azért cleru-
sáhozi főpásztori levele iben a körülményekhez ké-
pest int, óv, figyelmeztet ; de nemcsak ezt, hanem 
mege lőző l eg mindenkor oktat is, az odavágó theo-
log ikus kérdésnek alapos, kimeritö, a kel lő i smeret 
h iánya fo ly tán a lakul t téves nézeteknek utolsó köd-
fosz lányát is szétoszlató, magvas tagla lását bocsát-
ván előre. Miértis e főpásztori körlevelek m i n d i g 
tanulságosak, és m i v e l berendezésüknél f o g v a a f e n -
forgó körülményekhez alkalmazottak, mindig kor-
szerűek is. Köszönet azért a ,jRel.c n a g y é r d e m ű szer-
kesztőségének, h o g y e k ivá ló fontosságú s á l ta lános 
érdekű főpásztori leveleket becses lapja utján széle-
sebb körben, országszerte is i smertetni sziveskedik. 

E tarta lomdus, korszerű s j o g g a l különös figye-
lemre i g é n y t tartó főpásztori szózatoknak egy iké t a 
,Religio1 m. é. három uto l só számában vo l t szeren-
csénk olvashatni . Tárgya e főpásztori szózatnak az 
Oltár iszentség anyaga körül forog. N e m szükség 
mondani , mi ly fontos , fö lös l eges említeni, m i l y 
korszerű ü g y b e n történt itt a főpásztori felszóla-
lás ; az e lőbbi a d o l o g természetéből az utóbbi ko-
runk sajnos t é n y k ö r ü l m é n y e i b ő l ö n k é n y t követke-
zik. De idővesz teség vo lna az is, ha hosszasbb bi-
zonylat révén kimutatni törekednénk, m i l y beható 
a lapossággal s kimeritö tüzetességge l kezeli e fő-
pásztori körlevél a fe lvet t t á r g y a t ; mert l egrövi -
debb s egyút ta l legcsat tanósabb bizonyí ték erre 
nézve a magas szerzőnek, mint l á n g b u z g a l m u fő-
pásztor s ritka t u d o m á n y u theologusnak ünnepelt 
n a g y neve. Különben : tolle, lege. 

Ezek után v i lágos , miszer int nekünk, midőn a 
fenemii tet t főpapi eszmedus kör levé l tárgyához, az 
Oltáriszentség anyagához szólani k ívánunk, legke-
v é s b b é sem lehet szándékunkban, részletes, mert 

') Csak ne oly szigorúan collega ur ! Szérk. 
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fö lös leges fe j tegetésekbe bocsátkozni ; a mi szavunk 
ama főpapi hatalmas szózatnak csak g y e n g e vissz-
hangja akar lenni, részint, h o g y kitűnj ék, miszerint 
a gregarius miles, hova mi is tartozunk, megér té a 
biboros egyházfejedelem nagy horderejű szózatá. 
nak fontos s tekintetbevéte lének szükséges v o l t á t ; 
részint pedig, h o g y a v i sszhang segede lméve l , mely 
a gregariusok köréből is fe lemelkedik, a főpapi 
szózat hangzata annál tartósabbá válván, a figye-
lem s érdeke l t ség miné l á l talánosabb, és az óhaj-
tott siiker miné l biztosabb legyen. 

Miné l fogva je len sorok irója csak arra kiván 
szorítkozni, h o g y a többször emi i te t t főpásztori le-
vé l l ényegesb alkatrészeit i sméte lve , és azokhoz 
saját ref lexiói t csatolva, mindket tőből történendő 
lehozásait a ft. í e lkészkedő papságnak szerény in-
d í tvány alakjában előterjeszsze. 

Minden szentségnek megvan a maga meghatá-
rozott anyaga, melynek a lkalmazásától f ü g g annak 
érvényessége. Az Oltáriszentségnek is megvan isteni 
szerzőjétől megszabot t anyaga, s ez: a kenyér és a 
bor. ,Kenyér és bor' azonban ál ta lános elnevezé-
sek, melyek különféle , egymás tó l l é n y e g i l e g elütő 
foga lmakat j e l ezhetnek; mert van buza-, rozs-, árpa-
kenyér stb.; van sz intén szőllö-, alma-, dato lyabor 
stb. A fenérintett főpásztori l evé lben megdönthet-
len érvekkel ki van mutatva, miszerint az Oltári-
szentség anyagát csakis búzalisztből készült kenyér 
és csakis szöllöböl sajtolt bor képezheti . U g y a n o t t ki 
van deritve az is, miszerint a kenyér tésztája a búza-
l isztből csak természetes vizzel va ló e l egy i tés fo ly tán 
kell, h o g y alakult és a tűzön kellően kisütött l egyen . 

A szentségeknél az anyag a szükséges elemek-
nek egy ike lévén, természetes , h o g y va lamely szent-
s é g csak u g y létesülhet , ha anyaga l é n y e g e s átvál-
tozást nem szenvedett ; mert, ha ez történik, akkor 
már egészen uj, egészen más tárgy van előttem, 
mint amelyhez mint külső je lhez Krisztus, a szent-
ségek szerzője, malasztjának kiosztását kötötte. A 
kenyér és bor is tehát csak addig képezik az oltá-
r iszentség anyagát , m i g t ermésze tük-s l ényegükben 
m e g nem változtak. Miből önkényt következik, h o g y 
az eucharist ia mint áldozat csak akkor érvényesül -
het, mint szentség csak addig maradhat m e g mint 
i lyen, ha és mig a kenyér és bor, i l letve (a szent-
ségné l ) ezeknek színe tetemesen m e g r o m o l v a nin-
csen. E szerint tehát a sz. miseáldozat s az oltári-
szentség érvényes sége feltételezi , h o g y a kenyér és 
bor, i l l e tő leg ezeknek szine megromlás fo ly tán te-
temes vál tozáson át ne ment legven. 

A szentségeknek, mint az isteni malaszt drá-
ga látos eszközeinek, mél tósága megkíván ja továbbá, 
h o g y kiszolgáltatóik anyaguk megválasztásában nem 
csak azok érvényességé t , hanem egyszersmind az 
irántuk köteles t iszteletet is szem előtt tartsák. Mi-
né l fogva a szentségek anyagáu l használandó tár^y 
nemcsak, az érvényességre nézve, elégséges, de egyút-
tal egyház i lag megengedett, vagy i s tiszta, romlat lan 
s teljes é p s é g ü is kell, h o g y legyen. Fokozot t mérv-
ben ál l ez a kenyér- és borra nézve az oltáriszent-
ségre, e l e g m é l t ó s á g o s a b b szentségre, vonatkozó-
lag, miután ez nem csak az isteni malasztot esz-
közli , hanem magát az isteni malasztok legkegye-
sebb szerzőjét s legszentebb adományozóját , magát 
az Isten Fiát is, isteni s emberi természetében tar-
talmazza. (Folyt, köv.) 

Â Sz.-István-Társulat XXIV. közgyűlése. 
Tárkányi B é l a , 

apátkanonok alelnöki előadása. 
(Vége.; 

T. közgyűlés ! Kegyes elnézéseért kell könyörögnöm, 
hogy a mivel szivem csordultig tele van, Cantù Caesarról 
hosszasabban beszéltem, vagyis inkább, legnagyobb részben 
őt magát beszéltettem, legalkalmasabbnak vélvén, a mi nagy 
történetírónkat ily módon bemutatni. 

S miután a társulatnak szerencsésen sikerült ily nagy-
szerű világtörténelmi munkát bevégezni, nem maradt egyéb 
hátra, mint hogy e téren további föladatát teljesitvén, Ma-
gyarországnak egy mai szinvonalon álló hasonló monumen-
tális történetét kiadja, miután az első szükségletnek közked-
vességgel bíró kézikönvvével méltán megfelelt, — most már ~ ö J n ' 
kötelességünkké vált ez uton tovább haladni, mely magas 
czél elérésére mind szellemi erőkkel és készülettel bír, mind 
anyagi tehetséggel rendelkezik társulatunk; — semmi sem 
hiányzik egyéb, mint hogy az elnökség és igazgatóság a 
t. cz. közgyűléstől megbízást nyerjen, melynek alapján e 
vállalatot létesitse. 

Nein akarván visszaélni a t. közgyűlés türelmével, 
társulatunk mult évi irodalmi működéséről kiadványaink 
egyszerű elősorolásával adok számot. 

Tagilletményül egy füzetet adott társulatunk évtize-
dek előtt kezdett nagyobb vállalat ainak még befejezetlen 
utolsójából, a „Szentek életéből", mely az augusztus és 
szeptember hónapokra eső szentek lajstromát tartalmazza, 
s mely nagy vállalatnak legközelebb leendő befejezéséről 
alapos remény nyújt a mű jelenlegi írójának, Debreezeni 
János karczagi plébános urnák serény buzgalma, ki már a 
fönebbi füzetet is kiállította. 

Továbbá a megállapított szokás szerint, melyre a tár-
sulat minden tagja már számot tart, adtuk az 1877-i Nap-
tárt, a tájékozásul szolgáló naptári adatokat és névjegyzé-
keket, mo3t is, mint más években, népszerű hasznos olvas-
mányokkal kiegészítve. 

Ezenkívül folytattuk a „Házi Könyvtárt", melynek 
X X L füzete a társulat évkönyvét adta az előbbi évről, hogy 
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ügyeink mind szellemi, mind anyagi menetéről minden tag 
kellő tájékozással birjon, — s hogy ilyet nyújtson, a választ-
mány épen ezért tar t ja kötelességének tagilletményül adni, 
minden tagnak szívesen lévén felelős működéséről, — mert 
a kétségtelen adatokon alapuló tisztában-létel egyik fő fen-
tartó eleme minden társulatnak. 

Az irodalmunk terén jó emlékben élő gróf Lázár Kál-
mán által kezdeményezett „Hasznos és kártékony állataink-
ról" szóló művet, Krieseh János műegyetemi tanár ur által 
folytatva, „Házi Könyvtárunk" X X I I . füzete közlötte. 

Végre a X X I I I . és X X I V . fűz. tagilletményül „ VII. 
Pias pápasága" czim alatt az egyháztörténelem legvon-
zóbb s legtanulságosabb szakaszainak egyikét ad ta ; mely a 
nemzeti egyházak melletti küzdelmet, a pápa világi hatal-
mának megsemmisítésére ezélzó törekvést, melyet, mint 
mindig nyomban követett a lelki hatalomba való avatkozás, 
— általán a világi és lelki hatalom közötti nagy harczot, 
nagyszerű képben állítja szemeink e l é , . . . . tanulságul a 
kicsinyhitüekre nézve, kik a szerencsétlenség között az 
egyház fölmagasztaltatásában nem biznak ; tanulságul főleg 
azokra nézve, kik azt hirdetik, hogy a pápaság magát le-
járta . — A szives fogadtatás, melyben e tartalmas mű nem 
csak a tagok, hanem a miénktől eltérő nézeten levő iro-
dalmi közegek által is részesittetett, bizonyságul vehető 
arra, hogy társulatunk egy korszerű művet ju t ta to t t a nagy 
közönség kezeibe. 

E kiadványaival társulatunk a tagilletményül kötele-
zett 90 ivet a mult évre nemcsak egészen teljesítette, hanem 
mintegy tíz ívvel meg is haladta. 

összesítve a mult évi tagilletményül osztott könyvek 
számát, ez 27,700 példányt ad ki 603,400 iven. 

Társulatunk közlönye a „Kathol. Hetilap" 1000 pél-
dányban került ki sajtó alól 64,000 iven. 

Imént magasztalt Cantű Caesarunk „Világtörténel-
mének" befejező X V I I I - i k könyve s néhány ujranyomatott 
kötete 5000 példányra rug 241,760 iven. 

Azonban társulatunk irodalmi működésének legna-
gyobb terjedelmű s szintoly fontosságú ágazatát a népiskolai 
könyvek kiadása teszi, melylyel társulatunkat a nagymélt. 
magyar püspöki kar bizodalma megtisztelte. 

A közgyűlésünket becses jelenlétökkel megtisztelő 
nagyérdemű tagok és vendégek között kiosztott jelentés fö-
löslegessé teszi a részletezést; azért elegendőnek tartom O 7 O 
csak átalánosságban megemlíteni, hogy az utóbbi közgyű-
lés óta a f. évi február végéig a Szent-István-Társulat által 
kiadott népiskolai könyvek száma, két ifjúsági imakönyvvel 
424,000 példányt tesz 2.582,500 iven; nem számítva az ezen 
felül levő s részint a magas kormány kiadásaiból, részint 
egyesekéiből bizományba vett könyveket, melyek társula-
tunk irányával összhangzásban vannak. 

De társulatunk népiskola-ügyi vállalatának koronáját 
azon nagybecsű megbizás teszi, melylyel a nmélt. magyar 
püspöki kar társulatunkat legújabban szerencséltette. A fő-
pásztori gondosságnak monumentális müve ez, mely kétség-
telenül igazolja, hogy átérezve apostoli hivatását, mily sze-
retettel hordja szivén a népoktatás szent ügyét. íme egy 
gyűjteményt van szerencsém bemutatni, mely a kath. népis-
kolaügyre vonatkozó s a nmélt. magyar püspöki kar által 

megállapított rendszabályokat, tanterveket és utasításokat 
tartalmazza, kiterjeszkedve a népoktatás minden ágazatára, 
s azon részletes gonddal kidolgozva, melyet ily nagyfontos-
ságú ügy teljes joggal megérdemel. E mü egysmind évszá-
zados emlék; a „Ratio educationis" épen egy század előtt 
vette kezdeté t . . . magasztosabban s méltóbban alig lehetett o O 
volna valamivel megünnepelni, mint ezen codex-szel, mely-
lyel a nrnlt. magyar püspöki kar kath. népiskoláink ügyét 
a kor színvonalára emelve, s azt a katholicismus szellemé-
vel megszentelve, szabályozta. Elegendőnek tartom ezen val-
lási, ugy mint hazafiúi szempontból egyaránt nagy jelentő-
ségű intézkedést csupán megemlíteni, mely valódi értéke ál-
tal minden dicséretet fölöslegessé tesz ; csak egy érzelmet 
legyen szabad kifejeznem, mely, meg vagyok győződve, 
mindnyájunk érzelme s ez a kegyeletes hála magyar egyhá-
zunk apostolai iránt, kik a kath. népoktatás magasztos ügyé-
ről ily szeretettel gondoskodnak. Isten adja bő áldását a 
nemes szándékhoz és vállalathoz, hogy az egyházunk és ha-
zánk javára az óhajtott gyümölcsöket megteremje. 

Irodalmi működésünkről azzal végzem jelentésemet, 
hogy kiadványaink példányszáma a mult közgyűlés óta 
összesen 457,700-at. tesz 3.491,650 iven ; elég szép szám 
arra, hogy irdalmunkban kellő nyomatékkal és jelentőség-
gel birjon. 

Ennek terjesztésére közegeink most is a régiek voltak, 
és pedig első sorban társulatunk fenállásának legjelentéke-
nyebb tényezői, a bizományosságot oly buzgó szeretettel 
teljesítő tiszteleti tagok, kik iránt az őszinte hálát kötelessé-
gemnek tartom kijelenteni, kérvén a t. közgyűlést, hogy 
ezt elismerésével szentesíteni méltóztassék. A második leg-
könnyebb és legkellemesebb terjesztési mód, az ajándékozás 
volt, melynél fogva az igazgató választmány szavazatával 
a mult közgyűlés óta iskolakönyvekből, tanszerekből s a 
társulat egyéb kiadványaiból 4405 példány lőn kiosztva 
ajándékul, hogy intézetünk, mely a „jó és olcsó könyvkiadó 
társulat" néven keletkezett, e szép czimét az „ajándékozó" 
— jelleggel is ékesítse. — A harmadik terjesztési közeg az 
elárusitás, melyet társulatunk ügynöksége által eszközöl: 
Ennek üzletforgalma a mult közgyűlés óta 517,063 példány 
könyvet, 41,361 szentképet tüntet elő, melynek értéke 
64,045 frt . 49 kr., mint ezt a kézen forgó jelentésben ha-
vonkint részletezett kimutatás igazolja. 

Ugyenezen jelentés hasonló részletezéssel tünteti elő 
a nervus rerutn számtételeit ; ez ugyan anyagi dolog, de 
szükséges eszköz lévén a szellemi czél elérésére, szintoly 
lelkisineretes gondot igényel, mint a szellemi. 

E segédeszköz gyarapításánál legelőször is azon 2112 
frt. 50 krnyi összeget kell fölemiitenem, melylyel végrende-
leti hagyományaik által társulatunkról megemlékeztek an-
nak jó barátai. — Kegyelet adta ezeket, illő, hogy felőlük há-
lás kegyeletünk megemlékezzék ez ünnepélyes alkalommal. 

Ezután következnek a társulati pénztár és vagyon ke-
zelését előtüntető számtételek. 

1875-dik évben a társulat összes bevétele volt 72,564 
frt., 5 kr., összes kiadása 71,629 frt. 10 kr., többlet 934 f r t . 
95 kr. — 1876-ban a bevétel 76,431 frt. 51 kr., kiadás 75,593 
frt . 46 kr., többlet 838 frt . 5 kr. 

31* 



2 4 4 

A társulat tőkepénze f. évi febr. végéig takarékpénz-
tári könyvekben, különféle államkötvényekben, 30,650 frt . 

A Sz.-István-társulat házának vagyoni állapota kö-
vetkező : összes bevétel a házra 47,589 frt. 14 kr., összes 
kiadás a házra 45,074 frt . 79 kr., mely összeget a bevétel-
ből levonva, marad 2514 frt. 35 kr. Ezen összeg az első ha-
zai takarékpénztárnál kamatoz. — Államkötvényekben bir 
a társulat háza 950 frttal. — A társulati házra betáblázott 
Moserféle 4410 frt. 40 krnyi kölcsön az év elején teljesen 
törlesztetett. — Ellenben a pesti jelzálogbanknak tartozik 
a társulat háza 21,808 frttal, mi a vételi szerződés szerint 
megállapított évi részletekben rendesen törlesztetik. 

A lipótvárosi templomban szent István első apostoli 
királyunk tiszteletére felállíttatni szándékolt oltárra be-
gyült 2587 frt . 86 krnyi szintén a helybeli első takarékpénz-
tárnál van kamaton. 

A folyó 1877-ik cvi költségvetést az e végre kiküldött 
bizottság a pénztári állapot, a mindennemű adatok, a szük-
séglet, a mult években szerzett tapasztalások szigorú com-
binálásával állapította meg ezúttal is, és az összes bevételt 
71,653 frt. 5 krra, a kiadást 71,274 frt. 82 krra előirányozta. 
A választmányi ülés e költségvetést ú j ra átvizsgálván, jó-
váhagyta ; van szerencsém ezt a t. közgyűlésnek ezennel be-
mutatni, hogy azt helybenhagyásával megerősíteni méltóz-
tassék. — Egyszersmind ez alkalommal van szerencsém je-
lenteni, hogy tőkepénzeiből a társulat 10,000 frt. erejéig m. 
földhitelintézeti 5l/2 százalékos zálogleveleket vásárlott. 

A kiosztott jelentés végre a társulat vagyon-állását 
tünteti elő, mely szerint a társulat alapítványi tőkéje 45,017 
fr tot 60 krt tesz. Ebből 29,170 frt. állami s takarékpénztári 
kötvényekkel van fedezve, 15,847 frt . 60 kr. pedig a társu-
lat iskolakönyv-kiadásaiba van befektetve, mely összeg, mint 
fokonkint visszapótlandó alapitványi hiánylat vitetett át 
az üzleti vagyonnak tartozási rovatába, a minthogy abból 
a mult évben 3423 frt. vissza is pótoltatott. Ezen tételen ki-
vül, melylyel a társulat senkinek másnak, mint önmagának 
adósa, nincs a társulatnak egyéb tartozása, mint a bizo-
mányba vett könyvekért 6145 frt., s nyomdai folyó szám-
lákra 14,384 frt., 97 kr. Ezen három tétel a mult évi de-
czember végén 36,377 frt. 57 kr. összeget mutatott , — mely-
nek fedezésére van a társulatnak a fentnevezett kötvények-
ben 29,170 frt ja, iskolakönyvekben (a bolti árnak csak 
50%-á t számitva) 48,300 frt ja, egyéb kelendő könyvekben 
(csak a termelési árt véve) 16,834 frt ja, magánkötvények-
ben 200 forint, egy olasz államkötvényben 90 frt., — mi 
összesen 94,594 frtot tesz, s már ez magában is közel három-
szorosan födözi a fenkitett tartozást holott ennek to-
vábbi fedezésére van még egy jelentékeny vagyona, a Lö-
vész utczában levő 11. sz. a. háza, melynek értéke a házbér-
jövedelmet véve zsinórmértékül 52 000 frt . tőkének felel 
meg, mihez járul még e háznak 2514 frt. 35 kr. tőkéje, 950 
fr t ja államkötvényekben, 1000 frt. követelése, s a második 
emelet házbérjövedelme. Ha ezen összes értékből, mely 
56,464 frt. 35 krt. tesz, levonjuk a jelzálogbank követelését, 
a 21,808 frt. 73 krt., mely a vételkor kötött szerződés sze-
rint megállapitott évi részletekben törlesztetik, magából a 
ház értékéből is 34,655 frt . 62 kr. j u t födözetül a fönebb 
kitett 94,594 forinthoz, mi által 129,249 frt. 62 kr. activ 

vagyon áll a költségvetésben kitett 36,377 frt . 57 krnyi tar-
tozás ellenében. — Pedig a tagdij-hátralékokból s bizo-
mányba adott könyvek árából befolyandó összeg is számit-
ható 18—20,000 frtra, mi szintén az activ vagyon nevelé-
sére szolgál. Ezeket azért tartottam szükségesnek ily rész-
letesen előtüntetni, hogy mindenki egy tekintetre átlássa, 
mikép társulatunk activ-vagyona által négyszeresen is bőven 
födözve van azon tartozása, melyért (mi szintén figyelemre 
méltó) semmi kamatot nem fizet, s melyet fokonkint folyto-
nosan törleszt E mellett forgalma folyvást növekedik, 
minden fizetéseit pontosan teljesitheti mi által társula-
tunk oly hitelre volt szerencsés szert tenni, minővel e pénz-
válságos nehéz időkben kevés vállalat dicsekedhetik. 

De ezen pénzbeli solid számitásnál, mely által t á r -
sulatunk anyagi ingadozástól menten, maga emberségéből 
tisztességesen megélhet, — sokkal magasabb azon vallás-
erkölcsi czél, mely végett társulatunk alapittatott , s kér-
nünk kell a nagy Isten áldását, hogy e magasztos czélra 
mindegyre sikeresebben fejthesse ki munkásságát, s ez által 
az ő dicsőségére, az emberiség javára sokáig virágozzék. 

Egy magánkihallgatás IX. Pius pápánál. 
Mint a ,Religio1 már közölte,1) az innsbrucki hittani 

intézet küldöttséget menesztett ez idén is a szentatyához, 
mely közelgő püspöki jubileuma alkalmából a hittani kar 
és intézet nevében ő szentsége elé terjeszsze hódoló üdvki-
vánatait s egyszersmind átnyújtsa a hittani intézetben gyűj -
tött péterfillért. Midőn a fogadtatást, melybe a küldöttség 
ő szentségénél részesült, leirom, azon élénk részvétre szá-
mitok, melylyel t. olvasói fogadni szoktak minden, a szent-
atyára vonatkozó mozzanatot. Csekélységek leírásába fo-
gok ; de épen e csekélységek tüntetik fel I X . Piust oly szin-
ben, melyben ellenségei legkevésbbé szeretik látni — a sze-
rető és szeretett atya szivében. 

Nagycsütörtökön déli 12 órára volt a kihallgatás ideje 
kitűzve, s mi már jóval a kitűzött idő előtt jelentünk meg 
a Vatikánban. A trónterem, melyben először vezettek ben-
nünket, valamint ő szentsége lakosztályának egyéb termei 
igen Ízlésesen, de igen egyszerűen vannak berendezve. Egy 
tábornok s egy keleti szertartású érsek várakozott még itt 
kívülünk kihallgatásra. 

Pontban 12 órakor egy pápai titkos kamarás jelent 
meg a trónteremben és intett, hogy kövessük őt, inert a sz. 
atya azon kitüntetésben kegyeskedett részesíteni bennünket, 
hogy dolgozó szobájában fogadjon. Az első teremben, me-
lyen most áthaladtunk, két bibornok várakozott, hogy ő 
szentségét rendes sétáján kisérje ; a másodikban, melyet 
estik egy szőnyegajtó választ el a sz, atya dolgozó szobájá-
tól, a nemes testőrség két tagja tartózkodott. Beléptünk a 
pápa dolgozó szobájába. A sz. atya kissé előre hajolva Író-
asztala mellett állott, jobb kezével annak szélére támasz-
kodva. Igen jó szinben volt ő szentsége ; de első pillanatra 
ugy tetszett, mintha az évek terhét nagyonis érezné, oly 
fáradtnak, megtörtnek látszék. Midőn beléptünk és a saru-
ján levő keresztet megcsókoltuk, leereszkedő nyájassággal 
mondá: „Surgite filii, surgite postquam sederitis" ; majd 
egy pillanatig gondolkozván hozzá tevé: „qui manducatis 

') 1. 28. sz. 224. lap , Vegyes'. 
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panem doloris. - — Utique, etiam hoc est verum ; omnes enim 
manducamus panem doloris." Mosolyogva nézett reánk s 
vezetőnkhöz fordulva mondá: „Csupa megtermett fiu ; né-
met mind nemde?" ,Egy magyar benczés van közöttük 
szentséges atya', válaszolá ez. „Magyar benczés vagy fiam" 
— szólt az illetőhöz — „azt szeretem; várok egy benczés 
érseket is mostanában ; de az olasz." 

Azután letérdeltünk valamennyien félkörben s e sorok 
irója középre térdelve felolvasta latin beszédét. „Dicsősé-
güknek tekinték fiaid mindenkor — ez volt röviden a be-
széd tartalma — részt venni örömeidben és fájdalmidban s 
e részvétők kifejezését Te mindig kegyelmesen fogadtad. 
Azért jöt tünk most is szined elé, hogy veled örüljünk az 
isteni Gondviselés azon nagy kegyelmén, melynélfogva már 
maholnap 50 éves püspöki jubileumodat fogod megünne-
pelni. Tanulmányaink nem engedik, hogy ama boldog na-
pon a hivők ezreihez csatlakozzunk, kik a világ minden 
részéből előtted megjelenni készülnek. Fogadd tehát már 
előre is hódoló üdvözletünket" stb. — A sz. atya felegye-
nesedett a beszéd felolvasása közben, melyet állva hallga-
tott végig, ragyogó sötét szemei az olvasó arczára voltak 
függesztve s arczvonásai visszatükrözték az érzelmeket, me-
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lyek szivében váltakoztak. Bánat az ellene támadók vak-
sága fölött; öröm fiai ragaszkodásán, s azon öntudat, hogy 
Isten keze vezérli jó és balsorsban párosítva ama fenséges 
nyugalommal, mely a hivő embert oly nemesen jellemzi: 
ezeket olvastuk ő szentsége arczán. Több izben fejezte ki 
helyeslését a beszéd folyamában s végén könytelt szemek-
kel válaszolt latin nyelven. „Nagy vigaszt meritek abból, 
fiaim" — úgymond — „hogy ti oly élénk részt vesztek a 
sz. egyház s az én személyem örömeiben és szenvedéseiben. 
Többször mondottam és irtam már nektek, hogy azon sze-
retet, melylyel az egyház hű fiai részéről mindenütt talál-
kozom, nagy vigaszomra van. Ti még fiatalok vagytok s a 
harcz, mely most folyamatban van, még távolról sincs be-
fejezve ; azért ne érjétek be avval fiaim, hogy velem gyá-
szoltok. hanem ti is álljatok erősen a küzdelemben ; bizza-
tok az Urnák segitő malasztjában és küzdjetek jól az U r 
harczaiban. Ragaszkodjatok szilárdan ezen apostoli szent-
székhez ; mert ez biztos támasz. Most pedig fiaim reátok, csa-
ládaitokra, elüljáróitok és tanáraitokra, társaitokra és mind-
azokra, kik gondotokat viselik, teljes szivemből adom apos-
toli áldásomat. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten." 

Ha előbb a szerető atyát láttuk ő szentségében, vála-
szának vége felé láttuk a pápát. Az erős hajthatlan lélek 
át tört a halandó porhüvelyen. Semmi nyoma sem látszott 
többé a lankadtságnak, a mint magasan felegyenesedve, sö-
tétebb pirral arczán áldásra emelé kezét. De ez csak néhány 
pillanatig tartot t , azután a leereszkedő nyájasság foglalta 
el ismét az auctoritás helyét. 

Oly jelenet fejlődött ki most, mely feledhetetlen ma-
rad előttem. A küldöttség minden tagja hozott magával 
rózsafüzéreket,érmeket, kereszteket s tb .S most egymásután 
a szentatyához j á ru l tunk : „Beatissime Pater , dignare has 
coronas benedicere." — „Utique fili mi, benedico coronas 
et rosaria." „Beatissime Pater, benedic rogo his numismati-
bus." — „Utique fili mi, benedico numisnata." — „Beatis-
sime Pater, etiam has statuas sti Petri benedicito." — „Uti-

que fili mi, sint benedictae." „Rogo Sanctitatem Tuam hu-
millime, ut hanc crucem ita benedicas, ut quisque moribun-
dus cui assistam, indulgentiam plenariam lucrari valeat per 
eam." — „Utique fili mi, habeas adnexam indulgentiam 
plenariam toties quo t i e s" . . . . s azután oktatott bennünket, 
hogy kell ezen keresztet használni. Miután vagy tiz perczig 
ostromoltuk különféle kérelmeinkkel,melyeket ő kifogyhat-
lan türelemmel és kegyességgel végig hallgatott és teljesí-
tett, mondá : „Emlék nélkül ne menjetek el atyátoktól", s 
adott mindegyikünknek egyegy szép nagy bronzérmet. Egyik 
társunk azonban, ugy látszik, nem törődött sem éremmel, 
sem emlékkel, hanem egészen el volt merülve a szentatya 
szemléletébe. Ő szentsége észrevevé ezt, s mosolyogva tneg-
jegyzé : „Oculi tui semper ad Dominum, fiiimi: semper 
ad Dominum." 

De még egy óhajunk volt,.s ezt vezetőnk a szentatya 
elé terjeszté, hogy t. i húsvét napján ő szentsége miséjén 
szeretnénk jelen lenni. „Jól van fiaim — válaszolá ő — jö j -
jetek el ; hanem azt megmondom, meg ne botránkozzatok 
rajtam. En nem tudok most rendesen misézni, hanem csak 
beteg ember módjára. Lábam fáj, nem akar szolgálni ; s 
azért csak ugy mondhatom a sz. misét, amint lehet. Azután 
mondjátok meg a maestro di camerá-nak, hogy megenged-
tem ; mert különben majd nem eresztenek be." 

Távozni készültünk s ő szentsége lábcsókra bocsátott, 
de mindegyikünknek kezét is nyuj tá csókra. Minthogy asz. 
atya állott, kissé bajos volt annyira lehajolni, hogy a saru-

ján levő keresztet megcsókolhassuk. Az első két theologus 
szikár ember volt, ez csak megtette ; de a harmadiknak, egy 
termetes németnek nagy erőltetésébe került. Ez t látván a 
sz. atya, mosolyogva mondá: „Vár j fiam, majd segitek" és 
gyöngéden megveregeté fejét, s igy tett azután a követ-
kezőknél is. 

A kihallgatás körülbelül félóráig tartott , s biztosan 
tudom, hogy a küldöttség minden tagja ezen félóra emlé-
két, mint életének legszebbikét fogja megőrizni sirjáig. Azon 
reménynyel távoztunk, hogy húsvét napján még egyszer 
meglátjuk a sz. atyát, s e reményünk is teljesedett. Jelen 
voltunk szent miséjén s még kétszer részesültünk áldásá-
ban. Az egész kivétel, melyet a sz. mise olvasásában tenni 
kénytelen, annyiból áll, hogy egy helyen, az oltár közepén 
állva olvassa és térdhajtás helyett mélyen meghajt ja fejét. 
Miséjét elvégezvén még egyik káplánjának miséjét hall-
gatá s azután kamarásának kar jára támaszkodva elhagyá 
a kápolnát. 

Talán nem élek vissza túlságosan a szives olvasó figyel-
mével, ha a mondottakkal kapcsolatban még egy tényt be-
szélek el, megnyugtatásul azoknak, kik a mult hetekben 
oly nagy aggálylyal irtak a szentatya egészségi állapotáról 
és szélhüdéstől, és nem tudom miféle bajoktól féltették. 

Utamban megismerkedtem dr. Mullan úrral, ki mint 
törzskari orvos szolgált sok éven át az amerikai hadsereg-
ben. 0 is Rómába utazott , hogy ő szentségét láthassa, s egy 
bibornok ajánlatára jelen is volt nagyszombaton a nyilvá-
nos kihallgatáson. A kihallgatás után meglátogattam őt 
lakásán s ő örömtől ragyogó arczczal beszélte el nekem, 
hogy látta a sz. atyát. „De ami nekem legtöbb örömöt okoz, 
my dear Sir — mondá nekem — az a következő. Amint ő 
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szentsége nekem csókra nyujtá kezét, én orvosi szempont-
ból vettem a dolgot, s ugy fogtam meg ő szentsége jobb-
ját , hogy hüvelykemmel megtapogathattam üterét, többi 
ujjaimmal pedig kezének rugalmasságát megvizsgálhat-
tam, s mialatt kezét ajkaimhoz emelém, figyelmesen vizs-
gáltam ő szentsége ajkait és arczvonásait. Es constatálha-
tom, Sir, hogy ha valami baleset nem éri a szentatyát, na-
gyon csudálnám, ha még 10—15 évig el nem élne ; annyi 
életerő van még benne." En teljes szivemből reá mondtam, 
s ugy hiszem, az igen tisztelt olvasó is egyetért velem: „Fa-
xit Deus Optimus, Maximus." Haudek Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 17. A r ó m a i k é r d é s . A Porta Pián 

nem kevesebb szentségtörés, mint jogtalanság mellett tört 
résről a modern szellemirány és a ,bevégzett tények' hó-
dolói közt, az az általános vélemény, sőt meggyőződés gyö-
kerezett meg, hogy általa a római kérdés egyszer minden-
korra visszavonhatlanul megoldatott, azaz, az egyházi állam, 
az egyházra nézve örök időre elveszett. E meggyőződéshez 
hiven, láthattuk is, mikép rendezi be magát az olasz kormány 
örök városban. Szerzetesek száműzettek, kolostoraik lefog-
laltattak, hogy a kormánynak legyen helye, hova hivatalait 
elhelyezhesse. A mindenható állam közegeinek lelkismerete 
nem nyugtalankodott a felett, hogy a lakhely a rablás ered-
ménye, a forradalom berendezkedett, otthonát a sz. városban 
naponkint sietett kényelmesebbé tenni, hogy végre bejelent-
hesse Európa előtt, miszerint a feladat, melyet a forrada-
lom maga elé kitűzött, befejeztetett, a római kérdés megol-
datott, az egyházi állam, mint ilyen, fővárosával együtt nem 
létezik többé és — létezni nem is fog többé soha. 

Nem létezik? létezni nem fog többé soha? Az anyag csak-
ugyan meghódolt, a Porta Pia kövei az erőszak előtt össze-
omlottak, az elfoglalt kolostorok falai nem tiltakoztak ellene, 
hogy a szegény szerzetesek czellái állami hivatalos helyisé-
gekké alakíttattak át, hogy ott, hol eddig a kinyilatkozta-
tással összhangban levő tudomány műveltetett, a vallásos 
buzgalom ápoltatott, a haza jóléteért fohászok emelkedtek 
Istenhez, most azon törvények kovácsoltassanak, melyek az 
egyház szabadságát, fejének függetlenségét korlátozzák, bé-
kóba verik; az elpusztított szent helyek kövei nem akadá-
lyozták, hogy ott, hol eddig Isten dicsőségére áldozatok 
mutattat tak be, abominatio desolationis legyen. De mindez 
azt bizonyitja-e, hogy római kérdés nem létezik, hogy az 
épen e tények által megoldatott volna? A Por ta Pián lehe-
tett erőszakkal rést törni, az anyag felett lehetett diadal-
maskodni, de váljon a római egyház szellemén diadalmasko-
dott-e a piemonti kormány, a Porta Pián tört rés által ugy 
van-e megoldva a római kérdés, hogy az egyház szelleme 
is megtöretett, vagy nem épen e szellemen fog-e megtörni 
a bitorló hatalom erőszakoskodása, hogy csakugyan meg-
oldassák a római kérdés ? 

A leányzó nem halt meg, csak alszik; a római kérdés, 
az európai kérdések sorából nem töröltetett ki a Porta Pián 
tört rés által, hanem tulajdonképen csak is akkor és azáltal 
tétetett a többi kérdések sorába, hogy Európának a kérdé-
sek legfontosabbikával is meggyüljön a baja ; mert azt nem 
fogja tagadhatni senki, hogy a római kérdéssel, még a hír-

hedt keleti kérdés sem hasonlítható össze, hol pedig annyi 
érdek csomósodik össze — a római kérdés nem csak euró-
pai, hanem viiá^-kérdés, mert az egész világon vannak hi-
vők, kiket annak mikénti megoldása közelről érdekel. Ha e 
kérdés egy pár évig nyugodni látszott is, mondjuk látszott, 
mert valóban nem nyugodott, örökké nem nyugodhatik, a 
napirendre fogaz tétetni, előbb vagy utóbb oda kell tétetnie, 
mert az igazságtalanságnak bűnhődni, s hogy ez történhes-
sék, a számadás nagy napjának be kell következni. 

Az előjelek már most mutatkoznak. Simeoni bibor-
nok éles krit ikája a római pecsétőr körözvénye felett mély 
nyomokat hagyott maga után még oly helyeken is, honnan 
csak támadást vártunk volna az államtitkár nyilatkozata foly-
tán. A római pecsétőrnek, a czáfolhatatlan tények, a logika 
élével megvilágított, szétbonczolt, megczáfolt körözvénye 
következtében az igazság utat tör magának még az elfogult O D D O O 
keblekhez is. A külföldi, különben az egyház iránt ellensé-
ges sajtó, nem különben a belföldi sajtó tekintélyes egyik 
közlönye, mely szintén nem tartozik az egyház barátai közé 
Simeoni bibornok államtitkár nyilatkozata következtében, 
mi becsületére válik, beismeri, hogy a pápa Rómában az 
olasz kormány uralma alatt nem szabad, nem független, 
hogy habár mint privát személy a Vaticánt elhagyhatná is, 
de nem tehetné ezt hivatalos minőségben, hogy a pápának 
oly területre van szüksége, hol hatalmát függetlenül, men-
ten minden beavatkozás és korlátozástól gyakorolhassa. 

Néhány évvel ezelőtt, midőn az olasz-egységi mámor 
még higgadtabb elméket is eltántorított úgyannyira, hogy 
nem voltak képesek felfogni Róma elfoglalásának hordere-
jét, ily hangok nein csak hallatlanok voltak, hanem inkább 
a káröröm viszhangjai hallatszottak európaszerte Róma el-
foglalása és igy az ,ultramontanismus bukása' felett — és 
ma az ultramontánok által szünetnélkül kifejezett nézetek a 
különben ellenséges sajtó hasábjain is viszhangzanak, kezdik 
belátni, hogy a ,római kérdés' nincsen megoldva, hogy az 
megoldva csak akkor lesz, ha a pápa előbbi függetlenségét, 
actiói szabadságát visszanyeri. 

A sajtó e nyilatkozatait napjainkban nem becsüljük ki-
csinyre, ellenkezőleg nagy nyereségnek tar t juk, ha a sajtó-
ban az egyházi kérdések felől tisztultabb nézettel találko-
zunk, mint az eddig szokásban volt; jó a sajtó arra, hogy 
felvilágositólag használjon, de önmagában nem elég, hogy a 
kérdést megoldja. Ehhez magasabb tényezők hozzájárulása 
szükséges — szükséges, hogy a kormányok és fejedelmek 
belássák, miszerint saját érdekük követeli, hogy katholikus 
alattvalóik lelkismeretét megnyugtassák, mi csak az által 
történhetik, ha a pápa függetlensége visszaállittatik. A ke-
resztény lelkismeret nyugalma megzavartatott Róma és az 
egyházi állam elfoglalása által, e nyugtalanság már évek 
óta tart, örökké nem tarthat, azt meg kell szüntetni épen 
azon módon, melyen megzavartatott, evvel tartoznak Európa 
kormányai és fejedelmei a keresztény lelkismeretnek. Hite-
lesen ugyan még nem tudunk semmit sem, hogy mily be-
nyomást tett a pápa allocutiója a kormányokra, de nem tu-
dunk kételkedni a jó benyomás felől már azért sem, kivéve 
talán bizonyos országot, mert a katholikus mozgalom ter-
jedése előtt a kormányok nem zárhatják be szemüket, és 
ha semmi más nem léteznék mint e mozgalom, már ez ma-
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gában is elég lenne, hogy a diplomatia figyelmét Róma felé 
fordítsa, a kérdést, melyet eltemetve lenni véltek, feltá-
maszsza és az olasz kormánynak bebizonyítsa, miszerint a 
P o r t a Pián lőtt rés nem csak arra való, hogy azon Rómába 
be, hanem arra is, hogy azon ki is lehet és kell menni. E ki-
vonulás megoldja majd a római kérdést. ^ 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k k ö r l e v e l e . Ve-
ncrabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! Salutem et 
pacem a Domino nostro Jesu Christo ! Si verbi divini assi-
dua praedicatio, sanetae fidei mysterioruin frequentior ex-
planatio, puerorum et rudium catechisatio, omniumque pa-
s:oralium officiorum zelosa et pia exequutio semper ad in-
dispensabiles obligationes sacerdotum referebatur, aevo no-
stro haec omnia singulari studio et cum ferventi Dei et ani-
marum a Jesu Christo redemtaru 'n amore sunt perficienda 
et incessanter exequenda. 

Quod Gentium Doctor S. Paulus in suis ad Timo-
theum epistolis praenuntiaverat scr ibens: „In novissimis 
diebus instabunt tempóra periculosa, cum sanam doctrinam 
non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi ma-
gistros prurientes auribus et a veritate quidem auditum 
avertent ad fabulas autem convertentur ') hoc nostro aevo 
non iam fu turum praestolamur, sed dudum evenisse et die-
bus nostris latius dilatari palam experimur ac propter in-
gentia, quae hinc in u t ramque rempublicam et societatein 
Christ ianorum derivantur pericula, omnisque generis detr i-
menta, ingeminando perhorreseimus. 

H u n c deplorabilem Ecclesiae statum sanetissimus Dnus 
noster Pius Papa IX. , vix ut Sumini Pontifieatus Cathe-
dram conscenderat, in literis suis, ad Galliae episcopos da-
tis, sequentem in modum exprimendum esse iudieavit : „Ne-
minem vestrum latet Yen. F ra t res ! hac nostra deploranda 
aetate acerrimum ac formidolosum contra catholicam rem 
universam bellum ab iis hominibus conflari, qui nefaria 
inter se societate coniuncti sacram non sustinentes doctri-
nam, omnigena opinionüm portenta e tenebris eruere, eaque 
totis viribus exaggerare atque in vulgus prodere et disse-
minare contendunt. Horrescimus quidem animo et acerbis-
simo dolore conficimur, cum omnium errorum monstra, va-
rias multiplicesque nocendi artes, insidias, machinationes 
mente recogitamus, quibus hi veri tat is et lucis osores et 
peritissimi fraudis artifices, oinne pietatis, iustitiae et ho-
nestatis Studium in omnium animis restinguere, mores cor-
rumpere, iura quaeque divina et humana perturbare, ca tho-
licam religionem, civilemque societatem convellere, labe-
factare, imo, si fieri unquam posset funditus evertere com-
môliuntur, palam publiceque docentes commentitia esse et 
hominum inventa sacro-sancta religionis mysteria, catholi-
cae Ecclesiae doctrinam humanae societatis bono et com-
modis adversari ; quapropter vel ipsum Chr is tum Redem-
torein et Deum nostrum eiurare non extimescunt."2) 

Tarn deplorandus erat status religionis et Ecclesiae 
catholicae, dum ante tria decennia summus Ecclesiae Pon-
tifex e specula supremae suae Cathedrae ilium intueri et 
fratres suos in vinea Dni ad eius reparationem exstimulare 
dignatus est. Sed eheu ! tum multa eoruin adhuc erant in-
tégra, quae ab inde citato progressu subversa sun t ; — ete-

') 2. Timoth. 4, 3. 4. - 2) Alloc, a. 1846. die 9-a Nov. b. 

nim effrena cogitandi, loquendi et quidquid scribendi licen-
tia per inventa celerrimae propagationis media, adeo com-
plevit mundum erroribus, impiissitnis doctrinis, ut hodie 
illis, qui Deum eiurare volunt et quidquid bonum et hone-
stum est pedibus conculcare, nulla alia poena praeter cor-
poralem, si deprehendantur, verenda videatur. „Repleta est 
enim terra iniquitate", sicut s c r ip tum 3 ) loquitur, a t tenuata 
fides in Deum, diminuta pietas fidelium, infideles vero reli-
gionis Jesu Christi necessitatem ad salutem et prosperi ta-
tem, plerumque iam abnegant. Indifferentismus longe late-
que per orbein diffusus, perversae et moralitatis principiis 
contrariae doctrinae in scholis, conventibus publicisve con-
gressibus passim disseminatae, unde etiam morum cor ru -
ptio sic iam evasit horribilis, ut non tantum vi r tu tum amo-
rem et aestimationem exstinguere, sed etiam bono humani-
tatis exterminium minari videatur. 

U t igitur inter tot errorum tenebras et religioni ad-O O 
versantia studia, gregem Dominicum, vigilantiae nostrae 
commissum, contra insidias et seductiones praemuniamus: 
ad Yos Yenerabiles in vinea Dni Cooperatores nostros ocu-
los sollicitudinis nostrae convertimus, a tque per viscera ini-
sericordiae Dei vos exhortainur et obsecramus : ut armis 
militiae nostrae 4) quae sunt : „scutum fidei, galea salutis et 
gladius spiritus (quod est verbum D e i ) " 5 ) : una mecum, 
tamquam duce vestro, débité praecincti vigiletis in omni 
instantia,6) quatenus in tantis sanctae fidei nostrae et totius 
Ecclesiae catholicae vicissitudinibus, vel iam imminentia 
pericula, vel quae timeri possunt, tempestive praepedire 
atque feliciter avertere possitis. Non quisquam vestrum 
existimet hodie se inunus boni pastoris implevisse, si fecerit 
officium suura sicut dici sólet „taliter quali ter", secus autem 
populo scandalum non praebueri t . Non p u t t t sacerdoti quo-
que sufficere, sicut officiali saeculari, si quotidianum pen-
sum absolvat, reliquum vero temporis f tmiliae, aut domesti-
cis curis, vel distractioni impendat. 

Hodie animarum pastor se totum, quantus est et 
quemadtnodum in Ecclesiae ministerium fuit cooptatus, pro 
salute et incolunntate ovium impendat, necesse est. Com-
moditas, tepor, incuria, animi levitas, negotiorum tempora-
lium quaestus, vanitatum mundi et saecularium desideri-
oruin aspiratio mentem et affectum eius nunquam occu-
pent, qui se Ecclesiae Jesu Christi pro tota vita sua devovit, 
devinxit, mancipavit. 

Recogitetis enim Ven. Fratres , quod cum haec aevi 
nostri aberratio a Deo, iustitia et virtute, tain enormis sit, 
qualis vix antea fuerit , etiam remediis fortioribus curari 
debeat, adeoque laboree intensos, incessantia studia, animum 
semper paratum, fatigia non recusantem, requirat . Idcirco 
ad episcopalis sollicitudinis partem spectare a rb i t ro r : pro 
imminenti paschali solemnitate meis paternis monitis, zelum 
atque vigilantiam vestram exstimulare et coinmunire, lan-
gventium erigere vires, dormientium excitare spiri tum et 
adiuvante divina grat ia, ad bene praelianda praelia Domini 
aliquas vobiscum communicare instructiones. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
Megjelent s bekü lde te t t : ,Szabadság, egyenlőség, 

testvériség, vagy mi a szabadkőművesség alapelve, ezélja, kivi-
») Gen. 6,13 — 4) 2. Cor. 10,4. — Eplies. 6, ltí. 17. - 6) Ephes 6, 18. 
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téli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra ?' 
Ir ta Sullay István. Ara 1 ft. 20 kr. Az egri érseki lyceumi 
könyvnyomda által díszesen kiállított nagy 8-ad rétü 283 
lapra terjedő becses mű tartalma következő: Előszó.— 
Bevezetés. — A szabadkőművesség alapelve. — A szabad-
kőművesség czélja. — A szabadkőművesség kiviteli eszkö-
zei. A) Csel. B) Erőszak. — A szabadkőművesség eredmé-
nye. — A szabadkőművesség veszélye. — Gyógyszerek és 
alkalmazási módok. A nagy elveket szép készültseggel s 
avatott tollal fejtegető jeles eredeti munka Lengyel Miklós 
egri főegyházi nagyprépost urnák van ajánlva. Ajánljuk t. 
olvasóink figyelmébe s pártfogásába. 

= Irodalmi Értesítő Buzárovits Gr. könyv-, zene- s 
műkereskedéséből Esztergomban. 1877. 1. sz. Megjelenik 
esztendőnkint 12-szer; előf. ára 1 ft. A jelen szám tartalma: 
Irodalmi hirek és vegyesek ; leszállított áru munkák, szer-
tartásos könyvek, Marietti-kiadások, ünnepi s alkalmi aján-
dékok, könyvészet, taneszközök, üzleti hirdetések. 

Társulati Értesítő mint „ Jézus sz. Szivének hírnöke." 
1877. április hó. Tartalom : Keresztény nevelésről. — Alta-
lános szándék april hóra. Ramière H. után. — Jézus szent-
séges Szive apostolsága (folyt.) Majer Károly. — Ibolya 
füzér (költemény ) Rosty K. S. J . — Kis hóvirág (folyt.) 
M. T. — A sziv történelme. Tóth. M. S. J . — Részletes jó 
szándékok april hóra. — Tudósítások. — Melléklet-. „A tö-
kéletességnek és keresz. erényeknek gyakorlása." Szerzé tisz-
telendő P. Rodriguez Alf. Jézus-társaságabeli áldozár. J áky 
F. I I . kötet 33. iv. 

J Dr. Zánkay Gyula, veszprémegyei áldozár s papn. 
tanúim, felügyelő urnák, „Az egyházi gyógybüntetések ; külö-
nös tekintettel IX. Pius ,Apostolicae Sedis' kezdetű constitu-
tiójára, czimü, a m. k. pesti egyetem hittani kara részéről a 
multévi Horvát-féle pályadíjjal kitüntetett munkája legkö-
zelebb kerülvén ki sajtó alól, arra azon megjegyzéssel figyel-
meztetjük t. olvasóinkat, miszerint előf. ára 2 ft. papnöven-
dékeknek 1 frt. 80 kr. Megrendelhetni szerzőnél, a vesz-
prémi papneveldében. Lapunk legközelebb mutatványt is 
hozand belőle. 

VEGYESEK. 
— A bajor kormány régen érzett hiányt pótolt a 

müncheni egyetemen, amennyiben m. hó 25-én valami dr. 
Löwenfeld-et nevezett ki magántanárnak a jogi karhoz, ki az 
első zsidó-tanár az egyetem fennállása óta. Ebben is előbbre 
vagyunk mi, mert nálunk nem hogy csak most ,első' zsidó-
ról lenne, hanem nemsokára ,utolsó katholikus'-ról lesz szó. 

— Az ,egységes' Olaszországban nem jól mehetnek a 
dolgok; mert a félhivatalos sajtó már egészen nyiltan annak 
ezükségesvoltát bizonyítgatja, hogy az államadósság kama-
tai három száztólira szállíttassanak le, mi egy kis részletes 
állambukást involvál. E mellett a királyi civilistának ,leg-
sürgősebb' adósságai huszonkét millióra rúgnak, minek foly-
tán a kormány azon inditványnyal szándékozik az alsóház 
elé lépni, -hogy a korona dotatiója évi 12 millió frankról 
16-ra emeltessék. Egy másik indítványa, mely a gazembe-
reknek kedvez, az, hogy a hoszabb börtönbüntetésekre ítél-
tek, büntetésök egy bizonyos részének letelte után, ideigle-
nesen szabadlábra állíttassanak, csak azon esetre zárandók 
be ismét, ha szabadságukkal visszaélnek. A gondolat nem 
uj, mert hasonlót Angolországban már régebben gyakorol-
nak ; csak az a nevezetes, hogy Mancini minister épen akkor 
töri fejét a gazemberek sorsának enyhítésén, midőn másfe-
lől a katholikus papokat minden képzelhető módon üldözi. 
Csak ezek az ,államférfiak' ne vezéreltetnének annyira sze-
mélyes sympathiák s antipathiák által ! — Mintha érvet 
akartak volna szolgáltatni ezen ,emberszerető' ministernek, 

melylyel legujabbi javaslatait a kamara előtt támogathatná, 
az országnak több helyén fegyveres csapatok kezdenek mu-
tatkozni, melyeket a hivatalosak eddig kicsinylőleg ,inter-
nationalisták'-nak czimezgetnek ugyan, de az ellenök kikül-
dött katonaságnak száma mégis meglehetősen szervezett kis O o o 
forradalmat sejtet az egészben. — Hogy ily körülmények 
közt az Allocutio s az ennek következtében, — bármit ha-
zudjanak a zsidóliberalisok, — a pápa érdekében történt 
diplomatiai felszólalások igen kellemetlen órákat okoznak 
az olasz kormánynak, az természetes, mit ezennel örömmel 
Consta tálunk. 

— A zágrábi érsek ő nmlga a pápai jubileum ügyé-
ben külön körlevelet intézett megyéje papságához, melyben 
azt az ünnepélynek méltó megülésére felhívja s elrendeli, 
hogy a péterfillér s egyéb kegyeletes adományok május 
15-éig az érseki irodához küldessenek be. A mi az ünne-
pélyt magát illeti, elrendeli ő nagyméltósága, hogy a hivő 
nép arról egy héttel előbb kellőleg értesíttessék s tudtára 
adassék, miszerint azzal teljes bucsu van összekötve. Junius 
2-án estéli 8 órakor a főmegye minden templomában az 
összes harangok szóljanak egynegyedóráig ; a következő na-
pon pedig Sub Sanctissimo modassék mÍ3e, ,Te Deum'-mal. 
Ugyancsak Zágrábból jelentik még, hogy az ünnepélyes 
rendező, központi bizottsághoz még a következő horvát 
főurak is csatlakoztak : báró Prandau Gusztáv, gróf Peja-
csevics László, gróf Jankovics Gyula, báró Inkey |Nándor, 
Szmaics Bertalan s báró Ozsegovics Lajos. — Hasonlólag a 
jubileumra vonatkozólag a bécsi egyházi tartománynak 
főpásztorai is közös szózatot intéztek hiveikhez. 

— A franczia katholikusoknak párisi nagygyűléséből 
érdekes mozzanatul említhetjük azon jelentést, mely szerint 
az iskolatestvéreknek vezetése alatt álló beauvaisi gazdasági 
iskolában az elmúlt évben 600 fiatal ember képesittetett. 
Másnap Chesnelong, a nagygyűlés elnöke azon kellemes 
helyzetben volt, tudathatni a gyűléssel, miszerint e jelentés 
folytán egy névtelen jóltevő arra indíttatva érezte magát, 
ho j'y hasonló intézetre egy kastélyt, egy malmot, ötven hectár 
földet s első berendezésre 20,000 francot ajándékozzon. 

— Mennyit nem lármázott a zsidóliberalis sajtó évek 
óta a Langrand-Dumonceau belga bankház felett, melynek 
vezetői mertek nem zsidók s nem szabadkőművesek lenni. 
Talán tiz éve, hogy e bankháznak könyvei s irományai a 
legrészletesb bírói vizsgálatnak tárgyát képezik, mely végre 
odáig érlelte az ügyet, hogy az illető biró kijelentette, mi-
szerint a legkisebb törvénysértésre sem akadt, hanem ellen-
kezőleg a bankház a legsolidabb alapon állott. Tudvalevő, 
hogy Bara, a ki még ma is a belga szabadkőművesek főve-
zetője, mint akkori ,igazság'-ügyminister a bankháznak mű-
ködését egyszerű erőszak által megakadályozta s azt ekként 
tönkre tette, mert azon ,gyanu'-ban állott, hogy azon töri 
fejét, miként lehetne a világot a tözsdezsidók uralmától 
megszabadítani. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Gr. Zichy Sándorné, gr. Karácsonyi Adrienne 20 ft. — 
Özv. gróf Zichy Lipótné, Sztáray Mária grófné 20 ft. — 
Zichy-Eöldváry Julia grófné 20 ft. — Gr. Zichy Gézáné 
15 ft. — Gr. Brunswik Géza 15 ft. — Brrchtold grófné 15 
forint. — Gr. Dessewffy Aurélné Károlyi Palma grófné 
20 ft. — Vetsera báróné 50 fc. — Báró W"alterskirchen E r -
nőné 20 ft. — Gr. Bombelles Hunyady Francziska grófné 
20 ft. — Őzv. gr. Hunyady Józsefné, Liechtenstein Henrika 
herczegné 10 ft. — Pálffy-Dessewffy grófné 5 ft. — Pálffy 
Gabriella grófné 3 ft. — Dessewffy Julia grófné 10 ft. — 
Gr. Eszterliázy Istvánné 5 ft. — N. N. 1 ft. (Folytatjuk.) 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 21. 3 2 . I. Félév, 1877. 

Tartalom. Szerény visszhang egy főpásztori körlevélre. — Az eperjesi g. e. megyének IX. Pius pápához, püspöki jubi-
leuma alkalmából intézendő, üdvözlő felirata. — Szent-István-Társulat. — Egyházi tudósítások: Pest. Az egyházi missio. 
Győr. Főpapi rendelkezés ő szentsége jubileumára nézve. Erdély. Püspök ő Exjának körlevele. Páris. Felirat a szentatya 

érdekében; előkészületek ugyanennek püspöki jubileumára. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Szerény yisszhang 
egy főpásztori körlevélre. 

(Folytatás.) 

Már most mi következik az eddig mondottak-
b ó l ? Elvi tázhat lan, természetes fo lyománya i a fen-
tebb megál lap í to t t e lveknek a következők. 

Ha valaki a sz. miseáldozatnál nem búzaliszt-
ből , hanem más valami anyagbó l készült ostyát , 
szöl löbor helyet t más va lamely fo lyadékot használ ; 
v a g y ha az általa alkalmazott ostya búzal i sztből 
lön u g y a n sütve és a bor szöl lőböl sajtolva, de 
azok már oly ál lapotba jutot tak volna, melyben 
az eredeti é p s é g he lyét az idő huzamossága, v a g y a 
tartogatási he ly i s ég nedvessége v a g y bármi más ok 
fo lytán tetemes átvál tozás s romlás fog la lá el ; v a g y 
ha a búzal iszt közé másnemű liszt lön keverve o ly 
mértékben, hogy az i ly keverékből készült kenyér 
többé nem mondható buzakertyérnek ; hasonlóan, 
ha a bor közé más fo lyadék, péld. viz öntetett o ly 
mennyiségben , hogy a kehely tartalma bornak többé 
nem nevezhető ; i ly esetekben a consecratio tárgya 
hiányozván, a sz. miseáldozat és az Ol tár i szentség 
lé tesülése lehetet lenné válik. Miből ismét követke-
zik, h o g y i ly ese tekben: a) a szeretetteljes Üdvözí -
tőnek hő vágya , a keresztfán bemutatot t véres ál-
dozatának végné lkü l i gyümölcse i t , kiapadhatlan 
kegye lem forrásait a m e g v á l t o t t halhatat lan lelkek 
fö lött kiárasztani, továbbá szeretett híveivel az 01-
táriszentségben a legbensőbben egyesülhetni , meg-
hiús í tva lesz; b) az Ol tár i szentség imádása legalább 
material i ter bálványirnádássá fa ju l ; c) az élők s 
holtak mil l ió i , kikért a sz. mise bemutattatni szo-
kott, az áldozat érvényte lensége miat t számtalan 
kegye lemkincsektö l lesznek megfosz tva ; d) az áldo-
zók az Oltár iszentség k imondhat lan dus áldásaiban 

nem részesülhetnek ; e) a sz. mise ha l lgatásra köte-
lező napokon az egyháznak ide vonatkozó parancsa 
te l jes í tve nem lesz; f ) a húsvé t i időben az áldozás : 

által köte lezet tségüknek a h ívek e leget nem tesz-O * • O 

nek ; g ) ha a pap átvá l la l t s t ipendium következté-
ben misézett , köteles azt v a g y v i s szaszo lgá l ta tn i , 
v a g y ha m é g lehetséges , az öt terhelő tartozást utó-
lagosan érvényes m i s é v e l l eróni ; h) a szerencsét len 
végre, ki tudatosan v a g y vétkes h a n y a g s á g s köte-
lein mulasztás fo ly tán kisér lé m e g a consecrálást , 
halálos bűnnel terhelé m e g le lkét . 

Továbbá, ha valaki a consecratióra ugyan ér-
vényes , de nem megengedett, mert nem teljes épségü , 
hanem már a fe losz lás s tádiumához közel á l ló , rom-
lani kezdő ostyát , eczetesedni kezdő bort alkalmaz 
a sz. miseá ldozathoz; v a g y ha i ly á l lapotú kenyér-
szin alatt tartja az Oltáriszentséget a tabernacu-
lumban; az i lyen pap, miután a l e g m é l y e b b hódo-
lat s l egbensőbb hála he lyet t a l e g n a g y o b b tiszte-
le t lenséget s há lá t lanságot tanúsít ja a vég te l en fel-
s é g ü s határtalan könyörület i i Ur Jézus iránt, sú-
lyos bünt követ el, nem is tekintve azt, h o g y az 
i l lető a netán kétes anyag fo ly tán a fentebbi pon-
tokban részletezett , roppant horderejű gyászos kö-
vetkezmények közeli veszé lyé t idézi elő. Bűntől 
ment csak az volna, kinek egyrész t miséznie kell , 
de másrészt módjában nincs, a romlani kezdő anya-
got mással , éppel helyettes í teni ; ha pedig a romlás 
már oly mérve t ö l tö t t volna, m e l y az anyagot ké-
tessé tenné, akkor a misézés köte lme elesik és mi-
sézni i ly esetben nem szabad. 

Az eddigiekből , ugy hiszszük, e l é g g é kivi lág-
lik, mi ly kiváló fontosságú, m i l y roppant horderejű 
a sz. miseáldozat s az Oltár iszentség anyagát ké-
pező kenyér és bor minősége ; kitűnik, m i l y n a g y 
gond fordítandó azoknak a mondot t szent czélra 
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történendő megválasz tására; kitetszik végre , mi ly 
f igye lemmel , mi ly körültekintő, le lkismeretes éber-
s é g g e l kisérendök azon ostyasütök s borkezelők, 
kiket az eucharist ia anyagának e léál l i tásában köze-
gekii l használni szoktunk. 

N e m is h iányzot t e tekintetben a l egsz igorúbb 
po. itosság, a l e g g y e n g é d e b b le lk ismeretesség a ke-
resztény öshajdanban, azon bo ldog korszakban, mi-
dőn az általános val lás i buzga lom é lénken lobogó 
lángja hevi té a keresztény sziveket . Bámulat s lel-
kesedés szál lja meg a 19-ik század, e rideg hitkö-
zöny, h o g y ne mondjuk hi te t lenség és ezzel kar-
ö l tve járó erkölcsi f ékte lenség mérges áramlatá-
nak bősz hul lámai tó l hánytorgatot t század gyer-
mekének m é g romlat lan keblét , midőn visszaszál lva 
a gondolat szárnyain a m é l y val lás i m e g g y ő z ő d é s 
és é lénk hitélet dicső századaiba, látja ott, mint 
iparkodnak ve té lkedve egyháziak s v i lágiak, leg-
magasabb rangú s l egszentebb életii férfiak s nők, 
királynék s herczegek, egy Candida, Traján főhad-
vezérének neje, egy sz. Germanus, sz. Radegunda, 
sz. Venczel stb., mint iparkodnak, mondom, mind-
ezek l e g m é l y e b b hitbel i ineggyözödésöknek kifeje-
zést adni az által, h o g y l e g g o n d o s a b b figyelem s 
l e g g y e n g é d e b b val lási pietas közt sajátkezüleg ké-
szítsék el azon tárgyat , melynek szine alá a szent-
misében történendő consecratio fo lytán rejtőzni fog 
majd a határtalan felségti Istenember. Akkoriban a 
sz. miseáldozatnál használtatni szokott kenyér és 
bor kész í tése va lóságos val lás i c se lekmény gyanánt 
tekintetett . E tétel igazságának praegnans kinyo-
matát szemlél jük különösen a régi zárdák lakói-
nak e tekintetben kifejtett , bámulatra gerjesztő el-
járásában. Részt vesznek itten az os tyakész i tésben 
mindnyájan, kezdve a nov i t ius tó l egész a felszen-
telt áldozárig, részt vesznek és pedig h o g y a n ? Nap-
jainkban a ,buzgó' névre érdemes í tenéd azon pa-
pot, ki a sz. miséhez, ,ajtatos és pé ldányszerü ke-
resztény' cziminel tüntetnéd ki azon hivöt, ki az 
Oltár iszentség véte lére — készülne oly szorgalom-
mal, minőt ama zárdalakók az Is tenember lepleii l 
szo lgá landó kenyér e léá l l i tásában kifejtettek, kifej-
tettek annak minden pliásisai közt, a gondosan ki-
szemelt , k ivá logato t t buzaszemektől kezdve, egész 
az áldozatra kész kenyérig . Tisztára mosva kel lett 
itt lennie nemcsak a működő kezeknek s különfé le 
edényeknek, hanem m é g a malomkőnek is, me ly a 
búzát l i sztté őrlendő vala. Az oltár lépcsőin a szer-
tartási ö l tönyökbe burkolt szerzetesek ajkai áhitat-
tal imákat s zsoltárokat rebegének ; kik a l isztből 

tésztát készitének és azt megsüték , szintén szertar-
tási ruházatban, éhoman, a l e g m é l y e b b csendben, 
és m é g a leheletet is, nehogy az ogtyát érintse, visz-
szatartva, végezék munkájukat . (Folyt, köv.) 

Az eperjesi g. e. megyének 
IX. Pius pápához, 

püspöki jubileuma alkalmából intézendő, üdvözlő felirata. 

Sanctissime Pater ! 
Dives in misericordia Dens, qui consolatur nos in 

omni tribulatione, moestis rebus iucunda permiscet, ut in 
Eo semper sperantes, nullisque deterriti difficultatibus per-
gamus alacriori usque animo iustitiae iter insistere et pro-
sequi. Nemo profecto non videt, quanta divinae suae boni-
tatis argumenta praebere dignatur Salvator gravissimas in-
ter calamitates periculaque, quibus in hac temporum ini-
quitate ubique adflictatur Ecclesia, et premitur Apostolica 
Sedes ! Nos qui C itholici nominamur et suinus, ab Apostolo 
Gentium didicimus: quod Christus in sempiternum diligat 
Ecclesiam, velitque illam sibi exhibere gloriosam ; idcirco 
eandem sponsam suarn sangvine suo acquisitam tueri, suam 
illi praesentiam plurimis luculentis signis commonstrare 
nunquam desinit; in praesentiarum quoque, dum Sanctitas 
Vestra inter huius maris magni tumentes fluctus, procello-
sasque voragines naviculam Petri gubernat, mundus vero 
impendentium naufragiorutn fortnidine agitatur, idem Deus 
animos suorum fidelium erigere, recreare, et svavissima vo-
luptate perfundere, imo divinae dilectionis suae novum sine 
exemplo pretiosissinium pignus dare liaud cunctatur. Magna 
vere circa Te providentiae divinae dignatio, a qua sola re-
petenda est longitudo dierum, qua in sede S. Petri super 
omnes praedecessores repletum Te cernimus; raritate illu-
stre, magnitudine singulare beneficium Dei esse credimus, 
quod in Sanctitate Yestra non solum Sucerdotem sed et 
Episcopum animarum nostraruin iubilarem Cliristianus Or-
bis laetu8 venerari et celebrare possit. Mira nostri cura! Di-
gitus est hie Dei, qui Te in solio S. Petri iam lustris vix 
antea visis ser vat mundo iucolumem, vegetuinque, servat 
rezentem naviffimn Petri, tuentem Christi gregem inter lu-

o o 7 o o 
pos rapaces undique insidiantes ! Aetas tua longaeva, lon-
gum tuum regimen, grande supernae gratiae munus est no-
bis. Divinae quippe sapientiae consilia perscrutanti palam 
fit, Redemptorem, Ecclesiae suae vindicem, eo maioribus 
excitatis viris dilectae suae Sponsae consuluisse, quo vehe-
mentioribus ilia iactabatur procellis, gravioribusque pre-
mebatur angustiis : in haec quoque difficillima et innumera-
bilium plane molestiarum tempóra, quibus tot sauciatur 
vulneribus Christi sponsa, ad ostendendas gloriae suae divi-
tias Te reservavit in gloriose praetexta corona eorum, qui 
huius mystici navigii Clavum cum gloria tenuere. Quid mi-
rum si faustissimus hie eventus, quo Tibi in sublimi Primatu 
universae Ecclesiae collocato ad Episcopalis etiam Tui con-
secratiouis annum quinquagesimum pervenire divinitus con-
cessum est, extorres quoque fidei attonitos perceilit, fideles 
autem per universum orbem copioso consolationis imbre 
perfundit, et ut D E O pro tali ac tanto dono ferventissimas 
agant grattas, provocat. 



2 5 1 

Singularem hunc fa v ore m orbi Catholico ad primam 
vicém collatum intercession! Deígenitricis, cuius gloriae 
in terris glóriám conceptus immaculati cum salute fidei cre-
dendi Doctor totius Ecclesiae et Magister addideras, una 
Tecum quidem grati attribuimus : ast referinius in acceptis 
Deo — cede benignus — etiam propter mérita tuorum ope-
rum, quibus spectaculutn factus es mundo et angelis ; pro-
pter eximias virtutes sedem Apostolicam novo illustrantes 
lumine, quibus omni adversitate superior perniciosis saeculi 
machinationibus pectore aheneo obsistendo, dominicum gre-
geni in via salutis servare, contra seductiones erroris mone-
re, contra potentium et falsorum sapientum astutiam tueri 
adnisus es; propter Studium illud fatigari nescium, quo om-
nibus omnia factus, emolumenta universae Ecclesiae, apo-
stolica providentia, eademque charitate patern i Orientis et 
Occidentis populos complexus, promovere nunquam desti-
tisti ; propter magnificum illud, quod generi humano in pe-
ius quotidie ruenti, apostoliéi roboris et fortitudinis exhibes 
exemplar, siquidem vim et persecutionem, exspoliationes et 
afflictiones sustines potius, quam ut in ulla convenias ini-
quorum consilia, quae Ecclesiae libertati et dignitati, iuri-
busque noxiae forent aut praeiudiciosae. Fideles laetantur 
et exultant, dura hostium pectora mitescunt, mitescere de-
bent eximiam characteris, tot in ruinis, fraudibus, ac invi-
diis firmitatem stupentes — in tanto Pontifîee, in quo virtu-
tum omnium sacer comitatus divini praesidii manifestissi-
mum indicium est. 

Beatissime Pater ! beatus es certe non solum, quod 
per universam Ecclesiam illa, quam revelavit Pater coele-
stis, confessio Petri in universo mundo personet, sed quod 
communicans Christi passionibus ipse quoque per crucem 
exalteris, u t omnia pertrahas ad Christum ; beatum caput 
tuum tot angustiarum spinis circumdatum, sic enim quae 
Christo sunt potestate et passione propria, sunt tibi cum 
illo participatione communia. Sic a diebus antiquis consecra-
tus est summi pontificat us apex, sic veneranda omnibus sae-
culis effecta est prima illa Sedes, in qua totam doctrinain 
cum sangvine sancius Petrus et postea tot et tanti Ponti-
fice8 profuderunt. 

Pátere ig-itur SS. Pater, ut ad hunc natalitium episco-
patus tui solemnem diem, in quo nobis ter felicibus uberior 
obtigit contestandae laetitiae, amoris et devotionis ambitus, 
nostra vota verbis S. Chrysostomi depromamus: „Charita-
tis oculis videmus Yestram illám fortitudinem, sincerum af-
fectum, Constantiamque non mutabilem, consolationemque 
illam magnain perpetuam atque stabilem, quam nöbis affer-
tis. Quanto enim fluetus extolluntur sublimius, et plures la-
tent scopuli vehementioresque sunt tempestates : tanto ma-
gis vigilantia Vestra au^etur, nec rerum difficultates segnio-
res reddiderunt, sed perseveranter imitamini optimos gu-
bernatores, qui tunc maxime vigiles sunt, cum excitari 
fluetus, mare intumescere et multum aquarum fragorem, 
profundissimamque interdiu noctem ingruere vident. Haec 
Vestra non medioeriter nos solatur sincera Charitas, hic in-
numerorum bonorum thesaurus, haec laetitiae mirificaeque 
voluptatis causa est." (Ep. II . ad Innocent.) 

Toto orbe catholico mentis oculos ad Te convertente 
etiam humillime subscriptus Eperiesiensis graeci ritus Ca-

tholicorum Episcopus cum obsequente Clero et populo fideli 
alacriter hanc occasionem arripimus ad profitendam Patrum, 
Praedecessorutnque nostrorum fidem, qua Cathedrae Petr i 
inter quaevis rerum discrimina firmissime adhaeserunt. Ni-
hil enim ad fidem firmandam et ad pietatem, quae ex fide 
exurgit, augendam magis conducere novimus, quam amorem 
et obedientiam filialem erga Sedem Apostolicam, omnium 
Ecclesiarum Matrem et Magistram fovere. Sive antiqua 
monumenta, sive aetatis nostrae históriám consulimus, ubi-
que per Petrum fidei lumen servatum videmus, et haereses 
schismataque tunc tantum orta, cum imminuta erga Sedem 
Apostolicam reverentia, erroribus ac vitiis via patebat. 
Frustra virtutes, et praeclare gesta maiorum, frustra terrain 
sangvine Martyrum madidam, antiquaque pietatis monu-
menta appellabant illi, apud quos reverentia ista amorque 
frigescebat ; elangvescere enim primo fides visa est, serins 
omnino emori, humanae factae sunt societates illae, et d:-
vina amissa virtute non tarn ad viam salutis ostendendam 
Ecclesiae, quam larvae ad illudendum videbantur. 

Nobis de fide est divi Petri Cathedram, quam Tu Dt o 
auspice gloriose tenes, ceu firmám Petrám, veritatis tutum 
praesidium et critérium esse, infallibileque Veritatis ma-
gisterium constitutum agnoseimus, et constanter profitemur. 
Haec est nostra regula, nec aliam agnoseimus, quam ut Cr.-
thedrae Tuae inviolabili communione consociati, qui tecum 
non colligunt, ut dissipatores fugiamus ; nostri sint, qui Til i 
coniunguntur. In hac fide, in perpetua obedientin, in demis-
sissima veneratione Ecclesiarum omnium Capiti cum sacra 
humilitate et Christiana charitate indissolubili vinculo in 
aeternum copulabimur ; imo Christum diligentes, ut oportet, 
nihil reservabimus, nihil dissimulabimus in praesenti tanto 
periculo Sponsae Eius, sed quidquid sollicitudinis, quidquid 
auetoritatis et potestatis, devotissime impendemus, ut iinmi-
nenti malo totis nisibus occuramus, fidelemque in specie 
populum nostrum in pietate et devotione erga Sedem Apo-
stolicam confirmemus. 

Sanctissime P a t e r ! sunto haec nostra pia vota decla-
ratio simul orantis spei nostrae ad Deum, ad cuius manus 
consignasti causam tuam, quae est causa Eius, qui potens 
est inimicos tuos disperdere in veritate ; nam qui benignus 
posuit super Petram Sionem, non sinet inviduin ferumque 
hostem grassari in opus manuum suarum : verum franget 
vanam eiusdem superbiam, pacemque quam mundus dare 
non potest, lauro nitentem restituet gregi. 

Nunc demum, quod unura superest, a Deo Omnipo-
tente supplices flagitamus, ut cum tantis tamque luctuosis 
casibus iactetur Ecclesia, saltern sit hoc solatium, ut quia 
incolumitas Vestra exultatio et salus nostra est, Tibi, om-
nium coelestium charismatüm copia cuinulato, serventur 
augeanturque vires, ut sic novis in dies animarum lucris di-
ves sit vita Tua, et Dominus Dens, qui Te longitudine re-
plevit dierum, ostendat et salutare suum, nimiruin victo-
l'iam plenam veritatis et iustitiae, tribuat laetiora tempóra, 
quibus de Ecclesiae haereditate et independentia restituta, 
et in tuto collocata gaudere possis, quo Ecclesia sua sancta 
omnibus adversitatibus et erroribus sublatis optata tranquil-
litate fruatur, et fiat unum ovile et unus pastor His suffra-
ges exile hocce paupertatis nostrae munusculum apud nos 
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collectum iungentes, illud ceu devotionis nostrae pignus ad 
pedes tuos deponiraus nihil ardentius desiderantes, quam ut 
nos quoque apostolicae benedictionis ï u a e participes reddi 
mereamur. 

Sanctitatis Vestrae devotissimi filii : Nicolaus, in. p. 
episcopus gr. r. cath. Eperiesiensis, Clerus et populus fide-
lis. Sign. Eperiesini in Festo Resurrecrectionis I). N. J . Chr. 
die 7-a április 1877. 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 12 iki választmányi ülésében Tarkányi Béla kanonok 
s társulati alelnök megnyitván az ülést, bemutatta a köz-
gyűlés határozata folytán általa szerkesztett feliratot, mely-
ben a pápa ő szentsége ötvenéves püspöki jubileuma alkal-
mából, a szentatyának a társulat hódolata és szerencse ki-
vánatai tolmácsoltatnak ; a felolvasott felirat köztetszéssel 
találkozván egyhangúlag elfogadtatott, s a felirat kiállítá-
sának módjára nézve az alelnök ur indítványára közakarat-
tal határozatba ment, miszerint az egyszerű alakban kiállí-
tandó felirathoz aranvokban egyezer frank csatoltassék ; a 
kivitellel alelnök ur bizatott meg. 

Mindszenty Gedeon „Legujabb költeményei" folyó 
évi tagilletményül fognak kiadatni. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő uj ta-
gok léptek be : alapitótag : Györgyényi Ignácz, egri kano-
nok ; rendes tagok : Paszlavszky Sándor gönczi káplány, Be-
nedek János gyöngyösi polgár, Korpás Pá l váczi gymnas. 
tanuló, Csatár Zsigmond országgyűlési képviselő, Gasparik 
János egri növeDdékpap, Ferdinándy István országgyűlési 
képviselő, Ernest Ignácz egyházashollósi plébános, Török 
István tiszanáuai káplány. 

A pesti jótékony nőegylet, a ncmes-oroszi és felsőtönöki 
róm.-kath. községnek szegény tanulói részére ingyen elemi 
tankönyvek szavaztattak meg ; a budapesti ügyvédjelöltek 
és joggyakornokok egyletének könyvtáruk gyarapítására 
ajándékkönyvek adományoztattak. 

Bold. Zakkay János ezimz. kanonok és zilahi pleb. a 
társulatnak 10 forintot hagyományozott. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a folyó évi 
bevétel : 31,970 fc. 78 kr. ; a kiadás : 31,085 ft. 44 kr. ; pénz-
tári maradók : 885 ft. 34 kr. — Az ügynökségben február— 
márczius hónapokban eladatot t : 46,690 példány könyv, 
3690 darab szentkép ; készpénzbeu bejött 8434 ft. 32 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bartlia Béla semmitő-
széki bíró és Vezinger Károly belvárosi káplán kéretett fel. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
l'est, április 20. A z e g y h á z i m i s s i o . A napok-

ban egy közlemény jelent meg a lapokban, mely megér-
demli, hogy ahhoz néhány szót szóljunk, mert az benyúl az 
egyház rendszerébe és rendkívüli fontosságánál fogva sok-
kal nagyobb horderővel bír, mint azt első, futólagos átpil-
lantás után sokan még csak gyanítanák is. A ,M. Állam' 
ugyanis azt közölte, hogy a nőegylet által alapított, és fenn-
tartott budapesti leány- ipartanoda növendékei vallásokta-
tásban nem részesülnek, ámbár ezt a törvény követeli, és 
hogy ugyané növendékek a húsvéti gyónás alkalmából ki-
jelentették, hogy ők készek inkább a tanodát elhagyni, 
mintsem ker. katholikus kötelességüknek, a gyónást illető-

leg eleget tenui. Liberális lapok e közleményt oly értelem-
ben igazították helyre, hogy a tanodában eddig is tartatott 
vallásoktatás és most is tartatik, csakhogy a tanoda kény-
telen levén megválni eddigi hitoktatójától, ilyenül a felsőbb 
leánytanoda hitoktatóját nevezte ki. 

A helyreigazítás, mint az első tekintetre kitűnik, csak 
is egy pontra vonatkozik és mi nein is a ,helyreigazított ' 
pontra reflectálunk; mellőzzük azt is, hogy a helyreigazítás 
nem vett tudomást a húsvéti gyónás megtagadásáról, nem 
vitatkozunk a felett sem, csakugyan megtagadtatott-e a 
húsvéti gyónás, vagy sem, vagy a felett : váljon mindnyájan, 
vagy csak egy pár tagja a növendékeknek tagadta-e meg a 
gyónást, mint ezt némelyek ál l í t ják; mind e felett nem vi-
tatkozunk, ámbár, hogy megtörténhetett, ismerve a szelle-
met, mely a ,női egyletek' által furcsa befolyások alatt fen-
tartott tanodákban uralkodni szokott, egyáltalában nem 
szándékunk kétsegbevonni, elég fájdalom, hogy ama szel-
lem a női körökbe is behatolt, mert igy a nemzet csak sötét 
jövőnek nézhet eléje; a jelen alkalommal mi a helyreigazí-
tásnak csak azon részéhez akarunk hozzászólani, mely azt 
mondja, hogy az előbbi hitoktatótól a tanoda megválván, 
oda más neveztetett ki ugyanoly minőségben. 

Midőn az utóbbi pontra reflectálunk, önkénytelenül is 
az egyházi missio ju t eszünkbe. A legbölcsebb és a legter-
mészetesebb beosztásnál fogva az egyházon belül vallások-
tatással senki sem foglalkozhatik, csak az, ki erre a püspök-
től missióval bír és be kell látnia mindenkinek, hogy ez nem 
csak az egyházban múlhatatlanul szükséges rend fentartása 
végett szükségeltetik, hanem feltéve, hogy bárki is, viseljen 
bár az papi öltönyt, püspöki felhatalmazás nélkül tanít-
hatna az egyházban, maga az egyház is végveszélynek té-
tetnék ki. Mily könnyen történhetnék e missio nélkül, hogy 
farkasok rontanának az egyházba, hogy álpróféták jutná-
nak a hívek közé és lelkük üdvét veszélyeztetnék? Az egy-
ház tana tisztán megtartásának, és igy a Iii vek lelki üdve 
biztosithatásáuak egyik eminens kelléke bizonyára a papi 
missio, azaz a püspök által a hitoktatásra adott engedély 
olyanok részére, kiknek hittisztasága- és hűségéről a püs-
pök előbb meggyőződött. E meggyőződés megszerezhetésé-
nek módja a fidei professio ; azért lát juk, hogy az egyház, 
különösen a trienti zsinattól kezdve, a fidei professiót megkö-
veteli mindazoktól is, kik az egyházban tanítással foglal-
koznak. Tanítani az egyházban joga nincsen senkinek, csak 
a kit a püspök küld. A káplány, a plébános stb. csak azért 
tanith.it, mert erre a püspöktől felhatalmazással bir, azért 
figyelmeztetnek a lelkipásztorok is, hogy szószékre csakis 
olyanokat bocsássanak, kiknek egyházi küldetéséről előbb 
meggyőződést szereztek. 

Bizonyára igen fontos okok voltak azok, melyek, mint 
emiitők, az egyházat ily elő vigyázatra indították. Nem 
hiszszük, hogy azon fontos okok ma megszűntek volna ; ellen-
kezőleg, azon meggyőződésben élünk, hogy ha volt kor, mely-
ben elmulhatatlanul szükséges volt, hogy hitoktatói állo-
másra senki más, csak a püspök nevezhessen ki, hogy ennél 
fogva a püspöki missio minden hitoktatóra nézve elmulhat-
lan kellék, ugy napjaink kétszeresen követelik, hogy az 
egyház jogaiba a hitoktatói kinevezésre vonatkozólag senki 
be ne avatkozzék. Ez az egyház oly belügye, melyet senki 
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magának nein vindikálhat. Lehet kérni az egyházban is, de 
ily életbe vágó kérdésnél önkényüleg határozni senkinek 
sem szabad. 

De, hogy az emiitett ,helyreigazitás'-ra visszatérjünk, 
a nőegyleti ipartanoda bizottsága, vagy elöljárósága, mint az 
a ,helyreigazitás'-ból kitűnik, magának az egyház jogát arro-
gálta. Eddig a tétel ugy hangzott, hogy a püspök ad mis-
siót, ő nevez ki hitoktatót, a nőegylet pedig azt mondja, 
a nőegylet nevez lei, ő ad missiót. Nemde különösen hangzik 
ez, pedig ugy van. A nőegylet az által, hogy szabadon bo-
csát el, szabadon választ és nevez ki hitoktatót, püspöki 
joghatóságot gyakorol. De ő talán szegény maga sem tudja 
init cselekszik, talán azt véli, hogy a hitoktatóval épen ugy 
rendelkezhetik, mint a tanoda bármely más tanárával, vagy 
épen ezeket ínég talán tul is becsüli azáltal, hogy csakis 
oly tanárokat választ, kik a tanári vizsgát már kiállották» 
és igy bizonyos értelemben ,állami missiót1 nyertek, mig 
az egyházi missiót egészen feleslegesnek itéli. Ugyan, ki 
fogja e tisztes asszonyságokat a dolog mibenlétéről felvilá-
gosítani? Nem tenné-e meg e szivességet, ha ugyan sza-
vaink hozzá eljutnak, épen az újonnan kinevezett hitoktató 
u r ? vagy nem lenne-e szives missióját megnyugtatásul 
illető helyre beküldeni, hogy az olvasókat mi is meg-
nyugtathatnék ? j 

Győr, április 16-án. F ő p a p i r e n d e l k e z é s ő 
s z e n t s é g e j u b i l e u m á r a n é z v e . Megyés püspö-
künk ő Excja, főt. dr. Zalka János ur, április 15-diké" 
ről kelt körlevélben rendelte el, mikép tartsák meg hivei 
a sz. atya püspöki jubileumát. Miután jun. 3-án mint űr-
nap nyolezada alatti vasárnapon sok helyen szent körmene-
tek vannak, az ajtatosság megtartására kitüzé sz. Háromság 
vasárnapját. Az ünnep megülése felől a hi vek pünkösdhét-
főn fognak fölvilágosítást nyerni. Kántorszoinbaton este az 
angyali üdvözlet után meghúzatnak az összes harangok, 
hogy ezek érezhytnnusai irányozzák a közfigyelmet az ün-
nep fontosvoltára. Az ünnepen minden szószékről a főpapi 
szózat lesz felolvasandó az ünnep kettős indokáról, mire a 
kitett Oltáriszentség előtt ünnepélyes sz. mise következik, 
melynek végével három ima, u. m. a pápa, az egyház és a 
közügyekért 5 miatyánk 3 üdvözlettel lesz mondandó. Befe-
jezésül Te Deum és ünnepélyes áldás. 

Rövid levél szük kerete nem engedi, hogy az említett 
főpapi szózatnak csak kiválóbb részeit is adjuk ; de nem 
tartózkodhatunk belőle néhány gondolatot közölni. Az ün-
nep kettős alkalma emeltetik k i : a sz. atya keservei és vi-
gasztalásai, melyekből hathatós indokok erednek arra, hogy 
sz. buzgalommal esedezzünk a Mindenhatónak : szüntesse 
meg a keserűségek okait és gyarapítsa a vigasztalások for-
rásait. „ Az egész kath. egyház örömmel várta ez ün-
nepet. Az egész világegyházban általános mozgalom észlel-
hető ez alkalommal. Minden környék iparkodik, egyik igy, 
másik más alakban, bemutatni hódolatát a nap hősének, az 
egyház aggastyán főpásztorának". . . . Örömemre szolgált s 
a ti dicséretetekre legyen itt megemlítve, hogy közületek is 
sokan megtették és pedig szeretetadornányok küldése által, 
azt, amit sz. atyánk iránti szeretetetek és tiszteletetek tenni 
tanácsolt. Ezen örömünnep jelen viszontagságteljes nap-
jainkban ugy tekinthető, mint a borús ég komor fellegeinek 

nyilásán kiragyogó napfény, mint a fölkorbácsolt tenger-
ből kimagasló sziget, melyen egy kis időre megpihennek az 
élet vándorai Ha Isten engedi, én is elmegyek Rómába, 
hogy mind neveinben. mind nevetekben személyesen tár jam 
ki sz. atyánk szine előtt azon ragaszkodás és tisztelet érzel-
meit, melylyel iránta s az általa kormányzott egy, szent, 
általános és apostoli római egyház iránt viseltetünk és fo-
gunk viseltetni szivünk utolsó dobbanásaig. Elmegyek, hogy 
sz. Péter sírjánál a pápáért, egyházért és ebben névszerint 
érettetek is imádkozzam s az apostolok fejedelmének köz-
benjáró esedezése által Isten áldását kikérjem. Ti a távol-
ból fohászaitok- s imáitokkal sorakozzatok me l l ém. . . , " 
Ezek után a főpap, említve a sz. atya inárcz. 12. tartott allo-
cutio indokait és tárgyát, ekkép folytatja : „Mindezek hal-
latára nem lehetséges-e az elcsüggedés ? Ámde, kedveseim, 
ha Isten kegyelme környez minket, lelki szemeink megvilá-
gosíttatnak annak fölismerésére, hogy szentegyházunk s eb-
ben a pápai főnökség Krisztus műve ; hogy nem szabad ki-
csinyhitüeknek lennünk ; hogy Krisztus művét sem az em-
berek, sem a pokol kapui szét nem dúlhatják. Isten malasztja 
szilárdítja akaratunkat is abban, hogy szivvel, lélekkel ra-
gaszkodjunk mind az egyházhoz, mind annak látható fejé-
hez. A jelen ünnep helyes alkalmat ad nekem, hogy e ra-
gaszkodásról hozzátok bővebben is szóljak." 

E ragaszkodás első indoka az, hogy Krisztus, az Is-
ten fia, alapitá az egyházat s szervezé annak kormányát, s 
hogy mi újjászületésünk után Krisztus országában ugy va-
gyunk, mint a kedves szülői házban, teljesen otthonosak. 
„Nein vagytok vendégek és jövevények, hanem a szentek 
polgártársai s az Isten háza népe." Egy második indok az 
egyház rendeltetése. „Szent az egyház alapitója, szent az 
egyház czélja, szent az egyház tana, üdveszközei és kor-
mánya, szent ő nemcsak magában, hanem szenteket szül is. 
Nem is lehet ez máskép, hisz az egyház Krisztusnak teste, 
Krisztus pedig e testnek feje . . . E g y harmadik i ndoka 
ragaszkodásra az egyház hely és idő szerinti katholicitása ; 
rendeltetése szerint el is terjedt „az egész világon, és pedig 
azon alkatrészekkel és tanokkal, melyekkel birt alapítása-
kor. Ugyanis fón van benne sz. Pé ter utódjának, az egyház 
látható fejének, méltósága, melynek meghódol minden ka-
tholikus. Ez egyházban levén, az egész világ katholikusai-
nak vagyunk polgártársai. Ez azon egyedüli biztos hajó, 
melyen a világ zajlása közt az üdvösség partjára érhetünk. 
Hogy ne óhajtanánk tehát a hajóban megmaradni ?" 

Szól ezután a főpap az egyház üldöztetéseiről, melyek-
nek csapásai alatt, ha nem isteni mű, rég el kell vala vesz-
nie. „Az egyház, noha igy zaklattatott , örök igazságaihoz 
mégis hű maradt ; nem alkalmazkodott a változékony ural-
kodó eszmék csalékony áramlatához S igy történt, hogy 
ellenében a tévedés és gonoszság uralkodni törekedett s 
anyagi erejének előnyében az igazságot és szentéletet ül-
dözni merészlette. Ha az egyház tagjai i t t ott elárulták 
volna a sz. ügyet alkalmazkodás és szélmentében való járás 
által osztályrészük az lett volna, mi a hegyről lesza-
kadt kődarabé, mi a szőllőtőről lemetszett szőllővesszőé. 
Sokaknak gyászos esése tanusitja ezt." 

„ . . . . de az üldözésekben sem hiányzik a vigasztalás. 
„Az egyház mezőin a vértanuk és hitvallók, jegyzi meg sz-
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Fulgentius, ínég nagyobb fokban gyönyörködtetik szemein-
ket, mintsem szántóföldeinken az érett arany kalászok" 
Az ily zaklatások a buzgó hivek ragaszkodását az egyház 
és pápa iránt sohasem csökkentették, hanem mindinkább 
növelték szeretetüknek lángját. Ha igaz gyermekei vagyunk 
az egyháznak, készeknek kell lenni vele szenvedni is, meg-
vettetni, nélkülözni. S kérjük is Istent, miszerint, ha eljön-
nének ránk a megpróbáltatás napjai, erősítsen meg, hogy 
készek is legyünk." A régi és ujabb kor története ezt han-
gosan igazolja. „S a jelen ünnepély is azt mutatja, hogy sz. 
atyánk I X . Pius pápa, noha birtokától megfosztva — sza-
badságában korlátolva s a hivek szeretet adományaira van 
utalva, mégis a legforróbb szeretetnek s legmélyebb tiszte-
letnek tárgya." Névszerint felemlittetik itt a svajczi katho-
likusoknak hős példája: „Az ő türésök-, szenvedésök s véd-
beszédeikben a sz. hajdan hiterős férfiainak és asszonyainak 
koszorús képét lát juk feltámadva. Az egész világegyház 
részvéttel kiséri küzdelmöket. Többiben a jelenkori zakla-
tóknak is eljön végórájuk s i t é le tök" . . . 

„Kedveseim ! Nagyobb förgetegek, dühösebb viharok 
is hányták vetették már sz. Péter hajójá t ; de az, ki a viha-
roknak is parancsol, mindig megmenté azt az elmerüléstől. 
Vessük azonban egy pillanatot a sz. evangéliumra s azt fog-
juk látni, hogy Krisztus segít ugyan, de nekünk is kell dol-
gozni és pedig k i ta r tássa l . . . Sz. Péter s a többi tanítványok 
a hányattatott hajóban egész éjen át dolgoztak s csak akkor, 
hajnal tájban jö t t el végre hozzájuk Jézus. (Márk. 6, 47.) 

Az érintett igazságok körül forog a főpapi szó. 
Ami az emiitett szeretetadományokat illeti, azokról is 

Írhatunk, és pedig örvendetes tudósítást. Két száma a püs-
pöki circularéknak hozott már kimutatást, mely szerint a 
megye papsága és híveitől az örömünnep alkalmára fel lett 
njálva 17 darab arany, 63 ez. frt., 53 régi húszas, 2 tallér, 
2 franc, 551 ft . A jövő számok még bizonyosan hasonló 
örömhíreket fognak tartalmazni. 

„Utinam Deus hoc devotionis nostrae obsequium sereno 
vultu acceptare et preces nostras exaudire dignetur !" -f-

Krdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k k ö r l e v e l e . (F.) 
I . Non conturbet nos, vei terreat Ven. Fratres et Filii Di-
lectissimi, quod hoc infausto aevo, dum pax ubivis exulat, 
impietas autem, quidquid sublime est, vel sacratum attra-
ctare et proculcare audet : Ecclesia Jesu Christi vehemen-
tioribus tempestatum procellis agitetur. Hoc divinus illius 
Auetor Apostolis iam praedixerat et ab exordiis nulla sic 
decurrit aetas, ut inturbata pace frui potuisset. 

Gravius est et plus deplorandum, quod etiam catholi-
cu8 populus in vitia ruere et salutarem Ecclesiae discipli-
nam spernere iam non detrectet ; cultiores vero, passim in-
differentismi blandimentis infascinati, matris e tnutr ic is suae 
nec gemitibus ad compassionem moventur, nec periclitanti 
opem adferre properant. Pauci sunt illi insignes viri, qui 
relîgioni et pietati vacare, legem Dei diligere et in manda-
tis Dei cum Psalte regio delectari soient. Pauci animosi, 
qui ad Ecclesiae et ittrium eius defensionem parati accur-
rant. Haec multum deploranda inertia ex duobus fontibus 
late derivata est : scilicet ex ignorantia et mentis insolen-
t ia ; illa parit vitia in populo, haec fidei iugum excutit et 

pro divina religione vaga modernae culturae simulacra 
amplexatur. 

Nostrum est Ven. Fratres, his inalis remedium parare 
et opportune ac importune nostrae curae commissis porri-
gere; quippe nobis dictum est: „Ite docete omnes gentes"1) 
et iterum „Yos estis lux mundi" vos lucernae in caliginoso 
loco, „nemo igitur lucernám sub modio abscondat, sed po-
nat ad candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt."5) 
„Vos estis sal terrae" 3) ut conservetis intégra et vivificetis 
putrefacta, si vero sal infatuaretur, quomodo putredo viti-
orum, ignorantia mentiuin in gregibus vestris sanabitur? 
quis reducet ad viam veritatis aberrantes? quis liberalibus 
aevi principiis deceptos convertat ad Deum vivum et ve-
rum ? an infideles scholae aevi nostri, quae ilia dissemina-
runt ? — Quis discernet inter bonum et malum, iustum et 
iniustum, meritum et poenam, si doctrina evangelii tacu-
e r i t ? v e r b o : sicut S. Paulus dicit : „quomodo audient sine 
praedicante" ? „et qui praedicent, si per Jesum Christum 
missi tacuer in t?" 4 ) Indubium est Ven. Fratres et Filii Di-
lectissimi, ignorantiae tenebris et errorum nubibus propul-
sandis, lethali indifferentismi morbo sanando haud restât 
aptius remedium verbi divini assidua annuntiatione, myste-
riorum docta explanatione et falsorum principiorum lucida 
et solida confutatione. — Haec admirandos protulere f ru-
ctus in Galliis, Belgio, Germania, aliisque regnis, per na-
turalismi perversa principia fere usque ad atheismi extre-
mitates delapsis. Sermones conferentiales Gallorum iam 
ante semisaeculum coepti, catecheses perseverantiae qua-
tuor annorum decursu in filo continuo deductae, profun-
diora studia religionis veritatum in conciontbus, homiliis, 
allocutionibus conspicua, ad quae audienda ministri, mili-
tum duces, legati et legislatores concurrendo comparu-
erunt : — effecere tandem, ut infidelis oliin Gallia, si popu-
lum respicias fere iam tota, si cultiores, saltern media ex 
parte catholica effecta fuerit. 

Hanc ergo insignem muneris vestri sphaeram satagite 
Ven. Fratres singulari cura et studio excolere, fructuosarn 
reddere eidemque omni virium contentione vos devovere ; 
satagite hoc saltern impedire, ne qui circueunt diligenter 
infidelitatis satellites in agro vestro superseminent ziza-
nia5), enecent bonum semen, quod vos hucdum terrae man-
davistis, imprimis autem, ne grande periculum, quod per 
mixtam prolium institutionem rei catholicae praeprimis in 
hac Dioecesi imminet, malesanis aedificantium conatibus 
respondeat. (Folyt, k) 

Paris. F e l i r a t a s z e n t a t y a é r d e k é b e n ; 
e l ő k é s z ü l e t e k u g y a n e n n e k p ü s p ö k i j u b i l e u -
m á r a. Az ,Univers' hasábjain igen figyelemre méltó indit-
vány merült fel, mely, épen mivel e tekintélyes lapban lá-
tott napvilág, valószínűleg keresztül is fog vitetni. Ezen 
indítvány szerint a legujabbi pápai allocutio folytán felirat 
volna intézendő a köztársaság elnökéhez, a senatorok s a 
képviselők testületéhez, melyben mindezek felszólittatná-
nak, hogy a szentatya érdekében Francziaország tekintélyét 
vessék latba. Adjuk a felirat szövegét az ,Univers' nyomán. 

i) Math. 28, lí>. — 2) Math. 5, 14, 15. — ») Math. 5, 13. — 4) Rom. 
10, 14, 15. — Math. 13, 25. 
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„ Kérelem Mac-Mahon tábornagy, a köztársaság elnö-
kéhez, a senator és képviselő urakhoz ! 

O szentsége, inárczius 12-kén mondott allocutiójának 
szavai mély benyomást tettek a katholikus szivekre, ameny-
nyiben az egyház veszélyes helyzetének hű képét tárták ki 
mindnyájunk szemei előtt. 

Megfosztva világi birtokától, a pápa mindennap uj 
akadályokat lát támadni maga körül, melyek az összegyház 
szabad kormányzatában gátolják s méltán attól lehet tar-
tani, hogy netaláni uj törvények és hozandó, még veszé-
lyesebb határozatok nem sokára azt eredményezendik, hogy 
teljeséggel lehetlenné tétetik neki, a katholikus világgal 
közlekedni. 

Szemben ezen súlyos helyzettel, melyben a pápaság, 
hitök s vallási egységök központja van, alólirottak, franczia 
honpolgárok s katholikusok, kötelességöknek tartják, önök-
hez fordulni. Felkérik önöket, hogy érvényesítsék minden, 
rendelkezésökre álló eszközt arra, hogy a szentatya függet-
lensége tiszteletben tartassák, hogy annak gyakorlata bizto-
sit tassék s ekként Francziaország élvezhesse azon szabadsá-
got, mely valamennyinek legdrágábbika : a hit s lelkisme-
ret szabadságát." 

Nemes egyszerűségében e felirat nyomatékos tiltako-
zás az olasz páholy üzelmei s a ,Non-Interventio' gyalázatos 
elve ellen, s meg vagyok győződve, hogy a franczia katho-
likusok fellépése lökést fog adni oly inesszeterjedő s ellent-
állhatlan mozgalomra, mely előtt a forradalom műve végre 
is porba hulland. 

E közben ugyancsak a franczia katholikusok buzgón 
készülnek ő szentsége püspöki jubileumára. Mindenünnen 
érkeznek a kedves ajándékok, melyek a nagy napra Ró-
mába szállittatnak. Az egyes osztályok, testületek, városok 
s vidékek közt kegyeletes verseny fejlődött. A katholikus 
munkások társulata ,Jézus a munkás1 szobrát ajánlja fel, 
megfelelő felirattal, melyet Ségur abbé készített. Ezen 
bronzból készült, 3000 franknyi értékű szobor a Megváltót 
ábrázolja, egy baltára támaszkodva, minőt az ácsok hasz-
nálni szoktak. Kissé előre hajolva, a kéznek megható moz-
dulatával mintha felszólítaná a munkásokat, jöjjenek hozzá 
mind ! Arczvonásai hiven tükrözik vissza az isteni mestert, 
ki embertársai legszegényebbikéért is feláldozá életét. 

A III Lei megye nagyobb összeg pénzt ajánland fel ő 
szentségének, azon kérelemmel, hogy azt részben a szegény, 
mindenökből kifosztott olasz papság felsegélyezésére, ré-
szint a papnövendékek katonaságtóli megváltására, részint 
elárverezett egyházi jószágok visszaszerzésére forditsa. Lyon 
városa arany kelyhet ajánland fel, Marseille gyönyörű trón-
széket, Poitiers püspöki térdelőt, Clermont fényes albumot, 
melyben a megye összes katholikusai egy kalligraphice igen 
szépen kiállított ,Credo'-t írnak alá. Hasonló albumok is több 
bretagnei megyében készülnek s mindezek s még sok más 
•örvendetes mozzanatnál fogva meg vagyunk győződve, hogy 
Francziaország e nagy napon, I X . Pius püspöki jubileuma 
napján is az egyház legidősb leányának mutatandja magát. 

Missiói tudósitáso/í. Uj-Kalcdonia. (Folyt.) Ott 
hagytuk szegény missionariusainkat, midőn a megujult zak-
latások következtében, azon szándék kezdett náluk megér-
lelődni, hogy a puebói s baladi telepitvényeket híveikkel 

együtt elhagyják, s vagy más szigetre, vagy ugyané szí-» 
getnek egy eddig teljesen lakatlan részébe vándoroljanak 
ki, amolyan ,reductiol-íé\ét alapitandók ott, minők hajdanta 
Pareaguayban, a jezsuiták vezetése alatt annyian s oly bol-
dogan virágzottak? Hasonló gondolat támadt a baladi hí-
vekben is, kik azon kérelemmel járultak az atyák elé, hogy 
vezessék őket más országba, hol csendesen s háboritlanul 
szolgálhassák istenöket. De midőn aztán tettre került a do-
log, ismét észre lehetett venni, hogy gyakran könnyebb gon-
dolni valamit, mint gyakorlatilag keresztül vinni azt. Fel-
bátorítva azoknak nagy száma által, kik ki vándorlásra je-
lentkeztek, Rougeyron atya 1855-i őszszel száz személyt 
befogadó hajót bérelt s hat hónapra szerzett élelmi szere-
ket, de midőn az elutazás napja közelgett, egyik a másik 
után jöttek, a kik jelentkeztek volt, és — lemondtak, még 
azok is, kikben leginkább bizhatni vélt, ugy hogy Kougey-
ron atya provicarius utóvégre azon eshetőség előtt állott, 
másnapon egymaga utazhatni el. Ily körülmények közt mit 
tegyen egy szegény hitküldér egyebet, mint hogy a B. Szűz-
hez forduljon segítségért ? Rougeyron atya is ezt tevé, s 
nem is csalatkozott bizalmában. Midőn másnap — egymaga ! 
— hajóra akart szállni, egyszerre csak vagy száz keresz-
tény jelent meg előtte, kik rokonaik karjaiból kibontakozva, 
sz. hitök kedveért azokat is, hazájokat is elhagyni készek-
nek nyilatkoztak. De a malasztnak nem utolsó küzdelme 
volt ez a hus s vér szava ellen. Midőn a hajó elindulófél-
ben volt, egyszerre egész raja a csónakoknak vevé körül, 
melyekről a kivándorlók szülei s rokonai könyekkel s kö-
nyörgésekkel ostromiák őket : ne hagyják oda szülőföldü-
ket, ne kedveseit ! maradjanak, nem lesz többé bántalmuk, 
zavartalanul fogják gyakorolhatni vallásukat. Kivándor-
lóink azonban, okulva a múltnak tapasztalatain, ez egyszer 
következetesek maradtak, a horgony felvonatott, a vitorlák 
megteltek s a hajó elindult egy uj, jobb haza felé, melyet 
csakhamar meg is találtak. Numeától 4 órányi távolságban, 
egy lakatlan, de termékeny vidéken telepedtek le a kiván-
dorlók. A szigetnek uj fővárosa, Port de France, épen eléggé 
közelfeküdt, hogy termésök jó elárusitását remélhették ; s 
mégis másrészt eléggé távol is, hogy azon erkölcsi károk-
tól megóva maradjanak, melyeket az ott lakó fehérekkel 
való gyakrabbi érintkezés minden bizonynyal maga után 
vont volna. Eleinte sátrak alatt laktak; csakhamar azon-
ban csinos falu keletkezett, széles utczákkal s több tágas 
térrel, európai módra épített házakkal, neve : ,La Conception 
Lakosai száma gyorsan emelkedett. Buarate főnök, régi is-
merősünk, a kereszténységnek ezen esküdt ellensége, hábo-
rút indítván a tuói hithüldéri állomás ellen, ennek lakói tö-
megesen menekültek La Conception-ba s 1856-nak julius 
havában maga Rougeyron atya meg jókora csapatot hozott 
át Puebóból, ugy hogy a lakók száma csakhamar 370-re 
emelkedett. Ekkor aztán nagyszerű munkálatok indultak 
meg, terjedelmes földek törettek fel, mocsárok szárittattak 
ki, gyümölcsfák ültettettek, szóval a cultura nem csak megin-
dult, hanem rövid idő alatt szépen fel is virágzott. (Folyt. k. 

I R O D A L O I . 
Köiigrjelenfés. Minap közlött jelentésem kapcsán 

van szerencsém tudatni, miként a sajtó alól már kikerült 
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következő munkám : „ Történetekkel felvilágosított egyházi be-
szédek, minden lelkipásztorkodási alkalomra." Második kö-
tet, 8.-adrét, 250 lap. Fűzve 1 forint. Tartalom : Esperes-
igtatáskor. Érdemjel feltüzésekor. Év végén. Fiatalokhoz. 
Fogadásokról nagy szorongatáskor, midőn sok istenes foga-
dások tétetnek. Szerzetesi fogadalom megújításakor I . I I . I I I . 
Szerzetesi fogadalom félszázados ünnepkor. Földindulás-
kor. Földművesekhez. Gyermeknevelésről Gyermekünne-
pély előtt. Győzelemért I .—VII . Győzelem idején. Hadse-
regbe indulók szüleihez. Háborúból szerencsésen visszatért 
hadfiakhoz. Hajószenteléskor I. I I . Boldog halál nyeréseért 
alakult sz. Mihálytársulat részére I. I I . Halottak estéjére. 
Halotti beszédek : E g y plébános, Egy iskolamester temeté-
sekor. Egy ifjú, Egy gyermek, Egy reményteljes i f jú sírjá-
nál, ki egyetlen támasza volt szüleinek. Egy leányzó sírjá-
nál. Egy köztiszteletben álló becsületes férfiú, Egy istenfélő 
öreg férfiú, Egy vizbe fuladt fiu, Egy több hadjáratban 
résztvett katona, Egy hirtelen elhunyt férfiú sírjánál. Ham-
vazáskor I.— V. Harangszenteléskor : I. Az u j harangok 
megérkezésekor II . Háború idején I .—II I . U j ház beszen-
telésekor. Oly hitközségben, hol sok hitgunyoló vagyon. 
Oly hitközségben, melynek környékén sok rosz történt, s 
honnan már sokan kerültek törvényszék elé. Iskolabeszéd. 
Iskolaszentelés- és nyitáskor I. I I . Összesen 55 alkalmi 
szentbeszéd. 

A harmadik és negyedik kötet pünkösdre, együtt fog 
megjelenni. 

A vasár- s ünnepnapi egyházi beszédek negyedik és 
ötödik évfolyama 4 frt. 50 kron, a búcsúbeszédek második s 
harmadik kötete 3 frton vagy intentiókon is megszerezhető. 

Zsámbék (Buda mellett) ápril 3-án 1877. 
Huszár Károly, esperes-plébános. 

Havi füzetek, szerk. Winter Ágoston I I I . év f., 2. 
fűz. : ,Marpingen' . 

A Beküldetet t : Magyar könyvesház IV. folyam, 6. sz. 
Elbeszélések, Caballero után, Szülik József, ára 20 kr., ki-
adja Aigner Lajos, Budapesten. 

VECYESEK. 
A következő sorok közlésére kérettünk fel: 
— „Kötelességemnek tartom kegyelmes főpásztorom, 

Csúszka György ő méltóságának, kinek szűnni nem akaró 
bőkezűségének részese én is lettem, — és pedig a „Religio" 
czimü nagyhasznu lap nevemre való járatása, valamint 
évenkinti 50 frt. kegyes segélyezése által, — ezennel leg-
mélyebb hálaköszöneteniet nyilvánitani. Az egek Ura tartsa 
fön sokáig kegyes főpásztorunkat ! (Kéretnek a többi kath. 
lapok is e sorok szíves fölvételére.) Záhorszky József, se-
gédlelkész." 

= Köszönettel vettük a nmlgu egri érsek s a mlgos 
beszterczebányai, székesfehérvári s eperjesi püspök urak ő 
szentségének jubileumára vonatkozó körleveleit, melyeket 
egymásután közölni szándékozunk, mert e főpásztori fel-
szólalásokat, tekintve az alkalom ritka s magasztosvoltát, 
egytől egyig történelmi nevezetességű okmányoknak tart-
juk. Megelőzőleg mai számunk azon gyönyörű latinságu 
feliratot hozza, melyet az eperjesi g. e. megye intézend ő 
szentségéhez. 

— A székesfehérvári mlgos püspök urnák fentemli-
te t t legujabbi körlevelében a következő figyelemre méltó 
felhívást is ta lá l juk: „Erga requisitionem Illmi ac Rssmi 
Domini Joannis Pauer, Episcopi consecr. et Praepositi Ma-
ioris, qua Dioecesis Albaregalensis, ex occasione festi sae-
cularis erectae isthic Sedis Episcopalis, historiographi, 
ddto 9-ae Április a. c. ad Me directam, adiacentes philyrae 

ad Hon. Officia Parochialia scopo eo transponuntur, ut DD. 
Sacerdotes Dioecesani postulata data biographica illis in-
sérant, et taliter complétas usque finem Április a c ad Of-
ficium Dioecesanum remittant." Azt hiszszük, hogy nem 
csak Fehérmegye, hanem az egész országnak művelt kö-
zönsége feszült várakozással néz eléje e munkának, mely-
nek tárgya, tekintve Fehérvár s vidékének történelmi neve-
zetességeit. amint kitűnőbb tollra nem találhatott Pauer ő 
mlgáénál, ugy méltó is hozzá. 

-}- A budapesti kir. magy. tud. egyetem hittudomá-
nyi kara aprilhó 14-én tartott f. tanévi V-ik rendes ülésé-
ben a következő tudor urakat u. m. : 

1) Méltóságos s főt. dr. Szabó Imre szombathelyi me-
gyés püspök urat. a magy. tud. akadémia tiszteleti tagjá t ; 

2) mélt. s főt. dr. Majer István praelatust, apátot, esz-
tergomi főszékesegyházi kanonokot, főesperest, a vaskorona-
s Lipótrendek lovagjá t ; 

3) nagys. s főt. dr. Hupka Ferencz, cz. prépostot, győri 
székesegyházi éneklőknnonokot ; 

4) nagys. s főt. dr. Bertha János győri székesegyházi 
kanonokot és főesperest, a győri lyccumban az egyházi ré-
gészet tanárát ; 

5) nagys. s főt. dr. Virter Lajos cz. prépostot s váczi 
székesegyházi kanonokot, papneveidei igazgatót, a koronás 
arany érdemkereszt birtokosát ; végre 

6) f'tdő dr. Szely Lajos győri püspöki irodaigazgatót 
es t i tkárt , sz. széki ülnököt — 

a hittudományok körül, illetőleg az egyházirodalom 
terén szerzett kiváló érdemeik elismerése s kitüntetéséül a 
nevezett karnál bekebelezett hit tudorok diszes sorába iktatta. 

•— A bécsi kath, nagygyűlés napirendje. A bécsi kath. 
nagygyűlés rendezőségétől a napirendet illetőleg a követ-
kező sororokat ve t tük: 

Hétfőn april 30-án. Esti 7 órakor a vendégek üdvöz-
lése s a kath. gyűlés alakuló ülése a nagy zeneegyleti terem-
ben, Bécs I. Künsilergasse 3. szám alatt. 

Kedden máj 1-én. Reggeli 8 órakor ünnepélyes isteni 
tisztelet a Sz.-István-székesegyházban. Ugyanaz nap reg-
geli 10 órától 2 óráig s d. u. 4 órától esti 10-ig a felhivás-
ban kijelelt külön csoportok előkészítő tanácskozásai tar-
tatnak. Ezek folytattatni fognak 

Szerdán is máj. 2-án reggeli 8 órától 2 óráig s esti (5 
órától 8- ig ; mit az első befejező teljes ülés követ. 

Csütörtökön május 3-án. Reggeli 8 órától 12 óráig 
előkészitő tanácskozás s déli 12 órakor a második befejező 
teljes ülés. 

Esti 6 órakor zárülés, mire a bucsulakoma követke-
zik, melyen csak azok vehetnek részt, kik a kath. gyűlésre 
szóló belépti jegyük átvételekor ebbeli szándékukat ki-
jelenték. 

A rendezők nem mulaszták el a vasutak igazgatósá-
gait megkeresni, hogy a kath. gyűlésre utazni akarók mér-
sékelt árkedvezményekben részesüljenek. Amint erre a vá-
lasz megérkezik, azonnal hirlapilag közzététetik a kath. 
újságokban. Az ügy kedvező elintézése esetén a jelentkezők-
nek előre megküldendő ideiglenes meghívók egyszersmind 
igazó-jegyekül lesznek használhatók a vasúti állomáspénz-
táraknál a mérsékelt árkedvezményt illetőleg. E czélból fel-
kéri a rendezőség mind azokat, kik a kath. gyűlésre meg 
akarnak jelenni, miszerint ily ideigl. meghivó jegyekért ha-
ladék nélkül jelentkezzenek : 

„An das katholische Vereinshaus : Wien I., Reichs-
rathstrasse N. 3." — A boritékon e feljegyzés ál l jon: „In 
Angelegenheit des Katholikentages." 

A kath. gyűlésre a belépti jegyek april 26-ától 30-ig 
(reggeli 9-től esti 6-ig) szolgáltatnak ki. ( ,M. Állam') 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINC ZIIATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 

! Kocsi Sándor nyomdai 
ivodáj ában,országút 39-k 
szám alatt, hova a neta- 1 

láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté- ; 

zendők. 

Pesten, április 25. 33. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Szerény visszhang ^egy főpásztori körlevélre. — Sajtó-monopolium s még valami. — Egyházi tudósítások. 
Pest. Nazarenus ,Credo'. Osli. Észrevételek egy szerény javaslatra. Erdély. Püspök ő Exjának körlevele. Róma. Napihírek 

s újdonságok. Észak-Amerika. A katholikus tudomány állapota. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

S z e r é n y v i s s z h a n g 

egy főpásztori körlevélre. 
(Folytatás.) 

Azonban az idők vá l toztával vál toztak ez ügy-
ben is a körülmények. Későbbi időkben ugyanis 
os tyakész i tésse l már nemcsak szenteket, főrangú s 
szent b u z g a l m u hiveket , papokat s szerzeteseket 
látunk foglalkozni , hanem közönséges v i lág i egyé-
neket is. Lehet-e csudálni , ha ezek kezei közöl az 
á ldozatkenyér néha oly alakban, o ly m i n ő s é g b e n 
került az oltárra, m e l y az isteni cu l tus l eg főbb cse-
lekménye , a sz. miseáldozat , mél tóságának megfe-
lelő épen nem vala ? Sőt többet mondunk. Az Oltá-
r iszentséget meg i l l e tő l e g m é l y e b b hódolaton kivül 
némelyek tudat lansága, hanyagsága v a g y lelkisme-
ret lensége f o l y t á n nem lőn-e veszé lyezte tve m é g 
annak é r v é n y e s s é g e i s? N e m közel állt-e e veszé ly 
fő l eg akkor, midőn a sz. miséhez szükséges kenyér 
és bor, mindenekelőt t az anyagi önérdek bálvá-
nyának tömjénezni haj landó kereskedőktől vásá-
roltatott ? 

De az i lyenek el len résen is á l l t az egyház 
mindenkor. Sión őrei, egyenként és zs inatokban 
egybegyű lve , üdvös rendszabályokat hoztak, me-
lyekkel az alantas c lerust óvták, intették, útba iga-
zították a fenyegető veszé ly elhárításának czéljá-
ból követendő eljárást i l letőleg. I g y pl. le lkökre 
köttetett a papoknak, h o g y az os tyakész i tés t ne vi-
lágiakra bízzák, hanem szerzetesnőkre, v a g y h o g y 
az os tyát kolostorokból szerezzék m e g ; másut t 
ugyan kiterjesztetett az engedé ly a v i lágiakra is, de 
.azon megszor í tó óvással , h o g y az i l letők csak be-
csületes je l lemű, le lkismeretes egyének lehetnek, 
kik egyút ta l esküvel ígérik, miszerint az átválla-
landó köte lem te l jes í tésében híven járandanak el. 

Hason ló intézkedések történtek a borra nézve. A 
n a g y m é r v ű visszaélések, melyek különösen nap-
jainkban a l iszt és bor meghamis í tásáva l űzetnek, 
néhol o ly rendelet kibocsátására inditák a főpász-
torokat, melynek érte lme szerint a papoknak köte-
l e s ségévé tétetik, miszerint az ostya megszerzésé-
ben csak oly egyénekhez forduljanak, kik te l jesen 
megbízhatók, és akik e g y ú t t a l oda utas i tandók s e 
tekintetben őrszemmel kisérendök, h o g y az os tya 
e léál l i tására ne lisztet, hanem lehető legt i sz tább és 
egy ál talánosan becsületesnek ismert férfiú á l ta l 
örlendö búzát vásároljanak ; meghagyat ik továbbá 
a papoknak, miszerint az áldozati bort ne korcsmá-
rosoktól, se minden borkereskedőtől , hanem csak 
teljes hite l t érdemlő bortermelőktől szerezzék m e g . 

Ezen s ezekhez hasonló intézkedések s rende-
letek kül fö ld i e g y h á z m e g y é k b e n j e l en l eg is érvény-
ben vannak ; mert részint azok legújabb keletűek, 
részint pedig, ha korábbi időkben hozattak, ujabb 
időben i smét kihirdetve lőnek. L e g y e n e lég erre 
nézve pé lda g y a n á n t N é m e t o r s z á g l eg tek inté lyesb 
kath. lapjának, a „ Germania"-nak, l egutóbbi szá-
maiban a hirdetési rovatban közlött csak e fehivást 
idéznünk: „Zur Lie ferung (unter Garantie) von 
vinuni clé vite aus angekauften Trauben selbst gekel -
tert, nicht künst l ich geklärt , ohne jede Be imischung , 
empfiehlt sich dem hochw. Clerus : Theodor Hohoff, 
Weinhändler in Erbach im Rheingau, empfohlen 
und vereidigt vom hochwürdigsten H. Bischof Peter 
J o s e p h B l u m in L i m b u r g a. d. Lahn." 

Mit használna azonban, ha az anyag, m e l y b ő l 
az áldozati kenyér és bor készült , va lamint a ké-
szítési mód is minden ki fogáson felül á l lna is, ha 
egyút ta l kel lő figyelemre nem méltat tatnék azon kö-
r ü l m é n y is, hogy a sz. miséhez szüksége l t kenyér-
nek és a tabernaculuinban őrzött sz. os tyáknak uj-
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sülteknek is kell lenniük. Ha ugyanis a consecrált 
ostya huzamosb ideig tartatik az áldoztató-kehely; 
ben és szentségtai'tóban megújítás nélkül, vagy ha 
régebben sült ostya vétetik a sz. miséhez : akkor 
nemcsak az isteni Fe l ség iránti köteles l egmélyebb 
hódolaton ejtetik az illetőnek legnagyobb lelki ká-
rával csorba, hanem a körülményekhez képest m é g 
az áldozat és szentség érvényessége is könnyen ve-
szélyeztetve lehet. Azért egyházi elöljárók, pápák, 
római congregatiók, megyei s tartományi zsinatok 
rendeletei értelmében a sz. ostyák rendesen minden 
8 vagy 14 nap múlva megujitandók, és e megújí-
tást egy hónapon tul elhalasztani soha sem szabad. 
A dolog természetéből következik, hogy a megújí-
tás törvényszerűen csakis ujsült ostyákkal történ-
hetik, minthogy a megújítást sürgető egyházi ren-
deletek tárgyát nem a consecratio, hanem a con-
secrálandó anyag képezi. Ujsiilteknek pedig 3 hó-
napos vagy m é g régibb ostyákat tartani épen nem 
lehet. A S. R. C. azon szokást, melynél fogva télen 
három, nyáron pedig hat hónap előtt sütött ostyák 
consecráltatnak, mint legnagyobb és azért minden 
áron megszüntetendő visszaélést határozottan elve-
tette, meghagyván egyszersmind, miszerint azon 
esetre, ha a plébános i lyetén visszaélést megtűrne, 
az ö helyetteseinek vagy más áldozároknak i lynemű 
ostyákat használni nem szabad.1) Rómában 400 
templom számára csak két ostyasiitő van, és ezek 
is a bibornok-helynök előtt hit alatt tartoznak azon 
Ígéretet tenni, hogy 14 napos vagy még régibb os-
tyákat soha sem fognak eladni. 

Hát mi itt Magyarországban, hogy vagyunk a 
sz. miséhez szükségelt ostya és bor eléáll itásával, 
valamint a renovatióval? Fájdalom! kell sajgó szív-
vel felkiáltanunk, ez annyira fontos ügy körül sok 
helyt a l egnagyobb gondatlanság uralkodik. Kik 
nálunk az ostyasütök? Rendszerint a tanítók, te-
hát v i lági egyének. S midőn ezek hivatalukba he-
lyeztetnek, váljon kapnak-e az ostyakészitést ille-
tőleg il letékes szájból útbaigazító s a tárgy fon-
tosságát feltüntető komoly oktatást? Daczára an-
nak, hogy az újonnan érkezettnek előéletét tüzete-
sebben nem ismerjük; daczára, hogy becsületesség 
s lelkismeretesség tekintetében az illető belvi lága 
előttünk még zárt k ö n y v : váljon követelünk-e tőle 
eskü alatti Ígéretet az iránt, hogy ö az ostyakészi-

tés dolgában a nyert utasítás szerint fog minden-
/ 

kor lelkismeretesen eljárni ? Es miután nem elég-
séges az oktatás egyfelől , és az igéret másfelől , ha-

') S. E. C. 1826. decz. 16, 

nem szükséges, hogy az adott oktatás és a tett igé-
ret csakugyan érvényesüljön is, váljon szoktunk-e 
magunknak ez iránt bizonyosságot szerezni az által, 
hogy az illetőnek az ostyakészités körüli eljárását 
ellenőrző éberséggel kisérjük? A felelettől e fölve-
tett kérdésekre mi tartózkodunk; akikete kérdések 
illetnek, legjobban megfelelhetnek maguk azokra. 
Mi e kérdések által az ostyasütés dolgában csak a 
reá vonatkozó oktatás, eskü alatti igéret és az őr-
szemmel való kisérés szükségességét akartuk hang-o o o 
súlyozni. 

Különben tapasztalat nyomán mondhatjuk, 
miszerint nálunk az üresedésben lévő tanítói állo-
másokra való pályázatok hirdetésének alkalmával 
az il lető ál lomás jövedelmi forrásainak sorozatában 
ott figurái az ostyasütés is, és pedig nem ritkán i ly 
nevezetes tétel kapcsolatában: „ 1 frt., 2 frt.a Már 
most, kérem, lia a tanitó az ostyasütésért egy év 
tartamára egy frtot kap, és ezen összegecske után 
magának a pályázati hirdetésnek értelmében is m é g 
hasznának is kell lennie, akkor váljon hányszor fog 
ö egy év alatt ostyát süthetni? Fog-e ö minden két 
hétben, vagy csak minden hónapban is ujsült os-
tyákat az oltárhoz szolgáltathatni ? Lehetetlen. Pe-
dig a renovatiónak i ly időközökben kell megftör-o J © 
ténnie, és pedig ujsült ostyákkal. Hova lesz tehát 
az ide vonatkozó egyházi rendeletek iránti kellő 
t isztelet? Hova lesz a legszentebb áldozat és a leg-
méltóságosabb szentség iránti l eggyengédebb figye-
lem s l egmélyebb hódolat ? H o g y a tanítónak 1 frt. 
után az ostyasütésböl m é g egy pár krajczárnyi 
haszna is maradjon, nem süthet és nem is fog sütni 
egy évben hétszernél többször t. i. karácson és hús-
vétkor, midőn ugyanis az áldozók nagyobb száma 
nagyobb menniségü ostyakészletet is igényel . E 
szerint tehát 4 sőt 9 hónapos ostya is kerül az ol-
tárra. Ki merné apodictice állítani, hogy az i lyen 
ostya még érvényes anyagát képezi az eucharistiá-
nak ? Hátha még számbaveszszük azon eshetőséget, 
hogy a 9 hónapos ostyával történt renovatiótól is-
mét egy, két vagy három hónap is forog le a leg-
közelebbi renovatióig, mi lesz akkor az áldoztató-
kehelyben és a szentségtartóban ? Szentség ? . . . . Nem 
teljesültek-e immár ekkor rég a próféta szavai-: 
„Et dix i t Sion : Dereliquit me Dominus" ? 2 ) 

Hát a tanitóné részesül-e i l letékes oldalról 
jövö oktatásban az ostyakészitést i l l e tő leg? Mert, 
hogy néha m é g a tanitó neje is foglalkozik az os-
tyasütéssel , ezt jelen sorok irója ismét csak a ta-

2) Is. 49, 14. 
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pasztalat nyomán mondja. A tanitóné e munkában persze 
férjét helyettesíti, és pedig nem másnak, mint ugyancsak 
egyebekkel nagyon elfoglalt vagy kényelemkedvelő férjének 
megbízásából. El lehet képzelui, hogy az Oltáriszentség 
anyagának érvényességéhez megkívánt föltételekre nézve 
illetékes oldalról semmi oktatásban netn részesült asszony 
miként fogja az ostyakészitést kezelni. Sütni, főzni, ez a 
háziasszony főteendői közé tartozik ; a sütést főzést minél 
jobban érteni, ezekben mások felett kitűnni, ez az asszonyok 
point d'honneur-ét képezi. Ha tehát ezeknek valamelyike az 
ostyasütést is magára vállalta, természetes, hogy ebben is 
kitűnni, remekelni óhajt . Elmegy azért a boltba, és bevásá-
rol a legfinomabb lisztből. Tudjuk , hogy a mai materialisti-
cus irányú, speeulatiókba merült világban az áruezikkek-
kel, ide értve a lisztet is, mily hujmeresztő hamisítások tör-
ténnek. Könnyen megeshetik ennélfogva, miszerint a tani-
tóné által ostyakúszitésre bevásárolt liszt is nemcsak búzá-
nak, hanem egyél) termékeknek is pl. babnak vagy tán még 
gipsznek is köszöni létét. Meglesz-e itt a consecratióhoz az 
érvényes anyag ? — Az ostya kellemesb izt és talán tetsze-
tősb szint is nyer, ha a liszt viz helyett tejjel elegyül ; nem 
fog-e igy gondolkodni, és e szerint cselekedni az ostyasütő 
tanitóné? Már pedig az igy készült ostya alkalmas, érvé-
nyes anyagul a sz. miséhez vagy Oltáriszentséghez nem 
szolgálhat. (Vége köv.) 

Sajíó-monopoliuni s még valami. 
I. Egy .budapesti lap, mely azon hiedelemben ringa-

tódzik, mintha ő keresztény vallásfelekezetnek volna köz-
lönye, holott maga Debreczen orthodoxiáját is k ryp to-
jezsuitismus gyanújával illeti, — igen ! ő, nem szinte ré-
gen a ,Religio'-1 tultnerészen korholá azért, mivel szerinte 
ez utóbbi szól és felel akkor is, midőn nem kérdeztetik (t. i. 
ő általa.) A sorok közül nem nehéz kiolvasni, hogy emlitett 
szabadoncz lap a szóihatás s irhatás szabadságát maga és 
pár t ja kizárólagos tulajdonául akarja tekintetni. 

Különben nem mondhatná, hogy a ,Religio' csakis ak-
kor szóljon vagy irjon, midőn ő (t. i. emiitett radicalis lap) 
kérdezi, illetőleg megengedi. 

E roszul palástolt felsőbbségi arrogantia arra birt min-
ket, hogy a sajtó-monopoliunira, századunk tévelyeinek ter-
mékeny anyjára s még más valamire vonatkozólag ftdő szer-
kesztőség szives engedelmével egyetmást elmondjunk. 

A sajtót, következőleg a journalistikának, ujságlapok-
nak nevezett időszaki és napi sajtót is, a protestáns Szemere 
Bertalan annak idején Yl - ik nagyhatalomnak szokta nevezni. 

Nagyhatalomnak, mely a világ sorsát máris nagyban 
mérlegeli, s szinte még évtizedekig, sőt miszerintünk tovább 
is fogja mérlegelni. Hogy igazat mondott, onnét is kitet-
szik, mivel a sajtót, mint a hatalom egyik főtényezőjét lefog-
lalni, monopolizálni, afölött kizárólagosan őrködni, egyesek 
és testületek, kormányok és hitfelekezetek törekedtek imént 
is, törekesznek ma is. 

A hitfelekezetek közt, főleg a 16-ik századbeli h i tu j i -
tás főemberei valának, kik a sajtó fölötti egyeduralmat me-
részen nemcsak lefoglalták, de felekezetük javára s a katho-
licismus hátrányozására bámulatos szivóssággal gyakorol-
ták is. Ez t maga Menzel Wolfgang, az ujabbkori protes-

tantismus fénye, I I -dik Hugo Grotiusa, Stut tgardban meg-
jelent ,,Literatúrai" lapja 1845-ik évi folyamának első sza-
maiban, többszeresen bevallja, ki, miután elmondotta, mikép 
„a, protestáns sajtó fonta az elszakadt német törzseket a szel-
lemi egység kötelékeivel össze" — többek közt ekkép la-
mentál: „De mi lett most mindazon szép remények eredmé-
nye? Mily állapotban van jelenleg a protestáns sajtó, mely-
ből a német szellemnek nagy felemelkedése kiindult, s mely 
oly diadal- és örömteljes arczczal tekintett a külföldre? A 
protestáns sajtó ellenében egy uj, jezsuitái, ellenséges gyű-
lölettel telt sajtó emelkedett, mely a nemzetet két táborra 
osztotta. Ezen u j sajtóban Bellarmin és Canisius igényei 
újra feléledtek. A jezsuitismus, mely 1773 óta örökre el-
haltnak látszott, 1814-ben nemcsak külsőleg allit tatott 
helyre, hanem az utolsó évtizedben Némethon földén meg-
mérhetlen hódításokat is tőn és sajtót alapított, mélynek 
munkái már számra is kiállják a protestánséival a versenyt. 
Legjelesebb organumai ünnepélyesen hirdetik és szünet 
nélkül ismétlik, miszerint a protestáns szellemnek előbb di-
csért virágzása nem más, mint parasyticus tengés a tévely 
éjjelében; nem egyéb, mint sötét árnyékban föld alól fel-
tolakadó duzzadt gomba; Íróiban kizárólag a tagadás szel-
leme uralkodik, sőt még tettetett hazafiságuk sem más, mint 
hazaárulás. Mert Némethon egysége a Rómávali egyesülés 
által van feltételezve. Rónia hét halmai fölött ragyog a nap, 
melynek sugaraiban lehet csak egyesülnünk. Oda kell min-
den németnek arczát irányoznia." 

A tudós protestáns szavait az ép egészséges herme-
neutica akkép fogja commentálni, hogy bizony ő a sajtót 
csakis saját felekezete kizárólagos tulajdonául akarja tekin-
tetni, s azért zokon veszi, ha a sajtót mások is, például a ka-
tholikusok igénybe merik venni. 

Pedig mi megfoghatatlan rejlik abban, ha a katholi-
cismus és az egyház is szintúgy tudományosságot, és iro-
dalmat fejt ki, mint a protestantistnus ? Miért kell ennek 
azonnal, hogy megjelenik, tüstént jezsuitismus művének 
lennie? Mutassa meg bár ki is a nevezetesbb és hitüket védő 
katholikus írók különös összeköttetését a jezsuitákkal ? Val-
jonGörres, Jarke, Philipps, Höjfíer és még mások, mind a je-
zsuiták iskolájában képeztettek-e? Vagy Freiburgban, 
Innsbruckban és a római collegiumban neveltettek-e? Vagy 
talán naponként közleményeket és utasitásokat vesznek a 
jezsuitáktól? Névszerint Klee dogmatikája és Möhler syni-
bolikája, de még felejthetlen Hoványink katechetikai titkai 
és egyéb remek munkálatai is, előbb a jezsuiták retortáján 
mentek-e keresztül ? 

Ki szemeit az igazság előtt készakarva be nem zárja, 
láthatja, hogy a nevezett férfiak mind Német- és Magyar-
hon tudományos földén nőttek fel, és a jezsuitákkal oly ke-
véssé voltak összeköttetésben, mint maga M. Wolfgang ur . 
Egyébiránt mi épen nem tartanok szégyenletesnek, ha tu-
dósaink mindegyike is jezsuita iskolából került volna ki. 
Igaz ugyan, hogy az ujabb prot. tudományosság kimivelői-
nek, például a svajeziak idylli iskolájának ; később Gellert-, 
Klopstock-, Wieland-, Göthe-, Schiller- és Lessingnek ka-
tholikus részről is sokszor kelletinél nagyobb hódolat téte-
tett. De az már csakugyan a soknál is több lenne, ha még 
most is erkölcsi (?) nagyságuk előtt akarnánk térdet haj-
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tani ; és Wielandnak uj Amadisát, vagy Göthének római 
elegiáit többre becsülnők a tiszteletre méltó jezsuiták ke-
resztény moráljánál. Mert váljon nem napfénynél világosb-e, 
miként ama pogány, erkölcstelen és testies elem, melyet ma 
az ifjú Némethon közönséges religiója gyanánt hirdet, épen 
a protestáns irodalom és sajtó utján, épen a dicsőitett Wie -
landok és Göthék által vezettetett be az életbe ? Vagy ta -
lán M. Wolfgang ur az erkölcsi elem alatt ama kiilső, ille-
delmes és aesthetikus alakot érti, melyen ezen tudomány 
öntetet t? Hisz' Hertvegh költeménye: 

„Wie lebten doch die Heiden, 
Die Heiden, ach so froh ! 
Sie sind ein Volk von Seiden" sat. 

Igen ! ! ! e versezet nem egyéb, mint Schiller Göröghon 
isteneinek folytatása. Azon pogány istenségeké, melyek után 
mégis az i f j ú Némethon bálványa, Schiller oly igen eped. 

(Folyt, köv.) Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, április 24. N a z a r e n u s ,C r e d o'. Eveken és 

éveken keresztül volt már szó hazánkban a naznrenismusról, 
tudtuk, hogy az létezik, tudtuk, hogy vallási secta, de hogy 
voltaképen mik az ő hit- és erkölcstanai, e felül csakis hirek 
után értesülhettünk mindannyian. Most már azon helyzet-
ben vagyunk, hogy amit eddig csak hír után hallottunk, 
azt nyomtatásban is olvashatjuk, — a nazarénusok kiadták 
credójukat. 

I t t közöljük annak a lehető legnagyobb rövidséggel 
,főbb' pontjait, hogy olvasóink tájékozással bírjanak ez uj 
secta mibenlétéről. A ,credo' pontjai igy hangzanak: ,.Az 
J-testamentomból vehetjük ki, hogy vagyon egy örök, min-
denható I s t e n . . . ki természetében egy, de személyében há-
rom, u. m. Atya, Fiu és Szentlélek Isten". Az uj testamen-
tom szolgál utmutatásul és vezérlő mesterül minden meg-
térőknek az örök üdvösségre. Hiszik, hogy a Fiu foganta-
tot t a Szentlélektől és született szűz Máriától test szerint. 
O, t. i. a F iu keresztre feszittetni engedte magát az eltért 
népért, hogy szenvedése és véres áldozata által megszerezze 
minden igazi megtérő híveknek az örök üdvösséget, meiy a 
siron tul a megtért igaz lelkeket üditi fel. Hiszik, hogy 
Jézus Krisztus a hozzá megtérőkhöz elküldi a Szentlelket) 
ki mind az abban részesülőket a hitben erőssé és értel-
messé teszi, s igy a világ végezeteig lelke által leend közöt-
tünk e világon. A íősulyt a hitre fektetik, a megtérőnek 
kötelessége vallást tenni elkövetett bűneiről egy egyházi 
szolga előtt, és azután megkereszteltetik az A., F , és Szentlé-
lek nevében, ezután az egyházi szolga a megtérőnek fejére 
kezét ráteszi, hogy elvegye a Szentlélek ajándékát, végül 
részesül az Urvacsorában. A kiskorú gyermekek nem ke-
reszteltetnek meg, mert még szentek ; de azért sem, mert 
még semmit sem hihetnek. Különös erkölcsi tanaik nincse-
nek. A közösiskolák iránt előszeretettel viseltetni látsza-
nak. Váljon a házasságot szentségnek tekintik-e, nem tűnik 
ki, ámbár ,fogadást' tesznek . . . a hűséges szeretetre élet-
fogytiglan. Érdekes a hadkötelezettségről ' szóló pont, indo-
kolásánál fogva. „Készséggel hódolunk — igy ir ják — Fel-
séges királyunknak és az országos szentesitett törvényeinknek 
teljesítésére, mind adó, mind hadkötelezettség és egyébnemü 

teendőkre nézve, kivéve egy, ami az ember-öldöklést illeti ; ezt 
nekünk tenni nem lehet, mert az előttünk írott u j szövet-
ségben áll, hogy szeressétek ellenségeiteket és jót tegyetek 
azokkal, kik titeket háborgatnak. Azért a fegyvert elfogad-
juk tisztításra, de gyakorlatra nem ; mert, mikor annak hasz-
nálata fordulna elő, fejedelmünk csalatkozna meg bennünk. 
Különben mint betegápolók hiv szolgálatot tehetnénk". Vé-
gül hiszik a feltámadást. 

Feleslegesnek ta r t juk az itt közlött ,credó'-ra sok szót 
vesztegetni. A közlöttekből első tekintetre úgyis eléggé ki-
tűnik, hogy a nazarenismu8 nem egyéb, mint a protestáns 
sola fidesre fektetett, anabaptista secta uj kiadása, i t t-ott 
némely átalakítással; az egészben újnak csakis az levén 
mondható, hogy ők fegyvert nem foghatnak, melynek indo-
kolása eszünkbe ju t t a t j a ama verset: „hic liber est, in quo 
sua quaerit dogmata quisque, invenit et pariter dogmata 
quisque sua." 

E ,credo' felemlitésénél azonban lehetetlen, hogy ön-
kénytelenül is tollúnk alá ne toluljon ama gondolat, hogy a 
protestantismus szentírási ,szabad vizsgálódása' a tévelyek 
mily portentumainak nyitott szabad tért. A katholicismust 
napnál világosabb tények ellenére, még ma is folyton rágal-
mazzák, hogy elvei veszélyesek a társadalomra, az államra, 
és íme a protestáns ,elv' folytonos ,fejlődési' uton oda jutot t , 
hogy alapján oly secta származott, melynek tanai, ha való-
ban érvényre juthatnának, lehetetlen lenne az államnak a 
legigazságtalauabb megtámadásokat is megtorolni és az állam 
békéje, jóléte bármily maroknyi rablóbandának martalékául 
esnék. Pedig, ha igaz a protestantismus szabadvizsgálódási 
elve, akkor a nazarenismus felfogásának a nem katonásko-
dásra nézve helyet kell adni ; mert, ki tehet arról protes-
táns szempontból, hogy ők a szentírás idézett helyét ugy 
fogják fel, amint felfogják ? Ballagi Mór ur legújabb nyi-
latkozata szerint is — lásd ,Pr. E. s I. Lap' 14-ik szám — 
„a vallási igazságok Isten akaratából olyanok, hogy minden 
egyes emberi lélek sajátsága szerint, sajátságosan idomul-
nak" és ezt a nazarénusok csakugyan sajátságos módon 
igazolták is; de hát kérdjük ismét, mit tehetnek ők szegé-
nyek e felől, midőn B. M. ur szerint ez plane Isten akarat-
jából történik igy? A modern áramlat szerint megtörténhe-
tik mindamellett, hogy az országgyűlés elfogadja ugyan a 
nazarenus credót; de valószinü az is, hogy a szentírási sza-
badvizsgálódást mégis egy kissé szűkebb korlátok közé 
fogja szorítani, legalább a — gyakorlatban, ámbár az sem 
lehetetlen, hogy ezeknek a szabad-vallásgyakorlat is eltilta-
tik, hiszen e tilalom a protestantismus érdekében, mint az 
tudvalevő, nagyon óhajtandó és a Religio' nem régen igen 
érdekesen elbeszélte, hogy hajszoltak a protestánsok egy 
baptista emissáriust. Majd meglátjuk. 

Osli, ápril végén. É s z r e v é t e l e k e g y s z e r é n y 
j a v a s l a t r a . „Szerény javaslat az egyházi magyar énekek 
tárgyában" czim alatt jelent meg a mult 1876-ik évi „Reli-
gio" második félévi 40-ik számában a 315-ik lapon olyan 
inditvány, mely az egyöntetűség érdekében óhajtja, hogy az 
ezután kiadandó magyar imakönyvekbe mindenütt a Tár -
kányi-féle énektár szent énekei tétessenek ; de még a köz-
imák is, melyeket a nép az ő papjával végezni szokott, úgy-
mint a letenyék, a három isteni erény sat. teljes egyforma-



2 6 1 

ságban adassanak. Végül a sajnos szakadozottság fölötti 
fájdalmát jelölvén az indítványozó, ugy hiszi, hogy e visz-
hang eredmény nélkül nem fog elhangzani. 

K á r volt czikkirónak nyilt sisakkal föl nem lépnie, 
hogy láttuk volna, kicsoda ő, aki olyan selyempuha kézzel 
s bársonkeztyüben adja elő szavait és tulszerényen alig bá-
torkodik könyörögni is. Mit is fél ? E tárgyban nem kocz-
káztat semmit,1) sőt az olvasó közönség részéről illő mél-
tánylást remélhet. 

Hasonló inditványnyal léptünk föl mi is egykoron a 
katholikus néplapban 1859-ben a 9-ik, azaz márczius 3-ik s 
következő 10-ik, azaz márczius 10-i számban s reméltünk 
méltánylatot is, de alig,hogy néhány kántortanitó adott visz-
hangot, az egyházi férfiak közül pedig egyedül n. t. Mend-
lik Ágoston ur nyilatkozott s pedig helyeslőleg a dologról. 

Nem akarjuk teljes szövegét adni akkori tervezé-
sünknek, hanem röviden ismételjük bizalmas kérelmünket, 
hogy gyűjtessenek össze az illető tisztelendő lelkész urak, 
valamint az igen tisztelt kántortanitó urak közreműködé-
sével magyar szent énekeink s miután a főtisztelendő püs-
pöki kar által megvizsgáltatva, jóváhagyattak, a Szent-
István-Társulat ápoló karjaira bizatva, lássanak napvilágot. 

A hosezu évek során sem lankadott, de nem is válto-
zott szivünknek ezen óhajtása s örömest fogunk kezet in-
dítványozó úrral, hogy édes hazánknak minden részéből 
küldessenek az előre szives elfogadásra fölkért ft . Tárleányi 
Béla egri kanonok ő nagyságához, aki is az ő énektárá-
ban foglalt szent énekekhez válogassa a más tájról valókat 
s készitse el a vaskos énekgyüjteinényt, melyet a ft. püspöki 
kar fogna végleg megbirálni. 

Véleményünk szerint az olyan szent énekekből, me-
lyekben csekély eltérések fordulnak elő, csupán egy hagyat-
ván meg, azokból, melyek lényegesen különböznek, több 
szövegű is a gyűjteménybe vétethetik. Emellett főgond for-
dittassék arra, h o g y amennyire lehet, maga az eredeti szö-
veg állittassék elő, annál is inkább, ha ennek igaz magyar 
és ajtatos zamata is van. 

Ha visszhangjai leendnek szavunknak, bizonyára és 
édes örömmel ujabb és részletesebb nyilatkozatokkal ál-
lunk elő ; ellenkező esetben pedig valamint 18 évig hall-
gatva csöndesen várakoztunk, ugy most is elnémulunk és 
— számosak levén immár éveink — többé ilyesmit mái-
nem írunk. Jáky Ferencz, oslii lelkész. 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k k ö r l e v e l e . (F.) 
I I . Cum universa propter seipsum et ad humani generis beati-
tudinem operatus sit Deus, dignum sane est Eum „inspiritu 
et veritate adorare" J) gratias agentes Deo Patr i per filium 
suum unigenitum, „cui debetur omnis honor et gloria in 
coelis et in terra." 2) E t quia inter creaturas eius, homo 
natura sua ad exercendùm religionis cultum tarn intelle-
ctualibus, quam etiam physicis facultatibus praeditus sit, 
ut Tertullianus ilium naturaliter Christianum esse dicere 
potueri t : hinc non est dubium, quod per divini cultus di-
gnam celebrationem, interna religio plurimum foveatur, in-
flammetur pietas, fidelium otiositas aut morositas excutia-
tur et corrigatur. 

') Már bocsánatot kérünk Rodriguez kitűnő fordítójától, de talán 
még is csak vau egy kis különbség szerénység s gyávaság közt — ? Snerk. 

') Joan. 4, 24. — 2) Rom. 16, 27 

E contra ubi cultus divinus praepostere et tantum 
perfunctorie peragitur, tepor in pietate, oblivio praecepto-
rum divinorum, piorum exercitioruin desuetudo ac tandem 
totalis vitae christianae neglectus subsequitur. 

Si rite disquiratur, cur non replentur templa nostra 
fideli populo tam dense sicut ol im? cur comparent tarn raro 
cultiores ? et pientiores „filiae Sion cur lugent quod non 
sint qui veniant ad solemnitatem ?" 3) : non ultima, nec levis 
causa tristis experieutiae in parum culto, vel etiam neglecto 
decore domus Dei, et publici cultus divini neglecta, vel inor-
nata conditione reperietur. 

„Nihil est, iuxta Cone. Trid. Sess. X X I I . de réf. c. 1. 
quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat, 
quam eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio 
manciparunt," U t adeo ubi sacerdotes et reliqui altaris mini-
stri cum débita pietate, decenti gravitate et modestia divina 
exequuntur officia, Ecclesiae praescriptas ceremonias rite 
observant, ubi cantus ritui accomodus cum concinna et suavi 
modulatione absolvitur, sermo semper bene praeparatus ha-
betur, catechetica quoque institutio per decursum anni sine 
interruptione asservatur ; ubi insuper Ecclesia inunda, al-
tare decenter ornatum, vestes sacrae si non pretiosae saltern 
nitidae adhibentur : raro fit ut fideles cultus divini frequen-
tationem desuescant aut solum oscitanteret in maioribus so-
lemnitatibus illuc comparere sibi sufficere autument. 

Ecclesia enim catholica per maiestatem cultus sui pu-
blici, per decorem domus Dei novit attrahere ad Eum fide-
lium corda, qui coelos ornavit, terrae viscera auro argento-
que, gemmis, aliisque naturae donis replevit. (Folyt, k.) 

Róma. N a p i h í r e k s ú j d o n s á g o k , ezek képe-
zik mai levelemnek tárgyát. Consolini bibornok, ki eddig a 
Congregatio de prop, fide ügymenetét igazgatta, saját ké-
relmére felmentetvén, helyébe Nina bibornok neveztetett 
ki. Az apóst. Protonotariusok collegiuinának elnöke, vagyis, 
mint a hivatalos elnevezés szól : dékánja, Mr. Colombo meg-
halálozván, helyét a karnak jelenlegi idősbje, msgr. Pericoli 
foglalta el. Egy másik halott ja e napoknak msgre Amici, 
utoljára a közmunkák ministere, mielőtt t. i. a piemontiak 
ide berontottak volna. 

Külföldi főpapok közül jelenleg msgr. Richard, laris-
sai i. p. érsek s a párisi bibornok-érseknek coadjutora cum 
futura successione, s msgr. Mabile, versaillesi püspök időz-
nek itt. Richárd érsek beható jelentést tet t a szentatyának a 
franczia katholikus egyetemekről, melyet ő szentsége nagy 
örömmel fogadott, s a franczia katholikusoknak derék tö-
rekvéseire áldását adta. Maga a párisi bibornok-érsek a j u -
bileum alkalmára jelenté idejöttét, feltéve, hogy lábbaja az 
utazást megengedi neki. Május hóra várjuk ide, az eszter-
gomi érseken, Magyarország herczegprimásán, Simor bibor-
nok ő főmagasságán kivül még a következő bibornokokat : 
Regnier cambrayi, Manning westminsteri, Dechamps rnali-
nesi 8 St. Marc rennesi érseket. Mind ezen Eminentiák a 
kalapot veendik ő szentsége kezéből, kinek egészségi álla-
pota — hogy ezt is említsem, annyira nem ad okot komo-
lyabb aggodalmakra, hogy utóvégre, mint bizonyára már 
tudják, még az ,Augsb. Ally. Ztg.' is kénytelen megvallani, 
miszerint tudomása van róla, hogy Simeoni bibornok több 

' ) Threii 2, 4. 
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európai udvarral tudatta, hogy ő szentségének egészségi 
állapota tökéletesen kielégítő, mert csekély láb- vagyis in-
kább derekfájdalmaitól eltekintve, a legteljesebb testi s 
szellemi jóllétnek örvend. 

Itteni messzébblátó körökben azon nézet uralkodik, 
hogy az u. n. ,internationalista' nyugtalanságok csak egy 
készülőben levő forradalomnak előjátéka. Hogy e forrada-
lom socialisticus lesz, aziránt nem lehet kétségben, kinek 
fogalma van róla^ mennyire tette a liberalismus e szerencsét-
len nemzetet tönkre. Nicotera közönyösséget szinlel az egész 
mozgalom iránt, valójában pedig a kormány e miatt nem 
kevésbbé aggódik, mint azon intések miatt, melyek a pápa 
helyzetét illetőleg Angol- s Francziaország részéről jöttek. 

llszak-Amerika. A k a t h o l i k u s t u d o m á n y 
á l l a p o t a . A ,Religio' nein régen több rendbeli czikket ho-
zott, melyek a katholicismusnak állapotát az északamerikai, 
Egyesült Államokban a történelem vezérvonalán megvilági-
ták, ma legyen szabad, azon nagyjában kedvező képből, me-
lyet egyházunknak a nevezett vidékeken való helyzete nyújt, 
a fentjelzett részletet kikapnunk ; mert azt hiszszük, hogy e 
lap csak keretén belől mozog s kötelességét teljesiti, ha ol-
vasóinak időről időre egyházunknak világállásáról, anyagi 
s szellemi tekintetben véve e szót, kimeritő jelentést tesz. 
Ily jelentés a következő rövid dolgozat is, mely egy német 
kath. folyóirat nyomán készült s melynek számára a ,tudósí-
tások' rovatában szerény helyet kérek. 

Mily szomorú volt a katholikus egyháznak helyzete 
mindaddig, mig Eszakamerikában kizárólagosan a t ü r e l -
mes' protestantismusnak különféle árnyalatai uralkodtak, 
azt a ,Rel.' olvasói a fentjelzett czikkekből kellőkép megért-
het ték; e helyzet valóban folytonosan a legkegyetlenebb ül-
döztetés helyzete volt, mindaddig, mignein a gyarmatoknak 
elszakadása Angolországtól bevégzett ténynyé lőn. Néhány 
államban tűrve, másokban drákói törvények tilták, melyek 
súlyos büntetést szabtak minden katholikus papi functióra. 
A protestáns türelmetlenség eine kedélynyomasztó Sahara-
jában egyedüli kedves oáz a katholikuso által állapított 
Maryland, mindaddig, mignem a katholikus szabadelvüség-
gel hozott s alkalmazott törvények oltalma alá menekedett 
protestánsok többségre vergődvén, jóltevőit. elnyomták, s 
azokat, kik őket házukba befogadták, ugyanott rabszol-
gákká tették. Maryland eredeti, katholikusok által hozott 
alkotmánya mellett Williams Rogernek révedezései eltűn-
nek, bármit mondjon is Horvát Mihály, vagy egyéb, ha-
sonló irányzatú iró. 

U j s jobb kor kezdődött az amerikai egyházra nézve, 
midőn 1776-ban az Unió létesülvén, a polgári jogok gya-
korlása függetlenül az egyénnek vallási nézetétől, egyedül 
politikai feltételektől tétetett függővé. Magától érthető, 
hogy a hoszu rabszolgaság bilincseiből kiszabadított katho-
likusok nem voltak az utolsók, kik az u j viszonyok kedvező 
körülményeit a magok hasznára kiaknázták, s a szabadság, 
mint mindenütt, a legjótékonyabb befolyással volt az ameri-
kai katholicismus felvirágzására is. Egyre fokozódó gyorsa-
sággal terjedt az egyház az Unió minden államaiban, s azon 
egyetlenegy püspökségből, a baltimoreibői, melyet VI. Pius 
alapított, s melynek első püspöke a maga Washington által 
nagyra becsült Caroll volt, —ezen egy ősmegyéből, ha sza-

bad e szót használnom, aránylag rövid idő alatt hét érsekség, 
s több mint harmincé megye keletkezett, melyeknek főpap-
jait 1866-ban a baltimorei zsinaton egybegyűlve láttuk, s e 
megyéknek számát I X . Piusnak apostoli gondoskodása 
azóta is még tetemesen megnöveszté. 

Természetes, hogy mindjárt a szabadság kivivása után 
az egyháznak anyagi körülményei sem voltak olyanok, hogy 
a katholikus tudomány legott nagyobbszabásu lendületet 
vehetett volna. Elsőben arról kellett gondoskodni, hogy az 
uj ház kívülről állittassék jó karba, mielőtt annak belső 
kicsinositására kerülhetett a sor. A csekélyszámu lelkipász-
torkodó papságnak tevékenységét fölösen is az iskolák be-
rendezése s gondozása, templomok épitése s azokban az 
isteni tiszteletnek ellátása — nem csekély mérvekben a vé-
delmi harcz is vevé igénybe oly elemek ellen, melyek eddig 
korlátlanul uralkodva, hatalmok elvesztét mélyen fájlalák 
mig a püspököknek oly megyék kormányzata, melyek ter-
jedelemre nézve nem egy európai birodalommal vetélked-
tek, annyi munkát és fáradságot okoztak, hogy kötelességök-
nek bizonv csak a legvégső erőmegfeszités mellett tehettek O O o 
eleget. De még e korban is elsőrangú tudósokat találunk o o o 
az Unióban, s elég dr. Henrich Patr ik s dr. Spalding Már -
ton, mindkettő baltimorei érseknek neveit említenünk, hogy 
lássuk, miszerint az istenes tudományok mezeje még ily 
nehéz körülmények közt sem hevert parlagon az északame-
rikai egyházban, kik mellett, mint harmadikat, még dr. 
Brownson Orestest, a hires convertitát s publicistát nevez-
hetjük, jeléül annak, hogy a hitéletnek e fontos tényezője, a 
vallástudományu sajtó is kellő s pedig jeles ápolásnak örült. 

Kenriçk mint classicus latinságu dogmaticus s erkölcs-
tani iró ismeretes a tudományos világban ; Spalding ellen-
ben többnyire történelmi téren mozogván, iratainak neme-
sen népszerű modora s alakja által nagyhorderejű eredmé-
nyeket vivott ki. Kiválóbb művei a következők : 1) Lectu-
res of the evidences of Catholicity, tizennégy apologeticus ér-
tekezés ; 2) The history of the protestant Reformation in Ger-
many and Svitserland, roppant olvasottságról tanúskodó 
munka, mely hat kiadást ért ; 3) Miscellanea, gazdag tár-
háza az amerikai egyházi történelemre vonatkozó jegyze-
teknek. E munkák még ma is mind közkézen forognak. o o 

Egészen más irányú természet és elme Brownson. 
Vermont államában született, conü'regationalista felekezetű 7 D © 
családból; a keresztséget csak életének 19. évében vette fel, 
az után pedig az u. n. universalistákhoz csatlakozott, sőt 
prédikátor is lett köztök, mely minőségben több évig hir-
dette e felekezetnek hitét, mely az emberi akarat szabadsá-
gát tagadja, csak a testet mondja a bűn elkövetőjének s a 
pokol örökkévalóságát tagadván, nemét az Origenes-féle 
apokatastasisnak vallja. E tévely egyébiránt, mint a Coll. 
Conc. Lacens. mutatja, a fentidézett, 1866-i baltimorei zsina-
ton kárhoztattatott . Ezen nem csak kereszténytelen, hanem 
egyenesen oktalan ,vallási' rendszer természetesen nem vala 
képes Brownson eszét és szivét soká lebilincselni. Az igaz-
ság utáni, ki nem elégített vágy, a kétkedőt hitetlenné tette 
s a socialisták karjai közé űzte, kiknek tanait több e korból 
származó iratában [nagy buzgósággal védte s terjeszteni 
iparkodott. 

De épen ez volt a forduló pont e jeles elme pályáján. 
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Az állam természete körül tett vizsgálódásai s tanulmányai, 
karöl tvejárván az igazság utáni becsületes törekvéssel, ad-
ták az első lendületet azon üdvös szellemi reactióra, mely 
az eddig lázas bizonytalanságban hányatott lelket katholi-
kussá tette. Brownson csakhamar belátta, hogy a szabadság, 
melynek lelkes védője s előharczosa volt, nem képzelhető 
erkölcsi rend nélkül ; viszont pedig az erkölcsi rend egy 
perczig sem állhat fenn erős, megingathatlan olyatén szel-
lemi oszlop nélkül, mely azt támogatja, fen tartja, védelmezi. 
A mint ezt belátta s megengedte szelleme, a következetes-
ség kényszere elől meghajolva, más irányt vőn, egyik lépés 
következett a másik után, mig végre a conservativismuson 
át a katholikus egyházig ért, melybe belépnie 1844-ben lőn 
szerencsés, egyik kitűnő, de korántsem utolsó tagja a nagy 
szellemek ama hoszu sorának, kiket az igazságnak becsüle-

' o o 
tes keresése a protestantismusból visszavezetett az egyedül 
üdvözítő egyházba. 

Alig, hogy hitvallását letette, a fáradhatlan bajnok a 
későbben oly hires ,Review'-1 alapította, melyet maga két 
ízben, 1844—1863-ig és 1873 — 75-ig nemcsak szerkesztett, 
hanem majdnem kizárólagosan maga irt is, mígnem tartós 
gyengélkedése azon tollnak letevésére kényszerité, melyet a 
vallás s a tudomány, az egyház s a szabadság védelmére oly 
soká, oly becsületesen s gyakran oly fényes eredménynyel 
kezelt. A ,Review' 1875 végén megszűnvén, alapitója épen 
ma egy éve, 1876-i april 17-én hajtá le fejét az öreg nyu-
galomra, s mint reméljük, örök boldogságra is. (Folyt, köv.) 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) De az 
uj hazában sem volt ám könnyű az élet. Minden erőlködésök 
oktatásuk daczára sem sikerült a missionariusoknak hívei-
ket betegeik okosabb ápolására szoktatni, mint a minő az, 
melyet már fentebb leirtunk. Ennek szomorú következmé-
nyei itt is csakhamar mutatkoztak azon sűrű halálozások-
ban, melyek minden őszkor majdnem megtizedelték a falut. 
Alig aztán, hogy az első járvány elmúlt, a bennszülöttek 
általános támadást intéztek az uj franczia uralom ellen, mely 
támadásnak s az ebből keletkezett háborúnak esélyei s ve-
szélyei első sorban is, természetesen, a keresztény telepet fe-
nyegették s a lakókat tiz hónapig halálos félelemben tar-
tották. A franczia kormányzó, ki a reductiónak fontosságát 
a fővárosra nézve igen is méltányolni tudta, katonai őrséget 
tett oda, mindazonáltal az összes viszonyoknak bizonytalan 
s aggályos volta az atyák működését nem kis mérvekben 
meg bénitá. 

Ily állapotokat talált Poupinal atya, apóst, visitator, ki 
észleleteit egy 1857-ből kelt levélben következőleg leirja : „A 
hitküldéri telepitvény a bulári tengeröbölnek hosszában te-
rül el. A falu, az azt lakó három törzs szerint, három részre 
van felosztva; a házak részint a part hosszát, részint az 
ezentúl emelkedő halmokat lepik el, a falu közepén csinos, 
vályúból épített s kimeszelt templom áll, melynek belseje 
ugyan még nincsen kész, de már észrevenni, hogy tágas s 
czélszerü berendezésű leszen, miből következtethetni, hogy 
kőből emelendő templom felállításáig igen jó szolgálatokat 
fog tehetni. Legmagasabban fekszik az atyák háza, mely-
nek az egészet körülfutó nyilt folyosójából igen tágas kilá-
tás nyilik az egész reductio felett, egyfelől a tenger, más-
felől pedig a szép, hegyes vidék felé. Ugyan e halom leg-

magasabb részén a váracs fekszik, melyben jelenleg 20 ka-
tona van beszállásolva. Hiveink igen szivesen laknak itt." 

Ezen reduction kivül az atyák nem sokkal későbben 
egy másodikat, Sz. Lajos nevűt is alapítottak, mely 1857-
ben elpusztíttatott ugyan a vadak által, csakhamar azonban 
kikelvén hamvaiból, jelenleg a missiónak főhelye. Egy pro-
testáns tollnak leírásából a következő sorokat veszszük á t : 
„La Conceptió-n tul a s. louisi halmos vidék terül el, mely-
nek kövér rétéin a missiónak gulyái legelésznek. Maga az 
uj missio egy órányira fekszik Conceptiótól, az egész vidék 
helyesen berendezett öntözési rendszer által igen termé-
kenynyé van téve, egy kis folyam fürészmalmot, hajt, mely 
deszkákat szállit Numeába." 

Sőt későbben az atyák még kis hajógyárt is alapítot-
tak, s az első kis hajót, melyet azon építettek ,Arca Foede-
»•ts'-nek nevezték el. Ekként végre is meggyökerezett a ke-
reszténység Ujkaledoniában is s az atyák örömmel tekint-
hettek vissza fáradság telj es pályájokra ; mert nem hiába 
dolgoztak, nem hiába áldozá fel életét Douarre püspök : a 
katholikus hit lassan bár, de következetesen halad a tenger 
partjától a sziget belseje felé. 

Ily állapotokat talált Poupinal atya, midőn 1857-ben 
visitatori körútját tette. Sőt még a régebbi hitküldéri állo-
másokban is, honnan, mint mondók, koránt sem valamennyi 
keresztény vándorolt ki Conception- s S. Louisba, — még 
e helyeken is újra felvirágzott az annyira üldözött hit, ugy, 
hogy az apostoli látogató 1857 Puebóban 600 katechume-
nust s 200 megkeresztelt katholikust talált. A törzsnek fő-
nöke, Hippolyt, igen buzgó keresztény volt, s sz. hitünk most 
már annál akadálytalanabbul terjedhetett, minthogy Bua-
rate, a keresztényeknek e kegyetlen ellensége, eléggé vigyá-
zatlan volt, a franczia katonai parancsnokkal összeveszni, ki 
őt brevi manu börtönbe vetette. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
-(- Pályázati hirdetés. A budapesti kir. magyar 

tud. egyetem hittudományi kara a Horvátli-téle alapitvány 
értelmében, — mely szerint a pályanyertes munkáját tarto-
zik kinyomatni, — a következő pályakérdést tűzte ki, 600 
forintnyi jutalommal: 

„Ecseteitessék IX. P i u s pápának, mint az egy-
ház fejének s l eg főbb tanítójának működése o ly 
módon, h o g y e lösorol tatván mindazon mozzanatok, 
— melyek az ö uralkodása alatt egészen a vat ikáni 
egyetemes zsinat e lnapolásáig hit- v a g y erkölcstani , 
e g y h á z f e g y e l m i és társadalmi téren fe lmerültek — 
ezek s a körülöttük fo ly t tárgyalások, az érdekük-
ben történt pápai v a g y zsinati nyi latkozatok és 
döntvények nemcsak egyszerűen elösoroltassanak, 
hanem történelmi fej lödésök oknyomozó leirása 
mel le t t egyszersmind u g y az egyes szerepelő ese-
mények s ügyek l é n y e g e s b részletei , mint az egy-
házi l eg főbb tanhatóságnak ezekkel szemben köve-
tett magatartása mindenüt t elvi s tani oldaláról is, 
tehát e lmélet i megvi lág i tás - s indokolással beha-
tóan akként je l lemeztessenek, h o g y az i g y keletke-
zendő terjedelmesb munka a történelmi P r a g m a t i s -
mus hü e lötüntetésén k ivül egyút ta l a kath. egy-
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ház a lkalmi lag szóba j ö v ő irányelveinek a m ü v e i t 
v i l ág i közönség igénye i s fe l fogás i képességéhez 
mért nem csupáni magyarázatát , hanem ugyanan-
nak gyakor i t évfoga lmaira tekintő apologiáját is 
tartalmazza." 

A pályaművek, — melyek részletes tárgymutatóval is 
legyenek ellátva, lapszámozva, fűzve — a szerző nevét rejtő 
jelmondatos levél kiséretében legkésőbben 1878-ik évi april 
hó 30-ig, — mely időn tul nem fogadtatnak el, — a fentne-
vezett kar dékáni hivatalához intézendők. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar 1877. évi april-
hó 14-én tartott rendes üléséből. Dr. Berger János, 

e. i. dékán. 
-(- Emlékbeszéd Czinár Mór, m. akad. lev. tag felett. 

Ipolyi Arnold, rendes tagtól. Olvastatott a M. T. Aka-
démia 1877. február 26-iki ülésén. Bp. 1877, az akad. könyv-
kiadó hivatalában ; (Tört. Ér t . VI , 8) 8-r. 50 1. 

Nem csak azért emiitjük ezen emlékbeszédet ; mert 
azon lángelméjü főpapnak tollából folyt, kinek minden 
munkáját lelkes örömmel fogadjuk; mert tudjuk, hogy ab-
ban a mély tudománynak kincseit találjuk, párosulva aleg-
élvezetesebb előadási modorral; — nem csak azért említjük, 
mert abban a congenialis elme maradandó emléket emelt a 
hazai tudományosság egy szerény, fáradhatlan munkásá-
nak, s mondhatjuk : díszének ; hanem azért is szeretnők, s 
pedig nyomatékosan t. olvasóinknak figyelmét ezen emlék-
beszédre irányozni; mert az, quasi aliud agendo, a katholi-
kus s különösen a magyar katholikus papság tudományos 
munkálkodásának oly fényes rajza, oly sikerült s mert a 
legcompetensebb tollnak szüleménye, oly lelkesítő panegyri-
cusa, hogy hajlandók volnánk azt mondani, miszerint min-
den papnak kötelessége elolvasni azt, hadd épüljön és lelke-
süljön rajta. 

E beszédért nem csak Czinárnak emléke, nem csak a 
honi tudomány, melynek irodalomtörténete drága gyöngyét 
nyert benne, hanem a boldogultnak szerzetes s világi pálya-
társai is őszinte köszönettel tartoznak ő Méltóságának, ki-
ben annak, mit oly elragadóan leirni tud : a magyar tudo-
mányosságnak szint' egyik legkitűnőbb képviselőjét és elő-
harczosát tiszteli e hazának minden igazán művelt, felvilá-
gosodott fia. 

VEGYESEK. 
— Ft. Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök ur ő 

mlga székvárosában egy „házi ipariskolát" alapított és sze-
relt fel saját költségén. Az iskola költségeire ez évben már 
200 frtot adományozott. A főpap e nemes tette által nagy-
ban segít Zólyommegye szegény népének sorsán, midőn mó-
dot nyújt nekik, hogy a különben mi keresetet sem nyújtó 
téli időszak alatt is hasznos munkával elfoglalva legyenek. 
A megye f. hó 6-iki közgyűlésén nem mulasztá el köszöne-
tet szavazni a püspök urnák nagylelkűségéért és elhatá-
rozta, hogy az ipariskola ügyét minden tekintetben támo-
gatni fogja. (M Á.) 

— A pécsi papnövendékek Sz.-Pál-Társulata, mely 
legújabban is Pachtlernak „A humanitás bálványa, vagy a 
szabadkőművesség positiv része" czimü, Németországban rop-
pant feltűnést okozott munkáját gyönyörű két kötetben 
kiadta, (ára 3 ft.) mint értesülünk, junius 3-kán, a nagy s 
dicső pápa-király ötvenéves püspöki örömünnepe alkalmá-
ból Pius-ünnepélyt fog tartani. Üdvözöljük a szép s kegye-
letes gondolatot, s a maga idején szívesen vennők az ünne-
pélynek rövid leírását is. 

— A franczia katholikusoknak példája lelkes után-
zásra talál Német- s Angolországban s az ottani katholikus 
lapok már is azon helyzetben vannak, hogy nagyszámú s 

jóhirü névaláírásokkal ellátott tiltakozásokat közöljenek az 
olasz kormánynak eljárása, nevezetesen ,a papi visszaélé-
sekére nézve hozandó törvény ellen. Ettől a kormányokhoz 
intézendő feliratokhoz csak egy lépés van. — Rómában má-
jus s junius hónapjaiban körülbelül 17,000 zarándokot vár-
nak s pedig körülbelül 6000 francziát, 4000 spanyolt, 3000 
belföldi olaszt, 1000 belgát, 1000 osztrák-magyar katholi-
kust, 800 németet, 500 északamerikait, ezenkívül 150 cana-
dait, 250 portugallit, 150 brazíliait, 200 angolt és 200 irhonit. 

— Windthorst, a centrumpárt vezére, egészségének 
helyreállítása után f. hó 12. ismét Berlinbe érkezett. A párt 
jelenleg 98 tagot számlál. — Bismarcknak lapjai nagyhan-
gon kürtölik, hogy szabadságoltatása semmiképen sem je-
lenti a ,culturkampf-nak megszüntetését, sőt „mihelyt erre 
bárhonnan csak a legkisebb hajlam is mutatkoznék, a kan-
czellár legott ismét személyesen venné át az ügyek vezeté-
sét" . . . . Tudjuk azonban, hogy a mai diplomatia annál job-
ban szokott lármázni, minél nagyobb s biztosabb a kudarcz, 
melyet valamely ügyben vallani szerencsés vala. — Ledo-
chowszki bibornoknak helynöke, a sokat zaklatott Jani-
szewszki püspök, most „végkép elbocsáttatott" a berlini 
legfőbb .egyházügyi' törvényszék által. — Westphalia, Burg-
steinfurt nevü kerületében az eddigi kerületi főnök, Basse, 
rendelkezési állapotba helyeztetett, mert a ,culturkampf'-
ban nem mutatott elég erélyt ; mos t a kerületi képviselő-
testület helyébe báró Sehorlemer-Alst-ot választotta meg. 
Váljon a kormány helybehagyandja-e e választájt? — Em-
iitettük lapunk 11. számában (88 lap), hogy azon ezrednek 
tisztikara, mely a maga idején Marpingenben oly durva mó-
don bánt el a helység katholikusaival, sajtópört inditott 
Scheeben tanár ellen, ki ezen üzelmeket a ,Köln. Vlksztg''-bau 
egész tárgyilagossággal leírta. A kölni fenyitőtvszék azon-
ban, minthogy vádlott állításai nem csak tökéletesen iga-
zaknak, hanem sok tekintetben még a valónál is enyhébbek-
nek bizonyultak, ezenkivül pedig a perbe fogott czikkek 
alakilag sem tartalmaznak semmi sértőt, a tanárt f. hó 15-én 
tartott ülésében teljesen felmentette. 

Szeretetadományok szentsége» Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Ngs s ft. Klinger István m. k. egyet, tanár egy db. cs. k. ar. 

Kegyeletes adományok1) 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Özv. gróf Lamberg Fülöpné 5 ft. — Üzv. gr. Dessewffy 
Emiiné 50 ft. — lloyos grófné 5 ft. — Wenekheim báróné 
5 ft. — Gróf Eszterházy Móriczné 20 ft. — Gr. Széchenyi 
Dénesné 25 ft. — D'Orsay grófné 10 ft. — Dessewffy-Kál-
lay grófné 5 ft. — Szögyény-Marich Lászlóné 12 ft. — Kégl 
Györgyné 15 ft. — É. T. Í ft. - Özv. Nedeczkyné 5 ft. — 
B. Miske Imréné 10 ft. — N. N. 2 ft. — Pallavicini Hip-
polyt őrgróf 10 ft. — Gr. Széchenyi Kálmánné 10 ft. — 
T. H. J . J . S. Wenekheim grófok és grófnék gyermekek 
10 ft. — Gr. Csekonics János 50 ft. — Gr. Csekonics J á -
nosné 50 ft. — Hatzfeldi gyűjtés 64 ft. (Folytatjuk.) 

Mlgos Fabrizii Anna 5 frt. 
Sipos Karolina 1 db. ez. 2 ftos. 
Horváth Mihályné 50 kr. 
Vörös Józsefné 20 kr. 
N. N , 10 kr. 

') Ámbár a gyűjtés a legszebb eredménynyel már befejeztetett, s 
mi a hozzánk érkezett pénzeket is már illető helyre átszolgáltattuk, azért 
az adakozók névsorát végig folytatjuk ; mert részünkről is hozzá kívánunk 
járulni ahhoz, hogy egy nemes kebelből indult s fényesen sikerült ke-
gyeletes lettnek emléke az utókornak minden egyes részletében szol-
gáltassék át. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 28. 34. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Szerény v i s s z h a n g egy főpásztori körlevélre. — A vallástalanság és a protestantismus befolyása, a korunk-

ban folyton terjedő öngyilkosságra. — Sajtó-monopolium s még valami. — Eo-yházi tudósítások. Pest. Az osztrák püs-
pöki tanácskozmány. Erdély. Püspök ő Exjának körlevele. Eszalc-Amerika. A katholikus tudomány állapota. — Iroda-

lom. — Vegyesek. 

Szerény visszhang 
egy főpásztori körlevélre. 

(.Vége.; 

Ami továbbá a misebort i l leti , ez nálunk ma-
gyarhoniaknál anyaközségekben többnyire a hely-
beli le lkész lakásából kerül az oltárra. E bort a 
plébános v a g y saját szö l le jéböl nyeri , v a g y ped ig 
vásáro l ja ; ez utóbbi esetben v a g y borkereskedöhez, 
v a g y korcsmároshoz, v a g y bortermelöhez fordul , és 
ez utóbbi tó l v a g y már kiforrt á l lapotban, v a g y m é g 
m u s t korában szerzi m e g azt. Kétséget nem szen-
ved, miszerint a lege lső s l eguto lsó m ó d a legbizto-
sabb s azért legajánlatosabb az á ldozatanyagul 
szo lgá landó bor e léál l i tására ; a közbeeső módok a 
körülményekhez képest többé-kevésbbé kéte lyekre 
nyújtanak alkalmat a bevásárol t misebor megen-
gedet t v a g y érvényes vo l ta iránt. Tagadhatat lan 
ugyanis , miszerint az üzlet embere va lamint egye-
bütt , u g y nálunk is csak oda törekszik, h o g y minél 
cseké lyebb kö l t s égge l miné l n a g y o b b hasznot te-
remtsen elő. Innét van, h o g y honi borkereskedé-
seinkben is nem ritkán nemcsak a külföldi , hanem 
belföldi nemesebb borainknak is csupán neve i t 
árulgatják, a bor maga pedig, m e l y e t a név álarcza 
föd, eerészen más v idékről került a kereskedő hor-

' O 
dói s palaczkaiba, v a g y tán nem is annyira termé-
szetes fej lődésnek, mint inkább pusztán emberi le-
l eményességnek köszöni létét . Erről m e g g y ő z ő d é s t 
szerezhet magának mindenki , aki latba veti ama 
visszás arányt, m e l y a számtalan kereskedésben s 
v e n d é g l ő b e n elárusittatni szokott b o r m e n n y i s é g és 
az i l lető, csak cseké ly kiterjedésű sző l lőhegyek bor-
termése közt létezik ; kü lönösen ha szárnbaveszi 
m é g azon k ö r ü l m é n y t is, h o g y ha a sző l lőhegyek 
bármifé le csapás fo ly tán csak igen s i lány termést 

birnak is fe lmutatni , ez azért a borkereskedőket 
l egkevésbbé sem hozza zavarba, mive l az ő hordóik 
s palaczkaik azért é p u g y megfognak telni, mintha 
a l e g b ő s é g e s b szüret vo l t volna. A kevésbbé nemes 
borokkal talán nem iizetik a hamis í tás oly nagy 
mérvben, mint a nemesebb borokkal, de azért azok 
sem mentek egészen tőle. L e g y e n csak akár meny-
n y i s é g akár m i n ő s é g tekintetében rosz termés ; amit 
ekkor a természet megtagadot t a bortól , majd a 
haszonleső emberi raffineria pótolni fogja azt a 
maga módja szerint. 

Ezekből tehát vi lágos, miszerint a l egb iz tosabb 
mód, a sz. miséhez szüksége l t hamis í tat lan bor bir-
tokába jutni , az öntermelés v a g y annak m é g mus t 
korábani megszerzése . De mindkét esetben megkí-
vántatik még, h o g y a bor kel lő gondozásban is ré-
szesüljön, mert különben megroml ik a l eg jobb bor 
is ; továbbá, h o g y a misebornak közvet len kiszol-
gál tatását a le lkész ne a cselédre bizza, hanem sze-
mélyesen t e l j e s í t se ; mert könnyen megtörténhet ik , 
hogy a cseléd tudat lansága, v a g y kapzsisága, v a g y 
nya lánksága fo ly tán holmi romlott , v a g y romlani 
kezdő, v a g y vizzel szaporított maradékbor kerül az 
o l táredénybe. 

Fiókközsége inkben a misebort i l l e tő leg nem 
ritkán igen sajnálatos á l lapotokra akadunk. I t t 
ugyanis az áldozati bor gyakran a helybe l i korcs-
máros mérőaszta láról jut az oltárra. Fa luhe lyen 
pedig a korcsmáros közönségesen zsidó. Ha már, 
mint fentebb láttuk, a keresztény üzért is hamisí-
tásokra ragadja akár a nyervágy , akár a concurren-
tia, akár a megé lhetés i szempont, e lképzelhetjük 
akkor, h o g y m i l y kevéssé lehet megbízható e g v 
zsidó az iránt, h o g y tőle valódi , hamis í tat lan bort 
kapjunk a sz. mi séhez ; mert hisz ál talánosan tudva 
van, miszerint e minden terhesebb munkátó l vissza-

34 
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húzódó faj ugyan semmit nem producál, de annál 
nagyobb tevékenységet fejt ki azon mesterségben, 
melyben magát senki fia által felülmúlni nem en-
gedi, azon mesterségben tudniil l ik, mely feladatául 
tűzte ki azt, mikép lehessen minél olcsóbban mások 
véres verejtékével producált termékek birtokába 
jutni, azokat semmi vagy csak jelentéktelen kiadá-
sokat igénylő adalékokkal szaporítani, és mégis a 
valódi termékek értékét többszörösen is meghaladó 
áron azokon túladni. I ly embertől tehát a sz. mise-
áldozat anyagul bort vásárolni, legalább is merész 
eljárás. — Megtörténik továbbá a fiókközségekben, 
miszerint a korcsmából messzely vagy félmessze-
lyenként hozott bornak maradéka egy papirduga-
szu üvegben a sekrestye valamelyik szekrényében 
a jövő, sokszor csak több napok után leendő, hasz-
nálatra eltétetik. Nem kell-e az i lyetén bornak, fő-
leg forró nyári napok alatt, okvetlenül megroinla-
nia, vagy legalább is a romlás kezdő stadiumába 
jutnia ? Már pedig mindkét körülmény kizárja an-
nak az oltáron való használhatóságát. — Az sem 
lehetetlen, mert már szintén előfordult, hogy az ol-
tárnál szolgáló vagy harangozni járó kandi gyer-
mek, tudomásával birván a sekrestyében tartogat-
tatni szokott boros üvegnek, el-ellátogat ehhez, 
megapasztja annak tartalmát, és hogy a csinyt a 
tanitó észre ne vegye, vizzel pótolja a keletkezett 
hiányt. Ha már most i ly megromlott vagy romlani 
kezdő és még hozzá a nyalánk gyermek áltál vizzel 
is szaporított bor m é g oly misézőnek kerül kezei 
közé, ki a kehelvbe töltendő bor és viz közti kellő 
mértékre egyébkint sem szokta a legsz igorúbb 
gondot s figyelmet alkalmazni, ki nemcsak a flo-
renczi zsinat rendelete szerinti modicissima aqua-t, 
hanem modiciss imum vinum-ot is szokott a kehelybe 
önteni, mi lesz ekkor a sz. miséből ? Hol lesz annak 
érvényessége? Nemde be fognak ekkor állni az ér-
vénytelenségnek, papra és hivekre egyaránt gyászos 
következményei , azon gyászos következmények, me-
lyeket fentebb a — h) pontok alatt je leztünk? 

De vonjuk már össze vitorláinkat, és evezzünk 
ki a révpartra. 

Az eddig elmondottakból e léggé kiderül, mily 
kiváló fontossággal bir, és azért mi ly lelkismeretes 
gondot, figyelmet, éberséget s körültekintést igé-
nyel a sz. miseáldozat s az Oltáriszentség anyagát 
képező kenyér- és bornak kellő minősége, valamint 
az Oltáriszentségnek kellő időközökben történendő 
megujitása. 

Miértis a végtelen isteni Fe l ség iránti legmé-

lyebb hódolat s tisztelet tekintetéből, ugyszinte a 
Krisztus szentséges vérével megváltott halhatatlan 
lelkek örök üdvének érdekében bátrak vagyunk a 
ft. lelkészkedö papságnak a következőket indít-
ványozni. 

1) Az ostyasütés egy alesperesi kerületben csak 
egy egyénnek engedtessék meg, és pedig olyannak, 
kinek tapasztalt becsületessége s val lásossága elég 
biztosítékot nyújt az iránt, miszerint ezen reá bí-
zandó kötelem teljesítésében a nyert útmutatáshoz 
híven és lelkismeretesen fog eljárni, amit ő a kerü-
leti alesperes s helybeli plébános jelenlétében teendő 
eskü alatt is ígérni tartozik. A kerületi alesperes ál-
tal neki nyújtandó oktatás feltüntesse azon kelléke-
ket, melyekkel az ostyának bírnia kell, hogy az az 
Oltáriszentség érvényes és megengedett anyagul 
szolgálhasson ; szivére kösse továbbá, hogy ostya-
készités czéljából ne lisztet vásároljon, hanem tiszta 
búzát szerezzen, ennek őrlését becsületes egyénre 
bizza, és az ekként nyert őrletből vegye a sütendő 
ostyákhoz szükségelt anyagot; végre kötelességéül 
ismertesse el az i l letővel, miszerint — Róma példá-
jára — 14 napos v a g y még régibb ostyákat tem-
plomi használatra soha kiszolgáltatni nem fog. — 
Főleg a helybeli plébánosra háramlanék a kötelem, 
gondosan fe lügyelni az iránt, váljon az ostyasütö 
pontosan teljesiti-e eskü alatt tett igéretét. — Ezen 
közösen kijelölendő ostyasütőtöl tartoznának a ke-
rületi lelkészek saját templomaik számára a szük-
séges ostyakészletet megszerezni. — Ahol a közel-
ben női zárda van, talán legczélszerübb volna a 
kellő utmutatás mellett ennek szerzetes lakóira 
bizni az ostyasütést. De semmiesetre fel ne jogo-
síttassák senki se, ostyát készíteni csupán egyes 
anya-, vagy plane fiókközségek számára. — Magá-
tól értetik, miszerint az ostyasütés ügyében ho-
zandó i lynemű ujabb intézkedés csak az il lető egy-
házmegyei hatóság helybenhagyása után lenne ér-
vényesítendő. 

2) A misebort ott, hol a plébániának szöllője 
nincs, a lelkész ne borkereskedésböl vagy korcsmá-
ból, hanem még must korában szerezze be, kiforrt 
állapotban pedig csak olyan bortermelőtől vásárolja, 
kinek ismert becsületessége minden kételyt kizár a 
tőle veendő bor valódisága s hamisítatlan volta 
iránt. A fiókközségek szükségletei t misebor tekin-
tetében fedezze a lelkész saját pinczéjéből, oly mó-
don tudnii l l ik, hogy minden egyes esetben a mise-
bort egy e czélra szolgáló kis palaczkban hazulról 
magával viszi. Ez senkinek nemcsak, hogy terhére 
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nem válhatik, de még a legcsekélyebb kényelmetlenséget 
sem okozza, minthogy a kis palaczk igen könnyen elfér a 
zsebben is. Jelen sorok irója ismer egy plébánost, ki ezen 
eljárást már régóta gyakorolja ; a boros edény, mit filiali-
saiba magával hord, négyszögletes vastag üvegii kis palaczk 
üvegdugaszszal, melyet még egy csavarra járó ónsüveg föd. 
Továbbá a sz. mise anyagul szolgálandó bort a lelkész foly-
ton kellő, szakértő általi gondozásban részesítse, és annak 
esetről-esetre való közvetlen kiszolgáltatását soha cselédjére 
ne bizza, hanem mindig személyesen végezze. 

3) Az Oltáriszentség megújítására vonatkozólag, az e 
czélból megtartandó rendes időközök nyilván tarthatásának 
szempontjából minden templomban, hol az Oltáriszentség' 
őriztetik, a sekrestye valamelyik szekrényében egy kis köny-
vecske tartassék, melybe mind az áldoztató-kehelyre, mind 
a szentségtartóra nézve a legutolsó megújítás napja minden-
kor pontosan följegyeztessék. 

E három pont alá vont indítványunk, ugy hiszszük, 
igen alkalmas tárgyát képezhetné a lelkészkedő papság 
évenkint megtartatni szokott conferentiáinak ; itt lehetne 
azt közösen megbeszélni s követendő zrinórmértékül megál-
lapítani. Hogy pedig az ezen hármas indítvány értelmében 
l é t r e jö t t határozatok annál nagyobb tekintély lyei, és neve-
zetesen az utódokra is kötelező jogerővel bírjanak, igen kí-
vánatos volna, hogy ha a conferentián jelen levő kerületi 
papság azoknak nemcsak helybenhagyását, hanem az egész 
kerületre kiterjedő kötelező joghatályát is az egyházmegyei 
hatóságnál kieszközölni el nem mulasztaná. 

A sz. misében a keresztfán bemutatot t véres áldozatá-
nak érdemeit s gyümölcseit a megváltott emberi nemre oly 
bőkezüleg kiárasztó, és az Oltáriszentségben folyton köz-
tünk lakozó s áldást osztogató irgalom- s szeretetteljes U r 
Jézus vezérelje gondolatainkat s igazgassa sziveinket saját 
dicsőségére, nekünk pedig mindnyájunknak lelki üdvért'. 

Borbálay. 

A vallástalanság és a protestantismus befolyása 
a korunkban folyton terjedő Öngyilkosságra-1) 

A Teremtő lelkünkbe szellemünk túlságos változé-
konysága ellen óvszert, és pedig oly óvszert ültetett — 
mondja Balm.es —- mely nélkül minden társadalmi intéz-
mény elpusztulna, vagy inkább soha napvilágot nem látott 
volna, mely nélkül a tudományok egyetlen lépéssel sem 
haladtak volna tovább, és mely, ha valaha az emberek szi-
véből eltűnhetnék, az egyén ugy mint a társadalom általá-
nos zűrzavarba bonyolódnék.2) A nagy tudós ezen nagyje-
lentőségű óvszer alatt a hitösztönt értette, mely egyedül ké-
pes az emberi társadalom kebelében rejlő ellenséges eleme-
ket ellensúlyozni. Amily mértékben veszti hatályát e hit-
ösztön, oly mértékben emelkednek az emberiség üdvét ve-
szélyeztető befolyások. Erről tesz tanúságot a világtörté-
nelem minden lapja, erről győződhetünk meg az öngyil-
kosságról szóló tanok bemutatásakor. Amily hatalmas óv-

') Mutatvány Séda Ernőnek „Az öngyilkosság fejtegetve vallási, 
bölcsészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi s társadalmi szempontból" 
czimü s a m. kiv. tud. egyetem hittani kara által a Horváth-féle. dijjal 
jutalmazott pályamílvéből. A néhány nap inulva megjelenő munka meg-
rendelhető szerzőnél (Esztei'gom-viziváros), ára 2 ft. , bolti ára 2 ft. 50 kr, 
leend. — *) „Protestantismus és katholicismus vonatkozással az euró-
pai polgárisodásra" Németből ford. Pest. 1865.1. k. 44. 1. 

szert találunk egyrészt az öngyilkosság ellen a hitösztön 
következetes kielégítésében, másrészt annálinkább esünk az 
ingadozás, erkölcsi erőtlenség, az öngyilkosság veszélyeibe, 
mennél inkább veszítjük fogékonyságunkat a vallás iránt, 
mennél több salakkal vegyül össze vallásunk. 

A zsidóknál hallatlan volt az öngyilkosság, mig ren-
dületlen hűségük volt vallásukhoz, és csak akkor találjuk 
körükben e bün nyomait, midőn vallásukat a szomszédos 
pogány népek elemeivel kezdték beszennyezni. A pogány 
nemzeteknél már az emberiség legrégibb múltjában is azért 
lép előtérbe e bün, mert vallásuk csak halvány vonásokkal 
dicsekedett, melyek az örök igazság forrására emlékeztet-
tek. Vagy mit szóljunk Homér isteneiről, kik az erkölcsi 
törvény szabályaira sehol sincsenek tekintettel? Mily lelki 
megnyugvást szülhetnek a gyarlóságokkal telt emberben 
Jupiter, Bacchus, Mart, Venus stb. alakjai ? Mikép gyako-
rolhatott volna áldásos befolyást a rómaiak vallása, midőn 
Terenc nem vonakodik egy ifjúról azt mondani, hogy Jupiter 
példája által érzi magát ösztönöztetve a gazság elköveté-
sére.3) Mire vezethetett egyébre ily vallás, mint vallásta-
lanságra? s ez utóbbi miegyébre mint öngyilkosságra? A 
pogány vallás nem lehetett már óvszer e bün ellen. Vagy 
talán visszariaszthatta volna a pogányokat az iszonyú Sphinx 
példája,4) ki a talánynak Oedipus által való megfejtése után 
boszuságában a phikei hegyről a mélységbe ugrott ? vagy 
Jokaste, ki magát felakasztotta? vagy a testvéreért rajongó 
Selene, ki a háztetőről vetette le magát ? 

A kevélység tüzét ápoló ős Kómában is akkor volt 
legtöbb öngyilkos, midőn a vallástalanság legjobban el volt 
terjedve. A korunkban megdöbbentő arányban gyarapodó 
öngyilkosságok is a hitösztön elnyomásában, a vallástalan-
ság terjedésében lelik főokukat. Ne tévelyegjünk szemeink-
kel ismeretlen vidékeken. A vallástalanság gyászos terje-
désére tekintsünk és felismerjük e bün leghatalmasabb ru-
góját. Azt mondják, hogy „rohamos művelődésünkben rejlik 
az elharapódzott epidemia (az öngyilkosság) inditó oka."5) 
Nem tiltakozunk e felfogás ellen. Elfogadhat juk azt, hogy 
a művelődés modern értelemben véve nem emel gátakat az 
öngyilkosságnak ; mert a statistika kimutatásai szerint a 
legműveltebb városokban legtöbb öngyilkos van. Wagner 
kénytelen bevallani : „Szóval e tények arról tanúskodnak, 
hogy az öngyilkosság gyakoribb ama népek és osztályok-
ban, melyekről magasabb műveltséget kell feltételeznünk."6) 
Horn és mások azt állítják, hogy az öngyilkossági szenve-
dély gyökere az erkölcsben rejlik, nem pedig a műveltségi 
fokozatban. „Tudás csak okosabbakká tehet minket, de 
jobbakká nem."7) A/onban ne legyünk egyoldalúak. Az ön-
gyilkosság nem azért gyakoribb a műveltebb népeknél, 
mert a művelődés tényezőit gondosabban felkarolják, mert 
haladnak ; hanem, mert a művelődés, a haladás, a vallásta-
lanság és erkölcstelenség ösvényét követi. A szellemi mű-
veltség az ember egyik legszebb birtoka, mely azonban csak 
akkor válik az egyénre nézve áldásossá, ha azt ennek rom-
latlan akarata szentesíti ; csak ez esetben lehet a miveltség-

3) V. ö. August. Epist. XCI. t. II p. 315. n. 4. - *) V. ö. Dr. 
Woilmer, „Mythologie aller Nationen." Stuttgart. 1836 954 és 1255. 1. 
— ") „ Vasárnapi Újság11 1876. 21. sz. 330. lap. - 6) I. h. I I . 192. lap. 

„A magyar ember könyvtáraBudapest. 1876. I. k. 200. lap. 
3 1 * 
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nek erkölcsnemesitő hatása. „Oly nép, mondja Holmes,9) 
mely gyermekkorához közel van, nem vesztette még el a 
vele született őszinteséget és egyszerűséget, s igy az ép 
fogékonyságot sein a szent könyvek tanai i ránt ; azt keresi, 
mit könnyen felfoghat és meghajol azon fenséges helyek 
homálya előtt, melyeket Isten a titok fátyólával elrejteni 
akart." Máskép áll a dolog a tudomány pályáján előhaladt 
népeknél, melyek a tudás után való vágyat ritkán ápolják 
a kevélység növekvő szenvedélye nélkül. Korunk tudomá-
nya csak a mathematikai igazságok előtt hódol meg, melye-
ket a számoló táblán lehet bebizonyitani, a hit igazságait 
pedig csak azért tagadja, mert az érzéki világon kivül esnek-
Korunk tudománya, mint egykor a stoicismus, oltárt emelt 
az észnek és a vallás türhetlen fékeit lerázta. Ha a kevély-
ség szelleme elhatalmasodik, az érzékiség és a korlátlan 
függetlenség, vagyis szabadosság után vágyó kedélyeknek 
megfelelő törvényeket szab, melyek megtartása a vallási 
tekintély csökkenését eredményezi. A hirhedt Diderot gyak-
ran emlegette öreg atyja e mondását : „fiam, jó vánkos az 
ész, de sokkal jobban nyugszik a fej a vallás és a törvények 
vánkosán." De a korszellem ellökte magától e vánkost. Nem 
csuda tehát, hogy hol a vallási tekintély háttérbe szorult, 
ott semmi földi hatalom, a modern haladás legmagasabb 
hatványa sem fogja azt helyettesíthetni. Páris a szellemi 
műveltség jelentékeny fokára emelkedett, de másrészt a val-
lástalanság legalsóbb fokáig sülyedett. Ne csudálkozzuuk 
tehát, ha Páris legéberebb rendőrsége,tudományos művelt-
sége a folyton terjedő öngyilkossági eseteket meg nem 
akaszthatja 1 (Folyt, köv.) 

Sajtó-monopolium s még' valami. 
(Folytatás.) 

De ez még nem elég. 
M. W. a prot. sujtómonopolium letűnte fölötti bánatá-

nak s a kath. sajtó keletkezése miatti indignatiójának emlí-
tett literatúrai lapjában még drasticusbb szavakban is ad 
kifejezést, midőn mondja: „A legkisebb jó is, mely a pro-
testantismusban feltalálható, alig lel e részről, (t. i. a kath, 
sajtó részéről) elismerést (?) 

„A gyűlölet a kölcsönösség által engesztelhetetlen lett, 
sőt még a múltba is visszaterjed. A történetírás meghami-
sittatik (?) és a német élet kifejlődése akkép adatik elő, mint 
a pogány római történetek folytatása, Az ujabb jezsuita 
irók esik a római Curia érdekét tar t ják szem előtt. Bár.ni 
nagyot tettek is a római császárok, hősök és bölcsek a né-
met élet kifejlődésére, ha a pápának nem engedelmesked-
tek feltétlenül, mint elvetemültek kárhoztattatnak. Az olasz 
álláspont uralkodik a legnevezetesebb német történeti Írók-
nál. Ugy látszik, mintha a végidők közelednének és a kár-
hozat angyala edényét öntötte volna ki a világ legnagyobb 
részére. (Oh! óh!) Történetünk egyharmada rögtön oly szu-
rokfeketévé lőn, mintha egy orosz censor vonta volna el fö-
lötte széles ecsetjét. Odin kit sem vehet fel többé felséges 
Walhallájába, kinek neve a jezsuita censurán át nem ment, 
habár az Némethonnak legnagyobb császárja, hőse, vagy 
bölcse is volt." 

Hogy ezek merőben szabadelvű szólamok (liberale Phra-
») I. k. I. k. 54 lap. 

sen) s csakis a prot. sajtónak reliabilitatiójára, iménti egyed-
uralinábani visszahelyezésére; a katholikus sajtónak pedig 
népszerűtlenitésére, s ekkép tökélyteljes lenyakazására szán-
vák, csak az nem látja be, ki a katholikus vitálynokoknak 
ez érdembeni felvilágosító, czáfoló, útbaigazító munkálatait 
nein olvasta, vagy olvasni nem is akarta. 

Kétségkívül M. W. egyike a legkitűnőbb prot. írói 
személyiségeknek. Mily sajnos tehát, hogy még ily férfiú is, 
kiről méltán mondhatnók Agesilaussal: „TJtinam noster 
esses !" — ama vezérelvet, az igazságnak ama biztos világát 
nélkülözi, mely egyedül volna képes őt a jelen szellemvilág 
tévelyeinek sokfelé ágazó chaoticus törekvéseinek megérté-
sére vezetni, s kivált abbeli meggyőződésre birni, miszerint 
épen az általa annyira dédelyezett protestáns sajtó idézte 
elő a jelenkornak ama gyász eredményeit, melyeket (mint 
az alábbi szakaszokban látandjuk) ő vele több tudós pro-
testánsok Wagner, Wolfart, Dallas, Henke, Robertson, 
Schuppius, Crddelengh, Tholuck, Joh. v. Müller, oly éles 
fegyverrel támadnak meg. 

Hibás nézeteik csakis azon óriási gőgből magyaráz-
hatók, melyet a 16. századbeli hitújítás még követőinek 
legjobbjaiban is ömleszt. E szempontból kiindulva állitják 
ők, hogy a több parcellákra forgácsolt német törzsek szel-
lemi unificatiója s emelkedettsége, az azt jóval megelőzött 
reformatio által volt feltételezve. 

Szerintök szellemi virágcsokor volt ez, mely egyedül 
prot. földben tenyészhetett ; és e föld a német nemzetnek a 
reformatio által megtisztított erkölcsi öntudata volt, sat. Ki-
ki látja, hogy a német idealismust ennél alig lehetne ma-
gasabbra szöktetni ; mert ezen állitás merő ábránd ; hasonló 
ama városokat és fenséges tájakat ábrázoló ködképekhez, 
melyek déli Olaszhon egén tündéri alakban merülnek fel. 
Ugyanis létezhetik-e ott erkölcsi elem. hol (többeket nem 
is említve) az erkölcsiségnek alapja, a házasság szentsége 
megtagadtatott? Mi által a hitújítás erkölcstelenitő elvét 
eléggé kimondotta. Ugy annyira, hogy e tekintetben még a 
pogány Rómának is utána áll. S azért valóban nevetséges 
azon állitás, hogy a protestáns egyház és sajtó Angol- s 
Némethonban sokkal szigorúbb volt a katholikus egyház-
nál és sajtónál, s hogy a kath. irók és sajtó az erkölcsiség 
ezen magas fokára nem is emelkedhettek fel ; úgymint, kik 
a jezsuiták iskoláiban képeztettek. Mire Voltaire hozatik fel 
például ! Mintha ily logikával nem lehetne végre még Car-
touehe-t is a jezsuiták tanítványául feltolni. Közbevetőleg 
legyen mondva, hogy ezen állitások csak ahhoz hasonlítha-
tók, melyet a szász követek házában dr. Grossman mert 
improvisálni, állítván, hogy a protestáns egyház és a sajtó a 
katholikusokat soha sem üldözte. (,Allg. Ztg.' 1845,344. sz.) 
Valóban naiv ! ! ! 

Ilyesmit mondani merni ugyanazon évben, melyben 
Nilson hónából száműzetett, s melyben még Irhon nyomo-
rai elfeledve nincsenek ! 

Lehet-e végre a kath. sajtó hátrányozására s a protes-
táns sajtó kiemelésére, földicsőitésére, s ekkép kizárólagos 
uralmának rehabilitatiójára többet mondani, mint azt állí-
tani, hogy — például — a protestáns sajtó volt az, mely az 
atheismus és mind azon aljasságok ellen szót emelt, melyek-
kel a franczia költők, regényírók és bölcsészek a német ele-
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met megrontani törekedtek? Lehe t -e a protestáns s.'ijtó ér-
dekében merészebb csint (Streich) elkövetni, mint azon leg-
indokoltabb állítást tagadni, miszerint a protestáns sajtó a 
szellemnek, napjaink illuminatusai által annyira követelt 
frivol emancipatióját tűzte ki munkássága feladatául ? Nem 
csak, de mellette még azt is mondja, hogy a német szellem-
nek a prot . sajtó általi felemelkedése épen az atheismus 
ellen irányzott , jámbor és erkölcsös komolyságnak reactiójá-
val kezdődött. 

I ly óriási képzelődés segítségével M. W . és i ró társa i -
nak többjei, egy magasztos erkölcsi (?) életet látnak egész 
Némethon fölött elömleni. És ezen idylli életet az u j (pro-
testáns) német tudományosság közlönyének, a protestáns 
snjtónak tud ják beérdemül. Napnál világosbb, hogy mindez 
a merészen arrogált protestáns saj tó-monopolium nagyobb 
dicsőségére; illetőleg eltűnt suprematiójának visszahódítá-
sára és a katli. sajtónak népszerütlenitésére czéloz. 

(Folyt, köv.) Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 27. A z o s z t r á k p ü s p ö k i t a n á c s -

k o z m á n y. Napjainkban egyes, igen ri tka kivételeket ki-
véve, a püspöki tanácskozmányok egyértelműek avval, hogy 
az egyházat, egy vagy más oldalról, de bizonyára veszély 
fenyegeti és a tanácskozások végczél ja: eszközökről gondos-
kodni, melyek a már készülőben levő csapást vagy egészen 
elhárítsák, vagy legalább is, ha egészen el nem hár í tható , 
mérsékeljék. Az osztrák püspöki kar tanácskozmánya is 
ugyanezt jelenti. A josephinisticus bureaucratismust Ausz-
triában a hitetlen liberális P a r l a m e n t a r i s m u s vá l to t ta fel és 
már eddig is nem egy csapást mért az egyházra, — mért 
volna még többet is, lia a szerencsére vallásos Fejedelem 
mély buzgósága, egyháza iránti rendületlen szereteténél 
fogva azokat el nem hár i to t ta volna, s bizonyára hazánkban 
is sokkal többet veszitett volna már a katholicismus, ha t á -
maszát Felséges Urunkban nem találná, miért jobbágyi hó-
dolattal mond neki hálát minden igaz, egyházához ragasz-
kodó, katholikus magyar. 

De nem erről, hanem az osztrák püspöki kar tanács-
kozmányáról akarunk most megemlékezni, illetőleg pedig 
feljegyezni akar juk , hogy lapjaink e gyűlést épen oly ke-
véssé kimélik, mint nem kiméinek bármely gyűlést, mely a 
katholicismus érdekének megvédése tekintetéből tanácsko-
zik. De a mi a szóban forgó gyűlés megtámadására jellemző, 
az az, hogy még mielőtt tudatüék, vagy tudathatnék, tu la j -
donképen mi az, mi felett tanácskozik és mit határoz a püs-
pöki kar, már is támadásnak van kitéve. Egyet len egy bizo-
nyos, hogy t. i. ott az osztrák liberális pártnak, az egyház 
irányában nyilvánult és nyilvánulni készülő velleitások meg-
akadályozása, illetőleg pedig a katholikus érdekek megvé-
dése beszéltetik meg. Ez általánosságon ki-vül mi sem levén 
tudva, minthogy a megtámadtatás mégis megtörtént, ez ál-
tal nyilvánvaló dolog, hogy a liberalismus nem a határoza-
tok ilyen, vagy olyan minőségét, hanem magát a katholicis-
ínust gyűlöli és a mennyire tőle függ, nem enged érvényre 
emelkedni semmiféle határozatot sem, mely a katholicismus 
-érdekét védhetné. 

Azon benső solidaritásnál, illetőleg osztatlan egység-

nél fogva, mely a földkerekségén elterjedt katholicismus-
ban létezik, lehetetlen, hogy mi kathol ikus magyarok, a 
szomszédsági tekintet szempontjából is nagy horderejűnek 
ne tar tsuk, ugy a püspökök tanácskozmányát, mint az ellene 
intézett támadást. Nem létezik, nem létezhetik egyház-po-
litikai ügyeket napjainkban megbeszélő püspöki tanács-
kozmány, mely az egyházat ál talában ne érdekelné ; mily 
nagy mértékben érdekelhet tehát bennünket oly püspöki kar 
tanácskozmánya, mely velünk együtt egy Fejedelem jogara 
alatt él? mily közelről érint bennünket is minden oly táma-
dás,mely az osztrák püspöki kar ellen intéztetik? Nekünk ugy 
látszik, hogy más adresse alatt , e támadás tulajdonképen 
mi ellenünk van intézve, mintha csak az mondatnék: vigyáz-
zatok, mert ha valaha összegyűlni akarnátok, tanácskozan-
dók ami terveink ellen, mindnyájan, pedig sokan vagyunk, 

ugy ellenetek zudulunk, hogy örülhettek, ha ? de nem 
i r juk ki amit gondolunk, az eddigi tapasztalatokból min-
denki levonhatja a liberalismus argumentumai t . 

E g y körülményre előre figyelmeztetni azonban el nem 
mulaszthatjuk. Az osztrák püspöki kar magasztos h iva tá-
sához képest, törvényes uton, minden törvényes eszközt fel 
fog használni bizonyára, hogy határozatainak érvényt sze-
rezzen, hogy a katholicismus érdekét Ausztriában megvédje ; 
minden becsületes, és magas állásához illő u ta t és módot 
igénybe fog venni, hogy a reá erőszakolni készülő cul tur-
harezot megakadályozza és igy magától Ausztriától oly 
csapást háritson el, mely azt végveszélylyel fenyegetné, 
mert a felett nem lehetünk kétségben, hogy a culturharcz, 
ha kár t okozna is az egyháznak, de bizonyára még nagyobb 
kár t okozna az ausztriai birodalomnak. Ha azonban az osz-
t rák püspöki kar nemes törekvésének nem sikerülne ha táro-
zatainak érvényesítésével az egyházat megmenteni a cu l tur -
harcztól és igy az ausztriai birodalomnak a lehető legna-
gyobb szolgálatot tehetni, ha a buzgó szándék az osztrák 
liberalismus erőszakoskodásán hajótörést szenvedne, akkor 
— akkor legyünk elkészülve reá, hogy a culturharcz hazánk-
ban is megindul, hogy a támadások, melyek most lapjaink-
ban csak indirecte intéztetnek ellenünk, akkor directe hoz-
zánk intéztetnek. Akkor ki fog tűnni, hogy az, mit most ma-
gyar liberális lapjaink az osztrák püspöki kar ellen tesznek, 
csak előlegezett, szives szolgálat volt, viszont teendő szives 
szolgálat fejében. Imádkozzunk tehát, hogy az osztrák 
püspöki kar határozatainak Isten kedvezzen, mert különben 
Hannibal ante portas, vagyis különben itt lesz az idő, hogy 
megmutassuk — mennyit érünk. | | 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k k ö r l e v e l e . (V.) 
I I I . Sanctissimus Dnus noster in praeallatis encyclicis suis 
duo quam maxime hodiernae infidelitatis horrenda monstra 
designavit, contra quae pugnandúm nobis est, scilicet: divi-
nitatis Dni nostri Jesu Christi abnegationem et contemptuin 
Ecclesiae catholicae. 

J a m sancti Joannis apostoli tempore „mult i . seducto-
res exieranfc in mundum, qui non confitentur Jes. Chris tum 
veDisse in carnem".1) Nostris vero temporibus illis auda-
ciores facti non pauci affirmare non verentur Christ i vi tam 
fuisse mythicam, piis fictionibus exaggeratam ; quem proinde 
Confntio, Mahomedi, aliisque religionum auctoribus assimi-

') 2. Joan. 7. 
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lant. Contra hos, qui fundamentale religionis christianae 
dogma evertere conantur: nos sacrarum scientiarum ar-
mis bene instruere debemus et etiam populum fidelem 
praemunire. 

Adeoque non sit satis animarum curatori consuetis 
tantum argumentis divinitatis Jesu Christi veritatem pro-
pugnare, sed cum nunquam desit in sermonibus sacris occa-
sio: bénéficia quae ex incarnatione Verbi Dei et Jesu Chri-
sti terrena missione in totum humánum genus, praecipue 
autem in vocatam et electam plebem catholicam dimanarunt, 
sic explicare : ut ardente m erga Elim amorem accendat, 
quatenus cognoscant, non esse in alio aliquo salutem, in quo 
oporteat nos salvari, nisi in Christo Jesu, filio Dei,2) per 
quem salvati et liberati sumus. 

Non minori zelo et fervore oportet doctrinam de Ec-
clesia Jesu Christi his diebus exponere et maiorem in mo-
dum commendare. 

Quae cum sit columna et firinamentum veritatis: (1 
Tim. 3, 15) omnibus, qui salvari cupiunt unicum et rmini-
tissimum est contra quosvis errores refugiuin. Qui illam 
magistram sequitur, in docendo non errabit, qui mentem et 
sen8um Ecclesiae cognovit inter opinionum varietates nun-
quam vacillat. Sacerdos Ecclesiae totis praecordiis addictus 
auxiliis sui muneris nunquam destituetur, inde gratiam et 
robur ad agendum, inde scientiam ad recte docendum, pa-
tientiam ad sustinendum et zeluni ad laborandum acquiret. 
Adhaereamus igitur Ven. Fr . et F. D. sanetae r. cath. Ec-
clesiae, eamque ceu ducem ac magistram nostram infallibi-
lem omni cum subiectione veneremur, intueamur ut lucer-
nám in hoc caliginoso mundo et praesidium contra quasvis 
adversitates, quia illam Dominus sanetifieavit et diligit ve-
lut sponsam immaculatam non habentem maeulam aut ru-
gam,3) illam contra portas inferi praemunivit,4) nec usque 
ad finem saeculoruin deseret.5) 

E t quoniam Christus Dnus supra „Petrum" fundavit 
Ecclain suam 6 ) cui oves suas pascendas tradidit et agnos7), 
et pro quo, ut non deficiat fides eins patrein rogavit 8), con-
vertamus oculos nostros ad sanctain B. Petri apostoli Se-
dem, in qua est intégra et vera religionis soliditas, (Patres 
conc. oec. VIII . ) in qua usque hodie vivit et loquitur Pe-
trus et Ei in omnibus assentientes, toto anitno adhaereamus. 

E t profecto admirabilis divinae sapieutiae dispositio 
elucet in hac Ecclesiae catholicae hierarchica constitutione, 
ut unus praeponatur ceteris, per quem unitas in fide, inte-
gritás in doctrina et diseiplinae firm i tas in omnibus eccle-
siis conservetur. 

Ad hanc igitur maximam et autiquissimani et omni-
bus cognitam, in gloriosissimis apostolis Petro et Paulo 
lundatam Ecclesiam oportet con venire propter potiorem 
principalitatem omnem Ecclesiam, i. e. omnes, qui sunt un-
dique fideles; ait S. Iraeneus iam in exitu saeculi I I . libro 
3-0, adv. haer. 

Hoc et a subsequentibus patr ibusatque cohciliis coni-
mendatum et definitum fuit. Luculentius autem profiteban-
tur patres Concilii Florentini, graeci pariter ac latini, quod 
Pontifex Romanus in universum orbem teneat prineipatum, 

5jÄct7ap. 4, 12. — Ephes. 5, 27. — l) Math. 16, 1«. — Math. 
28, 20. - 6) Math. 16, 18. - Joan 21, 1 5 - 1 7 . — ») Luc. 22, 32. 

sit b. Petri , prineipis apostoloruin successor, et verus Chri-
sti vicarius totiusque Ecclesiae caput et omnium Christi-
anorum pater et doctor, cui universalem Ecclesiam regendi 
et gubernandi plena potestas a Dno tradita fuit. 

Cum nihiloininus de ambitu et extensione potestatis 
pontificiae eiusque independentia in controversiis fidei deci-
dendis scholae inter se dissentirent: recentissimum generale 
Vat. Concilium hanc plenam et ad ecclesiam extensam pon-
tificiam auetoritatem sie explanavit, ut in rebus fidei et mo-
rum decidendis, inerrantiae etiam done praedita sit, proinde 
nemini catholicorum fas sit constitutionibus apostolicis re-
fragari, aut illarum veritatem in dubium vocare. 

Ecclesiae igitur toto animo adhaerentes non absimili-
ter etiam apostolicae sedi et in illa Ecclesiam universalem 
gubernanti Romano Pontifici fidem nostram, obsequiuin et 
reverentiam sincera intellectus et animi subiectione obteste-
mur, et cum singulari pietatis ac amoris effectu prosequa-
mur gloriose regnantem Beatissimum Patrem nostrum Pitim o o 
I X . s i c u t l o n g a e v a v i t a , s ic s u m m i s v i r t u t i b u s e t m e r i t i s a o ' 

Deo glorificatum, qui communicando passionibus Christi et 
mar tyrum: totius mundi credentium populorum amorem ac 
venerationem ad se pertraxit. 

« 

Sed dives in misrrieordia Deus Beatissimum Patrem 
Pium I X . extraordinariis etiam coelestis gratiae donis iam 
in his terris exornare dignatus est: dum vitam eius et Pon-
tificatum sic distinxit longitudine annoruni, ut non solum 
presbyteratus, sed etiam episcopatus sui iubilare attingeret 
aevum. Mira profecto divinae providentiae dignatio in his 
Ecclesiae cath. et sacrae Sedis angustiis ! Quare universus 
cath. orbis iam iam exultabundus prospectât in diem ter-
tiam mensis Juni i anni currentis, qua S. Dominus ante annos 
quinquaginta eorum adscriptus est ordini, „quos Spiritus S. 
posuit regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. "9) 

E dissitissimis mundi regionibus ingens Ecclesiae fili-o ID 
oruin numerus confiuet Romam, ad communem Patrem, de-
votionem et profundissimani venerationem suam contestatu-
rus et donis, quae ad Ejus apostolicos pedes pro levandis 
universalis Ecclae necessitatibus depo3Íturus est, angustas 
res Successoris B. Petr i sublevare non intermittet. Qui 
symbolas lias non recipit, ut ditescat ipse, sed ut multipli-
cibus Ecelesiarum et niissionum indigentiis opitulari valeat. 

Siquidem divina opitulante gratia nos quoque Trans-
sylvanienses catholici in eorum numero censeri optemus, qui 
in S. Pontifieis Ventura solemnitate filialis pietatis ac vene-
rationis testimoniis contestari gestiunt,se illius per universum 
orbem diffusae cath. Ecclesiae esse membra, cuius Pius I X . 
tenet summa gubernacula : (lignum sane est, ut etiam ex hac 
Dioecesi quidquam ad ilia dona conferatur, quaeex parte 
regni Hungáriáé pro ilia solemni die iam iam colliguntur. 

Quapropter vobis Veil. Fratr ibus et D. Filiis meis 
maiorem in modum insinuo, commendo atque iniunyo, ut 
praeparetis corda fidelium ad illam solemnitatem augusto ob-
iecto suo sic digne peragendam, ut tam in unice salvifica fide 
catholica fidelis plebs augeatur et firmetur, quam, ut hanc 
suam fideni, suarum quasi oblita indigentiarum : bonis ope-
ribus contestetur. 

») ActTap. 20 , 28 . 
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Hinc statuimus, ut infra tempus paschale, quod usque 
ad Pentecosten perdurât : in una ex Dominicis occurentibus 
populus fidelis de hac iubilari solemnitate débité edoceatur, et 
ad earn digne peragendam, et pro necessatibus Ecclesiae uni-
versalis eleemosynas largiendas nervöse provocetur, quae adhuc 
debito tempore ad me promoveantur, ut Beatissimo Patri no-
stro etiam ex hac inter alienos longe lateque dispersa Dioeeesi 
in ilia beata occasione quidquam offerre valeamus. 

Ceterum pax Christi exultet in cordibus vestris et 
verbum Christi hahitet in Yobis abundanter in omni sapien-
tia. (Col. 3, 15, 16.) 

Datum Albae-Carolinae in residentia nostra eppali, 
anno Domini millesimo octingentesimo septuagesimo septi-
jiio, episcopatus no3tri duodecimo, die 16-a Mártii. 

Michael, m. p. eppus. 
Itszak- Amerika. A k a t h o l i k u s t u d o m á n y 

á l l a p o t a . (Folyt.) Érdekes, hogy Brownson is a maga 
idején azon kétesbecsii szerencsében részesült, hogy az ,óka-
tholicismus' figyelmét magára vonja, minélfogva egy csábi-
tási kisérletnelc tárgya lőn, de áldozata, — hála józan eszé-
nek s tiszta, erős hitének, — nem. A Review utolsó füzete 
•erre nézve a következőket hozza : 

„Nem régen egy levelet kaptam, mely csak igy volt 
a lá i rva: ,Egy katholikus', s melynek irója arra figyelmezte-
te t t engem, miszerint a püspökök és papok nincsenek biza-
lommal irányomban, s hogy ha majd nem fogják haszno-
mat vehetni, minden bizonynyal féli-e tolnak, mert jól tud-

j ák , hogy sokkal függetlenebb érzületü vagyok, semhogy 
zsarnokságuknak alávessem magamat. A levél továbbá arra 
szólit fel, hogy tegyem magamat összeköttetésbe dr. Döl-
lingerrel, vessem el a vatikáni zsinatot, s ezentúl ókatholi-
kus szellemben szerkeszszem a Review-t. Ilyetén eljárás, 
folytatja a levél, saját személyemnek roppant népszerűséget, 
folyóiratomnak pedig nagy elterjedést szerezne és — még 
azt is tehette volna hozzá a levél irója — eddigi meggyő-
ződésemet halomra döntötte, lelkemet pedig a kárhozatnak 
dobta volna oda ; mert ha ilyféle insinuatiók valaha képe-
sek leendettek, akár C3ak a legkisebb befolyást is gyako-
rolni rám, bizonyára soha sem lettem volna katholikussá. 
Nem a gazdagságra, kitüntetésekre vagy népszerűségre való 
tekintetek voltak, mik a katholikus hit elfogadására birtak, 
sőt igazán mondhatom, hogy a nép kegyét soha sem haj-
hásztam, hanem ellenkezőleg mindig megvetettem, ellenben 
ftdő püspöki karunk s papságunk részéről több bizalmat 
-élveztem, mint a mennyit megérdemeltem, több kitüntetést, 
mint amennyit kivántam s a katholikusok közt nagyobb 
népszerűségre tettem szert, mint amennyit valaha várnom 
l e h e t e t t . . Most beszélnek nekem gazdagságról, — de mi 
hasznát venném annak én, ki a sir szélén á l l o k ? . . . Avagy 
mit törődöm én ama népszerűséggel, melyet sohasem ke-
restem, s melyet megvetek, mióta eszemet birom ? . . . . Nincs 
más hazám, s nem is keresek, nem is kivánok mást a kath. 
egyháznál, melyben tulboldognak érzem magamat, s melyet 
szeretek, amint az ember legkedvesebb, legdrágább, legoda-
adóbb édesanyját szeretni szokta. Csak azt s egyedül azt 
kivánom, hogy mint ezen egyháznak tagja élhessek s hal-
hassak meg." 

„Szeretem katholikus hitfeleimet, szeretem s tisztelem 

a püspököket és papokat, különösen hazám, szülőföldem 
papságát, s a legmelegebb hála adóját róvom le nekik, mely 
hálát kellőkép szavakba önteni képes nem vagyok. De én 
azért háladatos akarok lenni irántuk mindvégig, mig kellő-o O o 
leg megjutalmazni őket csak Isten tudja. Katholikus né-
pünknek pedig, melynek harminczegy esztendeig szolgál-
tam irodalmi téren, bár oly eredménynyel, mely messze me-
gette maradt kivánataimnak, — e népnek is mélyen érzett 
hálát mondok a kegyes elnézés és szivélyes támogatásért, s 
tekintve azon magas bizalmat, melyet énbennem és az álta-
lam vezetett folyóiratban mindnyájan helyeztek, mint ennek 
kiadója csak fájdalommal válok meg ennyi jó s régi barát-
tól. Azonban elválnunk kell egymástól, habár éltem fogy-
táig nem szünendek meg a jó s nekem s nekik drága ügyért 
munkálkodni, csak azt kérve s remélve, hogy imáiban ne 
feledkezzenek meg rólam." 

A Brownson-féle Review megszűnése folytán támadt 
hézagot betölteni rendeltetése egy ujabb, 1876-i januártól 
fogva „ The American Catholic Quarterly Review" czim alatt 
megjelenő folyóiratnak, melynek mottója: „Bonuni est ho-
mini, ut eum Veritas vincat volentem, quia malum est ho-
mini ut eum veritas vincat invitum. Nam ipsa vincat necesse 
est, sive negantem, sive confitentem." (Philadelphia, Har -
dy and Mahony.) Számos kitűnő tulajdonságai mellett a 
Brownson-féle Review, mint majdnem kizárólagosan csak 
egyetlenegy elmének szüleménye, nem volt ment minden 
egyoldalúságtól, hogy ne is említsünk egyes mélyebben ható 
hibákat, melyeket Br. bölcseimi kérdések körül elkövetett. 
Az u j Review ellenben, amint nyitva áll az egész Unió tu-
dományos világa előtt, ugy benne valamennyi kitűnő tollal 
találkozunk is. Czélja s feladata ez u j folyóiratnak, hogy a 
kinyilatkoztatott s a katholikus egyházban letéteményezett 
keresztény igazságokat védelmezze s az ellene támadó téve-
lyeket megezáfolja. Kellőleg s helyesen méltányolva azon 
alapelvet, miszerint a természet és a malaszt, a hit és érte-
lem, bölcsészet és hittudomány egymástól ugyan megkü-
lönböztetendő, de mivel mindnyájan az igazság egy s ugyan-
azon, örökkévaló kutforrásából származnak, egymástól el 
nem választható, el nem szakitható tényezők, melyeknek 
egyikét sem szabad a tudományos fejtegetés terén megrö-
vidíteni, anélkül, hogy ennek a többiek is kárát ne valla-
nák — ez okból az u j folyóirat bölcsészeti kérdések t á r -
gyalását is vette fel programmjába s e rovatban a tavali 
(I.) évfolyam 3. füzetében kitűnő dolgozatot is hozott Hill, 
jézustársasági atya tollából, mely a bölcsészeinek egyik 
legnehezebb kérdésével foglalkozik : az eszmék eredetével. 
Szerző e kérdést aquiuói sz. Tamás nyomán akként oldja 
meg, hogy az elme, az érezhetőből az érthetőt szedve ki, a 
felismert tárgynak alakját eszményileg veszi fel magába, és 
igy a „species impressa", a beléöntött alak segítségével lát ja 
tárgyát. Elméletét a láttanból vett analógiákkal támogatja 
s annak a scholasticusok nézeteivel való megegyezését be-
győzőleg mutatja meg. 

A politika programmszerüleg csak annyiban talál he-
lyet a folyóiratban, amennyiben körülötte az örökkévaló 
igazság s igazságosság elvei tisztázandók s védelmezendők. 
Kissé furcsán hangzó ,republikánus' irálylyal igy szólnak a 
kiadók: „Nem törődünk mi azzal, ki ül a Washington által 
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megszentelt széken, ki uralkodik a ministertanácsban, vagy 
ki gyakorolja ama legfőbb védnökséget, melylyel a kor-
mány polgáraink közöl sokakat gazdaggá tesz s nein r i tkán 
megveszteget. De szeretjük hazánkat, s sajnálnék, ha abbeli 
törekvésében, hogy az anyagi jóllétet minden téren előmoz-
dítsa, a becsület s erény pályáján annyira hanyatlanék, hogy 
alapitói, ha a köztársaság első századának végén kikelné-
nének sírjaikból, kezök művét fel nem ismernék többé ! Ivö-
zönbösek legyünk-e, vagy hallgathatunk-e, ne adjunk-e ki-
fejezést aggodalmunk- s szégyenünknek, midőn ál lamfér-
fiaink közül mindinkább Izaiásnak eme szavai kezdenek tel-
jesedésbe menni : „Fejedelmeid hitetlenek és az orzók társai, 
mindnyájan szeretik az ajandékokat és az adományok után 
járnak." (I. 23.) Benső s őszinte ragaszkodás a hazához, ez 
a katholikus embernek egyik jellemző tulajdonsága, ki, hi-
ven a kereszténység alapelveihez, szereti hazáját , anélkül, 
hogy azt a régi s u jabbkor i pogányokkal — istenítené." 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- A ,Hunyad i Mátyás intézet sajtóit e napokban két 

egyaránt fontos, egyaránt érdekes, azt mondhatnók egyaránt 
fenséges munka hagyta el ; mindkettő azon szikrázó franczia 
szellemnek szülöttje, mely annyi jeles apologetát adot t már 
a kath. egyháznak, mindkettő szorgalmas, szakavatott tol-
lak által magyarítva, s igen jókor épen most bocsátva a kö-
zönség elé, midőn az álbölcselet és az álmüveltség szomorú 
diadalait üli. Mert e két könyvben az olvasó sűrűen, de 
szép rendben talál ja azon fegyvereket, melyekkel az igazi 
bölcselet és az igazi műveltség küzd a felületes, tudatlan, 
i rányzatos hitetlenség ellen. Vagy ki ne ismerné Nicolas és 
Chateaubriand neveit, ki ne hallott volna a mélyeszü h i t tu -
dós-ügyvéd s a ragyogó tollú költő s államférfi-, az aestheti-
cus apo loge tá ró l?S ezeknek művei közül egyegy jelest van 
szerencsénk, mint legújabban jó fordításban s kitűnő kiállí-
tással megjelentet hirdetni s pedig : 

1) A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása; irta 
Nicolas Ai/ostß francziából, a 2. kiad. után ford. Mayer 
Károly, 4. kö te t : „A kereszténység külső bizonyítékai." Bp. 
,Hunyadi M.' 1877, n. 8.-r, 556 1., ára 3 ft. Ugyané munka 
I., I I . s I I I . kötete is kapható 3 f t jával . 

2) A kereszténység szelleme, irta Chateaubriand, 
francziából ford, Gubicza István, 3. s 4. kötet ; ugyanott 
1877: k. 8-r. 284 s 278 1. 

Mint ész- s kedélyképző, jeles apologeticus munkák-
nak, egy művelt kathol ikusnak könyvtárából sem szabadna 
e két műnek hiányoznia. Míg Nicolas komoly, szorosan t u -
dományos fejtegetésekbe ereszkedik, anélkül, hogy ezért 
uehézkessé, unalmassá vagy épen érthetetlenné válnék ; ad-
dig Chateaubriand c munkájában az ,esprit' fegyvereivel 
küzd s ha szabad igy kifejeznünk magunkat : könnyüded 
tárczairói modorban, de a lángész sokoldalúságával, a tiszta 
meggyőződés hevével megmuta t ja s bebizonyítja, hogy a ke-
reszténység oly nemes,oly szép, oly fenséges egy vallási rend-
szer, mely, mig egyrészt az együgyű előtt is hozzáférhető, 
másrészt a műveltségében, úgyszólván elkényeztetett elmét 
is képes lebilincselni, kielégíteni, meggyőzni. Mindkét mun-
kának közrebocsátása által a fordi tók s a kiadó egyaránt 
hálára kötelezték a magyar kath. közönséget. 

VEGYESEK. 
— Rómából Vanicelli- Casoni La jos bibornok, ferrarai 

érsek s ap. Prodatar iusnak f. hó 22-én történt halálát je len-
tik. A boldogult született 1801. april 16-án Ameliában, bi-
bornokká in petto neveztetett X V I . Gergely által 1839-1 
decz. 23-án, k ihi rdet te te t t 1841. j anuár 22-én. Bibornoki 

czimül sz. Praxedes t bírta. — Egyú t t a l Velenczéből azon 
szomorú hír érkezik, hogy az ottani bibornok-patr iarchát , 
Trevisanato ő emját, f. hó 20-án szélhűdés érte. 

— A ,France1, mely diplomatiai s egyéb, természe-
tesen költött .okmányok' közlésében mindig különös buzgó-
ságot kifejteni szokott, legközelebb .érdekes leleplezéseket, 
tett oly tárgyalásokról, melyek állítólag Franczia- s Olaszor-
szág közt folyván.a következő eredményre vezettek : 1) F ran -
czia- s Olaszország megegyeznek abban, hogy a bibornoki 
karnak egy olasz származású pápának megválasztását java-
solják ; mert ez az Olaszország s a pápaság közti kibékü-
lést tetemesen megkönnyí tené; 2) a kibékülésre haj landó 
bibornokokkali tárgyalások megindítását Francziaország a 
Quirinálra bizza ; 3) e tárgyalások azon helyre is vonat-
kozzanak, hol s a módra, mely szerint a jövő conclave meg-
tartassák (!) 4) Francziaország semmiféle segítséget sem 
nyuj tand a bibornokok azon, különben kisebbségben lévő 
pár t jának (? ?) mely nem hajlandó, kiegyezkedni; 5) a t á r -
gyalások meghiúsultának esetében Francziaország korlátlan 
cselekvési szabadságot tart fenn magának.- Mindehhez a 
,France' még hozzá teszi, hogy az ő tudomása szerint a ki-
egyezkedni hajlandó pártnak pápajelölt je Riario-Sforza, ná-
polyi, a ,merevek' pár t jának jelöl t je pedig Régnier, cam-
brayi é r s e k . . . . E sületlenségeknek méltó pár já t nem régen 
több liberális lap hozta, a következő ,római távirat ' a lak já-
ban, melyet a ,N. Fr. Pr.' u tán adunk : „A pápa azon kér-
désére, váljon néhány függőben maradt munka zsinati nyi-
latkozat nélkül is intézhető-e el, a zsinati Congregatio azt 
válaszolta, hogy azon esetre, ha dogmákról van szó, nem 
lehet a tantételektől eltérni ; ellenben a pápa hatalmában 
áll u j szabályokat megállapítani, mert ő a hit dolgában 
csalatkozhatlan." — Rómában ő szentsége jubi leuma a l a t t a 
zarándokok tájékoztatására ,Peregrinus Catholicus' czim ala t t 
nemzetközi napilap fog megjelenni, a szükséghez képest 
olasz, franczia, spanyol, angol, lengyel s német nyelven. 
Ezenkívül Toinasetti tanár utazási kézikönyvet fog kiadni, 
mely tartalmának gazdag s ügyesen berendezett volta által 
nagy segítségére leend az idegeneknek. 

P) j o o n 
— A keresztény iskolák testvérei, a ,Cour. de BmxS 

legujabbi kimutatása szerint Francziaországban jelenleg 
1008 intézetben működnek s 1878 osztályban foglalkoznak, 
számszerint 10,583-an tanítással. Tanitványaik száma ezen 
iskolákban 2(56,527 ; ezenkívül pedig még számos á rvahá-
zakban 40,415 gyermeket oktatnak, nem csak az elemi tan-
tárgyakban, hanem a legkülönfélébb mesterségekre is. A 
franczia gyarmatokban 7933 gyermek áll vezetésök alatt. 
Belgiumban 441 házban 995 testvér tanit 16,014 gyerme-
ket, kevesebbet mint az egy New-York városában, hol 58 
iskolában 17,052 tanonczczal birnak. Canadában van 41 isko-
iájok 11,281, S. Louisban 23 isk. 4138 tanitványnyal. Ezen-
kívül még Chinában, Tunisban s Madagaskar szigetén is 
működnek. — Keil, lipcsei könyvkereskedő, a ,Gartenlaube1  

kiadója, Alt f rankfur t i könyvkereskedő ellen pert indított ; 
mert ez utóbbi kijelentette, hogy nevezett lapra keresz-
tényellenes magatartása miatt nem fog többé előfizetéseket 
közvetíteni. Keil emiatt rágalmazási pert indított Alt ellen, 
kit azonban a f rankfur t i fenyitő tszék f hó 9-én felmentett. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Albrecht főherczegő fensége 200 ft . — St. Marsan 
Sigray Louisa grófné 20 ft. — Gr. Sigray Fülöp 10 ft. — 
Gr . Festetics Györgyné és leánya 15 fr. — Gr . Zichy Hen-
rikné 15 ft. — Báró Oertzen 3 ft. — Markovicsné 20 ft . — 
Ferenczy Mária 20 ft. — Gr. Györy László 100 ft. — Gr. 
Cziráky Louisa 20 ft. — Gr. Györy Teréz 50 ft. — Gal-
góczy Perencz perkatai plébános 5 f t . 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, május 2. 35. I. Félév, 1877. 
Tartalom. Havi szemle.— A vallástalanság és a protestantismus befolyása, a korunkban folyton terjedő öngyilkosságra. 

— Culturharcz. — Egyházi tudósitások : Pest. Egy kis felvilágosítás. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Miért ne kezdenök mi is mai ezikkiinket a ke-

leti kérdéssel , midőn az egész v i l á g foglalkozik 
azzal s kiki a maga módja szerint jós la tokon töri 
fejét arra nézve : minő lehet, minő lesz ama bor-
zasztó szomorujátéknak végkimenete le , m e l y az al-
dunánál e napokban kezdetét vette. N e m mintha 
az ál talános ta lá lgatáshoz mi is e g y részlet te l hoz-
zájárulni akarnánk, mit különben tehetnénk; mert 
az, mit ,keleti kérdés'-nek neveznek, nem egy tekin-
tetben katholikus kérdés is s ha v é g i ^ nézünk az 

van : midőn Oroszország, fegyveres kézzel lép-
vén át a török határt, ezt á l l í tó lag azért teszi, h o g y 
az utóbbi ál lamnak kormányát arra kényszerítse , 
h o g y keresztény a lat tvaló inak emberekhez m é l t ó 
á l lapotokat b iztos í tson,— midőn ezt teszi, fe l forgat ja 
a mai d iplomatiának egyik sarkalatos ,elvét', mely-
nek árnyékában évt izedek óta annyi gonoszságot 
részint active e lkövetett , részint pass ive tűrt ; és —-
a Syllabus á l láspontjára helyezkedik 

Igenis ! Oroszország a Syllabus á l láspontjára 
he lyezkedet t ; természetesen sem nem szándékosan, 

európai kathol ikus sajtón, u g y találjuk, írt/gy-aBj**?» "Cwflwii»iii.i^nst,^^? er&ölcrí kényszer 
szempontból is könnyen magyarázható f e szü l t ségge l 
tekint a keleti bonyodalmakra, t ú l n y o m ó többség-
ben a törökökkel rokonszenvezve, mert — az oroszt 
m é g sokkal veszedelmesebb e l lenségnek tartja. S 
ebben igaza van e sajtónak, a netaláni l egköze lebbi 
eseményeket t ek intve; csakhogy, mert a Gondvise-
lés nem emberi rövidlátásunk szerint szokta a vi-
lág ü g y e i t intézni, talán némi figyelmet érdemel-
nek azon hangok is, melyek nem ok né lkül kieme-
lik, miszerint a mai Oroszországnak napjai a m u g y i s 
m e g vannak számlálva, m e l y talán m é g annyi erő-
vel birand, h o g y a balkáni fé lsz igeten a keresztény 
e lemet segítse• diadalra a p o g á n y fe le t t ; de nem 
lesz neki m e g e n g e d v e az ezen ü r ü g y alatt megkez-
dett munkát aztán o ly érte lemben s o ly i rányban 
fotytatni , mint eddig szokta. Ekként fogva fel a 
dolgot , c sakugyan szó lehetne „Oroszország isteni 
missiójá"-ról , nem u g y a n azon értelemben, amely-
ben Oroszország e szavakkal gúnyo lód ik ; hanem 
abban, h o g y a schisma ott, tudtán kivii l s minden-
esetre akaratja el lenére út ját fogja egyengetn i a 
kathol ic ismusnak ; — adja Isten, h o g y e remény 
vérmes rajongásnál több l e g y e n ! 

S mégis , — paradoxonnak látszik, de u g y 

hatása alatt, m e l y n é l fogva a gonosz is iparkodik 
ravasz szándékai, aljas tettei palástolására becsü-
letes okot, — az ő szájában csak ürügye t — felhozni. 

„Oroszország széttépte az 1856-i párisi szerző-
dést!", ja jveszéke l a l iberális sajtó, min tha ezért a 
többi hatalmak kevésbbé okolhatók lennének, mint 
amaz; — „Igenis széttépte" — fele lhetjük — s mi-
dőn széttépte, egyút ta l fé lrelökte, hatá lyon k ívü l 
helyezte annak egyik l eg főbb részé t : — a ,non-
interventio' elvét is, me ly gyalázatos , embertelen s 
keresztényel lenes tant e szerződés hirdetett elő-
ször hivatalosan, s m e l y tan el len a Syllabus o ly böl-
csen s o ly eré lyesen fe l szó la l t ; mi miatt az egész vi-
lág l ibéral isai évek óta szidalmazzák a szentszéket , 
s most Oroszország köte lességének, majdnem j o g á -
nak mondja, f egyveres kézzel beavatkozni egy ide-
gen ál lamnak o lyatén belv iszonyába, minő az : mi-
képen kormányozza ez ál lamnak feje alattvalóinak 
e v a g y ama részét. 

Fé lre ne értessünk ! J ó l tudjuk, h o g y Orosz-
országnak fe l lépése minden, csak nem őszinte s 
nein becsületes , s e mel le t t talán nem egészen ön-
kénytes is. Jó l tudjuk, h o g y u g y a n é hatalom épen 
semmi haj landóságot sem mutat, je lenlegi eljárásá-

35 
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íiak consequentiáit ' saját, a török birodalomban 
uralkodóknál m é g gyalázatosabb belviszonyaira 
nézve el ismerni; de épen ez a sorsnak iróniája, ta-
lán több: büntető keze, hogy a consequentia meg-
van hogy a j ég meg van törve, a példa adva, s 
hogy az i ly példák utánzásában nem ritkán igen 
serény diplomatia ebből azt tanulhatta, hogy a 
non-interventio ,elve' csak azt kötelezi, a ki — elő-
nyösnek tartja reá hivatkozni ; . . . vagy ha ezt, min 
nem kételkedünk, már régen is tudta, hogy ez a 
diplomatia kénytelen hallgatni, midőn a legerősza-
kosabb, mindnyájok ellenére, halomra dönti'az el-
vet, — interveniál, mi több, interveniál mint a val-
lásszabadság védője, tehát vallási indokból, mint ön-
kénytes „mandatariusa" azon diploinatiának, mely 
néhány év óta oly feltűnően buzgó keresztény ér-
zelmű volt, hogy a török külügyminister a külön-
féle jegyzékek olvasására néha azt kérdezhette 
magátó l : ,Valj on uj keresztes háborúk előestéjén 
állunk-e, a félhold ellen ?' — ha egyúttal a ,bizal-
mas' tudósításokból meg nem értette volna, hogy 
hiszen — ez mind csak merő szédelgés ! 

Szédelgés volt biz' mindaz, mit az európai 
államférfiak néhány év óta a keleti kérdésben tet-
tek ; vagy, ha tetszik: s isyphusi munka s mint ilyen,,, 
régi s ujabb bűnöknek és mulasztásoknak bünte-
tése, míg végre — s ez nem a legkisebb csapás rá 
nézve, azon pontig jutott , melyen eddigi bölcsesé-
gének quintessentiáját, a ,non-interventio elvét' épen 
ott látja darabokra ütve, hol azt leginkább fájlalja 
hol jogga l leginkább fél, leginkább remeg tőle. Ki 
ne látná ebben évtizedek erkölcstelen politikájának 
következményét , azaz büntetését ? Az európai dip-
lomatiának nyomorult gyámoltalansága, utálatos 
tehetet lensége, melyet mindannyiszor tanusit, vala-
hányszor földrészünk legvitál isabb érdekei kocz-
kán forognak, egyedül abban gyökerezik, hogy év-
tizedek óta valóságos idiosyncrasiát mutatott min-
den ellen, mi csak messziről is keresztény elvnek 
látszott. Ezzel veszté lábai alatt a biztos talajt, me-
lyen megállhatott, a csalhatatlan irányeszméket, 
melyek után indulhatott volna; actiója s i lány kap-
kodássá, haszontalan fortélyok kicsinykedő elját-
szásává, folytonos kölcsönös rászedési kísérletekké 
aljasult, s hogy — többi közt — sehol sem kelljen 
a lábbal tiport jog, az elnyomott igazságnak védel-
mére kelni, feltalálta magának a ,non-interventio1 

elvét, melyre oly különösen jól esett hivatkoznia 
ott, hol Isten s emberek előtt kötelessége lett volna, 
a gyalázatosan elnyomott, legfőbb életérdekeiben 

veszélyeztetett katholicismusnak védelmére fellépni; 
s mivel ott hivatkozott ezen ,elv'-re, hol nem kel-
lett, hol nem volt volna szabad hivatkoznia rá, 
azért, a sors egy különös, mindenesetre gondvise-
lésszerű alakulásánál fogva, itt nem hivatkozhatik, 
nem mer hivatkozni rá, bármennyire szeretne is, 
bármennyire állana is érdekében, ha valahol és va-
lamikor, most és itt idézni és alkalmazni ezen ,elvef'. 

Ekként e nyomorék faj kénytelen önönmagát 
meghazudtolni , s ha egyében sem, .ezen minden 
esetre örülhetünk. A ,non-interventio' elve, ugy oda-
állítva, amint azt az európai diplomatia évtizedek 
óta tette, természet- és társadalom-ellenes, a keresz-
tény nemzetek közt fennálló testvéri köteléknek ri-
deg tagadása, s a mindenképeni, akár autocraticus, 
akár demagogicus zsarnokságnak egyik főtámasza, 
mert arról biztosítja, hogy üzelmeiben senki által 
nem fog megzavartatni, mindaddig, inig a czélba Ö o ' O' O 
vett eröszakot vagy egyéb gonoszságot végre 
nem hajtotta. 

Pedig a nemzeteknek nem kevésbbé, mint a 
kormányoknak érdekökben áll, megakadályozni , 
nehogy bárhol is akár a despotismus, akár a radi-
calismus diadalra vergődjék. Ezt becsületes eszkö-
zökkel megakadályozni s az elnyomottak segítségére 
sietni, nemzetközi j o g és kötelesség, mit tagadni, s 
gyakorlati esetben ellenezni csak az anyagi túlsú-
lyával zavartalanul visszaélni kívánkozó pártszel-
lem, a türelmetlen fanatismus képes, a t isztességes 
rend, a jog és az igazi műveltségnek ez aljas, meg-
vetésre méltó ellenlábasa. 

Gyakorlati példát erre a mai, forradalmi Olasz-
ország szolgáltat. 0 szentségének legujabbi allocu-
tiója a katholikus v i lág figyelmét felhívta e szeren-
csétlen országnak viszonyaira, melyet el lenségei a 
végromlás örvényébe döntenek, s e felhívás álta-
lános, erős visszhangot keltett minden becsüle-
tes ember szivében. Milliók szemei irányulnak im-
már Olaszországra, mil l ió s mi l l ió hang emelkedik. O ' C ' 
egy érteim iileg követelve, hogy ott a dolgok oly 
rendje állapittassék meg, i l letőleg állittassék helyre, 
mely a katholicismus jogait , kétszáz mill ió hívőnek 
lelkismeretét tiszteletben tartja. Ez, természetesen, 
igen kellemetlenül érinti az olasz forradalmat, mely 
szülőhelyének, a páholynak je l legét v ise lvén ma-
gán, szép csendesen szerette volna a rombolás mü-
vét végrehajtani, s most kénytelen észrevenni, hogy 
mértéke megtelni készül, s hogy lépéseit nem épen 
barátságos figyelmökre méltatják mindazok, kik a 
pápaság s ezzel együtt a katholikus lelkisineret 
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szabadságát s függetlenségét kívánják. Hiába tiltakozik a 
forradalom; hano-osabban szól a katholicismusnak tiltakozása, 
melynek hangja többé el nem nyomható ha mindjárt azok, 
ki ma még Európa sorsát intézik, gyámoltalanságuk- vagy 
gonoszságukban hajlandók lennének is, ugy tenni, mintha 
mitsem hallanának. 

De ezen tettetésnek is vége van Simeoni bibornoknak 
körjegyzéke óta, mely méltóan foglal helyet azon nagyszerű 
enuntiatiók közt, melyek I X . Pius uralkodását oly fényessé, 
oly érdekessé, oly tanulságossá teszik. E körjegyzék óta a 
kormányok hiába hivatkoznának bona fides-ökre, s ha ed-
dig azon voltak — eléggé nevetséges egy törekvés ! — azt 
hitetni el velünk, miszerint a pápaság helyzete olasz belügy, 
Simeoni bibornok megmagyarázta nekik, hogy a pápa hely-
zete egyetemes, nemzetközi természettel bir ; mert az egy-
ház is, melynek látható feje, nemzetközi, egyetemes, katho-
likus; nem egyes, kopott foszlányokból álló, mint a tőle el-
szakadt felekezetek, melyeknek szempontjából bárgyú di-
plomatáink okoskoJni s cselekedni szoktak s melyeknek 
alantas niveaujára azt talán alányomni szeretnék is; hanem 
nagy, tömör, egységes s egyöntetű, szellemi világhatalom, 
olyan, melynek n.agasztosvoltát korlátolt fejeik felfogni, 
meglehet, képtelenek, de mely a benne rejlő isteni erőnél 
fogva diadalmaskodni fog nagy ügyességnek képzelt, gyer-
mekes fogásain nem kevésbbé, mint a sziv- s esztelenül el-
lene foganatositott erőszakon i s . . . . Simeoni körjegyzéke 
kiadta a jelszót: „A pápa nem független többé/", e jelszó 
egész egy programmot foglal magában s e programmot ke-
resztül keilend vinni ; mert a jelszó nem fog elhangzani 
többé ; hangoztatni fogjuk, következetesen s fáradhatlanul 
mindaddig, mig a programm teljesül s a katholicismus jogai 
ismét elismerve, érvényesítve lesznek. 

Külbeavatkozás-e az, mit a pápa k é r ? . . . E kérdésre 
egy másik által válaszolunk: Ismer-e a pápa, mint az egye-
temes, katholikus egyháznak feje, — nem a,foszlányok' szem-
pontjából tessék a dolgot nézni! — ismer-e mint ilyen „kül-
földöt", „idegent", „ellenséget" ? — Nem! Mint a hívőknek 
közös atyja sem külföldet, sem idegent nem ismer, annál ke-
vésbbé pedig ellenséget, ő csak atyja, egy nagy, az egész föld-
gömbét átkaroló családnak atyja. 0 szoros összeköttetésben 
áll minden fejedelemmel, minden országgal, minden néppel. 
Viszont pedig az ő szabadsága azonos a katholikus világ-
egyháznak szabadságával ; mert Angolországnak s Orosz-
országnak. Németországnak s az amerikai Egyesült Álla-
moknak is vannak katholikus polgárai, kiknek lelkismeret-
szabadságát tisztelni, szükség esetén védelmezni, az illető 
kormányok Isten és a történelem előtt kötelesek. Az egyház, 
természeténél fogva egyetemes,— „nemzeti" csak helyi szem-
pontból lehet, földtanilag véve e szót ; nem pedig szemben, 
vagy épenséggel ellentétben az egyetemes közösséggel. 
Ismerünk keleti s latin, franczia és magyar katholikus egy-
házat, de épen e közös jelszó: „katholikus" mutatja, hogy az 
mindig és mindenütt ugyanazon egy, szorosan összefüggő s 
egységes egyház, melynek kiegészítő része a pápaság. Oly 
kormány, mely államaiban a katholikus egyházat elismerte, 
eo ipso elismerte a pápaságot is; mert e kettő elválaszthat-
lan egymástól ; s ha elismeri a katholikus lelkismeret sza-
badságát s függetlenségét, el kell ismernie a pápa függet-

lenségét is, — ha védelmezi azt, védelmeznie kell emezt is 
mert ettől függ amaz s a katholikus lelkismeret nem talál 
nyugtot, mig lelki ügyei legfőbb intézőjét tökéletesen sza-
badnak nem tudja. 

S ép ez utóbbi tekintet az, mely minden, alattvalói közt 
katholikus polgárokat is számitó kormánynak jogot ad, sőt 
kötelességévé teszi érdeklődni azon viszony iránt, mely Olasz-
ország és a szentszék közt fennáll ; — más szóval : érdek-
lődni a szentszék helyzete iránt, tudomást szerezni róla s a 
tapasztaltakat kellőleg tudomásul venni is. Nem lehet kö-
zömbös az egyes kormányok előtt, váljon a pápa, ki oly 
szélesmérvü befolyást gyakorol alattvalóik lelkisineretére, 
független-e vagy Viktor Emanuelnek alattvalója? Tudjuk, 
hogy vannak bárgyú ,államférfiak', kik ezen ugy szeretné-
nek ,segíteni', hogy a pápa befolyását Olaszországon kivül 
megtörjék, kik ,nemzeti egyházak -ról álmodoznak, kik, 
mint fentebb mondók : a foszlányok szempontjából nézve a 
dolgot, az egyetemes egyházat darabokra szeretnék törni ; 
— de ez oly álom, mely nem fog teljesülni ; erre nézve nyu-
godtak lehetünk mi, nyugodtak lehetnek ők is, s ezért jobb 
lesz, ha komolyan felteszik magoknak a kérdést : előnyös-e, 
sőt nem inkább veszélyes-e ránk nézve, ha a pápa, ki annyi 
befolyást gyakorol az általunk kormányzott katholikus pol-
gároknak lelkismeretére, — min denique változtatni ium 
lehet — Viktor Emanuelnek vagy akármelyik más X . 
Y-nak alattvalója, mi több : foglya l egyen? . . . S ha e kér-
dés felett gondolkodnának, belátnák, hogy Viktor Emanuel, 
midőn Róma határát átlépte, az ő érdekeiket sértette meg-

A pápa tehát nem a külföldöt hivja segítségül ; hanem 
a kormányokat rég elmulasztott egyik kötelességökre, régen 
elhanyagolt érdekeikre figyelmezteti ; — hozzájok és az 
egész világ katholikusaihoz intézi szavát, védelmezve az 
egyház, védelmezve a katholikus nemzetek szabadságát. 
Nem azt akarja, hogy a külhatalmak foglalják le Olaszhon 
egy részét ; hanem arra figyelmezteti őket, hogy az olasz 
forradalom, midőn minden jog s törvény ellenére az egy-
házi államot hatalmába kerité, a külföld jogát serté meg s 
jogbitorlást követett el mindazon kormányok ellen, melyek-
nek alattvalói közt katholikusok is vannak. (Vége köv.) 

A vallást alansâg- és a protestantismus befolyása 
a korunkban folyton terjedő öngyilkosságra-1) 

(Folytatás.) 

És igy van ez általában korunkban ! Az eszmék, vá-
gyak és erkölcsök iszonyú romlottság jellegét öltötték, tá r -
sadalmunk az ókor kárhozatos hagyományait karolja fel, 
annak megmételyezett levegőjét szivja magába. Megjöt t az 
idő, midőn a kinyilatkoztatás már csak halvány fényt vet a 
lázongó sokaság elhomályosított szellemére, midőn a ke-
vélység fagyos kéreggel vonja körül a sziveket, melyet a 
természetfeletti hit áldásos melege el nem olvaszthat. „A 
hitetlenség annyira divatos, hogy ezt Tocqueville szerint 
még az ostobák is színlelik " Ha az öngyilkosság, jegyzi 
meg Ravignan, napjainkban ellenállhatlanul, a lefolyt idők-

') Mutatvány Séda Emiinek „Az öngyilkosság fejtegetve vallási, 
bölcsészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi s társadalmi szempontból" 
czimii s a m kir. tud. egyetem hittani kara által a Horcáth-féle díjjal 
jutalmazott pályaművéből A néhány nap múlva megjelenő munka meg-
rendelhető szerzőnél (Esztergom-viziváros), ára i forint, bolti ára 2 forint 
50 kr. leend. 
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kel arányt nem tartva tovaterjed, akkor ez csak annak tu-
lajdonítandó, hogy a szenvedő lélek megszűnt vigaszt és 
segélyt keresni a vallásban.1) Ez a dolgok természetes kö-
vetkezménye. Miért szenvedjünk, midőn az egész világ által 
elhagyatva Istenről semmit sem akarunk tudni ? Ekkor 
egyedüli vágyunk lesz a szenvedésektől való szabadulás ; ez 
lesz legfőbb czélunk, melyért életünket, mint a kifacsart 
czitromot szivesen elvetjük magunktól Ha a lélek halha-
tatlanságát tagadjuk, az élveket és gyönyöröket az egye-
düli javaknak tekintjük ; akkor nincs fék, mely a legnagyobb 
jogtalanságért hevülő vágyunkat korlátozza. Akkor az ön-
gyilkosságot, a vallástalanság e gyászos gyümölcsét többé 
nem tekintjük bűnnek ; akkor vigaszért esdő szemeinket 
amaz iszonyú csalódások mestereire vetjük, kik tauit ják, 
hogy a boldogtalanság, a fájdalom, inség és megvetés alatt 
görnyedő szabadon véget vethet életének ; hogy a késedel-
inező halálnak felkeresése a legnagyobb enyhet biztosító 
gyógyir.3) Igaza vau Eötvösnek, hogy, ha a halhatatlanság 
csak hiu gondolatnak bizonyodnék be ma, az emberi nem 
fele öngyilkosságra vetemednék.3) Vegyétek el az ember 
vallását és mindentől fosztottátok meg őt. Oh az istentelen-
nek reménye csak a semmiség, a jelen elégedetlenség. A 
világ reá nézve holt dolgok halmaza kilátás nélkül, czél 
nélkül. És mit ér az élet, ha puszta a sziv, üres a lélek, sö-
tét a gondolat, czéltalan a lé t? ha a végtelenig terjedő nyo-
mort nem édesiti a túlvilági boldogság reménye? A vallás-
talanról elmondhatjuk liousseauval : „mily érzemény vigasz-
talhatja öt szenvedéseiből?" Semmi ! Az istentelennek sze-
rencsétlensége oly nagy, mondja Schüler,4) hogy még sze-
rencséjében is bucsut mond életének, mert ő valóban sze-
rencsétlen. Képzeljük az embert oly állapotban, hogy min-
den élvezetbe elmerülhet, adjatok neki egészséget, hogy 
mindent élvezhessen: rangot, vagyont, méltóságot, hogy 
szenvedélyeinek kedvezhessen. Mindezt adjátok neki, csak 
hitét Istenbe és a halhatatlanságba vegyétek el tőle, és né-
hány perezre elkábítja ugyan őt a mámor, de a kiábrándu-
lás után nyugtalan, boldogtalan lesz. „A hitetlen, igy szól 
Iiist,s) önmagával meghasonlott., önmagát emészti fel, élete 
mindinkább undort kelt benne, s ezt megunva gyakran ön-
gyilkossá lesz." Egy láthatlan hatalom gyötri őt éjjel nap-
pal, szórakozást keres, mámort óhujt, hogy lelkismeretét le-
csillapítsa, de mind hasztalan. Belső világában érzi az űrt, 
szellemének és szivének ziláltságát, szolgai akaratát, és ha 
vége felé közeledik, háborgatja az iszonyú öntudat, hogy 
hiába élt. Kétségbeesve rohan a mélységbe, átkozva szüle-
tését, Istenét és az örökkévalóságot. A vallás oltalma a há-
nyatott kebelnek, ha attól meg van fosztva, elmerül az élet 
dühöngő tengerén, a felvert szenvedélyek perzselő lávájába 
vész. A vallástalanság indítja az embert önmeghasonlásra — 
öngyilkosságra ; azért voltak kénytelenek az orvosok is a 
vallástalanságot6) az öngyilkosság legfőbb okának elfo-
gadni. Nézzétek az öngyilkost és dúlt arczvonásairól leolvas-
hatjátok a hitetlenséget. 

A vallástalanságnak megmérhetlen gonosz befolyása 
az öngyilkosságra kétségtelen. E tételből pedig okvetlenül 

') Conferenzen. Bécs. 1857. 8. lap. — 2) Y. ö. Montesquieu, Persa 
levelek. LXXVÍ. lev. 140. lap. — 3) Karthauzi, i. h. 575. lap. — «) Die 
Leugnung der Gottheit u s. w. III. lev. 42. lap. — 5) Dienstbüchlein 
fürs Christenthum. ,r'0. lap. — 6) Oslander, i. h. 239. Hoffbauer, i. h. 39. 

következik azon igazság is, hogy viszont a vallás a legha-
talmasabb tényező e bün korlátozásában. I t t önkénytelenül 
merül fel a kérdés, váljon az Európában leginkább elter-
jedt vallások, melyike vet nagyobb gátakat e bün terjedé-
sének ? vagyis mely vallás hívei között fordul elő az öngyil-
kosságok csekélyebb száma ? Az elfogultság itt sem kése-
delmezett előítéleteivel, melyekkel a római egyház intéz-
ményét sújtot ta s a protestantismus érdekeinek védelmére 
kel t ; pedig most már a napnál is fényesebben ragyog az 
igazság, hogy a protestánsok között mindenütt több az ön-
gyilkos, mint a katholikusok között. Győződjünk meg erről! 
Wagner 7) az egyes felekezeteknél előforduló öngyilkossági 
eseteket igy állította össze : országok szerint 

a kath. viszo-
más kereszt. nya a prot.va-

prot. kath. felekezetek, zsid. lamint 100 : 
Poroszország (1849-55. ) 159.9 49.6 130.8 
Bajorország (1844 - 5 6 . ) 135.4 49., — 
"Wurtemberg (1846-60 ) 113.5 77 9 — 
A u s t r i a (1852-54, 1868-59.; 79.5 51.3 54.0 

Magyarország g ® 1 ^ 54.4 32.8 

46.4 
105.9 

65.e 
20., 

322 
376 
131 
155 

12 8 17.6 166 

Egyes tartományok szerint: Poroszország 1849: 
protest, kathol. protest, katkol. 

Rajnavidék 108,, 27.7 
Szászország 140., 26.3 
Szilézia ' 153,, 58.5  
Posen 124., 41.5 
Aachen 146,, 20.4 

Bajorország 1844—56: 
protest, kathol. 

Alsó-Franken 164 49 
Közép-Franken 134 59 
Felső-Franken 146 75 

Trier 
Coblencz 
Arnsberg 
Münster 
E r f u r t 

228. 6 

85.8 
90.3 

100.0 
146.,, 

7 , 
35.9 
1 9 , 
21, 10, 

protest, kathol. 
Schwaben 150 58 
Felső-Pfalz 90 30 
Felső-Bajor 237 56 

Austriában (1858—59.) Egy millió lakosra esik: 
kathol. ágostai, helvét. 

Magyarország 41 60 74 
Erdélyország 130 90 84 
Csehország 69 162 114 
Morvaország 67 58 72 
Galliczia 45 18 — 

„Határőrvidék" 28 32 — 

Az eddigi kimutatásokból főleg a zsidókra nagyon 
kedvező számarány tűnik ki. Az ős hagyományaihoz félté-
kenyen ragaszkodó nép a műveltség rohamos haladásában 
is meg tudja őrizni ősi sajátságait. Az öngyilkosság r i tkáb-
ban fordul elő nála, inert a számitó nép hajlandóbb minde-
néről, mintsem életéről lemondani. Több szempontból lehetne 
ugyan e különös jelenséget megvilágítani, mindazáltal tér-
jünk vissza tulajdonképi tárgyunkra. Hol számok beszél-
nek, ott jogosulatlan minden ellenvetés. Épen ezért a hitet-
len Wagner is kénytelen kutatásainak végeredményét igy 
megállapítani : „legkevésbbé sem idegenkedem Németország és 
Közép-Európára nézve elvül felállítani, hogy az öngyilkos-
ság a protestáns felekezetek között sokkal gyakoribb, mint a 
katholikusok között."8) 

A szaktudósok felette érdekes kérdésnek tar tot ták azt, 
váljon mily okok befolyásának tulajdonitható e feltűnő je-
lenség ? De valljuk meg őszintén, alig merültek fel nevetsé-
gesebb vélemények, mint épen e kérdés megoldása körül. 

I. h. II . k. 182. lap. — *) I. h. II. k. 185. lap. 
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Igy p. o. Arnold9) a protestáns felekezeteknél sűrűbben s a 
katholikusoknál ritkábban előforduló öngyilkosságok fel-
tűnő száinkülönbsógét ugy magyarázza, hogy a katholikus 
egyház felette könnyen bocsátja meg a bűnöket, minek foly-
tán az elkövetett bűntényt követő lelkiismereti furdalás és 
az örök büntetéstől való félelem, mint az öngyilkosságok 
kiváló okai háttérbe szorulnak. Pedig épen az ellenkezőben 
kell az okot kutatni. 

Midőn Luther a vallástörténet legnagyobb férfiai ellen 
nyilvánította gyűlöletét és Mózes tíz parancsolatát nem az 
egyházi szószékre, hanem a tanácsházba valónak hirdette, 
egyszersmind megsemmisítette az erkölcsiség és a vallás 
alapjait. E botlásával megdönté az isteni tekintélyt. Igy 
nyert a protestantismus keblében látszólagos jogosultságot 
az erkölcsi szabadosság, melynek következménye az emberi 
féktelenség veszélyes iránya is, mit protestáns részről az 
öngyilkosságok szaporább jelensége is eléggé megerősít. 
Ez az első olc. (Vége köv ) 

C u l t u r h a r c z . ') 
(2B) Oly időt értünk meg, hogy ha a római pápa 

örömünnepeiről beszélünk s Krisztus egyházának isteni kül-
detésből származó tekintélyét a megvetőkkel és rágalma-
zókkal szemben védelmezzük ; lia a franczia katholikusok 
egyetemes gyűlésének nagy horderejű mozzanatát fölem-
lítve, véletlenül merész ajkainkon ki találjuk ejteni, hogy 
Magyarországon is egyházi s iskolai nagy érdekeink védel-
mére s a magyar katholicismus közel évezredes fenállása 
alatt nemzeti művelődésünk megalapításában s nemzedék-
ről nemzedékre áthagyományozásában s fejlesztésében meg-
oldott nagy feladatai és létesitett eredményei további meg-
ó v á s á r a s jövendőre kiható létjogának és isteni forrásból 
merített üdvhozó elveinek ujabb constatálására, nemkü-
lönben a megtámadások rohamával szemben való állásfog-
lalásra némelykor összegyülekezni és sorakozni kellene: 
nem egyebet teszünk, mint a szabad és alkotmányos Ma-
gyarország békés téréin a, culturharcz végpusztulással fenye-
gető viharát fölidézzük. 

Egy pap és egy világi katholikus azt találta mondani, 
hogy a magyar kath. egyházi autonomia kérdését elő kell 
venni s a kormányt a mult országos congressus fölterjeszté-
sei s a szervezendő önkormányzat szabályzatainak állása fe-
lől meg kell kérdezni és megfelelő intézkedés tételére kérni. 
A napi sajtó rögtön megretten. Az ágyuk bömbölése rémü-
lésbe ejti a kunyhók csendes lakóit. A Gellérthegy olda-
lai omladozni kezdenek. Az alkotmány védsánczai düledez-
nek. A keresztes háború itt van, mert a magyar egyház cul-
turharczot indit a magyar állam ellen. 

Miféle biivös lény lehet tehát az a culturharcz, melytől 
a magyar nemzeti szabadság barátai ugy félnek? 

A culturharcz magának a szó elemének és összetételé-
nek értelme szerint mindenesetre küzdelmet, versengést je-
lent. I)e nem oly veszélyest, minőt a szóujdonságok megka-
pói és a divatos szólamok külalakjának imádói a lényeg 
mellőzésével annak tulajdonítanak. Vagy a cultura indit 

a) Beobachtung über die Natur, Arten, Ursachen und Verhü-
tungen des Wahnsinnes oder der Tollheit a. d. Englisehen. Lipcse. 
1784. I. h. 23. lap. 

') Az ,Erdélyegyhúzmegyei Értesítő'-bői. 

harczot az ellen, a ini nem cul tura ; vagy az, mi nem cul-
tura, indit harczot a cultura ellen; vagy a jól minősített 
cultura indit harczot a roszul minősített cultura ellen — 
és megfordítva. Legalább apró vérontásnak tehát kell 
lenni okvetlenül. Az első esetben a cultura jogosan cse-
lekszik, midőn a nem cultura ellen önkénytesen fegyvert 
ragad; második esetben a nem cultura támadását joggal 
veri vissza az, a mi cultura ; a harmadik esetben, midőn 
a különbözőleg minősített culturák harczolnak, a jóirányu-
nak teljes joga van akár megtámadni a rosz irányút, 
akár védeni magát ez ellenében. A culturharczot tehát oly 
kevésbbé lehet kiirtani, mint nem lehet az emberi értelem 
s tudás erejét egyforma mérleggel mérni, mint nem lehet 
az elvi kérdésekben az egységet létrehozni, mint nem lehet 
a különböző felfogást, az igazság és hamisság viszonlagos 
értelmezését egyformásitani. Magában tehát a küzdelem-
ben a vád nem találja indokolását. A culturharcz fölemlege-
tésének egészen más kulcsa van. Az egyházellenes áramlat 
nem azon culturát akarja előmozditani, melyet az egyház 
kezdettől fogva fennen hirdetett, és melyre hivatását isteni 
alapitójától nyerte. Az államhatalom kezelői is ezen áram-
lat hajójában úszván, annak culturáját tűzik zászlójukra, s 
ha ezen zászló lobogtatását az egyház culturája részéről 
jövő ellenkező szél akadályozni merészli, rögtön megvan a 
jajveszéklés, a culturharcz rémszellemének fölidézése. 

A magyar egyház culturája nem idéz föl harczot, ha 
erre ok nincs, de kell fölidéznie, ha a magyar állam erre 
okot szolgáltat. 

Iiosszu századok próbájára hivatkozunk, midőn azt 
állítjuk, hogy a magyar egyház culturája édes dajkája volt 
a haza culturtörekvésének és testvéries összetartással moz-
dították elő mindketten nemzeti fejlődésünket s szilárdítot-
ták meg azon erkölcsi és politikai alapot, melyre hazánk 
államiságának és nemzetünk jólétének szögletkövei voltak 
lerakva s védbástyákként megerősítve. A mélyre ható test-
véri kapocs aranylánczszeniei helyett most némely fölka-
pott eszmék laza kötelékeivel akarják bizonyos elmék az 
épület egyensúlyát fentartani. A szilárd alapot képező ma-
gasztos elveket ujabb találmányokkal helyettesitenijés az 
egyház megosztott jogait, melyekből az ős magyar nemzet 
életerőt merített, tekinteten kívül hagyni, sőt egészen mel-
lőzni. S ha a szelid, inert Krisztus szellemétől áthatot t ma-
gyar kath. egyház a régi barátság jogán esetleg fölszólal ós 
esdekel, hogy a lelkek üdvére nyert hatalmának gyakorlá-
sában, az örök üdv igéjének hirdetésében, az ifjú nemzedék-
nek Isten képéhez idomitó nevelésében és magyar testvérei-
nek a Hunyadyak hitbuzgó hazafias szelleme szerinti keresz-
tény képzésében ne akadályozzák : minő joggal mondhatja 
a magyar állam a magyar egyháznak, hogy ne idézz föl el-
lenem culturharczot, legyen irántam jóakaratod ? ? 

Az egyház a mindenek legtökéletesebb atyja által 
küldött nagy mestertől h italmaztatott föl a tanításra és az 
isteni kegyelem kiosztására, az értelem müvelésére^s a sziv 
érzelmeinek nemesítésére, — mert neki mondatott : „El-
menvén az egész világra tanítsatok minden népeket, meg-
keresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek 
nevében." Az apostolokról hangzik: „In omnem terrain exi-
vit sonus eorum". Szent Pál pedig azt mondja : „Ugy tekint-
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sen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és az Isten 
titkainak sáfárait." (Kor . I . 4,1.) Tehát van jog s pedig ma-
gától Istentől adva a culturára. A jogosultság mellett az 
egyház culturája a legjobb és kizárólagosan helyes cultura. 
Az emberi tudomány törekedhetik kitűzött czélja felé. Le-
lebbentheti a fátyolt egyes lappangó kis titkokról s kölcsö-
nözhet értékes ismereteket a tudvágyó embernek. De a leg-
nagyobb kérdést, mely az öszlétezők és létokuk közti vi-
szony szövevényében van elburkolva, megoldatlan hagyja, 
vagy hibásan oldja meg, sőt a jóakarat hiányában még té-
vedésekbe is ejt. Az egyház kigöngyöliti a zászlót, melyen 
Isten neve van í rva; kinyitja a könyvet, mely a jövő ti tkait 
föltárja, mely az emberi tudás hiányait a hit fáklyája mel-
lett eloszlatja s oly tanok birtokába jut ta t , melyekről szent 
Pál mondá : „Ha szintén mi vagy az angyal mennyből hir-
detne is nektek valamit azon kivül, mit átvettetek, átok 
alatt legyen." (Gal. I. 8.) 

A magyar egyház ezen általános jogosultságot s ezen 
isteni sugalat által szentesitett culturát követi. S ha az 
ellenkező áramlat ellen szelid szavait fölemeli : minő joggal 
mondhatja a magyar állam a magyar egyháznak: ne idézz 
föl ellenem culturharczot, legyen irántam jó akaratod!? 

Az egyház előbbi nagy feladatához és messze kiható 
missiojához képest kiválasztja magának a szükséges ténye-
zőket, megnyitja a szegény hivők által nagy fáradtsággal 
állított iskolák ajtait s összegyűjti a kisdedeket, hogy han-
goztassa előttök annak nevét, ki azt mondá : hol ketten vagy 
hárman összegyülekeznek az én nevemben, én is ott vagyok 
közöttök. A tanitó előbb az isineretek tejét s később szilárd 
eledelét nyúj t ja nekik s nyitja meg szivök zsenge érzelmeit, 
éleszti tovább és tovább elméjökben a tudás lappangó szik-
ráit azon szent meggyőződésben, hogy kik tanitanak, tün-
dökölni fognak mint az ég csillagai. A modern cultura em-o o o 
berei irigylik a tündöklést. Az ódon falakat lerontatják és 
a néppel ujakat, szebbeket, ünnepélyesebbeket épitetnek. A 
nép elvégezi előbb a munkát és azután még egyszer megfi-
zeti keserű filléreivel a palota ragyogványát. Az uj épület-
tel az u j culturelvek hangzanak a tanszékről. Az egyház 
szolgája most ne szóljon a tanításba. Az államhatalom min-
dent elvégeztet, mert czélszerü, hogy a népnevelés ügyének 
szálai az ő kezébe öszpontosittassanak. 

S ha ez áramlat ellen szelid szavát fölemeli a catholi-
cisinus s részt követel az oktatásban, melyre isteni külde-
tése van, minő joggal mondhatja a magyar állam a magyar 
egyháznak: ne idézz föl ellenem culturharczot, legyen irán-
tam jóakaratod ? 

A keresztényszivü magyar királyok s az utóneinzedék 
sorsa felől gyengéden gondoskodó katholikus előkelő ősök 
jótékonyczélu alapítványokra hagyományozták vagyonuk 
egyrészét ; a haldoklók ágya mellett halványan pislogó 
gyertya fényénél a nemzet jövőjébe tekintettek a kegyeletes 
családatyák, a fenséges hivatás érzetétől áthatott egyház-
nagyok s honpolgárok, ezek mellé sorakoztak a nemzet 
szegény sorsú tagjai mindazért, hogy a keresztény polgári-
sodás és 3zelid erkölcsök magvát magokban rejtő katholi-
kus iskolák és nevelőintézetek felállítására és fentartására 
pénzbeli nagy áldozatokat hozzanak s tanügyi alapokat 
szervezzenek. A kath. egyház kegyelettel áldja emléküket 

és kisdedeivel, kik élvezik emez elhunyt, de feledhetlen em-
lékű ősök jótékonyságát, forró imát rebeg hálául az Éghez. 
De a modern kulturembereknek igen sok mégis az érzclgés o o o 
ideges hatásából könnyen származható veszélynek kitett 
hálás sziv. A kultura eszközeit is tehát az állam kezéhez 
kell ragadni és az egyháznak csak ártalmatlan adagokban 
apró szálanként engedni azon vagyonból, melyet mint szent 
örökségképen őrzendő kincset az alapítók az ő kezébe tet-
tek le. Nem kell engedni, hogy a kath. iskolák önállóságra 
vergődjenek vagy oly anyagi állásra emelkedjenek, hogy 
az államhatalom alól emancipálják magukat. 

S ha az utónemzedék katholicismusának vezérférfiai 
felemelik ez ellen szavukat és irgalomért esdekelnek a ke-
resztény nevelés érdekében, irgalomért a jótékony szivek 
emléke nevében, s ha ez irgalom megtagadásával követelni 
is mernék a vagyont, mondhatja-e a magyar állam a ma-
gyar egyháznak : ne idézz fel ellenem kulturharczot, legyen 
irántam jóakaratod ? 

Nincs tehát részünkről harcz, de ellenkezőleg van elle-
nünk harcz. Nem arról kell vádolni minket, hogy kultur-
harczot indítunk, hanem arról, hogy erélyesen magunkat az 
ellen nem védelmezzük. Ha mégis az ellenáramlat zászlóvivői 
más meggyőződésben vannak, akkor forduljanak a magyar 
állam hatalmi tényezőihez és emeljék fel szavukat az örök 
béke érdekében, melyet biztosithatnak, ha iskoláink, egy-
házi vagyonunk, alapitványaink, kath. nevelési rendszereink 
stb. ellen mozgósított hadseregüket lefegyverzik és minket 
Krisztustól örökölt szent szabadságunkban s jogainkban 
nyugodtan hagynak. Akkor a magyar egyház nem késik 
örömmel mondani a magyar államnak: testvérem vagy, nem 
idézek fel ellened kulturharczot, csak tanusits irántam jó-
akaratot. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, április 30. E g y k i s f e l v i l á g o s í t á s . Több 

időig gondolkoztunk a felett, váljon megadjuk-e alább kö-
vetkező fel világosi tásunkat vagy sem, jól tudva, hogy azon 
a félen, hová felvilágosításunk irányoztatik, az elfogultság 
irántunk, katholikusok iránt oly nagy, másrészt pedig a val-
lásos indiiferentismus oly nagymérvű, hogy épen a katholi-
kus igazságok iránti fogékonyság a zérusnál is kisebb. Szem-
előtt tartva mégis, hogy ,tudatlanokat oktatni' keresztény 
kötelesség, elhatároztuk egy ujabb vádjára a ,P. E. s I. L. -
nak, ámbár ,kérdezetlenül' válaszolni. 

A ini plébánosaink, hiveikkel egyetemben ugyanis 
arról vádoltatnak, hogy „vagy a plebánosak urakban van a 
hiba és vétkes mulasztás, vagy épen magában a kath. val-
lásban rejlik annak titokszerü oka, hogy az alpapság kor-
szerű haladásával és világi műveltségével még most sincsen 
párhuzamba hozva hallgatóiknak kivánatos észszerű gon-
dolkozása, vallásos józan fejlődése és minden vakbuzgósá-
got és vétkes előítéletet kizáró tanítása és nevelése" ; és 
kérdjük, honnan e vád? onnan, mert egy katholikus férj, 
kinek neje reformata, kijelentette, hogy mig ő él, sohasem 
akar kálvinista templomra adakozni. A kép másik oldala 
pedig az, hogy íme mennyivel felvilágosodottabbak azok a 
protestánsok, mert ezek szívesen segédkezet nyújtottak a 
jánosii, ódonszerü pápista templom restaurálásához. 
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Nézzünk szemébe e nagyszerű vádnak és világosítsuk 
fel a kérdés mibenlétét. Midőn a nagytiszteletü vádló ur a 
kath. plébánosokat vétkes mulasztásról vádolja, rendkivül 
rosz helyen tapogatozik ; az a hanyagság, mit hanyagságnak 
méltóztatik állitani, a legdicsérendőbb buzgóság és nagyon 
szomorú lenne a katholicismus állapotára, ha plébánosainak 
buzgósága olyan lenne, mint minőt a nt. ur kiván. Nem más 
lenne az, mit elárulása a hitnek, mint a híveknek saját val-
lásuk iránti közönyösségre oktatása, mintha a kath. pap azt 
mondhatná, amit modern emberek mondanak, hogy mindegy 
bármely valláshoz tartozzék az ember, csak ,becsületes' le-
gyen. Pedig ezt és nem kevesebbet követel a vádló ur, mi 
kitetszik abból, hogy szemét nagyon szúrja a katechismus 
ilyen kérdése: melyik az igaz religio ? melyik az egyedül' 
üdvözitő vallás? Mi csak örvendhetünk, hogy a miről eddig 
is meg valánk győződve, azt most ellenfeleink is bizonyít-
ják, hogy t. i. plébánosaink lelkismeretesen oktat ják hivei-
ket a kath. hitvallásra és nincsen más óhajtandónk, mint-
hogy buzgalmukat a jövőben is fentartsák, sőt kétszerezzék 
meg, azután — hadd álljanak elő elleneink hasonló panasz-
szal, minden józan ember fogja tudni, hogy mi rejlik az 
efféle vádakban. 

Hanem hát a nt. ur a kath. vallásban is véli rejleni 
okát, hogy miért oly buták a mi híveink, nem akarván ada-
kozni kálvinista templomra. Értsük meg a dolgot jól nt. 
uram. Annak a katholikus vallásnak tanitmánya mindig kü-
lönbséget tött és tesz ma, tenni fog örökké a személy és a 
dolog közt. Miért is híveit szeretetre oktatja mindenki, még 
a pogány, zsidó és protestáns ember iránt is. E szeretet ta-
núsága iránt alig is hiszen, hogy panasza lehetne valakinek, 
nálunk; lia szegény jön kéregetni, vagy szolgálatba akar 
állani, nem szokták azt kérdezni, hogy milyen vallású? A 
nt. ur a ,Heligiol,-t ugy tünteti fel, mint a felekezeti béke 
háboritóját és mégis, kisértse meg akármily szegény pro-
testáns ember, jöjjön alamizsnát kérni e sorok írójához, 
biztosítjuk, hogy nem fog üres kézzel távozni és pedig 
azon szeretetnél fogva, melyet a katholikus vallás min-
denki iránt teljesiteni kötelez. Hanem a dolog, ez már más. 
A kath. egyház a kath. vallást tartván egyedül igaz vallás-
nak, nem működhetik csakúgy közre, hogy az ő pénzéből 
akár pogány, akár zsidó, akár protestáns templomok, iskolák 
stb. emeltessenek, mint ahol a hitbeli tévely hirdettetik, 
terjesztetik. Hivei tehát hasonlóképen nem adakozhatnak a 
mondott czélokra. De evvel oly kevéssé tanusit szeretetlen-
séget a kath. egyház és hivei, hogy inkább szeretetből nem 
ád semmit sem, nem akarván, hogy embertársai a tévelyben 
oktattassanak. A protestánsok, kik minden vallást egyenlő-
nek tartanak, kiknél mindegy hiszi-e valaki a Szenthárom-
ságot vagy sem, hiszi-e Jézus istenségét vagy sem, hiszi-e 
Jézus feltámadását vagy sem, hiszi-e a Jézus által müveit 
csudákat vagy sem, mint ez mind igen érdekesen és körmön-
fontan különféle variatiókban meg van irva a ,P. E. s I. L. ' 
hasábjain, igenis a protestánsok, kik az indifferentismust a 
véghatárig vitték, csak önmagukkal jönnének ellentétbe, ha 
katholikus templom és iskolára nem adakoznának, ámbár, 
hogy ez valami gyakran történnék, épen nem mondhatjuk. 
Jegyezze meg a nt. vádló ur, hogy az a vallás, mely minden 
vallást egyenlően jónak tart, önmaga felett kimondta az Ítéle-

tet. Nem, mi katholikusok ezt soha sem tehetjük, ha még 
annyiszor vádolnak is bennünket, mi sz. Ágostonnal t a r tva : 
Diligite homines, interficite errores, prot. templom és isko-
lára lelkismereti nyugalommal nem adakozhatunk, mert 
sem arról nem mondhatunk le, hogy vallásunkat egyedül 
igaznak tartsuk, sem a vallási indifferentismust elő nem 
mozdíthatjuk, akár tetszik ez, akár nem. ^ 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Ennyi 
fáradság s küzdelem után végre is erős gyökeret vert a ke-
reszténység Ujkaledoniában is, mi pedig elbeszélésünk vé-
gére érve, ugorjunk át egy tizévi időközt, melyet az atyák 
folytonos munka közben arra forditák, hogy a kezdetben 
gyenge csemetét erős, egészséges fává növeszszék, s lássuk, 
hogy állott a missio a folyó évtized kezdetén. Egy apostoli 
visitatori jelentésből meritjük az adatokat, melyek egytől 
egyig a legkedvezőbb haladásról tanúskodnak. 

Ha a bulari öbölben a missio kis hajójára, ,Arei Foe-
deris1- re szállunk, — igy szól a jelentés ; s délkelet felé vi-
torlázunk, először is Ujkaledonia déli végén Uen szigetére 
találunk, melyen Chappuy atya, évekig tartó, fáradságtel-
jes működés által végre is virágzó keresztény községet ala-
pított. A hasonlólag TJen nevü falunak lakossága a 40-es 
évek kezdetén 300 lelket tett, mint Rougeyron atya egyik 
leveléből kitűnik, 1868-ban pedig 160-ra apadt, minek okát 
a járványokon kívül a folytonos háborúk is képezik, me-
lyeket a benszülött törzsek megtérésük előtt egymás ellen 
viseltek. A nevezett év óta a nép száma lassan bár, de kö-
vetkezetesen emelkedik ismét. Mindnyájan igen buzgó ke-
resztények, kik hitküldéreiket őszintén szeretik. 

Népesebb a Groro nevü falu, melynek lakói szintén ka-
tholikusok. Midőn a missionaivusok 1846-ban e szigeten ki-
kötöttek, a benszülöttek meg akarták ölni őket s csak gyors 
futás által menthették meg életöket. Az akkori ragadozó O O 
farkasok ma szelid bárányok. Hol akkor sűrű erdő terült el, 
ott áll ma a katholikus templom s a missióház, s a hol ez-
előtt vizhiány miatt lakatlan pusztaság volt, oda Chappuy 
atya, egy kútnak ásása által termékeny s gyönyörűen mű-
velt kis paradicsomot varázsolt. 

Ujkaledonia délkeleti végét megkerülve s a keleti par-
ton tovább hajózva végre a JVafceù'-fokhoz érünk. I t t el-
hagyva a tengeri hajót, kisebb csónakokra szállunk át, s 
szép, tisztavizü, széles s sokszorosan kanyaruló folyó men-
tében behatolunk a sziget belsejébe, mígnem kétórai járás 
után egy másik, a naketii missióház előtt állunk, mely a 
buzgó Ameline atyának székhelye, ki ott évek óta nagy s 
szép eredménynyel működik. Temploma ugyan igen szegé-
nyes, agyagból épült, szalmával födve ; de van 200 híve. kik 
abban ajtatósan imádják a kenyér szine alatt rejlő istenem-
bert, anélkül, hogy a közelfekvő Kana falunak lakóitól 
irigyelnék ama szép kőből emelt templomot, melyet a fran-
czia katonák építettek ottan, oly időben, midőn a kor-
mányzó kedvezett a n.issiónak, mi nem mindig történni szo-
kott, mint alább még látandjuk. 

A szomszéd Tio-törzs egyike a legvallásosabbaknak 
Ujkaledoniában, mely félig meddig missionariusok nélkül, 
úgyszólván magától lett kereszténynyé, s pedig a következő 
módon. Midőn értésökre esett, hogy a szomszédban egy fe-
hér ember (Chappuy atya) uj vallást hirdet, követséget me-
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nesztettek oda, Uenbe, hogy tudják meg: miféle uj vallás 
legyen ez. A követség, amennyit megtudhatott, annyit el-
mondott küldőinek, s ezek legott elhatározák, hogy erköl-
cseiket a hallottak nyomán megváltoztatandják. A missiona-
riusok minderről nem is tudtak semmit, s nem lévén ele-
gendő számmal, különben sem volt volna lehetséges a Tio-
törzshez is küldeni egy pátert. Ki irja tehát le Thomassin 
atya kedves meglepetesét, midőn a Tio-törzsnek vidékén 
keresztül utazva, melyet vadnak s pogánynak tartott, egy-
szerre csak egy erdőben számos sírhalmot lát maga előtt, 
melyeknek mindegyike a kereszt jelvényével volt diszitve. 
Hogy mindjárt a legközelebbi falu felé indult, azon szán-
dékkal, hogy a kereszténység e kedves nyomait tovább für-
készsze, az természetes. A faluban pedig rögtön, ruházata 
után, felismerték benne a papot s a legnagyobb örömmel 
fogadták, mert végre valahára hozzájok is érkezett „atya", 
ki őket is tanitandja. Hogy ily csudaszerü körülmények közt 
e derék népnek reményét s kívánságát teljesíteni kellett, az 
természetes; csakhamar alakult keresztény község, mely ma 
is szépen virágzik s Monis atya vezetése alatt áll. (Folyt, k) 

IRODALOM. 
-f- Oltványi Pál a szegedi ker. adó-felszólamlási bi-

zottsági ülnök által „ Tájékozó útmutatás a különféle egyenes 
adók bevallása, tárgyalása és fellebbezése iránt," czim alatt 
a mult évben megjelent, s lapunk 1876. jun. 3, jul. 15. meg-
jelent számában is dicsérve emiitett adókönyvének II. bőví-
tett kiadásából a magyar példányok már rég elfogyván, mint 
értesültünk — a szerző a még mindig jelentkező aláírók 
óhajának megfelelni akarván, eme hasznos művét átdolgozta 
és újra sajtó alá bocsátja. 

A kik tehát ezen november vége felé megjelenő mű-
vét birni akarják, Szegedre (belváros 394.) küldendő levele-
zési lapon tudassák szerzővel jó eleve szándékukat, mert 
felesleg számú példányokat most sem akar nyomatni. Ara 
1 frt. 50 kr. leend, mely csak az átvétel után fizetendő. 

Német példányok szerzőnél 1 frt. 50 krért kaphatók 
most is. A gyűjtők a tizedik példányt, könyvárusok 15°/0 ju-
talékot kapnak. 

Tudomásunk van róla, miszerint több egyházi s ala-
pítványi pénztár igazgatója, ugy számos lelkész is e becses 
könyvnek már igen jó hasznát vették, amennyiben annak 
nyomán a rájok törvénytelenül kivetett adó ellen felszólal-
ván, ennek letörlését, illetőleg lejebbszállitását kieszközöl-
ték. E könyvecske ott is foglalhatna helyt egyegy plébániai 
könyvtárban, hol jelenleg nincs baj ; mert ha ma nincs, le-
het holnap ; sőt lesz is. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére Szeifri.cz István pécsi székesegyházi kanonok, pap-
növeldéi igazgató és egyházmegyei tanfelügyelőnek az 
oronti czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évi április hó Vl-én. 
FEBENCZ .TÓZSEF, s k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A vallás- és közoktatátügyi m. kir. miniszter ftdő 

Császka György, szepesi püspök ur ő mlgát a műemlékek 
bizottságának kültagjává nevezte ki. 

-}- Köszönettel vettük a mlgos rozsnyói püspök s a 
pannonhalmi főapát urnák, ő szentségének püspöki jubileu 
mára vonatkozó körleveleit, melyeket a többiek mellett 
örömmel közölni fogunk. 

— A Rómában lakó németek olvasóegylete kitűnő 
módon gondoskodik a szentvárosba zarándokló honfitársai-

ról, lakást, megbízható vezetőket sat. szerez nekik. Egy 
legújabban a német katholikus lapokban megjelent utazási 
utasításból, melyet szintén ezen egylet adott ki, mint köz-
érdeküeket. a következő pontokat igtatjuk ide : 

1) Május 1-étől kezdve Olaszországban csak a ,Bigli-
etto consorziale' nevü papírpénz érvényes. Óvakodjanak az 
utazók, holmi városi banjegyeket (banca di Milano sat.) el-
fogadni. A legkisebb államérvényes bankjegy féllirányi 
= 1 0 soldi = 5 0 centesimi 

2) A vasúti körjegyeket az alai, veronai, illetőleg bo-
lognai s firenczei állomásokon bélyegeztetni kell. (Ezen 
utasítás Németországból jövőknek szól ; meglehet, hogy a 
Magyarország felől érkezőknek Mestre-ben vagy Udinében 
kell a jegyeket lebélyegeztetni; — azért jó lesz, ideje ko-
rán tudakozódni.) 

3) Olaszországban a kisebb vasúti állomásokon nem 
igen lehet, még drága pénzen sem, nem olasz gyomorhoz 
való „erősítőket" kapni; a ki tehát, érett megfontolás után 
s ismerve önmagát, azt hiszi, hogy ilyenre útközben szük-
sége lesz, jól teszi, ha esetleg egy kis bort sat. magával visz. 

4) A pályaudvarról kocsin menve a vendéglőbe, vagy 
egyébként szerzett lakására, az utazó málháját amennyire 
lehet, magánál tartsa a kocsiban ; mert ha a kocsisnak át-
adja, ezért külön kell fizetni. Az árszabály szerint egylovas 
kocsinak 2 személy után 80 cent. — 1 líra jár, minden to-
vábbi személy után 20 cent.-vel több jár . 

5) Jól teszi, a ki, főleg az esténkint hűvösebb légmér-
seklet miatt parnut-szövetü alsóruhát hoz. Papok reveren-
dát hozzanak magukkal, különben sem misézésre, sem ki-
hallgatásokra nem bocsáttatnak. Világiak, ünnepélyes alkal-
makkor csak fekete franczia, (illetőleg nemzeti) díszruhában 
jelenhetnek meg ; nők fekete ruhában, fátyollal. 

— Az olasz hadügyminister, Mezzacapo, körrendeletet 
intézett az egyes hadtestek parancsnokságaihoz, melyben 
azokat utasítja, miszerint az oly katonákat, kiknek házas-
sága „csak" pap által van megáldva, anélkül, hogy a pol-
gári törvény követelményeinek eleget tettek volna, akadá-
lyozzák ilyetén „concubinatus" (!) folytatásában; „mert ez 
a katonai becsülettel meg nem fér" Megjegyzendő, hogy 
maga a király, „a legfőbb hadúr" is „csak" pap által van 
Mirafiore grófnéval összeadva, anélkül, hogy „a polgári 
törvény követelményeinek eleget tett volna." — Mancini 
tvjavaslatát a „papi visszaélésekéről az olasz felsőház 
ellenzi. Az illető bizottság 3 szavazattal 2 ellen elhatározta, 
hogy a javaslat az alsóháznak visszaküldendő, mi annyit 
tesz, hogy azt a felsőház elveti. A bizottság előadójá ugyan 
azzal okadatolja e határozatot, hogy a tvjavaslat Cavour-
nak „szabad egyház szabad államban"-féle elvével áll ellen-
tétben, az igazi ok pedig azon számos tiltakozásokban ke-
resendő, melyekkel Olaszország s a külföld katholikusai e 
legujabb merénylet ellen síkra szálltak. 

— Berlinben egy nyomatott felhívás kering, ötven 
előkelő protestáns úrhölgy, élőkön Bismarck neje által is 
aláírva, mely a közönséget adakozásra szólítja fel egy Pots-
damban állapítandó u. n. ,Oberlin'-házra. Az,Oberlin-egylet' 
t. i. afféle „szeretet"-házak alapításával foglalkozik, melyek-
ben a gyermekek szabadkőműves befolyás alatt protestáns 
fanatismusban neveltetnek. Berlini katkolikus lapok nem ok 
nélkül figyelmeztetik olvasóikat azon különös jelenségre, 
hogy a protestáns diakonissák mellett buzgólkodó ezen fel-
hívás épen azon napról van keltezve, melyen a katholikus 
Orsolyaapáczák Berlinből kiűzettek. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, fX. Pius 

pápa számára. 
A bpesti k. m. tudomány-egyetem h i t t u d o m á n y i 

karának tanári testülete kétszáz frankot aranyban. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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szerdán és szombaton. 
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Szerkesztői Zafccís.Budán 
viziváros.főutca22l.hova 
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tézendők. 
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R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, május 5. 36. I. Félév, 1877. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Mig ekként azok, kik Európában ma ínég ural-
kodni látszanak, mert részint trónokon ülnek, ré-
szint mint ministerek „felelősek" arról, ami törté-
nik, ámbár igen ritka esetben tehetnek róla, — m i g 
ezek kevés k ivéte l le l hazug jelszók alatt haszonta-
lan pol i t ikát iiznek, s itt saját kathol ikus alattva-
lóinak l egkegyet l enebb zsarnoka s üldözője, biro-
dalma határain k ivül a keresztényeknek v é d n ö k é t 
s fe lszabaditóját játszsza, s ebben o ly „hü barát" 
által tá inogattat ik , ki a l ig cseké lyebb dnrvaságga l 
ot thon ugyanezt tesz i ; ott mások a forradalommal 
va ló százados kaczérkodás, sőt egyenes szövetkezés 
által o ly helyzetbe jutot tak, h o g y a j o g o t s igazsá-
got, m é g ha hajlandók lennének is rá, nem képesek 
t ö b b é véde lmezni ; mert e l l enkező leg: saját fenál-
Jásukat is gyakran csak a j o g s becsület elveinek 
égymásután i feladása, ha nem elárulása, által ké-
pesek napról napra tovább tengetni , anélkül , h o g y 
ez uton a végkatas trophát kikerülni remélhetnék ; 
— addig mindennek azon, napról napra erősbödő 
e l l enség veszi hasznát, kit mindnyájan ismernek, 
ámbár mindenik u g y tesz, mintha csak a m ú g y mesz-
sziről hal lott vo lna róla ; kitől mindnyájan remeg-
nek, ámbár mindenik u g y tesz, mintha megve tné ; 
ki el len biztosítani szeretnék magokat , ámbár évt i -
zedek óta űzött je l lemtelen, mert keresztényte len 
pol i t ikájok ez e l lenséget , amint nagyrész t m a g a 
teremté, u g y manap m é g fo lyvás t ápolgatja s erő-
södésé t e lőmozdí t ja ; — szóval , mig a mai társada-
lom eszeveszett harczot fo ly tat a vallás és az egyház 
ellen, addig a socialismus óriási arányokban s bor-
zasztó g y o r s a s á g g a l terjed s g ú n y o s a n neveti azon 
képzel t hatalmasokat , kik mintha nem is sejtenék, 

hogy i smét egyszer , tűzhányón tánczolnak' kics i -
nyes ravaszkodásban versenyeznek egymássa l , v a g y 
oly darab fö ldekért vise lnek haszontalan háború-
kat, melyeket talán rövid idő múlva egy ikök sem 
birand többé. 

Poroszországban a soc ia l i smus az 1871- i vá-
lasztások óta o ly haladást tet t ,hogy,ha ezt ugyanazon 
arányokban folytatja , az 1880-i vá lasztásoknál több-
sége lesz a birodalmi tanácsban, ha akkor m é g 
fenál l ezen b irodalom és létezik annak ,tanácsa'. A 
hatalmas kanczel lár u g y a n ta lán azt képzeli , h o g y 
m é g rá érend annak megsemmis i tésére , csak e lőbb 
hadd s ikerüljön hamarjában a kathol ic i smust ,meg-
semmis í tenie ' ; — de a munka mindinkább felette 
nehéznek, hoszadalmasnak, k iv ihet lennek bizonyul , 
s m í g ekként á ldásta lan s eredményte len törekvé-
sekben idejét s erejét a képzel t e l l enségge l szem-
ben fecsérli , add ig a másik, a valódi e l l enség erősö-
dik s szervezkedik, s e l é g g é okos, h o g y örüljön azon 
lázas s ietségnek, m e l y l y e l a nemsokára megtáma-
dandó, várának legerősebb bástyá i t önmaga lerontja. 

De ez m é g csak semmi ahhoz képest , mi a vad 
Oroszországban történik, hol a soc ia l i smus már 
meghaladot t á l láspont , s a sűrűen i smét lődő lázon-
gási perekben hal lható va l lomások s e g y é b k é p tett 
tapasztalatok ké t ségen k ívü l ivé teszik, h o g y ott a 
legszé lesebb rétegekben a l e g v é g s ő társadalmi ni-
hilismus uralkodik. Ped ig az orosz sajtó o ly fegye-
lem alatt áll, h o g y a részleteknek csak l egk i sebb 
része ju t a kül fö ld tudomására, s Oroszországban 
tudnak módot arról gondoskodni , h o g y a j u r y n e k 
ismeretes g y e n g é d s é g e b izonyos vádlot tak iránt 
,demoralizálólag' ne hasson ; mert csak legújab-
ban olvastuk, h o g y nyolez, kissé e lnéző leg ,el itélt ' 
közül a börtönben heten egyszerre meghaltak, a 
nyolezadik pedig megörült . De az a kevés is, amit 
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megtudunk, arról tanúskodik, hogy az orosz socia-
listák jelenleg a vörös hadnak legszélső balszár-
nyát képezik, s hogy ott a forradalmi láz nem csak 
az alsóbb, birtoktalan, hanem — mi talán feltűnő 
lehetne, ha nem tudnók, minő a czároknak atyai 
kormánya — m é g a felsőbb, birtokos osztályokban 
is terjed s szélesmérvü hóditásokat tesz, olyany-
nyira. hogy azt mondhatni, miszerint ott a birtok-
talan osztály a birtokos által tanittatik a socialis-
musra, vi lágos je léül annak, hogy merő forradalmi 
s felforgatási viszketeg, mi e főrangú sansculotte-
okat bántja, kik, ha már valaki, talán leginkább ér-
demelnék meg, hogy az orosz disciplinának ismere-
tes je lvényéve l egy kis összeköttetésre lépjenek. 
Mert ha a gazdag, leereszkedve szegény felebarát-
jához, ezzel szel lemileg s anyagi lag jót tesz, ha akár 
összes vagyonát is jótékonysági cselekedetekre for-
dítja, ezt értjük, s előforduló esetben helyeseinők, 
dicsérnök, magasztalnók ; — s hogy a szegény, az 
éhező, kire egy hoszu, kin-, munka-, fáradság- s 
nélkülözésteljes életben talán egyet lenegy boldog 
nap sem viradott soha, irigy szemmel néz azokra, 
kiket a szerencse mindennel halmozott el, mit az 
anyagi ember e földön kivánni szokott, s annál in-
kább zúgolódik a dolgok rendje ellen, ha látja, hogy 
a kik anyagi lag felette állanak, ész vagy je l lem te-
kintetében épen nem példaszerüek ; hogy ez a sze-
gény aztán biinös kivánatokra, majd vétkes törek-
vésekre vetemedik, azt lélektanilag értenők, bár val-
lási szempontból sajnálnók; — de hogy a gazdag 
és müveit , kinek annyi becsületes módja van a 
nyomoron segíteni, ezeknek egyikét se használja 
fel, hanem mind ezen, helyzete nyújtotta előnyök-
kel oly módon éljen vissza, hogy a tömeg m é g in-
kábbi elkeseritésére, elvaditására ő is működjék 
közre, ez oly visszataszító jele a buta elvetemült-
ség ig fokozódott forradalmi dühnek, melynek lát-
tára szinte jó l esik tudnunk, hogy i ly dolgok — 
Oroszországban történnek. 

Pedig igy tesznek ezek a herczegek és her-
czegnök, kik a legujabbi socialista perekben szere-
peltek. Nem oly tönkrement úrfiak és úrhölgyek 
azok, kik másutt is a ,democratát' játszszák, hanem 
gazdagok, kik legújabb, legpiquansabb ,passió'gya-
nánt a forradalmat űzik. Lemondanak társadalmi 
állásukról, hogy az alsóbb néprétegek közé vegyül-
hessenek, melyeknek szokásait s é letmódját utánoz-
zák. De nem azért teszik azt, hogy talán önfeláldo-
zólag lemondva a vi lágról s annak örömeiről gya-
korlati lag működjenek mint a keresztény felebaráti 

szeretet apostolai, oktatva a tudatlanokat, vigasz-
talva a szerencsétleneket, — mert akkor fényes di-
cséretre méltókká tennék magokat! — koránt sem, 
hisz' ez keresztényszellemii cselekedet lenne! — 
hanem azért járnak rongyokban, végeznek fárasztó, 
tisztátalan munkát, kötnek, ha nők, ál l í tólagos há-
zasságokat, alsóbbrendű férfiakkal, hogy örökségö-
ket fe lvéve eloszthassák azt, — csak azért törté-
nik mindez, hogy forradalmi iratokat s a socialista 
eszméket terjeszthessék a nép közt, melyekkel tár-
sadalmi ál lásuknál fogva könnyebben s alaposab-
ban ismerkedhettek meg, mint ama szegény „misera 
plebs", melyet a kétségbeesés forradalmától eddig, 
m é g végképen ki nem halt keresztény érzületén 
kivül talán csak azon körülmény tartott vissza, 
hogy a felforgatás e lméletét nem birta m é g oly tel-
jesen s alaposan elsajátítatni, mint ezt most a Ti-
zianoff herczegnök s egyéb főrangú személyek köz-
lik vele, kiket végre, csupa hálából, épen i ly bol-
dogitandók — adtak fel a rendőrségnek. 

o O 
I ly óriási eszmezavar, midőn épen azok, kik 

minden tekintetben legtöbbet vesztenének általa, 
iparkodnak a socialista forradalmat előidézni, csak 
onnan magyarázható; hogy a mai korszellem a tár-
sadalmi kérdések körül folyó megoldási kísérletei-
ben a keresztény eszméktől nem csak egyszerűen 
eltekint ; hanem készakarva egyenes ellentétbe helyzi 
magát azokkal. Készebb a legégetőbb kérdések 
függőben, a legsúlyosabb bajokat orvoslás nélkül 
hagyni, mintsem oly megoldáshoz folyamodni, mely 
keresztény gondolatot involvál ; s mert társadalmi 
bajaink egyébként meg nem oldhatók, ha csak a 
kereszténység alapján nem, innen e lázas hányko-
lódás, e folytonos kapkodás, ez örökké czélttévesztö 
oktalan experimentatio, melynek vége mégis csak 
a katastrópha lesz vagy a megtérés Krisztushoz ; 
— legvalószínűbb, amint a dolgok ma állanak, elő-
ször a katastrópha s aztán majd talán a ,megtérés - . 

Mert ha századunk nagy, égő kérdései csak 
egyes személyeken fordulnának meg, akkor azt re-
mélhetnök, hogy ha majd ezek lejárták magokat, 
állapotainkon is változás álland be. De ez igy volt 
régebben ; ma másként állanak a dolgok. Az álta-
lános műveltségi tényezőknek terjedésével, terjedt 
a jó és rosz eszméknek, — leginkább, fájdalom, az 
utóbbiaknak hatása a nagy tömegekre is. Ezért ma-
nap igen ritkán van alkalmunk egyes személyes 
velleitásokkal számolni, hanem rendesen egész áram-
lattal állunk szemben, mely ugyan többnyire tisz-
tátalan eredetű s ezért káros s irány vesztett ; de 



tettleg létezik, s ,haladási' pályájá t azon beláthatlan károk-
kal jelzi, melyeket lépten nyomon okoz. Ezért korunk ki-
válóbb embereinek jelentősége rendesen nem annyira sze-
mélyes kezdeményezésük fényes, nagyszerű vagy legalább 
erélyes voltában, mint inkább azon ügyességben áll. mely-
lyel ez áramlatot saját czéljaikra felhasználják, vagy azon, 
— rendesen igenis önzőleg számitó odaadásban, melylyel 
magukat ez áramlat szolgálatára adták. Ezért , ha például 
époly igaz s őszinte volt volna Bismarcknak, a mult hó elején 
annyi port felvert lemondási szándéka, amily kornédiaszerü 
volt annak rögtöni felmerülése s isméti eltűnése; ezért a né-
met ,culturharcz' még korántsem leendett bevégezve. Mert 
a voltaképeni harczos nem Bismarck, hanem a mai hitetlen, 
nihilisticus, anyagelvi protestantismus szelleme, mely az alap-
rendszerében amugyis benne rejlő államomnipotentia esz-
méjét azért hangoztatja oly visszataszító fanatismussal, s 
azért akarja oly durva intolerantiával a társadalomra ráerő-
szakolni, mert Isten omnipotentiájában nem hisz többé; 
Bismarck pedig azért alacsonyította le magát ezen áramlat 
szolgájává, hogy vakon maga után induló pártot szerezzen 
magának ; más szóval, a tömeg oktalan szenvedélyeire fek-
tette számadását, melyeknek segitségévél egyéb politikai 
czéljait keresztül vihetni remélte. Hogy ebben is mennyire 
csalatkozott ; mert a katholikusoknak hithűsége erősebbnek 
bizonyult a liberalismusnak türelmetlenségénél, ezt mérle-
gelni nem tartozik mai czikkünk keretébe ; s azért csak a 
már fentebb megpendített gondolatot ismételjük, hogy Bis-
marck tényleges lemondása talán némi fordulatot jelentett 
volna az Európát feldúló s minden egyes államában többé 
kevésbbé érezhető katholicismus-ellenes áramlatban ; de 
végleges befejezését nem, mely egyhamar talán nem is 
remélhető. Az Európában jelenleg uralma fénypontjára ju -
tot t római jognak doctrinái az egyén- s államról, szövet-
kezve a protestantismusnak társadalmi nézeteivel, melyek az 
államfő ,summepiscopa(usa' révén különös rokonságot mu-
tatnak a schismának byzantinismusával, ezek oly irtó hábo-
rút inditottak s folytatnak még folyvást, az egyénnek szel-
lemi függetlensége ellen, mely az e téren is az igazi szabad-
elvüség s az igazi szabadság, mert a hatalmak kűlönválasz-

o e> — ' 
tása s békességes, barátságos egymás mellett léteért küzdő 
katholicismus ellentállási képességét még jó soká kemény 
próbára teendi. Mellettök van az anyagi erő, a különféle nép-
ámitók által felizgatott s tudatlanságában félrevezetett tö-
megnek vis inertiae-je, a vérszemre kapott rögeszmének is-
meretes fanatismusa s ama bizonyos, nem irigylendő előny, 
mely abban áll, hogy „körülményei megengedik neki", esz-
közei megválogatásában a becsület s tisztesség követelmé-
nyein túltennie magát ; — mellettünk van a meggyőződés 
tisztasága s azon erős, biztos, megingathatlan öntudat, hogy 
az emberiség legnemesb, legszentebb érdekeiért küzdünk, s 
hogy küzdve kötelességet teljesitünk, melyet teljesítve Isten 
törvényét akarjuk ismét érvényre hozni ; mert ő az, kitől 
származik minden hatalom, ki tehát nem akarhatja, hogy 
egyik a másik elnyomására, vesztére törjön. 

Ha a katholicismus ezt nem tenné, ha nem küzdene a 
szellem szabadságáért azok ellen, kik a divatos rögeszmék 
személyesitői, ha jogosulatlan s indokolatlan parancsok, kí-
vánalmak és szeszélyek előtt meghajolva, ma ezt, holnap 

amazt a dogmát feladná, feladhatná, azon furcsa könnyü-
dedséggel, melylyel például egyegy protestáns prédikátor 
az ,Unió'-nak védszárnyai alatt ma lutheranice, holnap cal-
vinistice, végre pedig a ,szabad vizsgálódás' jelszava mel-
lett holnapután épenséggel Krisztus-tagadólag prédikál-
hat, — szóval, ha nem lenne, mit higyjen, mit védelmez-
zen, miért lelkesüljön és küzdjön, akkor, elhiszszük, nem 
lenne ,culturharcz ' ; de akkor az egyház sem lenne az, me-
lyet Krisztus alapított, az Isten Fia ; — s ha viszont elle-
neink hinnék, hogy Krisztus, kinek törvényeit őrzi a katho-
likus egyház, csakugyan Isten Fia, a Megváltó, akkor ta-
lán szintén nem lenne ,culturharcz' 

Ezek igy lévén, talán nem tévedünk, midőn azt mond-
juk, hogy a mai ,culturharcz', mely utóvégre semmi egyéb, 
mint a hit s hitetlenség, Mihály s a sátán közti harcznak 
legujabbi phásisa, még jó soká tarthat, mert voltaképen 
nem szünetel soha; de époly igaz, mit egyik tisztelt collega, 
egy általunk egész terjedelmében hozott czikkben nem ré-
gen a magyarhoni katholikus egyházra vonatkozólag mon-
dott ugyan, de mit ép' azért, mivel igaz, bátran általánosít-
hatunk is: „Az egyház culturája nem idéz fel harczot, ha 
erre ok nincs! de kell felidéznie, ha az állam erre okot 
s zo lgá l t a t " . . . . 

Ha pedig szolgáltat az állam, ha ráerőszakolja a har-
czot az egyházra, akkor az ama jelszóban bízva kiizdendi 
végig annak csatáit, melyeket szent, védnöke pajzsán olvas: 
„Si Dens pro nobis, quis contra nos? /" 

A vallástalanság' és a protestantismus befolyása 
a korunkban folyton terjedő öngyilkosságra.1) 

(Vége.) 
Egy nagy férfiú mondta, hogy a protestantismus akkor 

ásta alá saját létének alapjait, midőn a gyónást eltörölte. 
Mi ezt nem akarjuk tüzetesebben fejtegetni, azonban Arnold-
Hal szemben hangsúlyozzuk, hogy a protestantismus azért 
is gyakorol kedvezőbb befolyást az öngyilkosságokra, mert 
hiveit a gyónás áldásaiban nem részesiti. Nem mintha a ka-
tholikusoknál a bűnöktől csak oly könnyen lehetne szaba-
dulni, mint bármi egyéb közönyös dolgoktól, hanem mert 
azokat a gyónás Istenükkel kiengeszteli, a lelki megnyug-
vást eredményező töredelemre tanitja, mely ép ugy megóvja 
vakmerő elbizakodás, mint a végső kétségbeesés veszélyei 
ellen. A protestáns Oslander is bevallja, hogy a fentebb jel-
zett különbség oka abban keresendő, mert a katholikusok a 
gyónást, az utolsó kenetet szentségeknek tekintik, melyek a 
jövő boldogság reményét élesztik. A hivő katholikusnak 
ennélfogva legfőbb vágya e szentségekkel ellátva bucsut 
venni a világtól. Minthogy pedig az öngyilkos a sirontuli 
boldogság e feltételét nélkülözni kénytelen, csak a hitetlen 
vagy esztelen katholikus foszthatja meg magát azoktól. A 
hitetlen katholikus, a hivő lutheránus vagy református 
ellenben máskép vélekedik és cselekszik. A protestáns a ke-
reszten függő lator hitével összhangzóan, hogy a végtele-
nül irgalmas Isten Krisztus érdemei folytán a gyónás, Ur -

') Mutatvány Sédu Ernőnek ..Az öngyilkosság fejtegetve vallási, 
bölcsészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi s társadalmi szempontból" 
czirail s a m. kir. tucl. egyetem hittani kara által a Iiorváth-ftíe dijjal 
jutalmazott pályaművéből. A néhány nap múlva megjelenő munka meg-
rendelhető szerzőnél (Esztergom-viziváros), ára 2 forint, bolti ára 2 forint 
50 kr. leend. 
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vacsora, s az utolsó kenet mellőzésével is megbocsátja bű-
neit és az Üdvözítő Ígérete szerint még ma a paradicsomba 
jöhet, gyakran könnyezve s imát rebegve vágja el élete fo-
nalát ; mert bizton reméli, hogy ezen végső bűnét is meg 
fogja bocsátani.') így szól egy protestáns tudós, ki kétel-
kedhetnék szavainak igazságában ? A gyóntatószék kimond-
hatatlan hatalommal rendelkezik az ember felett. A tilos 
terveket forraló féltékenyen titkolódzik a világ előtt, mert 
a törvény szigora, az emberek előitéletei elnézést nem is-
mernek, kegyelmet nem osztanak. A gyóutatószékben ki-
tár ja szive legmélyebb titkait, mert tudja, hogy ezek titkok 
maradnak még ezentúl is. Ot t bevallja iszonyú kisérteteit és 
megszerzi lelkének ama benső megnyugvását és vigaszát, 
melyet a látható világ határai között, a könyörtelen embe-
rek körében fel nem találhatott. Az undok bűnökbe merült 
a kegyelem titkos hatalma által vezéreltetve szakit néhány 
perezre kétségbeejtő sötét gondolataival és oda lép a gyón-
tatószékhez. Neki gyakran nincs is meg ama komoly szán-
déka, melyet az egyház követel, mégis lelki ösztönét követi. 
De alig térdelt le s alig kezdi a szokásos imát, enged egy 
titkon támadó érzelemnek, mely őszinteséget csepegtet szi-
vébe, ajkaira csalja bűneit, melyek lelki nyugalmát feldúl-
ták, és a töredelem azon állapotában távozik el, melyben az 
ember, kibékülve Istenével, ki nem fejezhető önmegnyugvás 
és lelki önbizalom birtokába jutot t . Ki nem ismerné a bű-
nös állapotát, kinek keble hasonló a pusztasághoz, melyen 
állandó v i h a r — a zaklatott lelkiismeret vonul végig ? Oh 
vannak bűnösök, kik nem találják nyugtokat a föld sarkai 
között, kik mint a pályájából kihullott csillag czéltalanul 
bolyongnak a rettenetes kísértések tömkelegében ; kiknek 
nincs nappaluk, mert ez a bűnök sötétségétől elhomályosul 
és nincs éjjelük, mert ezen a háborgó lelkiismeret boszuló 
tüze czikáz át. Hányan lettek ily kétségbeejtő helyzetben 
öngyilkosokká ! De a hivő, ki mindentől elhagyatva a szen-
vedések nyomasztó terhe alatt a gyóntatószék áldásaihoz 
folyamodik, nem fog csalódni, megtalálja azt, mit örökre 
elveszettnek hitt , — lelki nyugalmát. A protestáns hivő 
meg van fosztva e jótéteménytől, melynek hiánya az öngyil-
kosságnak hasonlóan jelentékeny oka. Csak Isten tudja, 
hány öngyilkosságot akadályozott meg a gyóntatószék ! A 
gyónás áldásos hatása épen abban észlelhető, hogy a szen-
vedő lelket a leghatalmasabb gyógyszer felkarolására in-
d í t j a : a töredelemre. Aki mindentől megvan fosztva, mi él-
vezetet, örömet nyújt , még egyben fogja vigaszát keresni: 
lelki megnyugvásában. A gyónás pedig, mely szenvedélyei-
nek, tilos vágyainak határt szab, mely élesztő tüzével a lel-
kiismeretet felébreszti, hogy a kétségbeesés veszélyei ellen 
megvédjen, a gyónás e benső megnyugvásra tanít. Az em-
ber élete úgyszólván számtalan cselekedet hosszú lánczo-
lata, melyek csak akkor vannak összhangzásban az észszel 
és az erkölcsi törvénynyel, lia a lelkiismeret őrködik, hal-
latja intő szózatát. A gyónás ama gyengéd eszköz, mely 
nem erőszakolva, hanem édesgetve kelti fel a szunyadozó 
lelkiismeretet, vagy ha téves, kibékiti az Isten akaratával, 
mely biztos irányokat jelöl ki az élet kétséges viszonyaiban. 
De mellőzzük e tétel tüzetesebb tárgyalását. A gyónás két-
ségtelenül hatalmas tényező az öngyilkosság bűnének gát-

') 1. h. 282. lap. 

lására, (ezt nem szégyenlé bevallani Wagner i. h. 189. lap. 
sem) és e hatalmas tényezőt száműzte kebeléből a pro-
testantismus. 

A praedestinatio kath.-ellenes tana hasonlóan mozditja 
elő az öngyilkosságra való hajlamot. A gondolat, hogy az 
ember végzete el van döntve, még mielőtt a nap világát meg-
pillantotta volna, nemcsak nem emelő, sőt ellenkezőleg a 
legkárhozatosabb lelki s erkölcsi csüggedésre tanit. A sziv 
sem vonzódik oly esetben az erények után, midőn az ész 
ezeknek szükségét be nem látja. Vagy minek kövessük az 
önmegadás dicső példáit, az erkölcsi rend törvényeit, midőn 
meggyőződésünk, hogy ezeknek czéljuk nincs a —siron tul? 
Midőn hiszszük, hogy a könyörtelen Isten legszentebb tö-
rekvéseinkre, erényes buzgalmunkra csak hidegen tekint, 
mert már elhatározta örök kárhozatunkat? Vagy ellenke-
zőleg, miért tartsuk vissza magunkat a tilos élvezetektől, 
midőn hiszszük, hogy semmivel sem fogjuk megváltoztatni 
Isten határozatát, ki számunkra az örök boldogságot ren-
delte? A Calvinismus praedestinatiójával hiveiben kínos in-
gadozást szül, melyben az egyedek vérmérsékük és egyéb 
tényezők befolyása alatt majd azokhoz számítják magukat, 
kik örökké boldogok, majd azokhoz, kik örökké boldogta-
lanok lesznek. Es ez ingadozás gyakran erkölcsi tétlenség és 
eltörpülésre, önmeghasonlásra, sőt kétségbeesésre inditja 
őket. Goethe hirhedt regényében a praedestinatio eszméjéből 
kiindulva pártolta s indokolta (?) az öngyilkosságot. E re-
génynek hőse igy kiált fel vallási kételyeiben: „nem mondta-e 
Isten fia, hogy azok jöhetnek hozzá, kiket az Atya adott 
neki? De ha engem nem adott neki?- 2) Csodálhatjuk-e, ha 
a történelem számos példával szolgál, hogy a praedestinatio 
tana sokakat öngyilkosságra vezetett? Emlékezzünk vissza 
p. o. hazánk múltjára, midőn a Calvinismus nálunk megho-
nosult. „A Calvin János elvein épült magyar hit, irja Dr . 
Lányi Károly, mindjárt kezdet táján gyakorlati használat-
ban roszul ajánlkozott, Ilosvay Péter debreczetii prédikátor 
fia az elörendeltetés (praedestinatio) okozta aggodalomból 
kétségbeesvén, magát Csáholyon, Ecsed mellett felakasztotta 
1562-ben, mit szörnyű tette előtt kelt irományban tanusita, 
megvallván, miként ő az előrendeltek számába nem tarto-
zik." 3) A szerencsétlen esetről szóló hirt Veranchieh, For-
gách Ferencz váradi püspöknek küldötte e megjegyzéssel : 
„mióta Egerben ülök, ez negyedik példája oly kétségbeesés-
nek e vidéken. Mi anyánk tanitinánya mellett az U r hiv 
szolgái gyanánt maradunk, és az istenieknek mélyebb fesze-
getésétől, mik nem valók a húsnak — óvakodunk." 4) 

Végül még csak egyre utalunk. Érdekes volna tudni, 
vájjon a protestánsok között hány lesz öngyilkossá, kik éle-
tükben a protestantismus elvei szerént becsületesen éltek ? 
Meggyőződésünk, hogy lia erre vonatkozólag statisztikai 
adatokat lehetne gyűjteni, hasonló eredményíe jutnánk. Tény 
az is p. o. hogy Rómában, a keresztény világ fővárosában 
25 évi időtartam alatt (midőn az egyház elvei s tanai na-
gyobb tiszteletben tartat tak) — csak 11 azaz tizenegy ön-
gyilkos volt. 

Az előzményekből már elégge meggyőződhettünk ar-
Leiden des junge a Werthers. 73. lap — 3) A levélben igy szólt 

tanítványaihoz ; Commendo vos gratiae divinae, quae mihi denegata est. 
*) Magyarföld egyháztörténetei. Nagyszombat. 1844. I. h. 317—348. 1. 
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ról, hogy a vallástalanság az öngyilkosságok leghatalmasabb 
emeltyűje. Még a babonának hódoló nép sem hódol annyira 
e bűnös hajlamnak, mint az, hol a vallástalanság nagyon el 
van terjedve. Azért némileg helyesen mondta a „ Traité de 
la Tolerance" irója (eh. 20) „oly nagy az emberi nem gyar-
lósága, hogy reá nézve jobb volna, ha a babonaság minden 
nemében sinlődnék, minthogy minden vallás nélkül éljen. Ha 
nevetségesnek tart juk, hogy egykor a Satyr, és Nayadoknak 
áldozott, mégis be kell vallanunk: sokkal hasznosabb volt 
az, hogy az istenségek e képzeleti képeit imádta, mint hogy 
istentagadó legyen." Tiltakozunk a félreértések ellen ugyan, 
mert e babonaságot is feltétlenül kárhoztatjuk, és az öngyil-
kosság egyik jelentékeny okának jelentjük ki; de mégis némi 
igazság rejlik e szavakban. Legyen a vallás bármennyire el-
torzítva, mégis a felsőbb hatalom sejtelmével biró egyedre s lie-
dig mind gondolkodás-, mint értelem-világ ára legnagyobb be-
folyást gyakorol. Es erre súlyt fektetünk, midőn az öngyil-
kosság kérdését fejtegetjük. Az öngyilkosság lépést tart a 
materialismussal, az istentelenség e legkirívóbb rendszerével. A 
statistika csak azon idő óta jegyzi az öngyilkossági esetek 
megdöbbentő számarányait, mióta a materialismus üli dia-
dalát. Ennélfogva Bertrand a párisi akadémia által koszo-
rúzott pályaművében joggal inondhatá, „hogy a materialis-
mus az öngyilkosság szülőatyja. " Mióta Holbach a materialis-
mus bibliáját megirta, (Syst. de la nature) s az öngyilkosság-
tanát pogány alapra fektetve dicsőitette, azóta e bűn társa-
dalmunkban mintegy jogosultságot nyert, Továbbá vessünk 
munkánk II . részére futó pillantást, és meggyőződünk, hogy 
az öngyilkosság védői és dicsőitői vagy teljesen, vagy lega-
lább részben hitetlenek voltak. A hol a hitetlenség megho-

O O 
nosult, ott csakhamar feltünedeznek az öngyilkosság gyá-
szos esetei, mert e bűn többnyire csak esztelen befejezése az 
élet oly drámájának, melyben a főszerep a hitetlenségnek ju-
tott. A vallásos, erényes ember nem lehet öngyilkossá. A 
bűnök hosszú sora előzi meg e tettet. Minél inkább mélye-
dünk el a bűnök tengerébe, s minél inkább vész a hit csilla-
gának fénye, annál közelebb ju tunk ama határhoz, hol az élet-
untság, az önmeghasonlás veszik kezdetűket. A vallástalan-Ö ' o 
ság eltakarítja az akadályokat utunkból, mely a végromlás-
hoz vezet, hogy annál könnyebben szakithassuk ketté a kö-
telékeket, melyek földi életünkhez csatolnak. A vallástalan-
ságnak és az egyes hitfelekezeteknek az öngyilkosságra való 
befolyását tárgyalván, valóban elmondhatjuk a szentirással : 
y,az ő gyümölcseikről ismeritek meg öket.u 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
l'est, május 4. E g y f e l s z ó l í t á s . Midőn t. olva-

sóinkat egy szívességre akarjuk felkérni, lehetetlen azt csak 
futólagosan egyszerű kérelem alakjában tennünk, hanem 
sokkal inkább ugy látszott nekünk, hogy azt indokolnunk 
is kell, azért is választottuk e helyet, alább közlendő ké-
relmünk előterjesztésére. 

Nem fogja azt tagadni, de nem is tagadhatja senki 
sem, hogy oly időben élünk, midőn a katholicismus elvei 
minden térről leszoríttatnak, és ellenséges iránynyal pótol-
tatnak, hogy pedig ez, minél biztosabban keresztül vitethes-
sék, mellőztetnek és pedig kirivó vakmerőséggel mindazok, 
kik a katholikus egyházhoz hűséggel viseltetnek ; de az is 

bizonyos, hogy daczára e ténynek, ellenkező félről tagadta-
tik, mintha a katholikusok az állam, vagy bár mely más 
testület által mellőztetnének, a tényt, hogy ez igy történik, 
ellenkező részről egyszerű tagadással hiszik elüthetni és 
vannak is elegen, kik a liberális lapok tagadására meg-
esküsznek. 

Mi, mint az önmagától érthető, a felekezetlen állam-
nak és egy szóval az úgynevezett felekezetnélküliségnek 
nem vagyunk, nem lehetünk, nem akarunk barátai lenni. 
Előttünk, katholikusok előtt, kik hiszünk a természetfe-
letti létrendben, kik megvagyunk győződve, hogy Isten 
csak egy igaz vallást alapithatott, még ha nem tudnók is, 
hogy a felekezetnélküliség köpenye alatt tulajdonképen a 
katholicismus iránti gyűlölet lappang, még akkor is eszte-
lenségnek tűnnék fel a felekezetnélküliség pártolása, mert 
végre is inkább vonzódik az ember ahhoz, kiről mecr van o > O 
győződve, hogy vele egyenlően gondolkozik, egyenlően 
érez, mint ahhoz, ki vele homlokegyenest ellenkező elveket 
vall ; de eltekintve ettől, azért sem pártolhat juk a feleke-
zetnélküliséget, inert ez nem inás, mint az Isten által felál-
lított rend iránti közönyösség, mint az Isten által alapított 
vallás iránt tanusitott megvetés. A felekezetnélküliség gon-O o o 
dolata csak olyan ember agyában születhetett, ki magával az 
Istennel sem törődik, csak olyanok által pártoltathatik, kik 
az előbbihez hasonlók. 

A mi álláspontunkból kifolyólag nagyon természetesen 
következik, hogy az úgynevezett felekezetnélküli alapítvá-
nyok, — melyek tételére különösen katholikusok buzdittat-
nak, s ha a buzditásra hallgatnak, magasztaltatnak, ellenben 
bigottoknak neveztetnek, mig a protestáns alapitványok 
kizárólag protestáns felekezeti czélokra tétetnek — s a feleke-
zetnélküli államok, minden egyébbel egyezhetnek, csaknem 
azon fensőbb renddel, melyben az egész emberiségnek egye-
sülni keilend. Mindamellett nem lehet azt tagadni, hogy 
napjainkban az államok legnagyobb része, köztük a mienk 
is, magát felekezetnélkülinek ál l i t ja ; e tényt ignorálnunk 
nem lehet ; ellenkezőleg, minthogy mi is felekezetnélküli 
államban élünk, mindaddig, mig hazánk a felekezetnélküli-
ség álmából fel nem ébred és be nem látja, hogy ez által az 
állam keresztény voltát tagadta meg, azon államtól, mely 
felekezetnélküliségét hirdeti, joggal elvárhatjuk, hogy e 
czim ne a czélból használtassák, hogy annak őrve alatt épen 
a katholikusok zárassanak ki a hivatalokból, ne a czélból 
használtassék, hogy csak más felekezetbeliek előszeretettel 
alkalmaztassanak, hanem nem tekintve akadályul azt, hogy 
valaki katholikus, az egyenjogúság elvénél fogva még akkor 
is alkalmaztassák, ha az illető nem csak névleg, hanem tettel 
is katholikus. 

Ezek előre bocsátása után, minthogy, amint már azt 
emiitettük, a felekezetnélküliség barátai tagadják, mintha 
napjainkban a katholikusok mellőztetnének a hivatalos ki-
nevezéseknél, e tagadás megczáfolhatása érdekében azon 
kérelemmel fordulunk t. olvasóinkhoz, szíveskedjenek vi-
déki, városi, vagy egyleti köreikből, ide beküldendő ada-
taikkal közi-eműködni egy kis statistikai táblázat összeállit-
hatása érdekében. Mégis csak érdekelhet az bennünket ka-
tholikusokat, tudni, hogy ama nagyban magasztalt feleke-
zetnélküliség, mikép gyakoroltatik irántunk, katholikusok 
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iránt. Ami a minisztériumokat illeti, ott meglehetősen tud-
juk, hányadán állunk ? tudjuk, hogy a legbefolyásosabb 
állások protestánsok kezei közt vannak ; de nem kevésbbé 
volna érdekes tudni, ugyanezt a főispánok, tanfelügyelők, 
államügyészek, közjegyzők, birák, egyáltalában mindazok 
felől, kik a kormány által neveztetnek ki hivatalra. Való-
ban, mi sem bizonyíthatná be jobban a katholicismus titkos 
üldözését hazánkban, mintha ezen adatok napvilágra jönné-
nek, és nagyon fájlalnék, ha szavunk a pusztában kiáltó-
nak szavaként hangzanék el. De nein, mi reményijük, hogy 
szives olvasóink kérelmünknek meg fognak felelni, nem mi 
érettünk, hanem a — katholicismus érdekéért. A 

Znyováralja. E g y t e s t v é r i h a n g. I t t van re-
ményteljes hónapunk, május hónapja, azaz Mária hava, a 
mely nem csak anyagi létünknek, de lelkünknek is igen ked-
vező lehet, ha ugy megteszszük mindazt, a mi a lelki kin-
csek gyűjtésére szükséges, valamint a jó gazda megteszi 
mind azt, a miről meg van győződve, hogy az jövendő ara-
tását majd elősegitendi. 

Minden jó gazda hozzáfogott már földjeinek munká-
lásához és pedig a leglelkiismeretesebben, nehogy szánt-
szándékkal okozzon önmagának silány aratást. A tavaszi 
munkák befejeztével pihenje ki magát egy kissé a kifáradt 
test, de csak azért, hogy a lélek annál nagyobb erélylyel 
foghasson hozzá a lelki kincsek gyűjtéséhez. Erre a mun-
kára legalkalmatosabb május hava, mely kiválólag szűz Má-
riának, Magyarország védasszonyának van szentelve ; azon 
szűz Máriának, aki Isten előtt igen nagy tekintélylyel bir. 
Igen is, nagy az ő tekintélye Isten előtt, oly nagy, hogy 
mindent kieszközölhet az Ur Istennél, a miért csak folya-
modik, ugy annyira, hogy még eddig nem lehetett hallani, 
hogy valaki meglett volna csalva reményében, aki hozzá 
folyamodott s nála segitséget keresett. 

Ha ez ugy van, váljon mi, szűz Mária ezen kertjeinek 
virágai, mi édes Magyarítón lakói, szent István királyunk, 
szűz Mária buzgó tisztelőjének — vajha méltó — utódjai, 
váljon mondom, mi legyünk-e azok, a kik e siralmas időkben 
veszni akarnánk lomhaságunk miatt, tudva azt, hogy épen 
mi nekünk, mint szent István, első királyunk által a szűz 
Máriának felajánlott gyermekeknek előjogunk van a Szűz-
nek pártfogására? Hisz ő a mi anyánk, ő a mi asszonyunk! 

Oh nem! Azért keljünk fel a mély álomból, s látva az 
igen nagy veszélyt, a mely körülövez bennünket, annál na-
gyobb buzgósággal folyamodjunk jó anyánkhoz. 

Hogy mily veszélyben forgunk, a mely nein csak, hogy 
fenyeget már, de ostoroz is bennünket ; azt nem kell bizo-
nyítgatnom; mert azt mindenki látja és tapasztalja, aki 
csak reá tekint, akár szentatyánkra I X . Pius pápára, akár 
az összes tanító egyházra, akár végre az összes tanuló 
egyházra. 

Szeretett testvérek ! Az összes világ igyekszik részt 
venni azon nagy ünnepélyen, mely junius hó első napjaiban 
tündöklő nap gyanánt fog emelkedni harczoló egyházunk 
egén, a mely napon szentatyánk, I X . Pius pápánk 50 éves 
püspöki ténykedésének évforduló napját ülendi. Ugy hiszem, 
ha valakinek, ugy leginkább mi nekünk Magyarország la-
kóinak, szent kötelessége bebizonyítani háladatosságunkat 
szűz Máriának ezen hű tisztelője irányában, aki irántunki 

szeretetének bizonyítékait nagyon is adta már, s vajha még 
számos éveken át adhatná. 

Hogyan történjék meg az ? Az én csekély véleményem 
szerint jónak látnám, ha a tisztelendő hitelemző társak, 
buzgó lelkész s tanító urak akarnának velem tartani s mes--O Ö 
kedvelni az úgynevezett Novennákat, melyeknek a májusi 
hóban életbe hozatala által alkalmat szolgáltatnánk még az 
ártatlan gyermekeknek is részt venni e nagy ünnepélyen, s 
mig mások szentatyánknak anyagiakkal kedveskednek, mink 
szellemi kincseket mutatnánk be neki. — Ex ore infantiuni 
et lactentium perfecisti laudem tnam. Petrus quidem serva-
batur in carcere, oratio autem fiebat sine intermissione ab 
Ecclesia ad Deum pro eo. 

Szép lenne, ha május hóban lehetne ugy délutánonkint 
az előadások után naponta az iskolás nemzedékkel vagy az 
iskolában, vagy a templomban, — a hol lehetséges, akár 
privatim, akár pedig az illető püspök ur beleegyezésével 
publice, legalább három Novennát tartani, elimádkozva a 
laur. litániát szűz Mária tiszteletére s ad Intentionem Summi 
Pontificis. És pedig az első Novennát ajánlhatnák fel az U r 
Istennek háladásul azon kegyelemért, hogy ily szép korral 
áldotta meg szentatyánkat; a másodikat mint könyörgést, 
hogy az Ur Isten még számos éven át tarsa meg hű hely-
ta r tó já t ; a harmadikat pedig, hogy az U r Isten távoz-
tassa el egyházunktól a viharos fellegeket s engedje már 
a békenapnak sugarait láthatnunk. Ezen ajtatosság aztán 
fejeztessék be töredelmes gyónás s áldozással, hogy igy tel-
jes búcsúban részesülhessenek mindazok, a kiknek szive ezen 
nagy kincs után vágyódik. Hogy pedig annál biztosabbak 
legyünk a jó eredményről, fussunk szűz Mária oltalma alá, 
elimádkozva naponta azon szép imát — Meinorare o piis-
sima, Virgo Maria — Emlékezzél meg ó legszentebb Szűz! 

Illő és szép, hasznos de szükséges is részünkről ezen 
ajtatosság, ha akarunk valami örömet szerezni jó anyánknak, 
aki mindenkor kész raj tunk közbenjárásával segiteni s lia 
tettel he akarjuk bizonyítani, hogy szeretjük jó atyánkat 
I X . Piust, Krisztusnak helytartóját . 

Rajta tehát, — itt az alkalmas idő ! Cr. N. hitelemző. 
Szepettmeí/j/e. ( D e J u b i 1 a e o e p p a 1 i S S m i. 

D. N. P i i P a p a e I X . q u a n d o e t q u a l i t é r c é l é -
b r a n d o.) Migos főpásztorunknak legujabbi, VI I I . körle-
vele a jelzett magasztos ünnepélynek megyénkben mikénti 
megüléséről a következőket rendeli : 

Ope Circularium meorum ddto 7. Mártii a. c. Nr. 
1003 editorum annunciavi Ven. Clero et fideli populo 
üioeceseos meae : Beatissimuin Patreni Pium IX. Pontifi-
cem Maximum die 3. Junii curr. anni 50. suae in Eppum 
consecrationis anniversarium celebraturuin esse. Eri t dies illa 
toti Ecclesiae felix ac iucundissima. Universus orbis catho-
licus magnia gaudiis celebrabit festum ea die agendum, gra-
tias acturus Deo misericordiarum, quod tanti Pontificis gu-
bernio Ecclesiain frui voluerit. Gratiarum actioni iunget 
ferventissimas preces, quibus Deum deprecabitur, ut suus 
in terris Vicarius, Beatissimus Pater Pilis Papa I X . publico 
Ecclesiae bono adhiic quam diutissime vivat! 

Ut autem in Dioecesi gubernio meo crédita quoque 
memoria magni huius Dei muneris publica celebretur so-

n 1. a Religio' 28. sz. 
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lemnitate et devotione, praesentium vigore dispono, ut die 
3. Juni i anni currentis, i. e. Dominica II . post Pentecosten 
in Cathedrali nec non omnibus parochialibus et religÍ030-
rum Ecclesiis, populo praecedenti die Dominico ex ambone 
praemonito, et de causa soleranitatis edocto, Missa solennis 
celebretur cum Collecta pro Papa, et in fine Missae, dictis 
coram exposito propter Octavam Corporis Christi, Sanctis-
simo Sacramento 5 Pater et Ave ac oratione pro Papa, 
Hymnus Ambrosianus „Te Deum" cum versiculo et ora-
tione competenti decantetur. In vigilia festi post vesperti-
nam salutationem angelicam, int.erposita brevi mora, pulsu 
omnium campanarum, quadrante horae duraturo, attentus 
reddatur fidelis populus ad solennitatem diei sequentis. 

Datum Scepusii die 22. Április 1877. 

Georgias, m. p. Episcopus. 
ïJszak-Amerika. A k a t h o l i k u s t u d o m á n y 

á l l a p o t a . (Folyt.) Ily terjedelmű és jelentőségű folyó-
iratnak kiadása, minőnek a ,Review' Ígérkezik, tekintve az 
amerikai katholicismus jelenlegi állását, nem csak kivána-
tos, hanem egyenesen szükséges. Mert az amerikai katholi-
cismus is lassankint azon helyzetben jut, hogy veszélyes s erő-
szakos, hatalmas ellenségek ellen magát védelmezni kénytelen. 
Erre pedig az amerikaiak a sajtót is tar t ják szükségesnek. 

Mennyire igaz különben az állitás, miszerint az ame-
rikai katholicismus nem sokára nugy ellenségekkel álland 
szemben, mutatja a ,Review'-nnk legeslegelsső czikke, mely-
nek czime: „ Anticatholic prejudice — antikatholikus előíté-
letek." A ki csak ugy futólagosan vagy felületesen veszi 
szemügyre, mennyire haladt s virágzott fel az amerikai egy-
ház, aránylag rövid idő alatt, bel- s külterjileg egyaránt, 
az igen könnyen azon feltevésre ju t , hogy Amerika a katho-
likusoknak valóságos Eldoradója. Eddig talán, különösen 
szemben az Európában fenálló egyház-politikai viszonyok-
kal igy is vol t ; de ha a jelek nem csalnak, az amerikai ka-
tholikusok is nehéz válságoknak néznek eléje ; csakhogy a 
köztársasági államforma talán némileg könnyebbé teendi az 
ott is szövetkezett protestantismus s szabadkőművesség zsar-
noki türelmetlensége elleni harczot. Az idézett czikk alapos, 
de tárgyilagos szemlét tart azon tényezők felett, melyek az 
Unió területén ellenségesen állanak szemben a katholicis-
mussal. Ilyen először majdnem az összes irodalom, mely leg-
nagyobbrészt antikatholikus kezekben van ; ilyen a protes-
táns felekezetek beláthatlan hoszu sora, elkezdve az angli-
kanusoktól, le a ,lélekébresztők'-ig és az — egyelőre még 
kissé szemérmetesen fellépő államegyházi törekvésekig, me-
lyekre nézve a Review különösen ekként nyilatkozik: „Ne 
ringassuk magunkat csalódásokban. Ellenségeink ezen or-
szágban csak azért nem lépnek még fel ellenünk oly módon, 
mint Európában Bismarck és az ő utánzói; mert még nem 
érzik magokat eléggé erőseknek. De ha sikerülne a hatal-
mat kezökbe keriteniök, ugyanazt tennék, mit európai 
példányképeik, csakhogy talán még rövidebben és durváb-
ban. Olyatén akadályok, minő az alkotmánynak egyegy pa-
r a g r a p h i a , bizony egy perczig sem tar tandják vissza őket. 
Igaz, hogy külsőleg az egyháznak az államtóli elválasztásá-
nak elvét vallják, mindazonáltal nem törekednek-e folyto-
nosan arra, hogy az Uniónak, valamint az egyes államoknak 
törvényhozói hatalmával az ő befolyásuk megerősitésére s a 

mi állásunknak aláásására éljenek vissza ? Háborúval fenye-
getnek minket, melynek tervét Grant az ő hírhedett des-
Moines-i beszédében vázolta. (L. a ,Religio1 1875, II . 30. sz., 
240 1. és 40. sz. 320 1., továbbá 1876, I , 51. sz., 407 1., 52. 
sz. 415 1.) Bismarck-féle szellemben tartva, e beszéd, szó-
noki tekintetben sem mondható valami nagyon sikerültnek; 
az Unió első hivatalnokának szájában pedig azért valóságos 
szerencsétlenség volt, mert ő neki, mint katonának, illett 
volna nemesebb, emelkedettebb eszméket pengetni, mint 
azok voltak, melyeknek ilymódon kifejezést adott. De azért 
e beszéd mégis igen figyelemre méltó, mert nem csak a szó-
noknak szerzé vissza a már majdnem egészen elvesztett nép-
szerűséget, hanem ingadozó pár t já t is újból lábra állította." 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
© Les Saints Lieux, pèlerinage à Jerusalem, par mgr. 

Misiin. Paris, 1876. Lecoffrefils, éditeur. I I I . Vol. 
Nem csuda, hogy a fenemiitett nagyszerű műről, mely-

ért ő szentsége a szerzőt egy külön breve kibocsátásával 
megtisztelni méltóztatott, melyet a mult évben Amadé Ley-
ret a „Bibliographie catholique" novemberi és deczemberi 
együttes füzetének 345-ik lapján mind tárgyanyagának bő-
séges, mind kidolgozásának jelességére nézve bámulatosnak 
nevez, maga a szabadkőműves elvektől duzzadozó .Journal 
des Débats' is méltánylólag nyilatkozik, s ez által mintegy 
felhívást intéz hozzánk ismertetésének fonalán a ,Religio' 
olvasóival nyilatkozatából néhány töredéket közölni, annál 
is inkább, minthogy a kath. hitelveiért élni és halni kész, s 
ezért már több évtized óta a berni Jurából száműzött szerző, 
mint a nagyváradi káptalan egyik kitűnő tagja részünkről 
is a legnagyobb figyelmet és rokonszenvet igényli. Szóljon 
tehát helyettünk a nagytekintélyű hírlapnak irodalmi rovata : 

„Bizonyára kevés hely van a világon, mely oly hatal-
mas érdeket keltene, de mely egyszersmind a nagy közön-
ség előtt egyáltalán oly kevéssé ismeretes is volna, mint a 
keletnek Jordán habjaitól öntözött azon szöge, melynek di-
csőségéül ju tot t , hogy a kereszténységnek bölcsője legyen. 
Az a korszak nincs messze mögöttünk, melyben az utazás, 
mondjuk inkább, a zarándoklás Palaestinába számos nehéz-
ség, sőt veszélylyel já r t , mi az oda vágyakodó touristák 
vagy ajtatos hívek visszariasztására nagy befolyást gyako-
rolt. Napjainkban sok megváltozott ugyan, s ha Jeruzsá-
lembe még most is csak néhány választott érkezhetik, mind-
azáltal be kell vallanunk, hogy ama haladás, melytől kelet 
népei magokat többé már ki nem vonhatják, az oda ju tás t 
százszorosan megkönnyité; sőt remény van, hogy Jeruzsá-
lemet nem sokára a legközelebbi partokkal vaspálya kö-
tendi össze. Egyébiránt még nem vagyunk idá ig ; e közben 
tehát kell, hogy azon utleirás, mely a legfenségesebb jósla-
tok és isteni t i tkok beteljesedését szemlélt szent helyeknek 
vázolatát lelkismeretes pontosság és méltó tekintélylyel 
adja elénk, minden figyelmünket lekösse. Sőt a ragyogó 
irálynak azon lapjai után is, melyeket a „Kereszténység 
szellemé"-nek lángeszű szerzője az általa 1806-ban meglá-
togatott szentföld leírásának szentelt ; azon inkább költői 
mint lelkismeretesen hű tollrajzok után is, melyeket az 
„Elmélkedések" dalnoka1), az előbbit követve, számunkra 
készített, a tanulmányozás és észlelődés e roppant mezején 
még sok — igen sok learatni való kalász lengedez. Ennél 
fogva rokonszenvvel üdvözöljük megjelenését az ilynemű 
könyvnek, melynek ismert jeles tollú irója, kitűnő elődeinek 
oldalán méltó helyet foglal el. A mű ugyan, teljes tartal-
mát tekintve, nem ujdonat uj ; azonban már mintegy hu-
szonöt év előtti megjelenése is nagy figyelmet ébresztvén, 

') Lamartine. 
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jelen harmadik kiadása annyira bővítve, oly sok részlettel 
gyarapí tva, annyi u j nézponttal van gazdagítva, hogy az 
elsőnek varázsát messze túlhaladja." 

„Szerző, a magyar kath. egyháznak kanonokja, a Habs-
burgház fiatal főherczegeinek egykori tanára, művének Írá-
sához a franczia nyelvet választotta, melyet teljes szüzessé-
gében beszél. E művet az utleirási nevezet a legszorosabb o o 
értelmében illeti meg, mely három vaskos kötetében bámu-
latos tudományosság gyupont jává lőn. A szerző különféle, 
de egyenlő szerencsével választott szempontok képviselője-
ként lép elénk ; majd mint történetíró, ki a régi és jelen 
időből a legnevezetesb, legelragadóbb eseményeket idézi 
fel, melyeknek a szent helyek színpadul szolgáltak ; majd 
mint régiségbuvár, ki visszaállítja az eltűnt városok- és 
emlékoszlopokat ; de mindenekelőtt mint hitbeli meggyő-
ződésétől lángoló egyházi férfiú, ki szavainak erejével az 
olvasó keblében is hasonló lelkesedést képes kelteni, s e 
mellett még ugy is, mint meglepő fordulatokban, elevenre 
találó megjegyzésekben gazdag mesélő, főleg azok irányá-
ban, kiket a kath. egyház elleneinek ta r t . 

„Szerző 1848-ban távozván Bécsből, le a Dunán foly-
ta t j a ú t já t , melynek parti népessége e zavaros korszakban 
nagy forrongásban volt. Konstantinápolyba érkezve, a by-
zanczi birodalom e régi fővárosának fu tó vázlatához a 
görög egyház fejlődésének érdekes történetét kapcsolja. De 
ne késsünk sokáig a Bosporus part jain, az Archipelagus mo-
solygó szigeteinek lánczolata tovább vonz minket. íme, 
Pathmos, hol szent János 95-ben Krisztus után kikötvén, 
megirta a „Titkos Jelenések" könyvét ; tovább Cos, Hip-
pocrates hazája, s vele szemközt Halicarnassus, hol Hero-
dot született s Artemisia magának fejedelmi Mausoleumot 
emel t ; Naxos, az egaei tengernek k i rá lynője ; Delos. hova a 
régiek Diana bölcsőjét helyezik, hajdan virányos kert , most 
kopár és lakatlan szikla ; Páros, hol a márvány bányák 
kiaknázására már senki sem gondol ; — hajdan mind oly 
virágzó, de a török járom alatt annyira elpusztult szigetek, 
melyeknek a kellő életet és mozgalmat az athénai kormány 
mindeddig visszaadni képes nem volt. í m e Rhodus, hol min-
den lépten felcsillándanak a jeruzsálemi Szent János lo-
vagrend itteni kétszázados tartózkodásának nyomai ; végre 
Cyprus, a középkorban végrehaj tot t nagy tetteinek történel-
mével, de mely jólétének napjai t azon idő óta tünedezni 
lát ja, melyben azt Velencze kezeiből kisiklani s a törökéibe 
ju tn i engedte. 

„Ez érdekes és oly vonzó uti vonal Beyrouthnál , Syria 
kereskedelmi főpontjánál végződik, honnan a vándor a L iba -
nonon átkelve, Damaskusba, a számos minaretek és ragyogó 
kúpok városába ju t , melyről a környező virágágyak soka-
sága miat t azt mondják, hogy paradicsomi il latokat lehel. 
De, ki ne térne le egy kissé ki tűzött út járól , hogy a Sala-
mon által épitett ősrégi városnak, Balbeknek romjai t meg-
tekintse, azon romokat, melyek nagyszerűségükben E g y p -
toin, épitési modoruk tökélyében Görögország omladványi-
hoz hasonlítanak. Átmenet közt Karmel hegyét üdvözöljük, 
oldalrészeiben kétezernél több barlangnak öblével, melyek 
ugyanannyi, az imádság és elmélkedésnek, maga a természet 
gondos kezei által készített és számtalan remetének haj lé-
kot adó menhelyei gyanánt tekintenek felénk. Ünnepnapo-
kon a kedvesen fogadott franczia befolyás zálogául a három-
színű zászló még vígan lobog e hegynek csúcsát koronázó 
kolostor ormozatán. De hagyjuk abba a mellékes dolgok 
felemlitését, mert nem sokára vágyaink czélpontját , a szent 
emlékek drága földét ér int jük. (Vége kfiy.) 

VECYESEK. 
= Szerkesztő-elődünk ft. Cselka Nándor pápai t. 

kamarás s pestterézvárosi segédlelkész ur, f. hó 2-án Pes t -

városa közgyűlése mint helybeli kegyúr által 325 szavazat 
közül 303 mai, tehát r i tka szótöbbséggel választatott meg 
ó-budai plébánossá. Meg vagyunk győződve, hogy t . 
olvasóink közül azok, kik t . elődünknek szellemét s buzgó-
ságát e lapokból ismerik, épannyi barát i részvéttel veendik 
e hirt. mint a mennyi őszinte örömmel mi azt közöljük. 
Isten áldása kisérje a plébános urat nyája közé, mely jószivü, 
művelt, s buzgó lelkészt nyert benne. Él jen ! 

— Aztán mondja valaki, hogy nem történnek többé 
csudák ! „Spanyolországban 8 nap alatt 10 községben 10,000-
re szaporodott a protestánsok száma ; mig Francziaországban 
is mind többen meg többen érzik a katholikusok közül annak 
szükségét, hogy hall ják az evangelium protestáns hirdetését 
és átlépjenek a protestáns egyházba, s ugyanakkor Bor-
deauxban a jezsuitarendnek 60 (hatvan) millió frank ér tékű 
vagyona van fekvőkben és épületekben s mintegy 300 (há-
romszáz) millió frank ér tékű vagyon más tá rgyakban" 

Igy beszéli ezt szóról szóra a nagyenyedi ,Fgyh. s Isk. 
Szemle' az ő j ámbor olvasóinak, kik természetesen, mint 
amolyan ,felvilágosodott ' protestánsok, most vakon meges-
küsznek rá, hogy ez mind igy vagyon ! 

De a mi szegény jezsui táinkat minek bántják, ha kissé 
meggazdagodni iparkodnak ; —- avagy mi talán ir igyeljük 
önöktől báró Baldaccinak adósságait? . . . . 

— A pápai jubi leumot Csehországban rendező bizott-
ság már közzé tette az ünnepélyességek programmját . Esze-
rint junius 1 — 3-án az ország minden katholikus egyletének 
helyiségén zászlók, s pedig a többi mellett különösen pápai 
zászlók is tüzendők ki. Jun ius 2-án, hol a körülmények 
megengedik, örömtüzek gyuj tandók a hegyeken ; jun. 3-kán 
minden katholikus egylet ünnepélyes közgyűlést tar t saját • 
helyiségében. — Osztrák-Lengyelországból is érkeznek hi-
rek az igen szépen megindult jubileumi mozgalomról. A 
lengyel vasutak még árelengedéseket is tettek a Rómába 
utazó zarándokoknak, kik jun. 6-án lesznek kihallgatáson. 

— A német katholikusok ezidei nagygyűlése az eddigi 
megállapodások szerint szept. 9—13 fog tartatni , W ü r z -
burgban. — A velenczei bibornok-patriarcha, Trevisauato ő 
emja april 26-án meghalt . Születet t Velenczében 1801. febr. 
15-én, bibornokká lett 1863-i márczius 15-én, még mint csá-
szárunk s ap. királyunk ő felségének alattvalója. Bibornoki 
czimül S. Nereust s Achillest birta. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, .(X Pius 
pápa számára. 

A temesvári központi papság . . . 52 ft. 50 kr. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

A temesvári központi papság . . . 52 ft. 50 kr. 
* 

Fiumei gyűjtés : Gróf Szapáry Gézané 30 fl. — Zmajcs 
Anna báróné 15 ft . — Sivel Benigna 5 ft. — Verzenazzi 
Giuseppina 3 ft, — Dall A s t a Carmela 5 fr. — Cult i Má-
ria Carmela 3 ft. — Descovich Carolina 5 ft. — Paulet ich 
Mária 5 ft, — Luppis Enrica 3 ft. — Poplayen Giusep-
pina 2 ft, — Cescovich Flóra 5 ft, — Minach Botta Már ia 
5 ft. — Minach Vellaseg Sofia 5 ft. — Wargl ien Matilda 
5 ft. — Marcovich Cristina 2 ft. — Meguier Novina 5 ft. — 
Meymer Florestina 2 ft. — Verzenassi Maria 3 ft, — P a -
lese nővérek 3 ft . (Folytatjuk.) 

Szerkesztői üzenetek. 
VA nemzet árvái" ; kiadom. 

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

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HAKMIXCZIIATOOIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 

i szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reciainatiók inté-

zendők. 

Pesten, május 9. 37. I. Félév. 1877. 
Tartalom. In postremam Summi Pontificis Allocutionem observationes. — Egyházi tudósítások: Pest. A ,szofta'-ünne-
pélyek. Székesfehérvár. Jubilaeum episcopale Sanctissimi Domini Pii Papae IX. Bécs. A katholikus nagygyűlés. Észak-

Amerika. A kath. tudomány állapota. — Irodalom. — Vegyesek. 

In postremam Summi Pontificis 
Allocutionem observations. 

(Ö Emjának, a fmgu bibornok hg.-primásnak legújabb körlevele.) 

Nost is , quia legist is , A l locut ionem Sanct iss imi 
Domini Nostri , habitam in Consistorio, die 12-a 
Mártii h. a. celebrato. „Satagentis , sol l ic it i , in tri-
bulat ione positi , verba sunt ista." D u m 20. Septem-
bris 1870 Ital i — contra datam fidem, quam de 
cetero nemo dubi tav i t fore punicam, contra itera-
tas declarationes quod Romám e x p u g n a r e nisi mo-
ral ibus medi is nolint, contra ius gent ium, plus quam 
decern saeculorum usu, mira populorum consens ione 
innumerisque pactis convent is roboratum, i m m i s s o 
in S u m m u m Pontif icem copioso, quia 60 ,000 mili-
tes, 150 tormentis bel l ic is adiutos, numerante exer-
citu, U r b e m et Provincias , adhucdum in potestate 
e iusdem positas, sacri lege invaserunt et in suam 
potestatem redegerunt, quae media, — moral ia 
fuisse nemo dixeri t , novi dominatores plenis buc-
cis annunciaverunt , se temporal i d u m t a x a t S u m m i 
Ponti f ic is principatui ac potestat i finem imponere 
voluisse , nec alia intent ione, quam ut idem a curis 
et so l l i c i tudinibus c iv i l i s Principis so lutus , tanto 
l iberius ac exped i t ius ad procurandas Eccles iae res 
incumbere possit , et summa popul i reverentia ac 
di lect ione c ircumval lat i Eccles iae Capitis Maiestas 
eo splendidius re fu lgeat ; in vot i s iccirco sibi esse, 
ut spirituál is Summi Pontif ic is Potestas et Aucto-
ritas sarta tecta maneat, ut in huius i l le impertur-
bato exerc i t io pleniss ima gaudeat l ibertate, ut porro 
ecclesiastica omnia inst i tuta in statu prist ino per-
severent, verbo ut Ecclesia in suis iuribus, tenutis , 
fundat ionibus conservetur. Hae post t ergum S u m m i 
Pont i f ic i s Guberniis etiam exter is l iberaliter de-

promtae declarationes, ac his additae promiss iones 
valebant ad f u c u m faciendum, eoque so lum dirige-
bantur, ut ad tantam iniquitatem attonitos ac dè 

statu Summi Pontif ic is anx ios ac sol l ic i tos Catho-

l icorum animos tranqui l los redderent. Sed vero his 

declarat ionibus promiss ion ibusque ignot i dum-

taxat fallere se passi sunt, notis i l lae derisui erant, 

quemadmodum et ipsi promittentes S u m m u m Pon-

tificem certe non fefe l lerunt , qui ne m o m e n t o qui-

dem dubitavi t , i m m o clare et praevidit , et prae-

dixi t , promittentes suis promiss is omnia contraria 

facturos, ni l i i lque intentatum rel icturos esse, ut 

Eccles iam ipsam opprimant , et spir i tuálém etiam 

Summi Pontif ic is Auctor i ta tem evertant. En verba 

Sanctiss imi Domini Nostr i : „Simulatae inquit , at-

que infidae promiss iones , quas iis funest is d iebus 

ipsi (novi dominatores) super rebus nostris Guber-

niis exter is obtulere, déclarantes se vel le obse-

quium et honorem reddere l ibertat i Ecclesiae, et 

l iberam ac plenam esse ve l le Romani Pontif ic is po-

testatem, efficere non potuerunt , ut Nos vana spe 

i l lecti , non penitus praeciperemus animo, quae 

luctuosa et misera N o s sub eoruin dominat ione ma-

nerent ; quin probe conscii consi l iorum impiorum, 

quae propria sunt hominum, quos novarum rerum 

studia, et sceleratum foedus consociat , aperte prae-

nunc iav imus earn sacri legam invas ionem non tan-

tum spectare ad c ivi lem Nos trum Princ ipatum op-

primendum, quantum ad destruendas faci l ius , tem-

porali nostra dominat ione oppressa, inst i tut iones 

omnes Ecclesiae, ad evertendam Sanctae Sedis Au-

ctoritatem ad vicariam Christi potestatem, quam 

licet immerentes ger imus in terris, omnino labe-

factandam." 

Loqui autem in praedicto Consistorio coge-

bant S u m m u m Pont i f icem non convicia, q u i b u s i p s e 
37 
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petulantiss ime lacessitus fuit, et incessanter lacessi-
tur, quidem n o n i n v i l i b u s dumtaxat tabernis, sed in 
ipsa etiam Regni Comitiorum Aula, nec ab homini-
bus bardis et qui moribus sunt agrestibus, sed a 
legumlatoribus, quorum non pauci ponentes ad 
Coelum os, augustam Beatissimi Patris personam 
contumeliis puerili ut iía dicam, nequitia afficere 
baud verebantur, quamvis lege, a his ipsis legumla-
toribus rogata, Summi Pontifieis persona pro invio-
labili sancita, declarataque sit. Loquitur quidem 
Beatissimus Pater de his etiam sibi, quemadmodum 
etiam S. R. E. Cardinalibus, Episcopis item et re-
l iquo Clero impune irrogatis conviciis, sed idcirco 
dumtaxat de his verba facit, ut pateat, quae sit 
sors Christi Vicarii sub dominatione eorum, qui 
nunc summa rerum in Urbe, Petri Sede, potiuntur. 
„Vellemus, inquit, eos, (qui nimirum asserere non 
dubitant, Summum Pontificem plena in exercenda 
sua potestate frui libertate) agnoscere convicia, in-
iurias, contuinelias, quae etiam in aula oratorum 
populi continenter contra humilitatem Nostram ef-
funduntur, convicia, in quibus Nos quidem ignos-
cimus miseris, qui ea promunt, sed tarnen in offen-

"sionem maximam fidelium cedunt, quorum commu-
nis Pater violatur, et eo tendunt, ut imminuatur 
apud eos exist imatio, auetoritas, veneratio, quam 
Vicariat us Christi, quem indigni sustinemus, su-
prema dignitas et sanctitas postulat." Q u a e a u t e m e t 
qualia convicia Summo Pontifici irrogari ab ipsis 
oratoribus populi soleant, inde collimetis, quod 
quidam in haec eruperit verba: „Mentiris, sicut 
Petrus praedecessor tuus, mentiris, mentiris!", qui 
etiam Italos sine discrimine omnes atheos declarare 
non dubitavit. Alter Beatissimum Patrem, petulan-
tissime garrulum Papam vocitare non erubuit ; nec 
defuit, qui Summum Pontificatum cancrum Italiae, 
sive ulcus l ividum et putridum, quod ad cutim 
erumpit, carnem consumit, serpitque vorando, ap-
pelavit, ut alias huius generis contumeliosas ex-
pressiones silentio praetereamus. 

Quae proprie Sanctissimum Dominum Nostrum 
moverunt, ut vocem suam levaret, ac loqueretur, 
sunt clades Ecclesiae illatae ab iis, qui vi et armis 
aditum sibi ad suprernam in Urbe potestatem ape-
ruerunt. Hae clades tales ac tantae, tantarumque 
ruinarum feraces sunt, ut, quemadmodum in Allocu-
tione dicitur, opus demolit ionis et eversionis om-
nium rerum, quae pertinent ad ecclesiasticum aedi-
ficium atque ordinem, pene consummatum dici 
queat. Ad haue gravissimam accusat.ionem evincen-

dam in Allocutione facta proferuntur, contra quae 
non valent argumenta. Sunt autem : 

1) Suppressio omnium Ordinum religiosorum. 
„Enimvero, ait Summus Pontifex, iniquitas, quae 
compléta est supprimendis ordinibus religiosis, Nos 
strenuis ac uti l ibus adiutoribus damnose spoliavit. 
quorum opera in expediendis ecclesiasticarum Con-
gregationum negotiis, in tot partibus ministerii 
Nostri exercendis Nobis omnino necessaria est, ac 
eodem tempore hie in Urbe Nostra tot domicilia 
delevit quae religiosos viros ex exteris nationibus 
excipiebant, qui statis temporibus in hanc Metro-
polim convenire consueverant, ad roborandum spi-
ritum ad rationes de suo ininisterio reddendas, at-
que ab ipsis radicibus crudeliter abscidit tot utiles 
et feraces plantas, quae fructus benedictionis et pa-
cis in omnes terrae plagas afferebant." Notum est, 
quod Generalibus dumtaxat religiosorum Ordinum 
facultas data sit a Gubernio italico Rornae resi-
dendi, quam tarnen Generali Societatis Jesu subtra-
here, huncque Roina eidem depellere placuit. Haec 
religiosorum virorum Congregatio est, quam hostes 
Ecclesiae prae coeteris et eo magis persequuntur, 
quo fidelius ilia S. Sedi Apostolicae servit, quove 
gloriosiora eius sunt de illa Sede, atque de Eccle-
sia mérita. 

2. Suppressio omnium Collegiorum eo fine in 
Urbe erectorum, ut in iis digni efformarenter Mis-
sionarii, sive praecones, qui Evangeli i lucem in dis-
sitas etiam et, inhospitas terras perferrent, ad gen-
tes nimirum in tenebris et in umbra mortis seden-
tes. Iniquitas, quae haec delevit Collegia, prout in 
Allocutione leg i tur: „misere subduxi t tot populis 
salutare pietatis et caritatis auxi l ium, magno cum 
detrimento ipsius civilis humanitatis et cultus, qui 
a Religionis nostrae sanctitate, doctrina, veritate 
dimanat." Ecclesia quidem feria VI. in Parasceve 
quotannis orat pro paganis, ut Deus Omnipotens 
auferat iniquitatem a cordibus eorum; relictis ido-
lis suis convertantur ad Deum vivum et verum, et 
unicum Fil iuin eius Jesum Christum. Sedorarenon 
sufficit, verum oportet illis etiam Evangel ium an-
nunciare. Quomodo enim credent ei, quem non 
audierunt? Quomodo autem audient sine praedi-
cante ? Quomodo autem praedicabunt, nisi mittan-
tur ? Qui igitur Summum Pontificem in educandis 
et efformandis Missionariis sive Evangeli i praeco-
nibus impediunt, illi earn etiam in mittendo prae-
cones verbi Dei impediunt, et quia gentes barbarae 
ac ferae mitescere, et excol i ad civilitatem nulla 
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alia via nisi per Evangelium possint, qui praeconum Evan-
gelii effbrmationem prohibent, et missionem illoruin taliter 
impossibilem reddunt, ii se verae eivilitatis et. eulturae im-
peditae reos praebent. Non Catholicum sed Protestantein 
audiamus observantem : „ P a g a n i s culturam aeterna cum 
salute Evangelium attulit ." „Quid vero attulit Paganis cul-
tura absque Christiana Religione?" quaerit idem auctor, et 
respondet : „Crematum ae opium." Yerissime igitur asseri-
tur, suppressionem Collegiorum, de quibus sermo, in ipsius 
civilis humanitatis et cultus detrimentum cessasse. 

Nec satis erat religiosorum Ordinum domicilia et Mis-
sionariorum Collegia supprimere; suppressorum insuper or-
dinum Monasteria et Collegia eiectis inde legitimis possesso-
ribus rapere placuit. Qui enim Urbem invaserunt, dudum 
asveti tollere, quod non posuerunt, et metere, quod non semi-
narunt, inox rerum ac bonorum omnium ad religiosas familias 
pertinentium dominos se esse censuerunt, circa quae liber-
rime disponendi iure se gaudere arbitrabantur, quasi ius 
fortioris legitimus foret titulus alios depraedandi. De abo-
litione autem Romae Monasterioruin sic, ut sequitur, scripsit 
sub 16. Junii 1872 Beatissimus P a t e r : „Ecquis — ausit in-
ficiáld, Religiosorum Ordinum Romae dissolutionem — non 
solum Romani Pontificis libertatem et independentiam pes 
sumdare,verum etiam ex eius manibus eripere unumepotenti-
oribus efficacioribusque mediispro universalis Ecclesiae Gu-
bernatione ? Nemo nescit, queinadmodum christianae familiae 
centrum Roma est, ita religiosas domos, quae pluribus iam 
abhinc saeculis ibi erectae sunt, centrum, ut ita dicam om-
nium Ordinum et Congregationum per catholicum Orbem 
existentium consistuere. Sunt ipsae tot veluti Seminaria, in-
defessis Pontificum Romanoruin curis exstructa, piorum 
oblatorum exterorum quoque magnanimitate dotata, supre-
mnque pontificia auctoritate, ex qua vitam, disciplinam, 
consiliumque hauriunt, temperata. Huiuscemodi domus con-
stitutae ac destinatae sunt ad operarios ac missionarios in 
quasque Orbis partes immittendos. Quin história consula-
tur, ut emolumenta perspiciantur christianae reipublicae, 
atque adeo ipsi humano generi a sectatoribus hisce evange-
licorum consilioruin allata, sufficit oculorum acie varias 
Europae regiones, ac remotiora ac inhospita Asiae, Afr i -
cae, Americae atque Oceaniae littora obire, ubi et hodie 
flagrantes isti Dei ministri vires, valetudinem, vitam quo-
que mira prorsus sui ipsius despicatione, in populorum uti-
litatem devovent ac salutem." 

3. Prohibit io vitae religiosae, de qua in Allocutione 
haec dicuntur; „Huiusmodi vero leges (domicilia religioso-
rum Ordinum supprimentes) per se acerbissimae, et non so-
lum Religioni, sed ipsius humanae societatis utilitati per-
quam adversae, maiorem etiam acerbitatem deinde accepere 
ex novis ordinationibus reipublicae ministrorum, quibus re-
lioriosarum fatniliarum communi in domo consociationes, et o 
novae admissiones pro regularibus utriusque sexus sub se-
verÍ8 sanctionibus prohibentur." Nimirum suis e Monaste-
riis expulsi, et non semper sine crudelitate eiecti religiosi 
viri, vi votorum, quae non hominibus, sed Deo ipsi nuncu-
paverunt, ad vitam in communi sub disciplina regulari t ran-
sigendam adstricti, in privatis conductis domibus ad exigen-

i p T H . A. Ebrard Apologetik, 2. par. §. 314. 

tiam suarum regularum vivere pergebant. Quod omni iure 
facere poterant, quandoquidem leges illius Regni civiles 
amplissimam concédant civibusque asserant associationum 
qualiumcunque libertatem. At vero boni viri religiosi inox 
experti sunt, se a lege liberae associationis exclusos esse; 
statim enim ac liberale Gubernium observavit, quod extor-
res suis e domiciliis Monachi in unum rursus colligantur, ac 
in societate degant, vivantque, idmodi vitae genus, atque 
hoc scopo unitas associationes severissime prohibuit, atque 
ut Ordines reguläres radicitus evellerentur, pari severitate 
novorum status religiosi candidatorum sive novitiorum sus-
ceptionem vetuit. In Italia itnque in qualemcunque societa-
tom vel U n i o n e n colre licet, in religiosam sub regulari dis-
ciplina, et eo fine, ut quis Deo et proximo fideliter serviat, 
animam suam sanctificare et salvare studeat, non licet ; qua-
lemcunque statum amplecti ibidem licet, monachalem sive 
perfectiorem non licet, seu quod idem est, catholicis in illo 
regno consilia evangelica, quae Christus Dominus probavit, 
et quae S. Paulus commendavit, sequi, et simul cum aliis 
profiteri non licet. U t autem assultus hos contra universos 
religiosos Ordines intelligamus, iuvat advertere, quod iam 
Cardinalis Bellartninus observavit: „Causa, inquit, Mona-
chorutn, cum Ecclesiae causa ita est coniuncta, ut nemo un-
quam Ecclesiae hostis fuerit, quin bellum eodem tempore 
Monachis indixerit." 

4. Clericorum sine discrimine omnium ad praestanda 
militaria servitia, et ad capienda arma obligatio. „Disiectis 
Ordinibus religiosis Clero saeculari destruendo consilia et 
opera conversa sunt, prosequitur Allocutio, ac funesta ea 
lex lata fuit, qua Nos et Pastores italici populi magno cum 
luctu videre debuimus iuvenes clericos, Ecclesiae spem, a 
Sanctuario nequiter avulsos, et coactos, aetate ipsa, qua se 
Deo solemniter consecraturi sunt, saecularis militiae bal-
teum accipere, ac vitae genus perferre, quod ab institutis et 
a spiritu vocationis eorum longissime abhorret." 

Iminanitas huius Ciero impositae obligationis non est 
a lege militaris statutionis apud nos vigente metienda. Res 
in Italia sic se habet. Clerici inde ab aetatis anno 20 usque 
annum 40-mum sunt militiae obnoxii, sine discrimine sive 
sint simplices Sacerdotes, sive Cooperatores, sive Parochi, 
sive Canonici, sive denique etiam Episcopi. Omnes possunt 
quovis momento ad militiam evocari, et evocati debent ve-
stem militarem induere, et in legione, cui adgregantur, ca-
ptis armis servire. Exceptiones omnes, quas meliores quidam 
oratorum populi in favorem Cleri urserunt, a pluralitate 
votorum reiiciebantur, sub praetextu, quod Gubernium le-
gem non secundum rigorem executurum, atque ad Sacerdo-
tes applicaturuin sit. 

Cum hac lege duo componi absolute non possunt : stif-
ficiens nempe pro cura spirituali fidelium et aliis Ecclesiae 
indigentiis numerus Sacerdotum, et horum débita, ad munia 
sacerdotalia rite obeunda, praeparatio. Spiritus enim eccle-
8Íasticus, spiritus in specie vocationis in militari domo, in 
armorum strepitu foveri ac conservari in regula nequit. 
Qui huius assertionis veritatem inficiatur, is indolem et 
fragilitatem humanae naturae non noscit, et prorsus igno-
rât, quam tenera, quantave cum sollicitudine fovenda planta 
sit dos, quam spiritum vocationis nominamus. Aeque cre-
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ditu difficile est, ut Clericus, qui vi huius legis quinque vel 
saltern tribus annis militem induere debuit, arma tractavit, 
in exercitiisque ac servitiis militaribus transegit, deinceps 
libenter et optato cum fructu ad studia theologica incum-
bat. Sed ii, qui hanc legem tulerunt, ut quidam illorum 
sinceriores aperte fassi sunt, nec intenderunt aliud, quam 
Statum ecclesiastieum in Italia impossibilem reddere, sine 
quo cum Ecclesia stare non possit, recte Legumlatorum 
quidam legem hanc excidiuin fore Ecclesiae palatn edixe-
runt, qua videlicet cor eius transverberare volebant. 

Sanctissimus Dominus Noster cladem ab hoc fonte 
derivandam averruncaturus ab Ecclesia, ad Italiae Regem 
litteras dedit, a publicis etiam quibusdam ephemeridibus 
dein vulgatas, in quibus Regem in nomine suorum Maio-
rum, in nomine porro suae fatniliae Sanctorum (plures enim 
ex illa Sanctos colit Ecclesia), in nomine ipsius Dei adiura-
vit et oravit, ne legem illam, sic comparatam, ut ex eadem 
excidiuin Cleri, imo, si fieri posset, Ecclesiae quoque pro-
manet, approbaret, suaque sanctione roboraret. Christi Vi-
carius apud Italiae Regem suis cum precibus repulsam pas-
sus est, qui propositam sibi legem acceptavit, suaque san-
ctione munivit, cui legi similem in orbe terrarum frustra 
quaesieris praeter Borussiam, ibi quoque nonnisi tunc intro-
ductam, quando iam Catholicae Ecclesiae persecutio ini-
tium sumpsit, eiusque auctoris ac fautores ad atrociora 
semper contra Catholicos, Sacerdotes imprimis et Episco-
pos, emittenda décréta accendit. Legem hanc utrobique in-
spiravit odium in Clerum et Ecclesiam, maxime vero in 
Italia, et nequaquam, ut quibusdam proferre piacúit, prin-
cípium aequalitatis omnium civium coram lege. Ipsa ilia de 
militandi obligatione sonans lex plures admittit exceptione3, 
non tamen quoad Clerum ; et quaerere licet, quare a decan-
tato aequalitatis principio recessum fuerit in lege aeque 
proiectata, qua declaratur ac decernitur, Parochos, Canoni-
cos, Episcopos in Oratores populi in Comitiis, aut in Com-
munitatum adininistr.indis negotiis eligi non posse, quia 
munus Oratoris sive Deputati pop di cum munere Parochi, 
Canonici et Episcopi incompatibile est. Ecce quomodo men-
tita est iniquitas sibi! Munus sacerdotale est cum munere 
Oratoris populi incompatibile, sed servitium militare cum 
munere pastoris aniinarum compatibile reputari debet. Ma-
nus, quae in SS. Missae Sacrificio Corpus et Sanguinem 
Christi elevat, benedicit, absolvit, et manus, quae sclopum 
ac tormentum tractat, versât, replet, explodit, et sanguinem 
hominum eftundit, hae duae manus in uno eodemque ho-
mine Sacerdote et milite non sunt incompatibiles ! (Folyt, k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
fest, május 8. A ,s z o f t a'-ii n n e p é 1 y e k. A mo-

dern állam liberális szóvivőinek pogány ,kulturai' törekvése 
nem volt előttünk ismeretlen, hiszen kinyomatát annak min-
den törvényünkben, törvényeink irányában könnyen felta-
lálhatjuk ; könnyen kiolvasható azokból a szándék, elnyomni 
a keresztény szellemet és vele a keresztény kulturát , ellen-
ben emelni a pogány szellemet, terjeszteni a pogány kultu-
rát . Nem szólam, hanem valóság az, hogy a modern állam 
homlokán viseli a pogány jelleget. Az általános pogány 
kulturai törekvés mellett még sem hittük volna azonban, hogy 

az egyszerű, közönséges vendégszeretet is fel fog használ-
tatni arra, hogy egész egy apotheosis mondassék el a pogány 
kultura mellett, a keresztény kultúra ellen. 

Szegény hazánknak e gyalázatot is meg kellett érni s a 
konstantinápolyi szofták örvendhetnek, mert ők oly győ-
zelmet vivtak ki Budapest fővárosában, minővel a mi ifjaink 
nem tértek vissza Konstantinápolyból ; de örvendhetnek 
azért is, mert ők daczára az örömmámornak sem gyalázták 
meg magukat, ellenben meggyalázták magukat azok it thon, 
kik elfelejtkezve arról, hogy ők keresztények, arról, hogy 
minden képzettségüket, műveltségűket csak a keresztény-
ségnek köszönhetik, nein szégyeneltek követ dobni a keresz-
tény kul turára és magasztalni a pogány műveltséget. 

Nem azt rójuk meg, hogy a konstantinápolyi látoga-
tók igaz vendégszeretettel fogadtattak, ez csak viszontszi-o Ö O ' 

vesség volt, mely a magyar ember természetétől, dicséretére 
legyen mondva, elválaszthatatlan ; nem is az ellen teszünk 
kifogást, hogy e vendégszeretet történetesen törökök, tehát 
pogányok iránt tanúsíttatott ; még azt sem bonczolgatjuk 
jelenleg, hogy mily pietással beszéltek a lapok egy-egy ule-
máról, mennyire nem találtak semmi kifogásolni valót abban, 
hogy a török papok rendi ruhájukban já r tak , mily kegye-
lettel ' vonultak vissza, midőn a vendégek Gül-baba sirját 
meglátogatták, hogy ott ajtatosságukat végezzék, ámbár 
katholikus papok iránt hasonló türelmet a fővárosban hiában 
keresnénk, — mindezt mellőzzük ; de már ahhoz van sza-
vunk, ki nem pirult dicsőíteni a pogány kulturát, a keresz-
tény felett, ki a vendégszeretet napjait arra használta fel, 
hogy protestáns türelmével egyet rúgjon a ker. műveltségen. 

Sajnálattal kell felemlitenünk, hogy a keresztény kul-
tura meggyalázója nem valami éretlen gyerek, kihez talán 
jól illett volna a kereszténységet oldalba rúgni, hanem nem 
más, mint a műveltnek tartott , nagyban ünnepelt Jókai Mór. 
Igen, e — fő — szofta, mintha csak elfelejtetni akarta volna, 
hogy nem régen ő volt az, kinek az ifjúság ,abzug'-ot kiál tott , 
mintha csak be akarta volna bizonyitani, hogy ő a töröknél 
is törökebb, nem átállotta kimondani, hogy midőn a spa-
nyolok kiűzték az arabokat, vele együtt „kiűzték a jólétet, 
a művelődést, a lelki szabadságot." Nem akarván feltenni, 
hogy Jókai oly állapotban volt, midőn nem lett volna képes 
felfogni, hogy mit beszél, el kell fogadnunk, hogy a mit 
mondott, megfontolva mondta; de akkor az következik, hogy 
ő a pogány kul turá t többre becsüli a kereszténynél, az kö-
vetkezik, hogy ő a pogány kul turát hozzánk is be akarja 
hozni, az következik, hogy ő szívesen látná, ha a fejedelmi 
koronáról, egyházaink tornyairól, haltottaink sirhantjáról a 
keresztet letörnők és helyébe a félholdat tennők oda; az 
következik, hogy ő, amennyiben tőle függ, irodalmi művei-
ben e pogány kul turá t terjeszti is, azon pogány kulturát , 
melynek megszüntetésére a kereszténység annyi vért áldo-
zott ; azon pogány kulturát , melyet Európa fejedelmei Tö-
rökországban is meg akarnak szüntetni. Nagy szerencse, 
igazán nagy szerencse, hogy Jókai magyar beszédjéről nin-
csen megjegyezve, hogy az a törököknek tolmácsoltatott 
volna, mert igy legalább nem vihetik el hírét, hogy akadt 
ember Magyarországon, ki a ker. kul turát meggyalázta, 
azon ker. kulturát, mely nélkül Magyarország ma nem lé-
teznék. J ó hogy erre — protestáns ember vállalkozott. 
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A hírneves regényíró itt még nem állapodott meg. Na-
gyon nevezetessé akarván magát tenni, a törököket ugy tün-
teti fel, mint a műveltség terjesztőit Magyarországon : „Mű-
velődésünk eszközlői, főiskoláink e korszakban t. i. a török 
hódoltság korszakában virágzottak fel", ime mit nem kö-
szönhetünk a törököknek ! Eddig a történet azt tanította, O ' 

hogy a törökök a Corvinákat hazánkból elrabolták, most 
meg kitűnik, hogy Konstantinápolyból ők hoztak nekünk 
könyveket, a napokban pedig a régi szívességet csak foly-
tatták ; eddig azt hittük, hogy az elemi, közép-és főtanodák 
a katholicismus érdemei, de mióta Jókai beszélt, mi sem vi-
lágosabb, mint hogy ezek az iskolák török alapitványok 
és már ebből is kitűnik, hogy a pogány kultura fentebb 
való mint a keresztény. Nem érdekes, azaz, hogy nem meg-
8zomoritó tény-e, midőn nagynak tartott embereink készek 
inkább, hogy többet ne mondjunk, ferditeni, hogy sem a ka-
tholicismus érdemeit elismerjék? A sok aberratio, a keresz-
ténység megalázása között azonban mégis mondott Jókai 
valami igazat, de csak, félig t. i., hogy nálunk a török hó-
doltság alatt erősödött meg a reformatio ; igazsága van, a 
protestantismus a pogánysággal ssövetkezett, igy és nem az 
igazság erejénél fogva verhetett csak gyökeret a józan ma-
gyar nép között ; de azt még hozzá tehette volna J . , hogy 
ugyanakkor, midőn a protestantismus a pogány hatalom 
erejével megerősödött, ugyanakkor a nemzet ereje meg-
gyengült. A történelem ezt feljegyezte, Jókai elfelejtette, 
hogy eszébe jusson, talán kiköltözhetne, Konstantinápoly-
ban, ott az ő ideális országában, hol a pogány kultura vi-
rágzik, talán megtanítanák, hogy mit nyert (?) az ország a 
török hódoltság alatt és mit veszített (?) a keresztény kul-
tura által, itt, Magyarországban, pedig csak azt mondhat-
juk róla : ,In multiloquio non deerit stultitia !' Jókai pedig, 
meglehet, hogy a török ,deákok' előtt nevezetessé, a józan 
magyar közvélemény előtt legalább is — ismét egyszer ne-
vetségessé tet te magát. £ 

Székesfehérvár. J u b i l a e n m e p i s c o p a l e 
S a n c t i s s i m i D o m i n i P i i P a p a e I X . (Püspök ő 
mlgának körlevele.) Beatissimus Pater, gloriose regnans 
Summus Pontifex Noster, Pius Papa IX. , die 13-a Maii 
1792. natus, die 11-a Április 1819. presbyter ordinatus, die 
3-a Junii 1827. episcopus consecratus, die 16-a Junii 1846. 
ad cathedram Summi Pontificatus exaltatus, hoc anno la-
bente, aetatis 85-um, Summi Pontificatus 31-um, sacerdotii 
58-um, episcopatus tandem 50-um annum complebit. 

Eapropter, qua pia et religiosa animi exultatione anno 
1869.jubilaeum Sacerdotii,qua item anno 1871.feliciter emen-
sa quinque lustra Summi Pontificatus concelebraverunt mi-
llia laetantium Christi fidelium : eadem, plus quam festiva, 
laetitia, ubique recolere parant huius anni mensis Junii diem 
3-um, quo Sanctissimus Dominus Noster, perraro, ne dicam 
inaudito favore superno, quinquaginta exantlabit annos, a 
quo positus est a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei. 

E t merito quidem summa cum laetitia, maxima in 
Deum gratitudine, et piissimis cum votis solemnem agere 
parat diem hunc universus orbis catholicus. Si enim, dicente 
S. Leone, honor filiorum est dignitas patrum, et laetitia 
plebis gaudium Sacerdotis : tantus nobis, filiis, ex Eius celsa 
paternitate et consuminatissiino Pontificatu accedit honor, 

tam inclyta de increscentibus annis iubilaei, toti Ecclesiae 
gloria, tanta tamque iusta de longitudine dierutn Eius lae-
t i t i i , ut non erigi mente.aniinoque, et corde non exultare 
summopere, prorsus nequeamus. 

Ecquidem si calamitosam conditionem rerum, in qua 
Pater Optimus spoliatus, undique coarctatus, et in solitu-
dinem redactus, omni pene liuinana ope destitutus, versatur 
cogitemus ; si. ruinas intueamur, quas inimica cruci Christi 
molimina praecipue huic, quia reliquarum Matri et Magi-
strae, Ecclesiae intentant adeo, ut deletis et interceptis 
quamplurimis regendae orbis Ecclesiae egregiis praesidiis, 
iam vix sublime, a Domino sibi impositum munus Aposto-
latus exercere possit : coinmuni moerore laceramur omnes, 
et dum Caput patitur, membra compatimur. 

Verumtamen, quia nostrum non est nosse tempóra vei 
momenta, quae Pater Coelestis posuit in Sua potestate, ne-
que sciamus, quamdiu nos compati oporteat, ut tandem con-
glorificemur : ingens certe solamen rec.pimus saltim ex eo, 
quod, dum Ecclesia in Augustissimo Capite suo tarn exqui-
sitis, et praeter ordinein novis artificiis afflictatur, duinque, 
periclitati undique, frustra levamus oculos, nutn veniat au-
xilium : quod, inquain, in hoc rerum salutis discrimine, ad 
cuius exitum oculi mortales lucein non fundunt, in Illo Eo-
dem talem habeamus Pontificem, qui non modo promissa 
divinitus fidei firmitate, ac insuper sibi prorsus propria in-
victa animi magnitudine, nos solatur et erigit, verum ipsa 
Sua vita, miro quodam indicio et praesagio, in longitudi-
nem dierum divinitus protracta, confirmât, et continenter, 
nobis quidem ad leninien et solatium, infensis vero ad con-
turbationem, ingeminat, et quotidie quodammodo dilucide 
proclamai illud : et non praevalebunt ! 

Profecto, dum contigit Ei, quod legitur: Numerum die-
rum et tempus dedit Uli Deus etpotestatem, obveniet et alterum 
istud: Iconfiteberis vivens, vivus et sanus conßteberis, et lauda-
bis Deum, et gloriaberis in miserationibus eius. (Eeltic. 17.) 

Quid enim aliud Eius, de medio circumstrepentium 
impetitionum et violentiarum alte prominens vere regia 
Maiestas, et iminota firmitas, potentissimo velut eloquio, 
praedicat, ac velut oculis spectandum praebet, quam illud, 
quod soliditas fidei, quae in principe Apostolorum est lau-
data, perpetua sit, et, sicut permanet, quod in Christo Pe-
trus credidit, ita permanet, quod in Pet ro Christus insti-
tuit ? — Aut quid inter fluctuationes commentorum diei, 
sibi semper constans, nec ad quamcunque, a regula coelesti, 
partem deflecteus, vocis cohortatio indicat : quam quod apud 
Ilium sit totius regula veritatis, quam obtinuit ilia confes-
sio, (Matth. 16.) quae a Pa t re apostolico inspirata cordi) 
humanarum opinionum incerta transscendit ? Quid denique 
illa magnanimitas, quae loco non cedens, omnia sufïert» 
omnia sperat, omnia sustinet, mundo personat al iud: nisi 
quod apud Eum vigeat, et vivat vera illa, a Principe Apo-
stolorum derivata Dei hominumque dilectio, (Joan. 21.) 
quam non claustra carceris, non catenae, non populäres im-
petus, non niinae exterrent, et insuperabilis fides, quae bel-
lando nunquam cessit, vincendo non tepuit ? (Leo M.) 

Atque in hune quidem modum Venerandus Patr iar-
cha, Jesu Christi in terris Vicarius, Sanctissimus Pater et 
Dominus Noster grandaevus, in sera senecta, ad b. Petr i 
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Apostoli sepulcrum vigiles excubias ag i t : non desistens pro 
causa Dei certare, neque loco cedens, quo dispersa congre-
get, quae reliqua sunt, custodiat et vindicet ; aut, cum non 
potest, saltim voce et expostulationibus facinora reprobet, 
contra nefanda protestetur, et monitis instruat, ne grex 
Christi insidiis succumbat, aut erroribus circumveniatur. 

Quemadmodum vero nullo unquam erudelitatis gé-
néré destrui potest sacramento crucis Christi fundata reli-
gio ; nec unquam cessabit fides, quae Romanum Pontificem, 
Pat rem Pastorem, et errori imperviuin Magistrum venera-
tur veritatis et usque profitebitur ; et quemadmodum non 
niinuitur persecutionibus super Eum fundata Ecclesia sed 
augetur, imo, dicente S. Leone, semper dominicus ager se-
gete ditiori vestitur, dum grana, quae singula cadunt, mul-
tiplicata nascuntur : ita posteaquam abdita menti mortali 
consilia, ob quae Deus nos tentari quidein permittit, sed 
non supra, quam perferre possuraus, proventum salutis pro-
germinavere : surget certe Christus et imperabit et fiet tran-
quillitas magna. 

Atque hoc est, quod quam vehementissime universa 
anheiat Ecclesia, in qua omnium, qui vere Christi sunt» 
piorum fidelium, eo ardentior est Charitas, eo maior pietas' 
eo firmior ad cathedram Petri adhaesio, quo acerbioribus 
noruut, communem afflictari Patrem, incommodis. 

Huiu3 docuinentum sunt ferventissimae preces, quae 
undique ad coelos ascendunt, ut Deus Ministerii tempóra 
Beatissimi Patris Nostri benigne respiciat, diesque et annos 
Eius adhuc augendo, Pastorem oviuin et agnorum suorum 
servare, custodire dignetur et pascere. Huius testes, admira-
biles illae peregrinationes, quae ut olim ad passionis et re-
surrectionis Domini, nunc ad eius in terris Vicarii sedem, e 
remotissimis locis instituuntur, ut fideles quam devotissi-
mam Sacro Suo Capiti voluntatem, amorem et venerati-
onem, et anxiatn de rerum Eius conditione protestentur 
sollicitudinem. 

Nos Yenerabiles Fatres et Filii in Christo Dilectissi-
mi ! semper e numéro fuimus eorum, quorum in Patrem 
communem tenera pietas, et omnibus semper notissima fuit 
promta coniunctio. 

E t fideles Nostri sic audierunt voces Nostras, ut et 
sentire Nobiscum idem, et egestati Patris pro modulo viri-
um succurrere nunquam tardaverint. 

Agite itnque, nunc, tanto fervidiora sint studia, quanto 
maiora propinquant gaudia, et quanto penitiora sunt, quae 
nuncupamus, vota. 

Quem in finein sequentia ordinantur : 
1. Proxima ab his perceptis die quadam Dominica, in 

omnibus parochialibus, et ubi cultus divinus servatur, etiam 
filialibus Ecclesiis populum fidelem, apto sermone, de ingru-
ente iubilaeo episcopali Sanctissimi Patris praemonebitis ; 
et exposito illius derelicto statu, populum ad succi,rrendum 
suis obulis provocabitis. Tum vero 

2 Benevola oblata fidelium, inodalitate, quae, pro lo-
corum circumstantiis, vobis apta videbitur, continuative, 
usque feriam I l - am Pentecostes inclusive, colligere pergetis. 
Quo facto, summulas, Vestris oblatis unitas, immediate ad 
Officium Dioecesanum dirigere festinetis ; quae Meis, et 
Capitularium oblatis iuncta, ad Beatissimum Patrem trans-

mittentur, et suo tempore in Circularibus Dioecesanis pu-
blicabuntur. 

3. Pridie festivitatis, hoc est die 2-a Junii, vespere 
per quadrantem horae, ad commonefaciendos fideles, omnes, 
in omnibus Ecclesiis, pulsentur campanae. Ipsa vero die 
3-a Junii, quae est Dominica I l - a post Pentecosten, tam in 
Cathedrali, quam in omnibus Parochialibus et Religioso-
rum Ecclesiis, Missa Soletnnis cum Collecta pro Papa, et in 
fine Missae Hymnus „Te Deum" cum oratione solita, pro 
gratiarum actione, decantentur. 

Suapte intelligitur, quod tam Ordines Dioecesani circa 
collectam pro Papa, in qualibet Missa sumendam, (Encycl. 
1870. pag. 84.) quam etiam usus circa spontanea pro San-
ctissimo Patre oblata fidelium recipienda poiTO quoque in 
suo vigore relinquantur. 

Oremuspro Beatissimo Papa Nostro Pio IX. , ut Deus 
et Dominus Noster, qui elegit eum in ordine Episcopatus, 
salvum atque incolumen custodiat Ecclesiae Suae Sanctae, 
ad regendum populum Sanctum Dei ! 

Datum Albae-Regiae, Dominica in Albis, die 8. Ápri-
lis 1877. Ferdinandus, Eppus. 

Bécs. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s . T. szer-
kesztő ur 1 Ha Pesten keresztül utaztam alkalmával oly 
annyira nem kötötte volna lelkemre, hogy Bécsből küldendő 
tudósításaimban, amennyire lehet, röviden fejezzem ki ma-
gamat, bizonyára megeresztem tollamat és elárasztom a rő-
fös jelentésekkel, higyje el, akármelyik itt tar tot t beszéd 
megérdemlené, hogy magyar forditásban közöltessék a mi 
honi közönségünkkel is ; részint a bennök felhalmozott szá-
mos tanulságos s valóban figyelemre méltó eszme miat t ; ré-
szint pedig azért, hogy e gyűlésnek mentől hivebb képe ál-
lít tatván a magyar közönség elé, eloszoljanak azon aggodal-
mak s gyanúsítások, melyekkel e gyűlés még alakulása előtt 
innen és onnan is találkozni kénytelen volt, ámbár az ered-
mény fényésen megmutatta, hogy a meghiúsítását czélzó 
ellenséges törekvések, hál' Istennek, hiábavalók voltak. Mind-
erről sokat, de sokat szeretnék s tudnék irni, de méltányolva 
okait s belátva, hogy utóvégre ön az, ki tudja, mennyi tért 
s figyelmet szentelhet egyegy tárgyra, a mozzanatok chro-
nologico-pragmaticus elősorolására szoritkozandotn, ugy 
azonban, hogy a legfőbb fontosságú nyilatkozatokat azértis 
különösen említsem; a hozott resolutiókat majd a l a p o k -
ból veheti át. 

A gyűlésnek ünnepélyes megnyitása hétfőn történt, 
april 30-án, a zeneegylet ünnepélyesen feldíszített nagyter-
mében ; már vasárnapon több mint kétezer tag jelentkezett, 
nemcsak kettős birodalmunkból, hanem külföldről is. A bi-
rodalombelieknek egyharmada Magyarországból került ki. 
Hogy ily körülmények közt a tágas nagy terem zsúfolásig 
megtelt, szükségtelen említenem. A társadalom összes rend-Ö 1 o 
jei és osztályainak legkiválóbb képviselőit lát tuk hosszú, 
fényes sorban. Az elnöki széket Pergeti gróf, agyülésnek fő-
tényezője foglalta el, ki megnyitó s üdvözlő beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy egy három év óta gondosan ápolt kegye-
letes gondolat végre is tényleg érvényesült ezen katholikus 
nagygyűlésben, melyen a birodalom mindkét felének pol-
gárai egyetértve találkozhatnak, mintegy katholikus test-
véresülési ünnepélyt ülve. „A katholikus álláspont, — tnondá 



többi közt körülbelül, — a történelmi jog álláspontja is ; a 
hi a katholikus álláspontot védelmezi, az egyúttal a történelmi 
jogért is küzd." 

A megnyitó beszéd után egyik titkár a táviratilag 
vagy levélben érkezett üdvözleteket olvasta fel. Örömmel 
constatálom, hogy szép számmal érkeztek a magyar sz. korona 
országaiból is. 

Ezek után a gyűlési tisztikar választatott meg. E l -
nökké gróf Beleredi Ecbert , első alelnökké dr. Riccabona 
Gyula, másodalelnökké gróf Brandis Henrik, t i tkárokká dr. 
Graf, a birod. tanács tagja, dr. Bauer, egyet, tanár, Janisz, 
segédlelkész s Honlieiser ur. Rövid elnöki beszéd után, — 
(melynek abbeli indítványa, hogy távirat menesztessék a sz. 
atyához, melyben a gyermeki hódolat kifejezése mellett Annak 
apostoli áldása is kéressék, közhelyesléssel elfogadtatott —) 
az osztályok alakitásához fogott a gyűlés, s pedig a követ-
kező módon : 1) sajtóosztály, elnök dr. Otoeska Károly, a po-
zsonyi ,Recht' derék szerkesztője; 2) tanügyi osztály, ein. 
Turnherr, a bir. tanács tagja ; 3) művészeti oszt. msgr. Karion 
Alajos Gráczból ; 4) társadalmi ügyek, Karlach kanonok 
Prágából ; 5) Kath. élet, báró Gagera ő exja ; 6) kath. poli-
tikai oszt. gr. Falkenhayn. Az első ülésnek zárbeszédét gróf 
Beleredi elnök azon lelkesitő intéssel fejezte be, hogy a bi-
rodalomnak katholikusai, hasonló hűséggel és ragaszkodás-
sal, mint közös fejedelmök, sorakozzanak a Centrum unitatis, 
Péter szeke köré is. (Folyt, köv.) 

Észak-Amerika. A k a t h o l i k u s t u d o m á n y 
á l l a p o t a . (Vége.) Igy a Review. Mindamellett azonban 
Grantnek nem sikerült harmadízben is beülni az elnöki 
székbe, melybe őt az állampénzek sikkasztóinak szövetsége 
ismét emelni iparkodott. De azért utódja, ámbár maga is a 
liberális párthoz tartozik, óvakodni fog egyelőre, Grant 
szellemében kormányozni ; mert tudja, hogy mennyibe ke-
rült párt jának, a kezeiből már majdnem kisiklott uralmat 
még egy elnöki időszakon át megtartani. Mivel azonban le-
hetséges, hogy ebben csalódunk, vagy hogy ez az „egye-
lőre" nem tart igen soká, azért jó lesz Grantnek beszédét 
némileg szemügyre venni, hogy lássuk, miben áll voltaképen 
az amerikai liber alismusnak programmja. A tábornok-elnök 
ezt meglehetős szabatossággal akként vonalozta körül : val-
lástalan közoktatás s iskolakényszer. Igaz, hogy az Unióban 
,felekezetnélküli' elemi tanodák már eddig is léteztek, me-
lyeknek fentartására minden felekezetnek, tehát a katholi-
kusoknak is adózniok kellett; ezek mellett azonban a feltét-
len tanszabadság lehetővé tette felekezeti iskolákat is ala-
pítani, mely lehetőséget a katholikusok eddig a legszélesebb 
mérvekben ki is aknáztak. A ,Coll. Concil. Lacens.' I I I . kö-
tete mutatja, mily súlyt fektettek a zsinatilag egybegyűlt 
katholikus főpapok mindenha uj s jó iskolák alapítására s 
a régiek fentartására ; sőt van egy zsinat ( I I I , 1333.) mely 
az iskolaház építését szükségesebbnek mondja a templom-
építésnél. A Review előttem fekvő első évfolyama többi 
közt három kitűnő czikket hoz dr. Becker, wilmingtoni 
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püspök ur tollából, melyekben a ft. szerző a közoktatás kér-
désével foglalkozik. Az első czikk azon rendszernek helyte-
lenségeit és fogyatkozásait mutat ja ki, mely szerint Ame-
rikában az óklassikai nyelvek tanulása történik; a második 
s harmadik czikk pedig egy amerikai katholikus egyetem kér-

dését szellőzteti, oly értelemben, minőben a baltimorei II . 
nemzeti zsinatnak atyjai 1866-ban ekként nyilatkoztak: 
„Atque utinam in hac regione collegium unum maximum 
sive Universitatem habere liceret, quod collegiorum horum 
omnium, sive domesticorum, sive exterorum coinmoda atque 
utilitates complecteretur, in quo sc. litterae ac scientiae, 
omnes tarn sacrae quam profanae traderentur. Ut rum vero 
Universitatis husmodi constituendae tempus advenerit, necne, 
Patrum iudicio, rem totam maturius posthac perpendenti-
bus, relinquimus. (Coli. Concil. Licens. I I I , 520.) 

Saját nézetét e tekintetben a tudós püspök jelen czik-
keiben tette le, melyekben határozottan az egyetem felállí-
tása mellett nyilatkozik; részint azért, mert a magasabb mű-
veltség után törekvő s arra jogos igényt tartó egyéneknek 
száma napról napra öregbedik, másrészt pedig már Ameri 
kában is határozottan gondoskodni kell arról, hogy az isten-
telen tudomány részéről a katholicismus ellen, főleg a ter-
mészettudomány s az álbölcselet terén intéztetni szokott 
vádak s rágalmak ne csak ellensulyoztassanak, hanem a ka-
tholikus igazságnak legyőzhetlen erejével megczáfoltassa-
nak, megsemmisíttessenek is. Ehhez szerző részletes terve-
zetet csatol is, mely szerint az európai, különösen a franczia 
hasonló intézetek példájára az első amerikai katholikus 
egyetemet is berendezni kellene. 

Czikkünk végére értünk. Lát tuk , hogy az amerikai 
katholicismus ma még aranyakorát éli, ahhoz képest, ahogy 
a szabadkőművesek uralma alatt elzsidósodot.t és a semmit-
hivő protestantismusnak üzelmei által majdnem végképen 
már elpogányosodott európai liberalismus bánik vele ; — 
láttuk azt is, hogy a sötét felhők ott sem hiányoznak ; te-
kintve azonban azon életerős, vidoran pezsgő szellemi ára-
datot, mely az amerikai egyházat egynémely európainak 
módjára eltespedai nem engedi, reméljük, sőt meg vagyunk 
győződve róla, hogy a harcz, ha kitör, ott is a katholicis-
must segitendi diadalra. 

IRODALOM. 
0 Les Saints Lieux, pèlerinage à Jerusalem, par mgr. 

Misiin. Paris, 1876. Lecoffre fils, éditeur. I I I . Vol. (Vége.) 
A jaflfai uton Jeruzsálem felé haladva, közellétét egyet-

len kerti ültetvény, egyetlen hajlék, a legcsekélyebb jel 3em 
sejteti, a földterület hosszas hullámzása mögött rögtön mint-
egy varászütésre lát juk rovátkos bástyafalaival, tornyai- és 
kúpjaival felmerülni. E látvány benyomása magasztossága 
mellett is lehangoló és sötét: azonban Jeruzsálem még el-o o 
pusztulásában is szép, s ki csak egyszer is maga előtt ki-
emelkedni látta, e kifejezhetlen tünemény emlékét soha fe-
ledni nem fogja. „Jeruzsálem — igy szól a Szenthelyek le-
irója — más városokkal nem hasonlítható össze. Nem meg-
erődített város, mint a minőket Európában látunk ; nem 
befeketült, a repkény indáival körülfont régi omladék ; még 
kevesbbé egy mozgalmas és zsivajtelt jelenkori város, ha-
nem roppant halotti tér, körülövezve szétszórt romokkal, 
gyászemlékekkel. Falai között csend honol ; völgyeletének 
kavicsos ösvényein élő lény nem látható ; az ég madarai 
nem dalolnak ; Cedron patakjának s a halas tavaknak vize 
kiszáradott, a körvidék sziklái szétporladoznak ; dombjai 
homok halmazok; földe kiégett és hamuval födött, a bar-
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m ok táplálatára legelői nincsenek, szóval e mélabús magány 
felett egyedül a fájdalom és halál uralkodik." — E feljaj-
dulás után az eddigi utazó és tudós mint hivő. mint az isteni 
szeretettől lángoló keresztény nyilatkozik, fellengző sza-
vakkal festvén le azon lelkesedést és mély hatást, mely e 
Szenthelyek lát tára keblét megragadta : „Tehát igazán Je-
ruzsálemben vagyok!" — mondám magamnak — „íme a sir 
temploma, ime az olajfák hegye ! Szivem mind e helyeket 
még mielőtt rá jok muta t tak volna, már sejteté velem ! E g y 
mozgalmas élet oly sok foglalkozás után, mely csak arra 
való, hogy a lelket szórakoztassa, Istentől elfordítsa, zsenge 
korom szüztiszta érzelmeivel keblemben azt tapasztalnom, 
hogy Isten gondolatának hatalma alatt állok ismét, oly édes 
gyönyörrel tölt el. minőt soha többé érezni nem fogok". 

„Szerző Krisztus Urunknak szenvedéseit nern jegyzetek 
után, hanem rögtön ott irja le, hol azok megtörténtek ; 
megvitat ja és megvizsgálja a szentélyek hitelességét, melye-
ket a szentsir jelen temploma magába foglal, s a történet 
fonalán azon viszontagságokat sorolja fel, melyek e szent-
séges emlék fölött elvonultak ; de szive összeszorul fájdal-
mában, látva Európa kath. nemzeteinek közönyösségét szem-
ben azon sivárság- és elhagyatot tsággal , melyben a Szenthe-
lyeket pusztulni engedik. És valóban, mig minden oldalról 
diszes török templomok emelkednek és Oroszország folyto 
nos erőlködéssel magának itt uralmi fölényt szerezni ipar-
kodik, hol Jézus a kereszten elvérzett ; mig az alig félszá-
zad óta magokat ide befészkelt protestánsok egy nagyszerű 
imaházat építettek, a katholikusok sajá t jokul nein birnak 
egyebet, mint a megostoroztatás kápolnáját , néhány szen-
télyt a szentsir templomában s az jÜdvözitőről nevezett ko-
lostornak két szentegyházát. Igazán keserves és lesújtó le-
het a keresztényre nézve arra gondolni, hogy a félhold szar-
vaival ékitet t török sátor vászouoldalait ott lengeti a szél, 
hogy egykor Jézus gyászkeresztje emelkedett ; arra gon-
dolni, hogy ez állapotnak jobbrafordulása a ker. egyházak-
ban duló szakadások miatt még sokáig nem várható." 

„Szerző nem ily bölcsészi nyugalom- és önmegadással 
tekinti ez ügyet. A Szenthelyek meghódítása végett u j Re-
mete-Péterként örömest vállalkoznék egy keresztes háború 
hirdetésére, ha nem tudná, hogy hasonló kísérlet már divat-
ban nincsen. De legalább fiatal hévvel küzd a dissidens fele-
kezetek ellen, melyek a kath. egyház ölében támadva, gyil-
kos fegyvereiket saját édes anyjuk szivének t a r t j á k ; legki-
vált a protestánsok s a jeruzsálemi anglikán püspök az. a 
kik ellen leghevesebb rohamait intézi. Némely avatatlanok 
tán türelmetlenséggel is vádolhatnák ; de a közönyösség e 
századában, melyben mi élünk, ha valaki nem is osztaná, 
mégis csudálnia, tisztelnie kellene felindulását, mert azt a 
legtisztább forrásból, szivének mély hitéből s rendületlen 
meggyőződéséből meriti." 

„Szerző műve kétségen kívül legteljesebb, legtájékoz-
ta tóbb kalauzul szolgál azok számára, kik a szent földre 
vándorolnak; de kell, hogy hozzá folyamodjék azon keresz-
tény hivő is, ki nem lévén képes oda zarándokolni, legalább 
gondolatban szeretné bejárni a Krisztus U r u n k élete és ha-
lála által megszentelt, megdicsőitett örökemlékü helyeket. 
A hoszu utat e mű segélyével unalom és fáradtság nélkül 
ha j tandja végre, mert szerzője egyike a legszellemdusabb 
férfiaknak. E könyvvel kezében részese lesz örömei- és ke-
serveinek ; meghatot tságában vele együtt fog könyeket hul-
latni a szentsirnak küszöbén ; vele együt t fog szomorkodni, 
bekalandozva vezető karján a szent városnak gyászboritott , 
majdnem teljesen elpusztult téréit, hol számtalan minaretek 
emelkednek az ég felé, hol a szem hasztalan keres egy tor-
nyot, melyen a harang érczszava megszólalna ; hol a vissz-
hang csupán a muezzin rikácsoló lá rmájára felel!" 

Igy a ,Joumal des Débats'. Ki kételkednék tehát az 
általa is ennyire méltatott műnek jeles vol tán; ki sokallaná 
azon dicséretet, melylyel Francziaországban egyáltalán el-
halmozták ; ki merné tagadni, hogy ezen, bár idegen nyelven 
irt mű dicsőségének egy részében, a szerző mint a magyar 
egyház tagja által, saját hazánk is osztozik ! Sujánszky. 

VEGYESEK. 
= 0 Fminentiájánah, a f m g u bibornok-herczegprimás-

nak legújabb adakozásai: a károlyfalvi templomra 100 frt., 
a sárpatakiaknak harangra 100 ft., a pozsonyi temetkező 
egyletnek 50 ft., a londoni német kath. templomra 100 ft., 
lembergi apáczáknak 50 ft., egy száműzött lengyel papnak 
50 ft., a képzőművészeti társulatnak 1000 ft,, a székesfehér-
vári gymn. segélyző egyletnek 1000 ft., az andódi leégettek-
nek 100 ft. (M. S.) 

— t A gyöngyösi sz. Ferencz rendu szerzet ház tagjai 
mély fájdalommal jelentik saját és az egész szerzetes megye 
atyjának, főtisztelendő Károsi Simon kiérdemült hitszónok, 
hittanár, szerzetes megyénk háromszori főnöke, — az egész 
Rendnek tanácsnoka- és aranyinisés papnak, f. hó 30-án, 
élte 76-ik évében istenbeni kimultát . H ű l t tetemei május 
hó 2-án délelőtt 3/410 órakor tétetnek örök nyuga lomra a 
szerzetházi sírboltba. Gyöngyös, 1877. april 30. ö Y. F . N. 

— Rómában legújabban Methodista-imolát nyitottak, 
melynek prédikátora eléggé furcsán Salvatore Bagghiante 
nevét viseli; „ragghiare" ugyanis olaszul kizárólag a hang-
j á t hallató szamárról használtatik, mi egyik római lapot 
azon nagyonis közelfekvő élezre csábította, hogy az u j pré-
d iká to r : „Niente salvatore, ma moltissimo ragghiante. — 
Mul t számunkban igen kellemetlen sajtóhiba maradt . Az 
enyedi ,Szemlé'-t említő ,Yegyes'--ben ugyanis „báró Baldá-
csinak adósságait" emiitettük, holot t voltaképen „adomá-
nyait" akartuk emliteni. Bizzunlt azonban, hogy t. olvasóink 
a contextusból amugyis kivehették, miszerint ezez adósságok 
alat t voltaképen azon adományokat ér te t tük, melyek által 
a nemes báró a protestantismus iránti rokonszenvének nem 
régen oly praegnans kifejezést adot t . 

— Az olasz kormány legújabban igen feltűnő erélylyel 
j á r el a az internationalista egyletek ellen. Meghit tek állí-
tása szerint ez csak te t te tés ; mert a kormánynak esze ágá-
ban sincs fellépni a forradalom ellen, melynek létét és fen-
tar tását köszöni, hanem ez uton csak előzetes esetet akar 
szerezni, melynek nyomán aztán a katliolikus egyletek ellen 
léphetend fel. Az eladott egyházi javakból eddig 522,781,231 
lira 71 cent. j ö t t be; mindazonáltal az államtönk csak idő-
kérdésnek látszik. Most a plébániai javakra kerül a sor. — 
A római Arciconfraternità délia Tr in i tà dei Pellegrini 200 
u j ágyat szerzett be intézete számára, melyben, tudvalevő-
leg, minden szegény zarándok három napig ingyen szállást 
s ellátást kap. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, HX. Pins 
pápa számára. 

Esztergomból a szent székhez való fiúi ragaszkodá-
suk jeléül : 

W . S 1 db. es. k. ar. 
Többen 6 ftot. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Fiumei gyűjtés : Dall ' Asta Antonia 3 ft. — Bubelta 
2 ft . — Maria de Rinaldo 5 ft. — Matcovich Palese Mária 
3 ft . — Cotulich Eut ra t i a 10 ft. — Cotulich Mimbell i M á -
ria 10 ft. — Giuseppa de Melissino 5 ft . 

Kiadó- tula jdonss s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői íafós.Budán 
viziváros,főutca221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendök. 

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

harmincxhatoihk évfolyam. 

1 
Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
meutes reclamatiók inté-

zendők. 

/ 

Pesten, május 12. 38. I. Félév, 1877. 
Tartalom. In postremam Summi Pontificis Allocutionem observationes. — Sajtó-monopolium s még valami. — Egy-
házi tudósítások: Pest. Megtérés vagy mi? Beszterczebánya. Solemnitas Jubilaei Eppatus Ssmi Dni Nostri. Bécs. A katho-

likus nagygyűlés. — Irodalom. — Vegyesek. 

In postremam Summi Pontificis 
Allocutionem observationes. 

(0 Emjának, a fmgu bibornok hg.-primn'snak legújabb körlevele.) 

(Folytatás.) 

â. Direptio, vendit io, et conversio in chartas sic 
dictas status v i x non tot ius Patr imoni i Ecc les iarum 
in Űrbe Roma, et occupatis a. 1870 provinci is . 
„Subsecutae sunt, l eg imus in Al locut ione , aliae in-
iustae leges, quibus un iversum patr imonium, quod 
Ecelesia sacris d iuturnis invio labi l ibus t i tu l i s pos-
sidebat, magna e x parte fui t ereptura subst i tu t i s 
e ius loco, ac e x parte tantum e x i g u i s reditibus, qui 
ancipi t ibus t emporum vic ibus et vo luntat i ac arbi-
trio publ icae potestat is peni tus subi ic iuntur." In 
ocul is rapacis Gubernii , quod, prius quam Romám 
invaderet, in rel iqua Ital ia omnia iam omnium Ec-
cles iarum bona occupavit , vendidi t , diss ipavit , nec 
Ecclesia Romana grat iam invenire poterat. 

Ecclesiae Roinanae bona non earn so lum de-
st inat ionem habebant, ut huius tantummodo Eccle-
siae usui ac e inolumentis promovendis deservirent, 
sed ut per illa universal is Ec lesiae Catholicae in-
digent i i s subveniretur. Maiorem insuper dotis suae, 
in bonis i l l is const i tutae partem Ecclesia Romana 
non ab Ital is , sed ab omnium Regnoruin Catholicis 
benefactoribus accepit, qui non Regni Ital iae aera-
r ium ditare, sed Roinanam Eccles iam, re l iquarum 
in Orbe Eccles iarum Matrem, dotare voluerunt . In 
spol iat ione ig i tur Eccles iae Romanae maior com-
missa est iniquitas, per quam i l latúin damnum non 
sola illa, sed universa pat i tur Catholica Ecclesia. 
Rem ita prorsus esse, d i sc imus e x Al locut ione , quam 
Beat i ss imus Pater die 23. Decembris 1872 bábuit , 
in qua de lege, spol iat ionem Eccles iae Romanae de-
cernente observât : „porro l e x isthaec, si tarnen le-

g is nomine sc i tum honestare licet, ipsi naturali , di-
v ino et sociali iuri repugnans, m u l t o iniquior et 
funest ior Roinae et c ircumposi t i s obt ing i t provin-
ciis. Profundius enim et acrius iura vulnerat et pos-
s e s s i o n s universa l i s Ecclesiae. — — Snol iat io — x 

Romanae Ecclesiae ea occupabit bona, quae plus-
quain a nostratum donationibus, ab omnium Ca-
thol icorum largitate congesta fuerunt, et in hoc 
unitat is centro const i tu ta ; atque ita quae Eccles iae 
universal is usui et increment is fuerunt addicta, in 
ex traneörum lucrum impie convertentur." Perg i t 
in sua Al locut ione Summus P o n t i f e x : „ V i x i taque 
didicimus, a l terum e subalpin i Gubernii minis tr i s 
s ignif icasse leg is lat ivo coetui proposi tuin ei subii-
ciendi l egem h u i u s m o d i ; inonstruosam eius indo-
lein i l l ico prodidimus per epis to lam 16. Juni i h. a. 
datam ad Cardinalem Nos trum a publ ic i s negot i i s , 
ipsique mandavi inus, ut n o v u m hoc per i cu lum No-
bis impendens s icut caetera, quae patimur, nuncia-
ret Legat is apud hanc Sanctam Sedem ex terorum 
Principuin". Cardinalis Status Secretarius, quod 
sibi praeceptum fuit , indubie executus est, quin 
optatus subsecutus fu i sse t eifectus. 

6. E x p u l s i o Sanctirnonial ium e suis Asceteri is . 
„Deplorare etiam, dici tur in Al locut ione , coacti 
f u i m u s magno numero aedificia, quae pietas fide-
l ium grav ibus adinoduin s u m p t i b u s tolerat is ere-
xerat, quae christ ianis Romae t empor ibus d igna 
erant, quaeque pacatum hospi t ium praebebant vir-
g in ibus Deo devotis , aut Regular iu in famil i is , in-
ti iscriminatiin legi t i inis possessoribus eiectis occu-
pata fuisse , et in profanos usus dest inata". Sancti-
rnonialium aliae contemplat ivam, aliae ac tuosam 
agebant vitam, nemini fuerant oneri ; suis enitn e x 
fundat ionibus vitae sustentandae media percepe-
runt, proprias dotnos incolebant, quas non aerarium 
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status publ icum, sed larga privatorum benefacto-

rum munif icent ia exs truxerat . S u p e r v e n i t iuimici 

v io lenta manus , et Christi sponsas suis e domici l i i s 

exturbavi t , quasi il l is, quia Christi sponsae sunt, 

n u l l u m foret ius exis tendi . 

7. Ins t i tutorum beneficentiae et caritatis ab 

ecclesiast ica administrat ione avuls io , et a l iquorum 

intenta abolit io. Qua de re Summus Dominus noster 

inquit : „Adempta insuper fuerunt potestati Nostrae, 

et sacrorum minis trorum curationi tot pia opera et 

inst i tuta caritati et beneficentiae exercendae con-

secrata, quorum nonnul la egestati , a l i i sque miseri is 

et necess i tat ibus sublevandis mira munif icentia ipsi 

Roinani Pontifices, Praedecessores Nostri , et exte-

rarum gent ium pia l iberal itas condiderant ; ac si 

quae e x iis publ icae caritatis operibus adhuc sub 

Ecclesiae v ig i lant ia manent, l e x quaedam non se-

rius roganda esse fertur, qua i l ia a Nobis subtra-

hantur, aut fundi tus aboleantur, velut-i publ ica do-

cumenta non dubie, nec obscure praenunciant." 

Actuosae caritati, quam Christus mundo intu-

lit, quamve Ecclesia Catholica constantiss i ine do-

cuit, suam debet or ig inem ingnotum antea ius pu-

pi l lorum, v iduarum, pauperum, a l iarumque misera-

b i l ium personaruin, quae ab ethnicis, e t iam de ce-

tero cul t i ss imis despectae, et suae sorti relictae fue-

runt, quas vero Ecclesia co l l eg i t , velut i Christi 

membra fovit , protexi t , instituit . Quo in caritatis 

exerc i t io iam in Ecclesiae primordi is Romani eirii-

nuerunt Christiani, quorum morem ins t i tutumque 

commemorans Dionys ius Corinthiorum Episcopus, 

sie ad eosdem scr ib i t : ') „Haec enim, inquit , vobis 

eonsuetudo est, iam inde ab ipso rel ig ionis exordio , 

ut fratres omnes vario beneficiorum genere afficia-

tis et ecclesi is quam plurimis , quae in s ingul i s ur-

bibus const i tutae sunt, necessaria vi tae media trans-

mittat is ; et hac ratione tum egent ium inopiam 

sublevatis , tum fratribus qui in metal is opus fa-

ciunt, necessaria suppeditat is : per hanc, quae ab 

initio transmittere consuevist i s , munera, morem, 

ins t i tu tumque Romanorum, a maioribus vestr is ac-

ceptum, Romani retinentes." História teste in Urbe 

Roma, Christiana facta, pr imum exc i ta ta fuerunt 

pro lactant ibus adhuc pueris brephotrophia, pro 

parente orbatis orphanotrophia, pro infirmis noso-

comia, pro peregrinant ibus xenodochia , pro senibus 

gei'ontocomia, pro universis male habent ibus pto-

chotrophia, quae omnia Catholicae Eccles iae sua 

debent initia, cuius nobi l i s s imae filiae Paula , Fa-

apud Eusebium Hist. Eccl. üb. 4. cap. 23. 

biola, Melania, ipsae adeo Impératrices Helena, 

Flacci l la, Pulcheria, pia caritatis ac beneficentiae 

inst i tuta non solum erigere, sed in i i sdem inservire 

pauperibus ac miseris g lor iosum prorsus habebant. 

A more Maiorutn suorum nunquam deineeps reces-

serunt, in lege caritatis ad implenda indefessi sem-

per fuerunt Romani, m a x i m e vero Summi Pontifi-

ces, quorum qui l ibet sibi dictum p u t a v i t i l l u d Psal-

t is Regii : 2 ) „Tibi derel ictus est pauper orphano tu 

eris adiutor", et i l lud J o b i : 3 ) „Just i f ia indutus sum, 

et vest iv i me s icut ves t imento et diademate, ittdi-

cio raeo. Oculus fui coeco, et pes claudo, pater 

erain pauperum." Hinc est, quod Urbs Roma re-

spectu et iam piorutn omnis generis inst i tutorum ac 

operuin Metropolis semper fuerit ac centrum Ca-

tholici Orbis, et cathol icae caritatis . Qui florentia 

R o m a e pia beneficentiae inst i tuta nosse cupit , adeat 

et evolvat l ibros très de Inst i tut i s Caritatis Urbis 

Romae exaratos ac evulgatos Eminent i ss imi Viri , 

Caroli Aloisi i Cardinalis Morichini, cuius ab ipso 

doct i ss imo Auetore aeeeptum opus 4) non sine ad-

mirat ione ac pietate l eg imus ac re legimus. De his 

tarn regali munif icent ia erectis, tarn paterna soll i-

c i tudine fotis ac protectis, tarn conscient iose ac ac-

curat iss ime administrat is inst i tut is loquitur, queri-

tur et angi tur Beatiss i inus Pater. 

8. Subduct io scholarum omnium ab Ecclesiae 

auetoritate et v ig i lant ia . . .Vidimus praeterea, — lo-

quitur Beatissi inus Pater, idque anima Nostra supra 

oinnem m o d u m dolore perculsa cominemoramus, 

Ecclesiae Auctori tat i et moderationi s u b d u e t u m 

publ i cum et privatum doctr inarum et art ium rna-

gis ter ium, et docendi munus concreditum homini-

bus suspectae fidei, aut apertis Ecclesiae inimicis , 

et qui non dubi tarunt atheismi impietatem publ ice 

profiteri." In superius laudato opere Eminent i ss imi 

Cardinalis Morichini describitur etiam status et nu-

merus scholarum, nec non scholarium Romae a. 

1869 e stat ist ic is i isque officiosis relat ionibus eru-

tus. Univers im frequentaverunt scholas proles utrius-

que sexus , nec non adolescentes 23 ,905 . Qui nume-

rus luculenter coinprobat zelutn in urgenda scho-

larum frequentat ione. Fuisse autem scholas Romae 

omnibus subsidi i s instruetas, norunt omnes, qui 

i l las oculis usurpare non neg lexerunt . Sedes autem, 

Pal ladi doctae sacrae, s ive Lycea ac Univers i tates 

august i s i l locatae fuere palatiis, in quorum gremio 

Psal. 10, 14. — 3) 29, 1 4 - 1 6 . — 4) Degli Instituti 
di Carità, per la sussistenza e 1' educaziotie dei poveri e 
dei prigionieri in Koma. Libri tre. Edizione uovissiina. 
Roma, 1870. 
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stúdiósa iuventus praelectiones in oecis ac aulis, egregio pe-
nicillo, miroque artis opere ornatis, in politis sedens scatn-
nis excepit, id quod Nos ipsi oculis nostris spectavimus. Sa-
pientissiinum autem viguit, scopoque accomodatissimum 
sistema studiorum, iuxta quod omnis generis litteraria in-
stituta dirigebantur, queraadmodum oppido liquet e legibus 
et ordinationibus de recta studiorum ratione editis, quarum 
Collectio annis 1842 et 1852 typis vulgata est, quamve dum 
ista scribimus, prae manibus babemus. Spiritual, qui leges 
illas dictavit et ordinationes praecipuas e Praefatione, Col-
lection! praefixa discimus, unde pauca delibare iuvat. „Sum-
mis profecto extollendus laudibus Magnus Pontifex Leo 
XII . , qui providentissimo consilio sua Constitutione, cuius 
initium ,Quod Divina Sapientia- rectain praescripsit stu-
diorum rationem, qua adolescentes omnigena amoeniorum 
litterarum, liberalium artiüm, scientiarumque suppellectili 
copiose instruerentur, simulque timorem Domini, ex quo 
omnis sapientiae tons et origo, ex animo addiscerent, ut non 
mundana sapientia, quae apud Deutn stultitia est, sed huma-
narum divinarumque rerum notitia rite imbuti, ac probe 
noscentes, quid deceat, quo virtus, quo ferat error, et quid 
Deo, quid Caesari, quid certis hominibus debeant, sibilaudi, 
parentibus honori, Christianae ac ci vili reipublicae emolu-
mento atque utilitati esse possint." Quid Romani Pontifices 
pro litteris et artibus praestiterint, quanta munificentia illas 
foverint, promoverint, nemo ignorât, nisi in história pere-
grinus, nemo negat, nisi qui apertissimae veritati repuguare 
non reformidat, ut adeo verissime dicat Beatissiinus Pater 5) 
'nstituta litteraria cariorem semper atque anxiorem Roma-
norum Pontificum sollicitudinem efFormasse, quorum eate-
nus parta mérita recensere tantumdem foret, ac in silvain 
ligna conferre. ï a n t o magis dolere debet Summo Pontifici, 
quod abominationem desolationis videre ibi cogatur, ubi 
antea concinnus ordo, florentissimus status vigebat; vel non 
est ibi abominatio desolationis, ubi docendi munus commit-
titur apcrtis Ecclesiae hostibus, et qui non dubitarunt athe-
ismi impietatem publice profiteri? „Promovetur in dies, ait 
rursum Beatissiinus Pater,6) malum illud longe gravissimum, 
quo nihil tot animabus et humanae societati funestius, cor-
ruptio scilicet iuventutis, qua corruptione ad praesentia 
mala in futuras etiam generationes propaganda contenditur. 
Omnibus enim institutis, quae ad iuvenes erudiendos spe-
ctant, ab Ecclesiae vigilantia in hoc Catholici Orbis centro 
subductis, iuvenes a prima aetate, qua virtutis ac vitii se-
mina tenaciter haerent, scholas civili potestati subiectas ce-
lebrare expresse coguntur, ubi eorum mentes et corda nulla 
fidei et religionis ratione habita, iuxta huius saeculi placita 
et sapientiam informantur, cuius amarissiinos fructus omnis 
nunc terra experitur." (Folyt,, köv.) 

Sajtó-monopolium s még valami. 

II . Korunk egyik Írójánál sem találjuk a legtisztább 
igazságokat, a legszembeötlőbb ellenmondások- és tévelyek-
kel oly mértékben egyesülve, mint épen M. W.-nál és jel-
zett irótársai néhányainál. 

Különösen M. W . emiitett „Literatúrai" lapja „újévi 
5) in suis ad'Cardinalem Status Secretarium ddto IG. Junii, 1872 

dut is litteris. — 6J in alloc. 1."). Mart. 1875 habita. 

elmélkedéseic" czimü rovatának §§-sai eléggé igazolják állí— 
tásunkat. Ezekben váltakozva majd kath. sajtónk s intézvé-
nyeink ócsárlásában, majd ismét azoknak magasztalásában 
áradoz. Mit rosszat és nem igazat folytatólagosan mondott, 
már csak azért is inellőzhetőnek hiszszük, mivel ezt protes-
táns elfogultságának a katholicismus iránti előítéleteinek, a 
tapasztalás által már úgyis eléggé megczáfoltnak kell be-
tudnunk. Mit irótársaival egyezőleg jót és igazat állitott, 
alábbi §§-ban nem azért hozzuk fel, mintha mi M. W.-tól 
vagy akármely más protestáns Írótól védelmet várnánk ; — 
a kath. igazság és ügy rá nem szorul, — hanem csakis azért, 
mivel igen érdekesnek találjuk s a protestantismus helyze-
tét fölöttébb jellemzőnek, midőn legtiszteletreméltóbb t u -
dósai és irodalmi jelességei a prot. egyházak belállapotju és 
prot. sajtó baliránya felől ily igaz és őszinte vallomásokat 
tesznek. S a kath. igazság mellett tett ilyetén tanúságtétel 
fejében könnyen elfeledhetjük azon, anélkül is megszokott 
vádakat, melyekkel a jezsuiták, Róma s minden buzgóbb 
kath. mozgalmak illettetnek, elhagyjuk azon kikeléseket is, 
melyek nélkül, ugylátszik, prot. iró és sajtó el nem lehetnek 
ha csak magukat hitsorsosaik előtt a krypto-jezsuitismu8 

gyanújába nem akarják hozni. E Róma és jezsuitismus elleni 
ömlengések napjainkban amaz egyedüli symbolum még, mely-
ben a katholicismus ellenségei megegyeznek. Ez az, miről 
egymásra ismernek ,hitök' egyéb közeledési pontot és krite-
riont többé nem nyújthatván. 

De menjünk át M. W.-nak és egyéb protestáns írói 
tekintélyeknek, Walch-, Amnion-, Hachler-, Reinhard-, 
Brown-, Jowett- , Eckendahl-, Busch-, Downesnek ama r a j -
zára, melyet ők a mai prot. sajtó felől adnak, hol minden 
szellemi tévedéstől menten, a legjelesbbet mondják, mit e 
tárgyról felhozni lehet. 

Nem elég, — igy lamentálnak a protestáns sajtó és 
kritika suprematiájának elveszte felett kesergő, protestáns 
nevezetességek, hogy a régi s magánuralma által minden 
német törzseket szellemileg egyesitő (?) prot. sajtó ellen egy 
ellenséges és a kedélyeket felizgató (?) sajtó (t. i. a katho-
likus) emelkedett, — „még magában a prot. sajtóban is sza-
kadás t ámadt ; annak egy nevezetes része az atheismus és er-
kölcstelenség zászlója alá szegődvén. A szerencsésen kiűzött 
gallomania újra "befészkelte magát közibünk és megmérhet-
len hóditásokat tőn. Voltaire, ki száz év előtt csak a kath. 
sajtóban űzte ördögi játékát , ú j ra a protestáns irodalomban 
éledt fel, és a szabadelviiség és ledérség apostolai által ha-
talmasban uralkodik köztünk, mint valaha. A Voltaire-féle 
Ecrasez Vinfame jelszava lett egy nagy és messzeterjedő pro-
testáns pártnak." 

„Az atheismus, mely a mult században csak a megrom-
lott franczia főnemesek és jakobinusok, és a bajor illumina-
tusok közt verhetett gyökeret, most a protestantismus szi-
vében gyökeredzett meg, és több mint hatvan év óta a He-
gel-féle philosophia neve alatt, a német protestantismus fővá-
rosában (Berlinben) a kereszténység és minden vallás iránti 
legmélyebb gyűlölet magvát hinti a kedélyekbe ; a status 
szolgáinak, államhivatalnokoknak legnagyobb részét meg-
vesztegetvén és a prot. hegeli sajtó által a közvéleményre 
leirhatlan befolyást gyakorolván." 

„Ha valaki szót akart ellene emelni, azonnal felhoza-
3 8 * 
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tott, hogy a protestantismus elve: feltétlen szabadság éa fel-
tétlen haladás. Ez által minden poaitiv hitalap- és erkölcsi 
törvényekre való kötelezés eltörültetett. 

Mig e bevallott prot. sajtói nyomorúság még az által 
is tetézve lön, hogy a sajtótörvény, ezen ujabb divatú po-
rosz-német censura minden ócsárlást el tud nyomni, mi a 
világi kormányt illeti; az alatt az örök kormányra vonat-
kozó legnagyobb becsmérlést, s mindannak, a mi szent kigu-
nyolását elszenvedi. Sőt, ugylátszik, hogy neki e gúnyoló-
dás, mely a földi államot mellőzvén, egyenesen az Isten or-
szága ellen irányoztatik, uagyon is tetszik, kivált a kölni 
vita keletkezte óta nem egy államhivatalnok, ki minden val-
lási pontok megvetésében helyezte szellemi nagyságát, azon 
véleményben volt és van jelenleg is, mintha a protestáns 
világnak a katholicismus ellenében nem is másra volna szük-
sége, mint hogy az ellen a legáltalánosabb hitetlenség élét 
forditsa. Mintha nem is a prot. egyházat kellene a katholi-
cismus ellen védelmezni, hanem általában minden egyházat 
nevetségessé és az illuminatismus terjesztése által lehetet-
lenné tenni. 

Ezen kisebb-nagyobb mértékben rendszerré emelt hi-
tetlenséghez, mely az egyetemből kiindulva, a bureaukra-
tiában leli leghatalmasbb támaszát, még a ledérség sajtója 
is csatlakozott, kivált a frank-hugonották kezeiben ; a mint 
hogy az atheismus mindenkor erkölcstelenséggel volt, s je-
lenleg is azzal van összekapcsolva. Mert epikuri, nem pe-
dig stoikus alakban szokott az fellépni emellett. Az istenta-
gadó bölcsészek mellett az erkölcsi törvénynyel daezoló köl-
tök állanak. Az iménti prot. sajtóban még volt annyi erköl-
csös szellem, hogy a hugonotta feslettséget magától távol 
tartaná. De napjainkban ezen szellemet nem leljük többé fel. 

Azon kevesek, kik általában még ellentállanak és 
a német sajtót a franczia divatliteraturának fordításai és 
utánzásai általi undok bemocskoltatástól megmenteni ki-
váltják, a könyvkereskedők és bérlett irók ezerhangu tömege 
által könnyen elnémittatnak, s több száz lap Magyarország 
nagyobb városaiban naponta azzal foglalkozik, hogy az iro-
dalmi mérget, melyet a külföldi hugonották főznek, közöt-
tünk elterjeszszék. 

A legundokabb, a legerkölcstelenebb és nőiséget leg-o 1 o O o 
jobban kivetkezett nő, kire valaha Isten napja sütött, a 
hölgyvilágnak, mint a tniveltség ideálja ajánltatik. A nem-
csak legerkölcstelenebb, de egyszersmind legszellemnélkü-
liebb párisi regényiró munkája számtalan német, de már 
magyar fordításban is terjesztetik el. 

Igaz ugyan, hogy a regényiró bitorlott dicsősége ellen 
emelkedett némi gyenge óvás ; de az aljasság ravasz és sze-
mes szokott lenni. Sue Eugen észreveszi, hogy ellene reactio 
emelkedik, s azonnal a boszorkány katlanba, melyben regé-
nyeit főzi, bele veti a jezsuitákat, mint igen kedves napi 
themát ; s ime az elégedetlenség azonnal elnémul. 

Nevezetesen a német prot. sajtó egészen megnyugszik 
s a buta regényiró egyszerre mély szellemű, nagy és bölcs 
lett ; s most mintegy Luther elleni árulásnak tekintetik, ha 
a kóbor zsidó nem dicsértetik. 

Három század előtt minden szóra figyeltek, mely a 
reformátortól jött , s most Sue Eugen szavaira figyelnek. A 
régi prot. sajtó, mely egykor egyedül uralkodott, és nemzeti? 

s erkölcsi? győzelmének sokáig vélt örülhetni; jelenleg ré-
szint az őt ostromló kath. sajtó ellenében védő helyzetbe 
té te te t t ; részint pedig tulajdon falai közt a destructiv párt-
ban árulóra talált, ki őt bensejében szétdúlván, akaratlanul 
is külső ellenségeinek kezébe játsza. 

Ehhez járul még, hogy a jobb prot. sajtó is hivatásá-
ról megfeledkezvén, azt, a mivel ez ideig birt, fentartani 
többé nem igyekszik. Az úgynevezett tudományosság az ő 
hite szerint közönyös, és mint reményű, illethetlen, hozzá-
férheti en határok közé vonult, és ott működik Archimedes-
ként, kit a barbár ellenség circulusai közt lepett meg. 

Pedig a tudományban nincs már többé közönyös tér, 
mert ugyan mi látszik alkalmatosbnak a közönyösségre, 
mint a történet nyomozás ? . . . Pedig már ez is ghibellini és 
gueifi részre, illetőleg pártokra oszlott. Azonfölül a protes-
táns theologia legkiválóbb terményeiben is fölötte tudomá-
nyol és népszerűtlen s általában egyaránt szenved a tudo-
mányosság- és vizenyősségben. 

Az iskolai nyelv nem a nép nyelve, pedig most legin-
kább a népre kellene hatni. A tudományos theologiának 
egy tágas mezéje a philosophiának adatott el, mely polypként 
rágódik a protestantismus szivén. A német prot. theologiára 
nézve jellemző ugyan, hogy még benne a puseysmus nem 
nyilatkozott, mint Angolhonban. Azonban ezen, a katholi-
cismus elleni elzárkozottságból még korán sem következik« 
mintha a német prot. theologia önmagával egyezőbb volna, 
mint az angol. Az ó-lutherán és ó-reformált vallás mellé 
külsőleg az uj egyesült helyezte magát ; de csak külszinre 
karolván át és egyenlítvén ki azokat. Bensőleg a theologia 
a lehetőségek lépcsőjén, a plus és miitus hitnek mindannyi 
fokait megjárta. 

Már, ha most az oly mélyen és sokfelé elágozott hit-
tel biró prot. theologiának ellenében tettleg, egy részről 
ugyan a kath. hit, másrészről pedig a hitetlenség compact 
tömege lép fél, igen természetesen foly belőle, hogy a két 
hatalmas tüz közti állás gondot és aggodalmat igényel. Meg-
kísértették ugyan (mint maga az orthodox prot. sajtó is 
sokszorosan bevallja) a nélkülözött egységet a dogmák fö-
lötti alkudozások s azoknak feláldozása által ú j ra megsze-
rezni, reménylvén, hogy legalább a hitnek minimuma min-
denkinek tetszeni fog. 

Azonban némelyek még e minimumot is sokalják ; — 
mások ismét igen természetesen keveslik. E válságos árus-
kodásban a helyreállítandó béke kedvéért (maguk a legün-
nepeltebb prot. tekintélyek szerint) még a leglélekismere-
tesb protestánsok is áldozatul hozták orthodoxiájukat, el 
annyira, hogy ina már — hit dolgában, igen sokan egyedül 
saját elmetehetségöket és véleményöket akarják érvényesí-
teni s Isten helyére saját eszöket sublimálni. Pedig maga a 
prot. M. W . mondja, hogy „a még távoli, de mégis lehetsé-
ges kibékülés kath, feleinkkel is csak (a személyes Isten, 
kalhatlanságot, eredendő bünt, megváltást, sat. hivő) ó-lu-
therán vallás orthodoxiájából léphet elő, nem pedig az u j 
tudományból; egyedül a népi kedélyből, nem pedig iskolai 
elmefuttatásokból, és kivált észhitüsködés zsoldjába szegő-
dött prot. sajtó aberratióiból. Népies szójárás szerint: kinek 
a háza ég, az szokott leghangosabban kiáltani. o' O o 

Hogy a ,Religio' hasábjain több derék férfiak az ineri-
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minált budapesti szabadoncz lap elevenére markoltak, onnét 
tetszik ki, mivel ez az előbbit minden kinálkozó alkalom-
mal mérgesen ós házsártosan szokta megtámadni ; kétségen 
kivül azért, mivel a ,Religio' elég bátor ő kegyelmének ke-
reszténytelen irányát (mely a német hegelisták irányával 
azonos) leleplezni. Es mivel begyőző érvek hiányában szen-
ved, harsány despoticus hangon a bátor ,Religio'-1 elhall-
gattatni, silentiáriusá tenni, s ekkép indirecte az átkos sajtó-
monopoliumot felekezete számára revindicálni akarja. Ö t. i. 
s vele az összes hegelista sajtó, fél a concur rent iától, a sza-
bad versenytől. Máris kezdi érezni, hogy liliput homuncio 
létére az izmossá fejlődött kath. sajtóval nem mérkÖzhetik. 
Azért minden rendelkezésére álló energiát, igazabban ár-
mányt mozgásba hoz a végett, hogy kath. sajtó ne létezzék. 
De mi résen leszünk s sajtónk bölcsője fölött usque ad ulti-
mum halitum virrasztani fogunk ! Gundy Mihály, esperes. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, május 11. M e g t é r é s v a g y m i ? A vallás-

és közoktatásügyi miniszter ur ő excja a következő, itt szó-
szerint felvett rendeletet adta k i : „A vallásfelekezetek meg-
nyugtatása végett elrendelem, hogy az állami tanitóképez-
dékbeu tartandó tanitóképesitési vizsgálatok, ezután a val-
lás erkölcstanra is kiterjesztessenek, azaz, a növendékek az 
illető vallástanitók által, a vallás erkölcstanból is, mint más 
kötelezett tantárgyból nyilvánosan kikérdeztessenek, meg-
vizsgáltassanak és hogy minden ily vizsgálatra az illető 
egyházi főhatóságok (püspök, superintended urak) egy-egy 
biztost küldhessenek, kik a saját vállásukhoz tartozó növen-
dékek vallás-erkölcsi képesitő vizsgáján jelen lehessenek, s 
a rendes vallástanitó mellett a vizsgálandó növendékekhez 
kérdéseket is tehessenek, kik azután netaláni észrevételei-
ket illetékes egyházi főhatóságaik utján hozzám felterjeszt-
hetik." Ezek után pedig meghagyja a miniszter ur a tanfel-
ügyelőknek, hogy a vizsga napjáról az illető egyházi főha-
tóságokat értesítsék. 

A miniszteri rendeletet elolvasó előtt első pillanatra 
is megdöbbentőleg kell feltűnni azon körülménynek, hogy 
ily rendelet csak most, tehát tíz évvel azután, hogy a 
nemzet szabad rendelkezése helyreállott, került napvilágra. 
Azon idő óta, hogy Magyarország szerencsés volt élvezni a 
felekezetnélküli, azaz állami tanitó-képezdéket, e napig a 
vallás- és erkölcstan, mint az e miniszteri rendeletből ki tű-
nik, nem tartozott azon tantárgyak közé, melyek felett a 
felekezetnélküli tanitó-képezdékben az egyház az őt megil-
lető felügyeleti jogot gyakorolhatta volna ; tiz év alatt az 
állam nem fektetett semmi súlyt arra, hogy a képezdéből 
kijövő tanitók mily vallás- és erkölcstani fogalmakkal, meg-
győződéssel kerülnek ki a tanodából. Ismételjük, hogy ez 
oly megdöbbentő, miszerint lehetetlen kifejezést nem adni a 
egkomolyabb aggodalomnak azon irány felett, melyet ily 

tanitók csepegtethettek növendékeik lelkébe. Egyetlenegy 
tanitó megmételyezheti egy egész iskola hallgatóságát egész 
életére, s hány lélek nem veszhetett már el annyi tanitó 
vezetése alatt, kik ezideig az állami tanitó-képezdékből ki-
kerültek ? E tudat bennünket annyira lesújt, hogy csak a 
legnehezebben tudjuk magunkat visszatartani a legkemé-
nyebb Ítélet kimondásától. 

De visszatartjuk, a bün ugyan elkövettetett a nemzet 
ellen, a minisztérium azonban — talán jó indulattal — ja-
vulást helyez kilátásba, sőt már a javítás terére lépett, visz-
szaadta az egyháznak jogát, az egyház felügyelhet ismét 
arra, ami egyedül őt illeti meg. Kérdezhetnők ugyan itt 
is, minő befolyás következtében adatott ki a kérdéses ren-
delet, váljon katholikus, protestáns, vagy épen zsidó be-
folyásnak köszönhetjük-e az eredményt? de nem kérdez-
zük, nekünk jelenleg elegendő tudnunk, hogy bármily 
befolyás következtében is, de ,a vallásfelekezetek tehát 
a katholikusok megnyugtatása' végett is adatott ki e mi-
niszteri rendelet. 

Nagy szó ez, amit e szép hazában már régen nem hal-
lottunk és mi nem fukarkodunk e szóért elismerésünket ki-
fejezni. I Ia valahol, ugy épen a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban kell legjobban tudni, hogy az uj aera alatt 
hazánkban is a katholikusok minden bün, minden ok nélkül 
eléggé nyugtalanittattak, sok történt nyügtalauitásukra, 
semmi megnyugtatásukra. I t t az ideje, hogy e tényt ott is 
felismerjék, hogy ha eddig mások érdekében a katholicis-
mus rovására intézkedtek, ugy most a katholicismusnak 
igazságot szolgáltassanak. CT Ö Ö 

Midőn azonban mi elismeréssel adózunk a miniszteri 
rendeletnek, nem lehet félreismerni, hogy e rendelet annyi 
az iskola reform terén, mint egy csepp a tenger vizében. 
Nem levén azon helyzetben, hogy megítélhessük, váljon a 
fentjelzett rendelet a felekezetnélküli iskola eszméje téves-
ségének felismeréséből és azon szándékból származik-e, hogy 
a felekezetnélküli iskolával az állam lassankint szakítani 
akar ; egész horderejét a rendeletnek nem vagyunk képesek 
megítélni. Mert végre is, ha nem tagadjuk is, hogy az em-
iitett rendelet az igazság alapján mozog, előttünk mégis 
csak félértékkel bír az, ha nem az a gondolat adott annak 
létet, hogy az állami képezdei-tanodák megszüntettetnek. 
A minisztérium a helyes útnak csak szélére lépett rendele-
tével, egészen akkor áll rá, ha nem fog ismerni állami ta-
nitó-képezdét, mert csak a felekeseti tanodákban lehet az 
oktatást és nevelést összhangban kezelni. Igenis, nekünk ez 
az óhajunk, bennünket csak az elégit ki egészen, ha majd 
arról értesülünk, hogy e rendelet oly tervnek kifolyása, 
melynek keretén belül az állami felekezetnélküli tanodák 
nem foglalnak helyet. Mig ez az időpont be nem követke-
zik, tehát a jelen alkalommal is, mindazoknak, kik netalán 
tanácsadásra felszólittatnának, tanitó-képezde választásra 
e ministeri rendelet mellett is minden habozás nélkül azt 
ajánljuk, hogy tanácsuk a felekezeti tanitó-képezdék mellett 
szóljon, mert nekünk katholikusoknak, ugy vallási mint 
nemzeti szempontból, csak az ily tanitó-képezdék nyújtanak 
teljes garantiát. 

Sőt van még egy kis egyéb aggodalmunk is ; mert — 
tiroeo Danaos et dona ferentes de erről legközelebb. A 

Beszterczebánya. S o l e m n i t a s J u b i l a e i E p-
p a t u s S s m i D n i N o s t r i . (Püspök ő mlgának körle-
vele.) P ro summo illo unitatis principio sacroque dogmate, 
quod firmissimam fidei et Ecclesiae nostrae columnam con-
stituit, et pro filiali pietate, qua omnes Summo Pontifici 
qua Christi in terris Yicario et visibili Ecclesiae nostrae 
capiti iungimur, neminem,Fratres Dilecti latere possunt verba 
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Sanctissimi Patris, quibus Pastor universi gregis aperte 
déplorât et damnat gravia illa mala, quibus Ecclesia per-
mittente Domino in dies magis et magis affligitur; queritur 
aperitque calamitosam conditionem rerum, quae in perni-
ciem Ecclesiae et Sedis Apostolicae sive in aliis regionibus, 
sive in Italia praesertim aguntur. — Ab eo imprimis tem-
pore, a quo inimicoi'um molimina sanctam Sedis Apostoli-
cae civitatem expugnando, universam Ecclesiam luctu ac 
dolore compleverunt, impia manu non tantum temporale 
dominium, civilemque principatum tollere, sed oppresso 
hoc, omnes quoque institutiones Ecclesiae et sanctae Sedis 
auctoritatem evertere conabantur. His moliminibus media et 
praesidia fuerunt ablata, quibus ad catholicam Ecclesiam, 
ut opus est, regendam et gubernandam sacra Sedes eget* 
Eversis tot religiosis magni momenti institutionibus catho-
licis, nunc minantur et Sanctuarii ministris, ne suum spiri-
tuálé ministerium libere valeant exercere ; eoque progres-
sum est, ut sublime illud munus doceudi, vigilandi et ani-
marum saluti prospiciendi, quod Ecclesia a suo divino Con-
ditore accepit, nefario modo impediatur, severissimis poenis 
indictis ad ora ministrorum obstruenda. 

Deplorata ita périclitante inter has circumstantias 
libertate Ecclesiae, animadvertit Sanctissiinus Dominus no-
ster, hanc esse libertatem scilicet videndi demolitionem in 
dies deteriorem ordinis et consti tut ions ecclesiasticarum re-
rum. Libertatem videndi exitium animarum, quin operám 
ad tot damna opportune reparanda itnpendere et navare pos-
sit. At in tantis malis, queis laborat et premitur Beatissi-
mus Pater, non animo fractum illum concidere, nec illi fidu-
ciam defieere, qua Omnipotentis et Aeterni décréta exspe-
ctat. Imo velle penes principis Apostolorum beati Petr i 
Sepulcrurn pro re catholica vigiles agere excubias, laete-
que accipere quod vox illius ab universo catholico populo, 
filiali pietatc ipsi obstricto, cum fructu excepta fuerit. Haec 
enim testimonia ut fidelibus et Ecclesiae summám confe-
runt gloriam, ita bene sperare iubent laetiores dies et E c -
clesiae, et Apostoiicae Sedi orituros. Liberalia subsidia, 
quae ex omni terrarum parte perveniunt, ut urgentibus ne-
cessitatibus sanctae Sedis prospiciatur, et frequentia tot 
fidelium filiorum, qui ad Yaticanas aedes ex omni confluunt 
gente, u t visibili Ecclesiae Capiti devotam voluntatem suam 
testentur, vera pignora animarum fidelium sunt, quae non 
eo valent tantum, ut amorem et observantiam fidelium pro-
dant erga Caput Ecclesiae, sed manifestum sunt indicium 
sollicitudinis et anxietatum, quae eorum corda perturbant, 
quod communis parens in abnormi prorsus ac incongrua 
conditione versetur. — Neque haec anxietas et sollicitudo 
conquiescet, donee in possessionem plenae et verae liberta-
tis Pastor universae Ecclesiae restitutus non fuerit. 

Eapropter nihil magis optat, quam ut vox haec Sum-
mi Pastoris ad ultimos terrae fines emanet, utque totius Or-
bis fidelibus pro exhibitis filialis dilectionis obsequiis sen-
sum gratissimi testetur animi. Gratias optat agere pro pia 
liberalitate i 11 is, qui rerum suarum obliti, opitulantur agnos-
centes, Deo otfem quidquid Ecclesiae tr ibuitur ; gra tula tur 
super magnanimitate et virtute qua impiorum iras et irri-
siones despiciunt, devinctumque se profitetur i II is, qui signi-
ficationes sui amoris offerre student ad celebrandam anni-

versariam illius diei memóriám, qua ante quinquaginta an-
nos episcopalis consecrationis munus suscepit. 

Prout vero Beatissimo Patr i in votis est, ut omnes 
Eeclesiarum, quae late per orbem diffusae sunt, Pastores 
voces has illius excipiant, et fidelibus suis significent, pelli-
cula, oppugnationes et incommoda, quibus premitur, eosque 
simul certiores faciant, Ecclesiam Dei in Italia vim et per-
secutionem pati, et Christi Vicarium neque libertate neque 
expedito plenoque usu suae potestatis frui : ita nos quoque 
Dilecti Fratres nihil impensius habemus, quam ut pro te-
stenda firma illa qua sanctae Sedi iungimur unitate, in tuen-
disque Ecclesiae et Apostolicae Sedis iuribus alacritate, et 
débita Capiti Ecclesiae fidelitate, ea omnia agamus, ut gra-
vis haec conditio, in qua Caput Ecclesiae Catholicae existit, 
quo accuratius perpendatur, atque efficacia adhibeantur 
consilia obstaculis amoliendis, quae veram ac plenam liber-
tatem eius impediunt. Gregique nobis a Domino commisso 
haec pericula nc oppugnationes patefacere significareque, et 
eum et vos dilecti Fratres contra fraudulentiam hominum, 
hanc rerum conditionem deformantium praemonere, ad se-
duleque contraagendum, ubi se nobis opportuna ac débita 
praebet occasio exhortari. Praesertim vero preces publica» 
fundere et ordinäre ad implorandam misericordiam divinam, 
ut suam Sanctam Romanam et Catholicam Ecclesiam de-
fendere et in sancta pace incolunien conservare velit. 

Nihil igitur nobis dilecti Fratres magis cordi est, quam 
in sensu praemissoruin testari inconcussam illam fidem, qua 
Sanctae Sedi et Christi in terris Vicario iungimur. — Qua-
propter anniversariam illius diei memóriám, qua ante semi-
seculum Sanctissimus Dominus noster Pius IX . Pontifex 
Maximus in Basilica S. Petr i Principis Apostolorum ad 
Vincula nuncupata, in qua et nunc vincula luiius asservan • 
tur, arcano Divinae Providentiae consilio Anno 1827. 3-a 
Junii in episcopuin consecratus est, — et nos una cum toto 
fideli orbe festivam inire constituimus. Idcirco ordinamus: 
ut die hac, 3-a quippe Junii, in Dominicain I I post Pente-
costen incidente, in cathedrali nostra, et omnibus ecclesiis 
parochialbus sub cultu divino publico commonito populo 
fideli, quam festiva haec nobis sit dies, excitataque illius 
pietate erga Vicarium Christi, qua visibile Ecclesiae Caput, 
Sacrificio Missae hymnum Ambrosianum „Te Deum Lau-
damus" cum oratione pro gratiarum actione praemittant ; 
tum ut in Missa pro gratiarum actione consuetain et secus 
etiam praescriptam Collectam pro Pontifice sub una clau-
sula cum Collecta Missae assumant. — Post Sacrum vero 
exposito in ciborio Sanctissimo, quinque pater, ave et ora-
tionem pro Pontifice idiomate vulgari cum populo orabunt 
benedictionemque cum Sanctissimo impertientur. 

Si quando, hac die festiva oportet nos memores esse 
illius, quomodo „dum Petrus servabatur in carcere, oratio fie-
bat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo." Oportet 
memores esse incoucussae illius fidei et firmitatis, quam 
Sanctissimus Dominus noster inter tantas procellas et ae-
rumnas forti animo testatus es t ; et quantis prematur diffi-
cultatibus, cum quibus, exutus mediis, in regimine Ecclesiae 
colluctari debeat. 

Quapropter ubi adiuncta et circumstantiae pro opor-
tunitate loci et egeni fidelis noslri populi admittent, hac 
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vice et collectae antiue institui solitae ad sublevandas ex-
peusas regiminis Ecclesiae, quae sub nomine obuli S. Petr i 
veniunt, institui poterunt. Imo omnibus fidelibus et fratri-
bus nostris, qui hac die festiva limina Apostolorum visitare 
et Caput Ecclesiae, Yicarium Christi venarari, taliterque 
inaiori inodo fidein et atnorem suum testari voluerint, hoc-
ipsum libenter suademus et concedimus. Nostra quoque e 
parte officio liuic nostro non defuturi, si valetudo nostra in-
firmata, aliaeque angustae circumstantiae admitterent. 

Deus optimus et maximus, qui pientissimo Pontifici 
nostro dedit longitudnein dierum, ut jubilaeum Episcopatus 
suis incolumis supervivere potuerit, dabit quoque, firmiter 
speramus et petimus, dies videre bonos, gloriamque et bona 
Jerusalem. 

Deus pacis et consolationis sit cum omnibus nobis. 
— Benedictionem paternam vobis impertiendo su n : Nrosolii 
5-a Április 1877. Arnoldus, in. p, eppus. 

liées. A k a t h o 1 i k u s n a g y g y ű l é s . (Folyt.) F . 
hó 1-én ő exja az érsek végzé az ünnepélyes , Veni Sande'-1, 
10 órakor pedig az iskolaügyi osztály nyit tatott meg, mely-
ben Thun Leo gróf a hitfelekezetnélküli iskoláról értekezett. 
Penlc esperes elmondá, mennyi zavart és viszálykodást okoz 
az iskolának e neme a családok keblében is, Clam-Martinitz 
gróf pedig hangsulyozá, miszerint csak a katholikus iskola 
biztositja birodalmunk népeit az ellen, hogy a nemzetiségi 
törekvések az egyházi érzülettel és a hazafisággal összeüt-
közésbe ne jöjjenek ; mert csak a katholikus iskola az, mely 
mindakettőt ápolni tudja s akarja is. Ez ülésen a prágai s 
salzburgi érsek urak is jelen voltak. 

Ugyané napon 12—2-ig a sajtó s a katholikus művé-
szet osztályai is üléseztek, 4 órakor pedig a társadalmi 
ügyek osztálya. Napirendjét képezé: 1) oly egyletnek ala-
pítása, mely a társadalmi tudományok, a nép gazdászat, 
jog- s államtudományok keresztény szellembeni ápolását 
tenné feladatává; 2) az uzsora elleni kívánatos rendszabá-
lyok 3) a vasárnapi pihenés, 4) vallási hitélet s egyletek. 

E gyűlésnek fénypontját Liechtenstein berezegnek 
beszéde képezte az uzsoráról. A herczeg nem ismeretlen 
egyéniség a ,Religio' előtt, mely tavai vagy harmadéve ho-
szabb czikksorozatot hozott, melyben társadalmi nézeteit, 
mint az újjászületendő conservativismusnak főbb irányel-
veit, egyik akkortá j t megjelent munkájának alapján ismer-
tette.1) Ma én is, ha valakinek, ugy Liechtenstein herczeg-
nek beszédét szeretném leforditani, mert az a jeles népgaz-
dászati eszméknek valóságos t á rháza ; beletörődvén azonban 
egyszerű reporteri minőségembe, arra szorítkozom, hogy 
beszédének azon pontjait jelezzem röviden, melyek a föld-
művelő osztályra vonatkoznak, s annak isméti felvirágozta-
tását, illetőleg azon károknak orvoslását czélozzák, melye-
ket a zsidók érdekében hozott liberális, szédelgő törvények 
ejtettek rajta. E pontokat a következőkben foglalhatom 
össze: 1) a fekvő s lábas jószág valamint a gazdasági eszkö-
zök szóval az egész fundus instructus ne legyenek váltó-
adósság fejében, lefoglalhatok; — 2) betáblázott adósságok 
csak hoszu terminusokra legyenek felmondhatok, sőt talán 
felmondhatlanok is; olyképen, hogy a hitelező, ha pénzéhez 
akar jutni, kötelezvényét, mint az állampapirosokkal szok-

_ ')T875, 1, 46—50 sz. Szcrlc. 

ták, eladhatná, mit, tekintve követelésének biztosvoltát, min-
denkor könnyű szerrel megtehetne; — 3) valamely ingatlan 
birtok tiszta jövedelmének 3-ad vagy 4-ed része képezné a 
maximumot, melyet 50/0-es kamat fejében szabad lenne 
fizetni, s nagyobb kölcsönt nem lenne szabad az illető in-
gatlanra felvenni ; — más szóval : csak annyit szabadna va-
lamely ingatlanra betáblázni, hogy a tőkének 5 % kamatját 
a tiszta jövedelem 3-ad vagy 4-ed részével fedezni lehessen ; 
— 4) ahol a földművelő nép az uzsorások által el van nyomva, 
s más módon segiteni ra j ta nem lehet, ott a kölcsöntőke s 
kamatja a 3-dik pont értelmében szabályoztassék, illetőleg 
reducáltassék ; „mert a ki már-már elmerülni készül annak 
nem szoktunk előadásokat tartani az úszásról, hanem kihuz-
zuk a vizből ;" — 5) szigorú törvények hozassanak az uzsora 
ellen, „mert csak a liberális oktalanság hihette, hogy vala-
mely gonosz cselekedet ellen legsikeresben akként lépünk 
fel, ha — büntetlenül hagyjuk;" — 6) a községek tilthassák 
meg, nehogy üzérkedők nagyterjedelmü latifundiumokat 
Szerezhessenek a parasztok előzetes tönkretétele s aztán 
földjeik összevásárlása által ; továbbá hatalmaztassanak fel, 
a felett őrködni, hogy paraszttelket csak ismét paraszt, azaz 
földlmüvelő vehessen ; — 7) okosabb őrködési törvények 
hozassanak, melyek családcörzsek fentartását tűznék ki czé-
lul s — 8) megfelelő, ildomos, a fenálló szokásokat szám-
bavevő s a munkások erkölcsi emelését czélzó cselédtör-
vény hozassék. 

Ezeket akartam L herczeg beszédéből kiemelni, mert ö 
ezek oly eszmék, melyeket nem csekély részben a ,Religio, 
olvasói is terjeszthetnének, kiki a maga körében. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetet t : 
= .1 ; egyházi yyó:jyhiint et és eh, különös tekin-

tettel I X . Pius jApostolicae Sedis' kezdetű constitutiójára. A 
budapesti m. kir. tudomány-egyetem hittani kara által a 
Horváth-féle jutalommal koszorúzott pályamű, irta dr. 
Zánkny tiyula veszprémin, áld. s papn. tanúim, fel-
ügyelő. Veszprém, 1877. Krausz Armin nyomdája, n. 8-r. 
I X s 354 1., ára ? A munka ngos s ft. nyirlaki Tarányi Fe-
rencz prépost-kanonoknak van ajánlva. 

-J- A hatodik Nagyhatalom, vagy : A modern sajtó Lu -
kas Józseftől, a magyar viszonyokra való tekintettel közli 
Tomor Ferencz. Budapest, 1877. ,Hunyadi Mátyás' , n. 8-r. 
173 1., ára 1 forint. 

Lukásnak műve, mely az előttünk fekvőnek alapul 
szolgált, a maga idején roppant feltűnést okozott s csakha-
mar több kiadást ért, mit nem kevésbbé tárgya érdekes 
voltának, mint azon eredeti modornak is köszönhetett, mely-
lyel a sajtó terén tökéletesen otthon szerzője e darázsfé-
szekbe nyúlt s a méltán álmélkodó közönségnek élethű ké-
pekben megmutatta, hogy minő „szellemi (?) nagyhatalom" 
az, mely előtt legkészségesebben épen azok hullanak porba, 
kik egyébként épen semmi, még a legjogosultabb tekinté-
lyeket sem ismerik el. Tomor tanár urnák e mű magyarí-
tása körül az a nagy érdeme is van, hogy tüzetesen honi 
viszonyainkat tartva szem előtt, ennek megfelelőleg, a hol 
szükségesnek találta, eredetijén nem egy helyen változta-
tott is, sok olyast mi kizárólag a német viszonyokra vonat-
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kőzik, egészen mellőzvén, másutt pedig olyanokkal toldván 
meg azt, mik könyvét különösen a magyar olvasó előtt ér-
dekessé s tanulságossá teszik. 

De minek is a sok ajánlás ! H a nem ismertük volna is 
Lukas művét, Tomor Ferencznek neve elég kezesség leen-
d e t t ; csak egyet emiitünk meg, mit szerző, dolgozata vé-
gén, az ,Utóhangok ' -ban hoz fel, s mi szintén egy neme a 
bírálatnak ; azt t. i., hogy e könyvnek nagy része a buda-
pesti I I . kerületi „népszerű felolvasásokat rendező egyesület" 
1875—1877-iki estélyein nagyszámú s művelt közönség 
előtt felolvastatott s ott mind nagyobb érdekeltséggel s te t -
széssel találkozott . E z t nem ok nélkül emii t jük, mert a mint 
egyrészt bizonyítja, hogy a tanár ur dolgazatában a magyar 
közönség Ízlését s igényeit eléggé szerencsésen eltalálta, 
ugy másrészt azt is mutat ja , hogy a tapintatos elme min-
denütt tért talál s alkalmat egy kis indirect apologiára. 

Számos olvasót kívánunk e derék munkának. Kiál l í -
tása szép, ára mérsékelt. 

VEGYESEK. 
= A budapesti kath.-polit ikai kaszinó, gróf Cziráky 

János, m. kir. főtárnokmester urnák, ő exjának elnöklete 
alat t f. hó 7-én tar tá ezévi 2-ik közgyűlését. Mig a jegyző-
könyvet közzé tehetnők, egyelőre csak annyit emiitünk, hogy 
gróf Györy László ő mlga indítványára hódoló s üdvözlő 
felirat fog ő szentségéhez intéztetni ; dr. Balogh Sándor má-
sodelnök indítványára pedig egy másik fel irat gr. Andrásy 
Gyula, ap. ki rá lyunk ő Felségének külügyministeréhez, 
melyben ő nmlga tiszteletteljesen felkéretnék, hogy kath. 
lelkismeretünk szabadsága és megnyugvása érdekében fel-
séges apostoli királyunk hatályos és legbölcsebh gondosko-
dása által eszközöltetni méltóztassék, hogy a lelkeink leg-
főbb Pásztorának lelki hatalmát és annak szabad gyakor-
lását fenyegető, minket épen ugy, mint a világ összes hivő 
katholikusait nyugtalanító veszélyek távol tartassanak, a 
fentlétezők pedig enyhüljenek és ne fokozódjanak ;" — végre 
pedig mlgos Péehy Ferencz, kir. kamarás urnák indítvá-
nyára e lhatároztatot t , hogy a kaszinó Magyarország bíbo-
ros herczegprimásához Simor János ő eininentiájához, 
mint az egylet fővédnökéhez, római u t ja előtt üdvözlő fel-
iratot intézzen s egyszersmind ő E m j á t a közgyűlés fontosb 
végzéseiről hódolatteljesen értesitse. Megjegyzendő még, 
hogy a gyűlés a példátlanul rosz időjárás daczára igen lá-
togatot t volt. 

— A pluviale-csat, melyet a magyar hölgyek ő Szent-
ségének püspöki jubi leumára Bécsben Jaune r udvari és ka-
marai ékszerész-vésnök által készíttettek, már elkészült s va-
lódi remekmű. A „M. Állam" bécsi levelezője a következőleg 
i r ja l e : „A csat tiszta aranyból készülve tojásdad alakú, 22 
centim, magas, 20 centim, széles. Kere te egy arany-lemez-
ből áll, melynek külső széle sima arany, belső széle gyé-
mánt, közepe piros zománcz, melyen végig foly zöld zománcz 
szalag e fe l i ra t ta l : „Divi Stephani Regis Hungár iáé Fi l iae 
Beatissimo P a t r i P io I X . in memóriám Jubi lae i Episcopa-
lis." E keretben van alkalmazva egy át tör t müvii kereszt, 
melynek felső s bal szárát smaragdok, jobb s alsó szárát j á -
czintok diszitik ; négy szegletéből pedig a keretig gyémán-
tokkal gazdagon éki tet t sugarak fedik bé a tért. E keresz-
ten nyugszik az értékes műemlék, a boldogs. Szűznek zo-
mánczozott szobra, gyémántok- a gyöngyökkel gazdagon 
díszített korona-alaku mennyezet alatt, A kereszt négy vé-
gén r i tka ízléssel gyönyörű 4 centim, á tmérőjű medaillonok 
alkalmazvák, kettős arany- s gyöngy-keret tel , mindegyik 

felett aranyvirágkehelyben nagyobb gyöngy díszeleg. E me-
daillonok legfelsőbbjében saphirokkaí kirakott alapon (pavé) 
a Szent Lélek jelképe, a galamb van elhelyezve csupa apró 
gyémántokból alakítva, ami kiválóan becses kép. A bal rae-
daillonban gyémánt alapon (pavé) sz. Erzsébet, a jobban 
épen ily alapon sz. István zománczozott arany szobra áll. 
A legalsón pedig a pápai t iara van alkalmazva egy darab 
r i tka szép gyöngyből, alatta a szokásos kulcsokkal ; s e pá-
pai jelvényt zománczos koszorú környezi, melynek fele ba-
bérlomb, fele töviság." 

— Rómában ,Banca deli' Unione Generale' czim alatt 
oly pénzintézet alakult, melyet maga az ,0ss. Rom.' is ajánl 
olvasói figyelmébe, miután igazgató tanácsában oly kitűnő 
neveket talál, mint Borghese, Salviati s Chigi herczegek, 
Patr iz i őrgróf, Kanzler tábornok s Visconti báróé. — P o -
rosz-Lengyelországból felirat érkezik ő szentségéhez, me-
lyen több mint 400,000 aláírás van. • 

— Az TI. ,Kreuzzeitung' ismét egyszer nagyot lamen-
tál azon keserves következmények felett, melyeket a ,kul-
turharcz ' épen a protestánsokra nézve vont maga után. E 
lamentatióból megér t jük , hogy Berlinben a protestáns há-
zasságok, vagyis jobban mondva : az állítólagosán protes-
táns szertartás szerint megkeresztelt (?) személyek által kö-
tött , u. n. házasságoknak három negyedrésze nem áldatik 
meg pap által s a gyermekeknek csak 30°/0-ja keresztelte-
tik meg ; mig viszont, — szintén a ,Krzztg.' megjegyzése 
szerint épen azon berlini választókerületek választották a 
két socialdemocratát, melyek a Zionról, sz. Erzsébetről, sz. 
Pá l - , András- , Márk- és Tamásról elnevezett, valamint a 
Nazareth- s az ,Invalidenhau3'-plebániát foglal ják magok-
ban, azon protestáns plébániákat t. i., melyek egyházi s val-
lási tekintetekben a legzilàltabbak. 

— M í g niá3 államokban a kormányok minden követ 
megmozdítanak, hogy a kath. mindinkább leszorítsák a tan-
ügy teréről, vagy legalább annak közegeit a ,felekezetnél-
kül i ' államnak mindenre kész szolgáivá tegyék, addig An-
glia, Irhon és Canada katholikusai valóban irigylendő hely-
zetben vannak; — igaz, hogy csak hoszu s heves küzdelmek 
árán. A dublini kath. egyetemhez legújabban jól berende-
zett gazdasági intézet csatoltatott , mely benczés szerzetesek 
vezetése alatt áll, továbbá magasabb számtani cursus is in-
dí t ta tot t meg s a maynoothi hires collegium egyesittetet t 
vele, ugy hogy annak növendékei most már a hit tudori fo-
kozatot is elnyerhetik. Quebeckben „Inter varias sollicitu-
dines" kezdetű bulla által katholikus egyetem a lapí t ta tot t , s 
a püspökök felszólittattak a szentszék által, miszerint pap-
növeldéiket olymódon rendezzék be, hogy onnan a kiválóbb 
tanulókat az egyetemre küldhessék. — Másfelől az anglika-
nismus kebelében egyre szaporodnak a rothadási jelek. Nem 
régen 80 ,magas egyházi ' tag, többnyire magasrangu papok 
feliratot intéztek az anglikán ,püspöki ' karhoz, melyben azt 
kérelmezik, hogy a magas egyház szűnjék meg az állam hi-
vatalos egyháza lenni; mert nem képes, ebbeli feladatá-
nak többé eleget tenni, ha csak az állam tetemes engedmé-

1 * 
nyeket nem tesz az egyháznak, mire a jelenlegi körülmé-
nyek közt kevés vagy semmi kilátás nincs. A ,püspökök' 
természetesen ismét csak hallgatni fognak, mi a legköny-
nyebb s legkényelmesebb s mi által, legalább egyelőre ma-
gas jövedelmeiket sem veszélyeztetik. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, tX. Pius 

pápa számára. 
Ngos Ladányi-Kacskovics Mária úrhölgy L db. cs. k. ar. 
három leánya : Ladányi Mariska, Erzsike 

és Sarolta részéről 3 db. ez. tallér. 

Kiadó-tula jdones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap lieten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre heiyben s posta- j 
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői Zafcás.Budán 
vizivaros.főutca 221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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Pesten, május 16. 39. I. Eélév, 1877. 
Tartalom. In postremam Summi Pontificis Allocutionem observationes. — Sajtó-monopolium s még valami. — Egy-
házi tudósítások: Test. Megtérés-e vagy mi? Nagyváradi egyházmegye. Egyházi népénekeink érdekében. Bécs. A katho-
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In postremam Summi Pontificis 
Allocutionem observationes. 

(O Emjának, a fmgu bibornok hg.-primásnak legújabb körlevele.) 

(Folytatás.) 

9. Impedimenta , quae posita sunt et ponun-
tur, ne Ecclesiae Ministri pastorale suum m u n u s 
exercere l ibere queant, de quibus in Al locut ione 
haec proferuntur: „Occupatis hac ratione et eversis 
tot re l ig ios is m a g n i q u e moment i inst i tut ionibus, id 
non satis v i sum est filiis Ecclesiae desertoribus, nisi 
et iam impedimenta ponerent sanctuari i Ministris, 
ne suum spir i tuálé minis ter ium valeant l ibere exer-
cere; atque hue etiam nefarie perventum est ea l ege 
in aula oratorum leg ibus ferendis nov i s s ime appro-
bata, quae de Cleri abus ibus inscribitur cuius vi-
gore crimini et n o x a e vertuntur Episcopis i temque 
sacerdotibus, ac grav ibus poenarum sanct ionibus 
mulc tantur ii actus, quos sub ins idioso nomine per-
turbat ionis conscientiae quam dicunt publicae, aut 
pacis fami l iarum praedictae leg is auctores com-
plectuntur. Eius porro quam innuimus leg i s iussu 
verba ac scripta omnis generis , quibus Re l ig ion is 
administr i décréta, leges aut a l ium queinque publ icae 
auctoritat is actum v e l r e i sacrae iuribus, ve l Dei aut 
Ecclesiae l eg ibus adversantem, pro sui officii ratione 
notandum ac improbandum censeant, animadvers ioni 
et poenis perinde subi ie iuntur , ac opera i l lorum qui 
praedic tascr iptoedider intaut d i f fuderint ,quocumque 
e x ordine ecclesiast icae auctoritatis , aut e x loco ipsa 
manaverint . Ubi haec l e x perlata et promulgata fue-
rit, integrum erit, laico tr ibunal i iudic ium ferre, 
utrum ac quomodo Sacerdos in sacramentis admi-
nistrandis , in d iv ini verbi praedicat ione conscien-
tiam publ icam et domest icam tranquil l i tatem per-

turbaverit , ac episcopal is et sacerdotal i s vocis ea 
erit conditio, ut ea comprimatur aut obstruatur , 
non minus quam v o x ipsa Jesu Christi Vicarii , q u i 
quainvis in se ipso nul l i animadvers ioni o b n o x i u s 
dicatur ob rerum pol i t icarum rationes, in persona 
tamen eorum, qui e ius noxae affines fuerint, punien-
dus esse censetur, uti publ icus regni adminis ter in 
conventu l egumlatorum palam signif icare non du-
bitavit , cum respectu ad Nos habito aperte profite-
retur, nec novum aut inso l i tum esse in leg ibus , nec 
a iuris cr iminal i s ratione, scientia ac usu a b s o n u m , 
poenis subiici participes criminis, ubi praec ipuus 
auctor puniri non possit . E x quo inte l l ig i tur ad 
Nos et iam ex dominant ium sentent ia huius leg is te-
lum spectare, ita ut ubi nostra verba ut acta in of-
fens ionem eins l eg i s incidant, Episcopi aut sacerdo-
tes, qui nostros sermones et ínonita aut e v u l g a r i n t 
aut execut i fuerint , poenas laturi s int e ius prae-
tensi criminis, cu ius reatum et culpain Nos uti prae-
cipuus auctor sust inere iudicabimur." 

U t periculi e x attentata lege in Eccles iam re-
dundaturi gravitas , et Pont i f ic iae contra i l lam ex-
postulat ionis iust it ia ampl ius impatescat, iuva t 
ipsam legem proiectatain, nondum enim i l lasanct io -
nem nacta est, nosse. Quinque eadem constat arti-
culis, quorum primo statuitur, quod Minister cu l tus 
( in te l l iguntur Sacerdotes) , qui abutendo suo mi-
nisterio inst i tut iones et l eges s tatus c iv i l i s v io lât , 
et publ i cam conscient iam, ve i pacem fami l iarum 
tiirbat, subiaceat poenae carceris quatuor mens ium et 
duorum annorum, et. insuper mulc tae pecuniariae 
usque summám mi l l e l ibe l larum ; cuius leg is tertio 
porro articulo statuitur, quod Minister cultus, qui 
exercet actus ex ternos cultus, per Gubernii ordina-
tiones prohibitos , puniatur carcere trium mensium, 
et, insuper muleta peeuniaria usque ad summám li-
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bellarurn bis mill ium. Hi duo articuli plane suffi-
ciunt, ut ex ungue leonem cognoseere valeamus. 
Legem, ut hoc nomine digna sit, certam, claram, 
determinatam esse oportet, alioquin nec iusta erit, 
observante celeberrimo Bacone Verulam. 1 ) : „Legis 
tantum interest, ut certa sit, ut absque hoc nec 
iusta esse possit. Si enim incertain voccm det tuba, 
quis se parabit ad be l lum? similiter si incertain vo-
cem det lex, quis se parabit ad parendum ? Ut ino-
neat igitur, oportet, priusquam feriat. Etiam il lud 
recte positum est, optimam esse legem, quae mini-
mum relinquit arbitrio iudicis, id quod certitudo 
eius praestat." Jam in proposita lege omnia arbitrio 
iudicum, magistratuum, delatorum publicorum et 
privatorum. et Cleri calumniatorum relinquuntur. 
Non determinatur enim, quandonam et. quibus in 
casibus Minister cul tus: Episcopus, Parochus vel 
alius Presbyter abutatur suo ministerio? quando-
nam in institutiones status et legis offendat ? quan-
donam ergo turbet publicam conscientiam et quando 
famil iarum pacem ? Monstruositas legis per plurima 
exempla in apricum poni posset, unum proferre 
sufficiat. Ponamus, quod quidam pastor animarum 
advocetur ad aegrum, in articulo mortis constitu-
tum, qui in vita multos iniuste damnificavit. Paro-
chus vi sui muncris s tr ingit eum ad restitutionem vel 
satisfactionem, nec nisi bac praestita impertiri se 
posse absolutionem declarat. Aeger pronus est ad 
faciendam restitutionem, sed resistit uxor cum pro-
libus, quae Parochum tamquam pacis familiae tur-
batorem iudici deferunt, qui vi huius legis pasto-
rem animarum condemnat ad poenam carcerum et 
mulctam pecuniariam, quamvis il le nonnisi strictis-
simae, et non ab hominibus, sed a Deo sibi imposi-
tae obligationi respondent . En quid vaga, obscura, 
indeterminata l ex operari possit. Ni fallor, s imilem 
legem prae oculis habuit prius laudatus Auctor, 
quando scr ips i t : 2 ) „Est autem et vis quaedain, le-
gem simulans, et lex nonnulla magis v im sapiens 
quam aequitatem iuris. Triplex est igitur iniustitiae 
fons, vis mera i l laqueabit inalitiosa praetextu legis ;  

et acerbitas ipsius legis." Quemadmodum discus-
siones super proiectata hac lege habitae et inpubl i -
cis ephemeridibus relatae perhibent, inter populi 
oratores non defuerunt aequiores quidam, qui cla-
ritatem, praecisionemque eius urserant. Sed actum 
egerunt, quandoquidem propositum fuit, legem ro-
gare, non quae Cleri delicta, qualia praesto non 
erant, alioquin secundum codicem poenalem anim-

De dign. et augm. scient. 1.8. — 2) in Proem, cit. op. 

adversum in ilia fuisset, sed Clerum puniat, huic-
que omne sui muneris, suique minis ter i iexerc i t ium 
impossibile reddat. Sane si proiectatae legis articu-
lus tertius vigorem obtinuerit , cultus externus, ex-
ternum Rel igionis exercit ium prorsus ab arbitrio 
gubernii civil is dependebit, quod pro lubitu non 
so lum processiones sacras, ut fecit adusque, sed 
ipsam plane Missam, quae sine ritu externo non 
peragitur, caeremonias omnes, benedictiones, appa-
ratum et ornatum Altarium, sonituin campanarum 
prohibere, uno verbo omne Religionis exercit ium, 
quia omnem cultum Dei externum, cassare poterit. 
In Borussia quoque, ut norunt omnes, exstant si-
miles leges contra praetensum abusum Cleri, fami-
geratae illae maiales leges, quae pugnam sic dictae 
culturae provocaverunt et excitaverunt, semper ad-
huc durantem, et Deus novit, quando iiniendam. 
Harum legum victimae sunt tot Praesules, totque 
praestantissimi Presbyteri , qui postquam in seque-
lam iudicial ium execut ionum ad peram exuti , post-
modum tamquam inalefactores carceribus manci-
pati fuissent, sedibus suis eiecti, respective ab offi-
ciis amoti, imo e patria expuls i in exi l io vivere co-
guntur. Ab his legibus repetenduin, quod Episcopus 
quidam, in Pontificalibus Suffraganeus, quia feria 
V. in Coena Domini ss. liquores confecit ac conse-
cravit, sine quibus quaedam Sacramenta admini-
strari nequeunt, ad civile tribunal tractus, mulcta 
affectus, depositusque fuerit ; quod porro multi Sa-
cerdotes, quia Missae Sacrificium celebrare, vel Sa-
cramenta administrare, vel mortuis iusta funebria 
persolvere non expetita civi l ium magistratuum li-
centia praesumpserunt, vario poenarum genere af-
fici meruerint. His leg ibus tribuendum, quod Prae-
sulibus, Presbyterisque omnibus salaria, quae ipsis 
ex aerario publico non titulo gratiae, sed stri-
ctae iustitiae competunt, subtracta fuerint, quo-
rum quippe depensionem tali alligare placuit con-
ditioni, cui Clerus salva conscientia respondere 
non potuit, neque potest. Hae nihilominus Bo-
russicae leges, tain acerbae, proiectatis in Italia 
legibus praeferendae veniunt, quia cum clarae, cer-
tae ac determinatae sint, arbitrio iudicum et ma-
gistratuum modurn ponunt, nec tam amplum relin-
quunt campum. 

Jam si de orgine quaeramus legis de Cleri abu-
sibus, ilia tam antiqua est, sicut ipsa Ecclesia, pri-
mam idinodi legem invenimus in Actis Apostolo-
rum.3) Ferendae legis occasio fuit, quod Apostol i 

3) cap. 4 et 5. 
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Petrus et Joannes, postquam claudum a nativitate in no-
mine Jesu sanavissent, docuerunt populum et praedicave-
runt Evangelium. Loquentibus autem illis supervenerunt 
sacerdotes, et raagistratus templi, et Sadducaei qui Petrum 
et Joannein mox comprehendi iusserunt, altera die coram 
synedrio statuendos et iudicandos; cuius haec fuit accusa-
tis, hac tarnen adhuc vice propter populum non punitis in-
timata lex, „ne omnino loquerentur, neque docerent in no-
mine Jesu." Sed Petrus et Joannes ultro declaraverunt, 
quod huic de abusu legi parituri non sint, dicentes : „Si 
iustum est in conspectu Dei, vos potius audire, quam Deum, 
indicate: non enim possumus, quae vidimus et audivimus 
non loqui." Cum minis dimissi sunt a Concilio Apostoli, 
qui cum legem Synedrii de abusu ministerii apostoliéi non 
curassent, et Evangelium porro praedicavissent, a verbis 
deventum contra ipsos est ad verbera. Referente enim S. 
Luca, exurgens princeps Sacerdotum, et omnes qui cum 
illo erant Sadducaei, repleti zelo, iniecerunt manus in Apo-
stolo8 et posuerunt. eos in custodia publica, dein autem sta-
tuerunt illos in concilio. Hic obiicitur Apostolis, quod 
Synedrii legem violaverint, „praecipiendo praecepimus vo-
bis, ne doceretis in nomine isto ; et ecce replestis Jerusalem 
doctrina vestra." Respondens autem Petrus et Apostoli di-
xerunt : „Obedire oportet Deo magis, quam hominibus", ra-
tionell) sic reddentes cur legi obedire nequeant. Quae autem 
ratio legislatoribus, sirnulque eius executoribus sufficiens 
non videbatur, verberibus caedi Apostolos iusserunt, „qui 
caesi — ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni 
lia biti sunt pro nomine Jesu contumeliain pati." ITnde li-
quet, legem de abusu sacri ministerii non esse novam, et 
ciirceres, quorum aerumnae propter illam tolerandae fue-
runt, iam ab Apostolis sanctificatos fuisse. 

Caeterum proiectatae legis aculeus non tantum contra 
Clerum in genere, sed etiam ac praecipue quidem contra 
Summum Pontifieem dirigitur. Id quod nec legis auctores 
ac propugnatores inficiati sunt, imo palam declaraverunt, 
quodve ex articulo secundo legis apertissime colligitur, te-
nore cuius Minister cultu->, seu quivis Episcopus et presby-
ter, qui in exercitio sui ministerii sermone prolato, vel lecto 
in publico coetu vel etiam scriptis aliunde publicatis ex-
presse censurae subiicit, vel alio qualicunque actu publico 
vitupérât institutiones et leges status civilis, vel aliquod 
regium decretum, vel qualemcunque alium actum publicae 
auctoritatis, punitur carcere usque ad tempus tri um men-
sium, et muleta usque ad mille libellarum. f lac ipsa poena 
plectuntur, qui publicant, vel propagant antedicta scripta, 
a quacunque ecclesiastica auetoritate et undecunque pro-
veniant. Prior pars articuli ferit in genere Clerieos omnes, 
qui in Regno liherali, ut quidem asseritur, constitutione 
gaudente, iure omnibus eivibus tr ibuto ac compétente, opi-
nionem nempe suam de actis et factis gubernii pandendi, 
uti, illudque exercere praesunmnt, (juod proinde ius iisdem 
probabilius ob aequalitatis omnium civium coram lege 
princípium subt rahi tur ; posterior autem articuli pars ma-
nifeste contra illos dirigitur Episcopos et presbyteros, qui 
décréta, mandata, encyclicas Summi Pontificis publicare 
audent, seu rectius dirigitur in ipsum Caput Ecclesiae et 
Yicarium Christi in terris, quem cum, prout cuperent, pu-

nire non possunt, ferire tarnen volunt in praesulibus et 
presbyteris, Summo Pontifici in rebus sacris, spiritualibus 
et ecclesiasticis obedientiam illam praestituris, quam iure 
iurando voverunt ac promiserunt. Verissime igitur in Allo-
cutione dici tur : „Ex quo intelligitur ad Nos etiam ex do-
minantium sententia huius legis telum spectare — — ita, 
ut Episcopi aut Sacerdotes, qui nostros sermones et monita 
aut evulgaverint, aut executi fuerint, poenas laturi sint eius 
praetensi criminis, cuius reatum et culpam Nos uti praeci-
puus auctor sustinere iudicabimur." 

Poenarum attendenda est acerbitas, quibus proiecta-
tae legis violatores plectendi decernuntur, de iis scribit Bea-
tissimus Pater in citatis iterato litteris ad Cardinalem Sta-
tus Secretarium : „ad extreinam ipsi inopiam redigerentur, 
nisi quae Nos fidelium Charitas alit, modum Nobis liucus-
que saltern suppeditasset, pauperis obulum cum ipsis par-
tiendi", intelliguntur Italiae Episcopi, quorum inopiae ex 
obulis S. Pe t r i munificentia succurrit Summi Pontificis, 
quandoquidem eorum hand paucis et misera illa congrua 
subtrahitur, quae relicta adhuc ipsis fuit. 

His, quae adusque prolata sunt, duo invictissime com-
probantur, nimirum, quod non solum tot praesidia, totque 
instituta roborata saeculis, invicta tempestatibus, Ecclesiae 
administrationi tamen prorsus necessaria, hostili violentia 
et demolitione Romae et in reliqua Italia eversa fuerint, 
sed eo etiam progressum sit ,,ut sublime illud munus do-
cendi, vigilandi, animarum salnti prospiciendi, quod Eccle-
sia a suo divino Conditore accepit, nefario modo impediatur, 
8everissimis poenis indictis nd obstruendum os ministrorum 
eius, qui dum docent populos servare omnia, qua Christ us 
mandavit, dum instant opportune importune, arguunt, obse-
crant, increpant in omni patientia, illud agunt, quod divina 
eis et apostolica auetori tate praeeipitur." 

Ut autem amplius pateat et cognoscatur, quae sit 
praesens Sanctae Sedis conditio, Beatissiinus Pater statum 
rerum, qualis sub hostili dominatione Romae evolutus, et in 
quem idem coniectus est. quemve spectare, ac pati cogitur, 
exponit et adumbrat, ut illi potissimum erroris, falsitatisque 
convincantur, qui qua voce, qua scriptis asserere, ac divul-
gare non verentur, sive prout in Allocutione dicitur, qui „ob-
trudere et persuadere populis conantur, praesentem Summi 
Pontificis in U r b e conditionem talem esse, ut etiam sub al-
terius potestatis dominatione constituais plena libertate frua-
tur, ac tranquille et plene possit suo supremo spiritual! pri-
mat u perfungi." Yellemus, loquitur Beatissimus Pater , illos, 
qui haec scribunt aut loquuntur. oculos suos ad ea quae 
circa nos accidunt, coniicerent, ac alieno paullisper a parti-
bus animo diiudicarent, utrum vere dici possit, Ecclesiae 
regendae potestatem Nobis divinitus commissam cum eo 
statu, ad quem Nos adegit invasorum dominatus, posse com-
poni. Vellemus eos agnoscere convicia, iniurias, contume-
lias, quae — contra humilitatem nostram eftunduntur. — 
— Vellemus eos testes esse probrorum et calumniarum. 
quibus tum amplissimus ordo vester, tum sacri Ecclesiae 
Magistratus omnibus modis impetuntur, tanto cum admi-
nistrationis eorum detriinento : testes esse irrisus ac ludibrii, 
quo augusti ritus ac institutiones catholicae Ecclesiae deho-
nestantur, petulantiae, qua sanctissima religionis mysteria 

3 9 * 



3 0 8 

profanantur, ac conspicere publicis honoris significationibus 
et pompis decoratam impietatem et atheos homines, dum 
contra religiosae supplicationes et pompae vetantur, quas 
avita I talorum pietas iibere semper celebrare solemnibus 
temporibus consuevit. Yellemus etiam ipsis notas esse bla-
sphemias, quae impune, auctoritate publica dissimulante, 
contra Ecclesiam in legumlatorum conventu coniiciuntur, 
in quo Ecclesiae ipsi subvertendi et aggrediendi criminatio 
est illata, libertás eius nefarium ac fatale princípium voca-
tum est, doctrina eius perversae ac societati et moribus ad-
versantes appellatae sunt, vis et auctoritas eius tamquam ci-
vili consortio perniciosa incusata fuit. Neque possent iidem 
confictae nostrae libertatis praecones inficiari tot multipli-
ces continuas graves occasiones in id coinparatas, u t incauta 
iuventus inflammatis cupiditatibus corrumpatur ac ex eius 
animo catholica fides radicitus exstripetur. Si ipsi demum 
vias liuius urbis, quae per B. Petri Cathedram religionis se-
des et caput est, obirent, iudicare percommode possent, 
u t rum templa acatholici cultus his temporibus excitata, 
scholae corruptionis quaquaversus diffusae, tot domus perdi-
tionis passim constitutae, obscoena et foeda spectacula, quae 
oculis populi offeruntur, talem rerum conditionem faciant, 
quae tolerabilis sit ei, qui pro sui apostolatus officio debet 
quidem et vellet tot malis occurrere, at contra omnibus me-
diis et rationibus, omni potestatis c-xercitio privatur, quo 
possit vel uni tantum ex tot malis necessaria remedia adhi-
bere, et animabus in exitium ruentibus opem ferre." 

Siimmus Pontifex argumentis fortissimis, quia factis, 
comprobat, se in exercitio sacri sui ministerii, suae, qua pol-
let, supremae potestatis spirituális impeditum esse, nec plena 
gaudere libertate. Qui asserti liuius veritatem negare vel-
let, deberet probare ordines religiosos non esse suppressos, 
Collegia Missionum non fuisse abolita, horum et illorum o ' 

domos non fuisse direptas, bona Ecclesiarum non fuisse le-
gitimis suis possessoribus erepta et pessumdata, Clerum ad 
arma sumenda et gerenda non esse adstrictum, in scholis non 
applicari magistros irreligiosos imo plane atheos; benefi-
centiae et caritatis opera ac instituta e manibus eorum, in 
quas illorum pii fundatores deposuerant, non fuisse erepta ; 
Episcoporum et Sacerdotum in genere omnium cervicibus 
non imminere legem draconicam de abusu dictam, Summum O ' 

Pontificem conviciis, contumeliis ac insultibus imputie non 
affici, nec fuisse affectum ; cumque haec omnia negari nul-
latenus possint, deberet saltern probari, quod hae omnes 
Ecclesiae et S. Sedi illatae strages, haec omnia mala, ipsa 
adeo augustae Beatissimi Patris personae irrogata convicia 
cédant in maius Ecclesiae Catholicae et S. Sedis commo-
dum ac emolumentum, sintque totidem apertissima liberta-
tis, qua in Ecclesia regenda Summus Pontifex fruitur, in-
dicia ac documenta. (Vége köv.) 

Sajtó-monopolium s még valami. 
I I I . Minél szellemdusabbak, tudományosan simitot-

tabbak, dialectikailag mesterségesebbek a dogmatikai vi-
ták, annál kevesebbet gondol velük a néptömeg. E r re vonat-
kozólag jelzett prot. nevezetességek ezeket mondják: 

„A népszerű oktatást és a protest, publicumnak tulaj-
donképeni vezetését középszerű fők kerítették kezükre, kik 

aljasságuk által a protestantismus ügyének, melynek jó 
szolgálatot véltek tenni, sokkal többet ártanak, hogy sem 
használnak. Hány lap, mely az ultramontán sajtó ellen har-
czol, nélkülözi nyomait azon szellemi nemességnek, mely 
előbb Lessing, Herder, Kant stb. által a protestáns sajtó-
ban uralkodott. Ugy látszik, mintha a megholt urak szol-
gái azok ruháit öltötték volna magukra, s most az urak O O ' 
szerepeit akarnák játszani. Mindenütt csak a legnagyobb 
bitorlás párosulva a leggyengébb tehetségekkel. Elborzad 
az ember, midőn e szavakat : szabadság, előrehaladás, a szel-
lemileg legkorlátoltabbak s bár mily haladásra is legképte-
lenebbek szájában megszentségtelenittetni és undorodásig 
ismételtetni hallja, s hallja elitéltetni mindazokat, kik ve-
lök az aljasság nem egyenlő fokán állanak." (L. M. V. 1846. 
Li t . L. I. F.) 

Valóban arany szavak, egytől egyig az incriminált 
budapesti szabadoncz lapra alkalmazhatók, mely a ,Religio'-1 
vakmerően elitéli azért, mivel vele egyenlő fokán nem áll-
hat. E hegelista lap és társai a szabadsággal körülbelül 
ugy kérkednek, mint az athenei t imárok és vargák, mi-
dőn Aristidest száműzték, Demosthenest kigúnyolták és 
Sokratesuek a méregpoharat nyú j to t t ák ; mert valamint e 
tévútra vezetett demos (nép) durva kiáltásaival nem annyira 
az államot védelmezte külellenségei ellen, mint inkább az 
államon belül még azon kevés becsületes és igazán nagy 
férfiakat is, kik a statust megmenthették volna, gyanúsí-
totta és dőrén üldözte, 

ugy amaz úgynevezett prot. haladás triviál sajtója is 
nemcsak az ultramontanismust gátolja, hanem még saját 
kebelében is elnyomja ama férfiakat, kik a positiv tanok 
védelme által ügyét helyreállítani képesek volnának. Ugy 
látszik, mintha a haladás melletti lárma csak külszinre volna 
Róma ellen irányozva; a valódi czél nem más, mint a refor-
mált és evangelika egyházakban a hitbeli positivitásrai visz-
szatérést, vagyis egyházi reorganisatiót megakadályozni. 

Mert a zajongók, nem akarva is a philosophiában 
uralkodó negatio befolyása alatt állnak. Vannak folyóira-
tok, melyek a protestantismusnak az ultramontanismus elleni 
fővédjeiül adják ki magukat, s mégis pártszinü kifejezéseik 
alig különböznek Bruno Bauerétól. Mert az ő úgynevezett 
előrehaladásuk szintúgy nihilismusra semmihitüségre vezet 
és nem egyéb, mint minden positivuin előli megfutamodás. 

Ők mindenről, mi előttünk, katholikusok előtt tiszte-
letre méltó, oly megvetőleg beszélnek, hogy e megvetés még 
arra is visszaháramlik, minek saját rendszerükben is szent-
nek kellene tartatnia. Nemcsak azon hit, minőt a kath. egy-
ház követel, hanem az is, melyet a protestantismus igényel, 
s vele minden egyéb kötelezés sérti őket, s mig ők az úgy-
nevezett hildebrandismus ellen harczolni látszanak, saját 
vallásukat is lábaikkal tapodják. Es egy ünnepelt protes-
táns iró, a prot. orthodoxia mellett apostolkodó lutheránus 
férfiú szavaiként : 

„E bevallott atheismus nem valami nagyszerű tévedés, 
vagy mephistophelesi kedvtöltés, vagy a régi gonosznak 
szeszélye, hanem merő esztelenség és a középszerű fők buta 
gőgje. Az ilyféle főkben alakult protestantismus nem egyéb, 
mint a fölületesség fanatismusa, és szintoly távol van L u -
thernek vallási mélységétől és erkölcsi erejétől, mint a mi-
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veltségnek azon ideáljától, mely után a német szellemek tö-
rekednek ; s épen ugy elfeledé fenséges eredetét, mint a mely 
méltatlan egy szebb jövőre. E szellem kopárság nem fér 
össze, sem a lelkület emelkedésével, sem pedig az ideák 
teljével, hanem hasonlít a rideg sivataghoz, melyen sem 
hegy, sem növényzet nem látható. Ki nekik a távolbani 
örök hegyeket hirdeti s arra oktatja őket, hogy az Isten 
természetében még valami nagyobb is létezik, mint a kiszá-
radt bogácskorók boszorkánytáncza, miket a szél korlátlan 
szabadsággal kerget a téreken végig, az ellen akkép lázad-
nak fel, mint valamely pápista ellen, ki tiszta (?) fogalmu-
kat megzavarni törekszik. A porosz-német Mihók minden 
ellen dühöng, mi csak hitnek neveztetik. O hitbeli kény-
szerítésről általában mit sem akar tudni, s miután a hit , 
bár hol létezzék is, mindenütt kényszerit (?) — azt akar ja ' 
hogy sehol sem létezzék. Mihókunk Chamisso embereként 
észrevéve, hogy a hit még mindig a hátán csügg, meg-meg 
fordul, maga körül forog és egyre szerencsétlen hajkontya 
(Zopf) ellen dühöng. Készebb levén saját nyakát is levágni» 
mint kontyát lemetszetlenül hagyni. Nézzétek el vitéz jour-
nalistáinkat mint dühöngnek és fenik kardjaikat, ha nekik e 
kontyocska (t. i. positivhitüség) még csak álmukban is meg-
jelenik, ha Wölneriádákat észlelnek és a synodusok a kö-
theni conventként nem csupán annak nyilvánításáért jön-
nek össze, miszerint mi mindnyájan semmi istenségben 
sem hiszünk." 

Szavak, melyek a kereszténység talajáról lelépett ni-
hilista sajtónak, következőleg a jelzett budapesti szabadoncz 
lapnak is halálitéletét tartalmazzák. És pedig kimondva 
nem holmi ultramontán ember, vagy plane jezsuita, — de 
egy telivér lutheránus férfiú által ; — de olyan derék luthe-
ránus által, ki — bár a katholicismus iránt még elfogult, de 
a kereszténység sarktanai, a személyes Isten, halhatatlanság, 
eredendő bün, megváltás stb. mellett bátran sorompóba lép. 
Ki utánzásra méltó buzgalmában s e példátlan dulakodás 
fölötti nemes haragjában leplezetlenül kimondja, miszerint1 

„E fajta emberek, minden még oly környülnyirbált és 
vékonyszálú dogmát is sokainak. Nekik, bár miféle litur-
gia is nagyon katholikus ; minden egyházi alkotmány igen 
hierarchicus Ok szellemökre nézve mindnyájan Blumauer-
rel egy fokon állnak, bár ennek elménczségét nélkülözik is-
Ök mit sem gyanítanak a feltételekről, melyek egyedül te-
hették Luther t képessé a nagy (!) munka bevégzésére. Ennek 
mélyelmü hitét, a positivum iránti ragaszkodét$á,t,egyházi mű-
vészet fentartására törekvését, az egyházi kormány és fegye-
lem körüli fáradozásait ; az anarchisták és a szabad szellem 
prófétái iránti gyűlöletét ; a hősies gyógyszert, mit ezen 
rajoskodók ellen használt, mindezt ők többé megfogni sem 
képesek. Noha Luther nevét még mindig zászlójokra tűzik, 
mégis, ha ma feltámadna és a szabadszellemüeket igazhitüsé-
gének borzalmával ledörögné s u j nemzet egyházi kormányt 
és fegyelmet alapítani merészelne, a legnagyobb dühhel át-
koznák és ostromolnák őt. Mert közönséges felfogásuknál 
fogva őt többé nem értenék, és a nagy (!) reformátorban 
csak a visszahanyatlás emberét és a kiállhatatlan papot lát-
nák. A libellisták és journalisták egész osztálya, mely oly 
nagy önmegelégedéssel vette át a Róma elleni harcz veze-
tését, képzelhet ugyan magának egy II . Frigyest, aki mondá : 

hogy kormánya alatt mindenki saját módja (façon) szerint 
üdvözülhet. Vagy egy franczia forradalmat, mely az egész 
egyházat eltörülte. De egy Luthert , ki a sülyedt egyházat 
felemelte (?), nem. Mert e sajtó részéről az istentagadó ph i -
losophia és a Francziaországból át tör t ledérség soha sem 
ostromoltatott, hanem inkább pártoltatott . Ellenben az igaz 
evangelika hűség- és lutheránus erőnek legkisebb ébredése 
is ösztönszerű dühhel és politikai butasággal üldöztetett. 
Mely a végromlás idején a felfuvalkodott, (vagyis keresz-
tényhitüségéből kivetkeztetett atheus) népet készteni fogja, 
hogy leghivebb barátjai t is az ellenség szemeláttára felál-
dozza." (L. B. N. 1846. I I . F . ) 

A tudós protestáns férfiúnak nagyszerű és minden 
pártszinezeten felülemelkedett leleplezéseit tudomásul vesz -
szűk, nemcsak, de köszönjük is; mert egyrészt felmentett 
bennünket abbeli kényszerűségtől, miszerint nekünk kellett 
volna elmondani mind azt, mit ő oly páratlan dialecticával 
saját felekezetére, illetőleg ennek aberratióira a még min-
dig prot. névvel kétkedő nihilista sajtóra ráolvasott. 

De másrészt és főleg azért, mivel e protestantico-
nihilisticus sajtó fölött, mely mégis vakmerően a kizáróla-
gos egyeduralmat, úgynevezett sajtó-monopoliumot ambi-
tionálja, — maga az orthodox protestantismus mondta ki a 
kárhoztató Ítéletet. 

S ekkéj) megdönthetlen érvet szolgáltatott a társadal-
mi magasb körök, sőt több bureaucraticus kormányok által 
is dédelezett hegeli sajtó élhetetlenségének bebizonyítására. 
Megdönthetlennek mondjuk ezen érvet ; mert a gyakorlati 
ész követelménye szerint leghitelesebb bizonyíték az, ha 
ellenfelünk részünkre tanúskodik. Gundy Mihály, esperes. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 14. M e g t é r é s - e v a g y m i ? Ily czi-

mii legközelebbi levelünket a következő szavakkal fejeztük 
be: „Sőt van még egy kis egyéb aggodalmunk is; mert — 
timeo Danaos et dona ferentes, de erről legközelebb." Sza-
vunkat íme ezennel beváltjuk, elmondjuk aggodalmunkat, 
mert tudja Isten, minden jóakaratunk mellett is megvan-
nak ami aggodalmaink, melyeknek egyáltalában nem mi 
vagyunk az okai. Fájdalom, de ugy van, az események arra 
utalnak bennünket, hogy, ha a kormány bármily csekély 
méltányosságot tanusit irántunk, azonnal az indokot ke-
ressük, miért tette ezt, vagy azt ? . . . . A bizalmatlanságot 
a kormány saját tetteivel annyira felébresztette maga iránt 
a katholikusokban, hogy önkénytelenül is minden méltá-
nyos, vagy igazságos tetténél azon gondolat ébred fel, hogy 
kis engedményével nagy viszont-szolgálatot akar kinyerni. 

I ly körülmények közt, a bizalmatlanság oly sokszoros 
és fokozott előidézése mellett, még a t. kormány sem veheti 
rosz néven, ha aggodalmas gondolatok ébredtek fel bennünk, 
még azon rendeletének olvasása mellett is, mely legalább első 
tekintetre bizonyos befolyást látszik az egyháznak engedni 
még az állami tanitóképezdékben is. Először is kisebb aggo-
dalmunkat mondjuk, ha ugyan ily fontos kérdésnél, kis és 
nagy aggodalmak megkülönböztetésének helye van. A mi-
niszteri rendelet ugyan megengedi azt, hogy az egyház ma-
gát képviseltesse az állami tanitó-képezdék vallás-erkölcsi 
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vizsgáin ; megengedi, hogy az egyház képviselője a tanoncz-
hoz kérdéseket intézhessen ; megengedi, hogy az egyház 
képviselője illetékes egyházi főhatósága ut ján netaláni ész-
revételeit a minisztériumhoz felterjeszsze ; de, és ez a mi 
aggodalmunk, a miniszteri rendelet nem mondja ki, váljon 
az esetben, ha az illető tanoncz a vallás- és erkölcstanból ki 
nem elégitő jegyet nyer, — nyerhet-e képesítő bizonyít-
ványt vagy sem ? nem mondja ki a miniszteri rendelet, mily 
súlyt szándékozik fektetni, vagy fog-e egyáltalában súlyt 
fektetni az egyházi képviselőnek netaláni észrevételeire? 
Mert, ha nem fektet súlyt, ugy valóban az egész rendelet-
nek semmi értéke sincsen ; de felesleges is akkor fárasztani az 
egyház képviselőjét, mind arra, hogy a vizsgán jelen legyen, 
mind főleg arra, hogy észrévételeit megtegye a miniszté-
riumnak ; sőt, ha a minisztérium nem szándékoznék figye-
lembe venni a netaláni észrevételeket, ugy engedelmet ké-
rünk, de kimondjuk, hogy az egész rendeletet nem tekint-
hetnők másnak mint gúnynak, nem tekinthetnők másnak 
mint játéknak, mely az egyházzal űzetik, hogy pedig ez 
minő ,epithetont' érdemel, azt nem szükség kifejeznünk. Ha 
ebbeli aggodalmunk ne talán megvalósulna, ugy nein lesz 
egyéb hátra, mint hogy az egyház e ,concessióról' lemond-
jon, mert azt csak nem engedheti meg, hogy belőle guny, 
vele já ték űzessék. 

A másik és főbb aggodalmunk pedig az, hogy a mi-
niszteri rendelet több helyen is beszél ugyan vallásoktató-
ról, de közelebbről nem határozza meg, minő vallásoktatót 
ért és ez a körülmény aggodalmunkat még inkább neveli. 
Ha ugyanis egy kissé a világban széttekintünk, azt tapasz-
talhatjuk, hogy a kormányok az egyházi elemet törekesz-
nek minden, tehát nemcsak politikai, hanem vallási térről is 
leszorítani és helyettük világiakat alkalmazni. Igy tudjuk 
nevezetesen, hogy Poroszországban a politikai hatalom a 
világi tanítókat ruházta fel hatalommal a vallásoktatásra 
nézve. Már, ha tekintetbe veszszük, hogy nálunk is a 
liberalismus mennyire uralkodik, ha tekintetbe veszszük 
továbbá, hogy a kérdéses miniszteri rendelet egyszerűen 
csak vallásoktatásról beszél, kérdjük, nem közel fekvő-e a 
gondolat, hogy az egyházi képviselő jelenléte az állami ta-
noda vizsgáján csak azért engedélyeztetett, hogy a vallás-
oktatást ez áron a kormány nem papra, hanem világi tani-
tóra bizhassa? Nem okoskodhatik-e a kormány ez adott e n -
gedély' folytán olyforinán : jniért ne taníthatnák a vallást 
világiak az iskolákban? hiszen ,meg vannak vizsgálva', vizs-
gálatukon az egyház képviselője jelen volt ; igaz, hogy e 
következtetés nem lenne helyes, de következetességet ki fog 
ma keresni kormányoknál oly kérdésekben, melyek a katho-
lika egyházat közvetlenül érdeklik ? Nekünk ugy látszik, 
hogy mielőtt az egyház a miniszteri rendelet által nyúj-
tot t ,kedvezménynyel' élne, jó lesz, ha magát minden eshe-
tőség ellen biztosítja, már akár a kormány által adandó 
felvilágosítás, akár pedig az egyház közvetlen actiója által. 

Ha tőlünk függne, mi ez utóbbit választanok, mert 
csak ez uton véljük biztosithatni a katholicismus érdekeit, 
jól tudva, hogy az államok ,szorult' viszonyaik közt adnak 
annyi Ígéretet, amennyit csak kérnek tőlük, de csak azért, 
hogy ,kedvező' viszonyok közt épen ők legyenek azok, kik 
az adott Ígéretet meg nein tar t ják. Tehát mondjuk, az egy-

ház tegyen intézkedést, vágja be útját as államnak, nehogy 
az világi tanítók által adassa elő ugy a vallás- mint az 
erkölcstant, melyek természetes tanitója rendszerint csakis 
pap lehet. 

Négy szem közt vallva meg ugyanis az igazságot, az 
egyháznak kell gondoskodni és pedig mielőbb arról a maga 
körén belül, hogy a vallástanítás becsületesebben végeztes-
sék, illetőleg végeztethessék, mint eddig. Nem vádolunk 
személyeket, a személyek lehet, hogy mint egytől-egyig a 
legbecsületesebben akarnának megfelelni feladatuknak ; de 
nem léteznek-e körülmények, hol a viszonyok erősebbek az 
akaratnál? hol a lehetetlenség határt szab a legjobb aka-
ratnak is ? Nagy városokban p. o., hol számosak a hivek, 
számosak bizonyára az iskolák is, a lelkész- és káplánoknak 
kötelességük kielégiteni a hivek és az iskola követelményeit 
is. Van eset, hogy nagy városban egy-egy segédlelkészre 
hetenkint huss óra esik, lehetséges-e a hivek iránti kötelesség 
teljesítése mellett e husz órát becsületesen ellátni ? Lehetsé-
ges-e eredményt várni, midőn egy osztályban a hetenkinú 
óraszám egyetlenegy ? Nem, ez lehetetlen, ily vallástanítás 
eredményt nem képes felmutatni ; de a collisio officiorum 
mellett rendesen az iskola huzza a rövidebbet, miből csak 
rendetlenség, zavar és lárma következik, hogy a papok nem 
teljesitik kötelességüket, és igy ürügy szolgáltatik majd az 
államnak, a vallástanitást is ,rendezni', hova talán már a 
miniszteri ,kedvezmény' is czéloz. 

Az egyház dolga és feladata ez ürügyöt az államtól 
elvenni, mi csak ugy eszközölhető, hogy ha legalább a né-
pesebb és több iskolával ellátott városokban a káplánok 
meghagyatván a hivek rendes lelki szükségleteik kielégíté-
sére, ezenfelül rendes kateclieták alkalmaztatnak, kiknek 
egyedüli foglalatosságuk a vallástanítás legyen. Lehet, hogy 
a katechetákat a ,hitfelekezetnélküli' községek nem fogják 
fizetni, és ekkor előáll a kérdés, honnan fizettessenek a hit-
oktatók ? Hála Istenek Magyarországon e kérdést ma még 
nem nehéz megfejteni, anélkül, hogy a hitoktatók bárkinek is 
terhére legyenek. Mire valók ugyanis ti fundus studiorum és 
a fundus religionis ? ennek tőkéi talán nem csak arra valók, 
hogy beépíttessenek bizonyos épületekbe, vagy hogy X é s Y 
uraknak olcsó kamatra adassanak ? Tényleg úgyis ugy áll a 
dolog, hogy a fundus religionisból vallásoktatók ez idősze-
rint is már fizettetnek, miért nem lehetne ugyanazon alap-
ból rendszeresíteni hitoktatókat mindenütt, hol azokat a 
szükség igényli ? Ezt téve, bizonyára sok aggodalomnak 
eléje vétethetnék, az pedig mindenesetre elmondható lenne, 
hogy az egyház mindent megtett, a rnit tehetett, s ha az 
állam a vallásos nevelést mégis akadályozná, az egyház 
minden felelősséget és pedig jogosan az államra háríthatna 
a vallástalan nemzedék miatt. & 

Nagyváradi egyházmegye. E g y h á z i n é p -
é n e k e i n k é r d e k é b e n . Régi kedvencz tárgyam nekem 
kath. népünk templomi éneke ; sokat gondolkoztam annak 
miként leendő javításáról, tökéletesbitéséről s azon kis 
körben, melyben a Gondviselés helyezett ; nem is szűntem 
meg soha e tekintetben tenni, mit tehettem, nem annyival 
inkább, mert, ha valaki, ugy én szivem, lelkem legbensejé-
ben meg vagyok győződve azon ismert mondat igazságáról 
„Qui cantat, bis orat" s ennek előmozdítása érdekében mind-
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nyájunknak meg kell tennünk, a mit, ha egyéb nem, a köte-
lesség parancsol. 

É p ezért örömmel olvastam a ,Iivligio' m é. 40. szá-
mában közlött javaslatot s várva vártam, hogy szóljanak ez 
ügyhöz többen, inert hiába ! több szem többet lát, több ügy-
barát több jót eszközölhet. Valahára e becses lap e. i. 33. szá-
mában hozott egy közleményt s ez bátorit, hogy én is hoz-
zászóljak e fontos, mert a vallásos áliitat emelését czélzó 
tárgyhoz. 

Mielőtt azonban ezt tenném, nem hallgathatom el, 
hogy rám különös hatást gyakoroltak J . F. oslii lelkész ur 
észrevételei, melyekben először is megleczkézteti a „szerény 
javaslat"-tevőt, hogy miért nem lép fel nyilt sisakkal, hadd 
látta volna meg, ki ő? Bocsásson meg a ft. lelkész ur, ha 
megkérdem tőle, hogy ugyan mi befolyása lehet a dolog 
érdemére annak, ha valaki egy szerény javaslatot tesz s ne-
vét elhallgatja? Talán csak nem tartozik azok közé, kik, ha 
hozzá szólnak valamely dologhoz, meglátszik soraikon a 
hatás, melyet a név rájok gyakorol? Én sohasem keresem 
azt, hogy ki? de hogy mit? s miként? ir. Kinek-kinek meg-
lehet saját véleményét mondani bármely dologban, anélkül, 
hogy „bátortalanságot", „bársonykeztyüt" lenne szükség 
emlegetni. S még ahhoz is szó férne, hogy „e tárgyban nem 
koczkáztat semmit az ember." Példákat tudnék felhozni, 
hogy igenis, sokszor koczkáztatva lett sok, különben helyes 
javaslat, mert akadnak, kik erősen hiszik, hogy a „nomen" 
sokszor „omen" is, s egy ismeretlen, vagy roszul ismert 
név már elég volt, hogy vagy agyonhallgassák, vagy agyon-
beszéljék a legjobb szándék nyilvánulását. 

Ami már magát a javaslatban s az arra tet t észrevéte-
lekben foglalt tárgyat illeti, általában a legnagyobb öröm-
mel karolom fel, mert idejét látnám már annak, hogy egy-
házi népénekeink érdekében tegyünk s tegyenek valamit 
azok, kiket a dolog illet. Mi, a kik a nép közt élünk, tud-
juk, mik lélekemelő hatással bir mindenkire, ha a nép össz-
hangzatosan, egy szivvel-lélekkel énekel, még pedig oly éne-
keket, melyeknek szövege teljesen megfelel az egyházi ének 
fogalmának. De tudjuk azt is, hogy nincs visszariasztóbb 
valami, nincs az áhítatot inkább zavaró valami, mintha a 
népének különben is sokszor tartalmatlan szövege annyi-
féle, a hány az éneklő, ha egész verssorok vagy csak egyes 
szavak is eltérők az énekekben ; egyik igy, másik amúgy 
énekel s lett egész egy bábeli zavar. Há t még aztán a dog-
maellenes kitételek egész serege annyi sok népénekben ! 

Pedig tagadhatlan, hogy a nép énekelni szeret, szíve-
sen is tanul uj és uj egyházi éneket, csak legyen, aki nem 
sajnálja a fáradságot tanítani a népet, csak legyen, aki buz-
gólkodik ezáltal is emelni az isteni tisztelet magasztosságát. 

Egyöntetű, hittanilag és nyelvtanilag kifogástalan, tar-
talmas éneket tehát a nép kezébe, azután terjed a jó lassacs-
kán mindenfelé. 

A kivitel tekintetében az én véleményem más, mint az 
eddig előadottak. Arra nézve, hogy ugyan egyek legyenek 
népénekeink országszerte, nekem igen kevés, mondhatni 
semmi reményem, legalább egy jó hoszu időre, s igy azt a 
„vaskos" kötetben foglalt „gyűjteményt" én czélhoz veze-
tőnek nem tartom. Nem, mert ezt a nép drágaságánál fogva 
magának meg nem szerezheti, s igy ki leszünk téve a baj-

nak, hogy ha pl. a lelkész, vagy a kántor azt megszerzi, a 
nép azon gyűjteményből vagy leirja a neki megtetsző éne-
keket, de lehet, sőt valószinü, hogy hibásan, vagy pedig az 
olvasni nem tudó öregebbek hallás után tanulják meg, de 
ép azért lehet, hogy ismét hibásan. De ha ez nem lenne is 
igy> m ^ r a többszövegü ének ugyan egy gyűjteményben 
zavarja az egyöntetűséget, melyre pedig törekednünk kell. 

En tehát egyelőre megelégedném azzal, hogy egyes 
egyházmegyékben hozassék létre az egyöntetűség, s ép azért 
különbséget téve a már meglevő s ez után behozandó éne-
kek közt a következőket óhaj tanám: 

Miután elszórtan igen sok jó népénekünk van, min-
den egyházmegyében gyűjtessenek azok össze az illetők 
által s terjesztessenek be az illető egyházra, hivatalhoz, 
hogy igy a megyés püspök, szakértők által történt megbi-
rálás után, hagyja helybe azokat, az igy megvizsgált s hely-
ben hagyott énekek azután nem vaskos gyűjteményben, de 
füzetkékben bocsáttassanak közre, mert igy a nép, mely 
örömest ad ki néhány krajczárt ily czélra, könnyen megsze-
rezheti azokat. 

A jövőre nézve óhajtanám, ha a magas püspöki kar 
határozottan megtiltaná, hogy bárki is u j egyházi éneket 
hozzon be a templomba, mindaddig, mig az illetékes egy-
házmegyei hatóság által megbírálva, helyben hagyva nincs. 
Teremnek az egyházi énekek gomba módra, de ép ezért sok 
közülök élvezhetlen, sőt határozottan mérges Ha készit 
valaki, mert tehetsége van hozzá, u j éneket, terjeszsze be 
helybenhagyás végett, s azután az egyházmegyei hivatal 
akár egyenkint, akár időszakonkint összegyűjtve kisebb 
füzetekben bocsássa közre, hadd terjedjen a jó megyeszerte, 
sőt az egész hazában s a nép e tekintetbeni buzgósága biz-
tosit, hogy ha anyagi haszon nem is, de a nyomatási költsé-
gek bizonyára fedezve lesznek. 

Példa van már erre az egri érseki megyében, hol ily 
kisebb füzetekben, olcsó áron szerezhetők meg a templomi 
énekek, s kelendőségök legnagyobb bizonyiték a czélszerü-
ség mellett. 

Egyelőre ezek az ón szerény nézeteim. Szóljunk a do-
loghoz többen, ha valami, ugy a tárgy megérdemli az esz-
mecserét. Én részemről, ha Isten megtart, nem szűnöm meg 
sürgetni ez ügyet s a ftdő szerkesztő ur engedelmével öröm-
mel veszek még máskor is tollat kezembe,1) hogy elmondva 
véleményemet, igénytelen munkása lehessek a jó, a szent 
ügynek ! Egy nagyváradmegyei l. sz. káplán. 

Bécs. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s . (F.) Május 
1-én még a következő osztályok is üléseztek : 1) A katholi-
kus sajtóügy osztálya, elnöke dr. Otocska. Öt indítvány ké-
pezte a tanácskozás napirendét, melyek a kath. sajtó felvi-
rágoztatására s terjesztésére vonatkoztak. Dr. Haszlwanter 
Tyrolból egy nagy központi katholikus lapnak alapításá-
ról ; Zapletal a monarchia katholikus sajtójáról értekezett. 
— 2) A katholikus-egyleti osztály, gr. Falkenhayn elnöklete 
alatt. (A minden egyes osztály indítványára a közgyűlés 
által elfogadott resolutiókat alább hozzuk.) 

Május 2-án délelőtt az iskolaügyi s sajtóügyi osztá-
lyok tanácskoztak, úgyszintén a kath. hitélet ügyeivel fog-
lalkozó. Határozó, vagyis általános ülések május 2-án s 
" 1j Mennél többször ! Szerk. 
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3 án tartattak. Az utóbbiban a bécsi érselc kétszer, s a prá-
gai érsek, Schwarzenberg herczeg bibornok is beszélt. E két 
főpapnak szónoklata kiválólag az iskolakérdésre vonatko-
zott. A bécsi érsek tökéletes megelégedését fejezé ki azon 
határozatokkal, melyeket a nagygyűlés általában, s különö-
sen e tekintetben hozott. Hangsulyozá, miszerint az iskolá-
nak felekezetinek kell lennie ; mert az iskolának feladata, 
azt pótolni vagy kiegészíteni, mit a házi nevelés nem tehet, 
vagy tenni elmulaszt. Azon „valláserkölcsös" nevelés, me-
lyet az ujabb törvények is Ígérnek, el nem érhető, ha csak az 
iskola nem felekezeti, azaz: a katholikusok számára az isko-
lának is katholikusnak kell lennie. Helyes s hasznos törvé-
nyek az iskola terén csak ugy hozhatók, ha az állam karöltve 
j á r az egyházzal. Nálunk pedig az egyház nem bir önálló 
hatáskörrel az iskolára nézve, hanem az állam azt követeli 
tőle, hogy neki e téren kész szolgálója legyen ; igy azonban 
az egyház soha sem fog üdvös befolyást gyakorolhatni a 
népekre ; mert mint szolgáló csak szolgai szerepet játszhatik. 

A legfőbb baj az, hogy az egyház befolyásával más 
valami befolyás áll szemben: azon hitetlen áradat befolyása, 
mely ellen minden lépten nyomon küzdenünk kell. Ily kö-
rülmények közt nem elég az a két óra, melyet a tanterv he-
tenkint a vallástanra kijelölt, mig más húsz óra oly tanitók 
által töltetik be, kik kényelmesen leronthatják s le is ront-
ják, amit a katechcta a maga két órája alatt alig tudott épí-
teni, — kellőleg megerősíteni pedig épen nem. Erről kellene 
legelőbb gondoskodni, hogy a népnek vallási érdekei az is-
kola által ne károsittassanak, hanem megóvassanak, előmoz-
dittassanak. Igy például lehetetlen, hogy katholikus gyer-
mekek hébervallásu tanitó által vallásuk értelmében s szel-
leméhez képest oktattassanak s neveltessenek ; minélfogva az 
ilyen ember a mi iskoláinkban hasznavehetetlen. Végre ha-
tározott meggyőződését fejezte ki szónok az iránt, miszerint 
irányadó helyen kivánják s oda iparkodnak is, hogy az 
állam és az egyház barátságosan karöltve járjanak egy-
másmellett. 

A zárülésen az apostoli nuntius ő exja, Schwarzenberg 
bibornok, a bécsi herczegérsek, a sanctpölteni megyés s egy 
bécsi valamint egy prágai segédpüspök (Angererés Prucha) 
voltak jelen. A főnemesség számos tagja által volt képvi-
selve. Elnök tudatta a gyűléssel, miszerint ő szentsége ke-
gyesen fogadván a hozzá intézetet hódoló üdvözletét a bécsi 
herczeg érsek ő exját megbízta, miszerint a jelenlevőkre a 
gyűlés végén ap. áldást adjon. 

Ezután a prágai bibornokérsek lépett a szószékre s 
szintén az iskolakérdésről értekezett. Beszéde époly világos 
mint talpraesett volt ; végén ezeket nioudá : „A liberálisok 
irányunkban azt a szerepet szeretnék játszani, melyet a me-
sebeli farkas játszik a bárány irányában, ráfogván, hogy 
vizét megzavarja ; de bizony, mi katholikusok nem enged-
jük, hogy igy bánjanak el velünk." Meg ama meggyőződé-
sét fejezve ki, hogy a liberális iskolában is csakhamar ki-
ütend a ,krach', ezzel fejezé be beszédét: hogy ez minél ha-
marabb beálljon ! (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
© Két évi folyam Mária-Beszédek s függelékül egyéb 

ünnepeire, kidolgozta Beleznay István, velenczei káplán 
Sz.-Fehérvártt, 1877, 8-r. 144 1. 1 ft. 

E takaros kis beszédgyüjtemény, mlyos s ftdö dr. 
Dulánszky Nándor urnák, székesfehérvári m. püspök-
nek van fiui'hódolattal ajánlva; tartalmát két-két beszéd 
képezi, a következő Mária-ünnepekre: Boldogasszony szep-
lőtelen fogantatására; Gyertyaszentelő B. A. napjára; Gyü-
mölcsoltó B. A. napjára; Nagyasszony napra; Kisasszony 
napra ; Mária nevenapjára. — Élihez függelék járul, a kö-

vetkező tartalommal : I, Mária eljegyzése ; — látogatása, 
— s bemutatása napjára. 

-f- „Uj Magyar Sión." Áprilisi füz. Tart. Görrcs Jó -
zsef élete, Várnaytól. — Buda a veszprémi püspökségben, 
az esztergomi érsekség joghatósága alatt, Némethy Lajostól. 
— Képek ázsiai Oroszországból, Romkövy Bálinttól. — Jé -
zus társasága és a csillagászat, Rosty Kálmán S. J . — 
Anyám emléke, Hajnaltól. — Kelet és a próféta, Maszlaghy 
Ferencztől. — Irodalom és művészet. Vegyesek. 

J Társulati Értesítő mint „Jézus sz. Szivének Hir-
nöke." Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály. 1877. 
Májushó. Tartalom : Az emberiség bajai. — Általános szán-
dék máj us-hóra. Ramière H. után. — Jesse virága. Rosty 
Kálmán S. J . — Jézus szentséges Szive apostolsága (folyt.) 
Majer Károly. — A pokol- és gyónásbani hit. B. K. F. — 
A Sziv történelme (folyt.) Tóth Mike S. J . — Részletes jó 
szándékok május-hóra. — Tudósitások. Melléklet: „A tö-
kéletességnek és keresztény erényeknek gyakorlása." Szerzé 
tisztelendő P. Rodriguez Alf. Jézus-társaságabeli áldozár. O Ö 
Jáky F. II . kötet 34. iv és a boríték. 

Q Isten Igéje szentbeszédekben ; II, 5. Húsvét utáni 
V I vasárnapra ; Pünkösd vasárnapra ; Pünkösd- hétfőre ; 
Szentháromság vasárnapjára; Űrnapjára ; Pünkösd után II . 
vasárnapra ; Nep. sz. János napjára. 

VEGYESEK. 
= A székesfehérvári püspöki m e g y é b e n a 

papneve ldébe va ló fe lvéte l i pályázat f. év j u l i u s 
5-ik napján fogván megtartatni , erre az érdekelte-
ket f igyelmeztet jük. 

= Köszönettel vettük az esztergomi érseki megyének 
18,77-re szóló névtárát. Az egyházi tartományhoz 10 megye 
s két suttraganeus in pontificalibus tartozik. A főkáptalan 
20 (22), a pozsonyi társaskáptalan 12, a nagyszombati 6 
tagból áll. Apátság van a főmegye területén 13, prépostság 
19, ezenkívül még 30 apátság s 21 prépostság áll a főme-
gye joghatósága alatt. Helynöki kerület van 2, főesperesi 8, 
alesperesi 45, plébánia 475, lelkészi pályán működő pap 
(337, papjelölt 150, férfizárda 28, szerzetes 531, nőzárda 25, 
apácza 328, az összes papság létszáma 735, a mindkét nem-
beli szerzetesekkel együtt 1823, templom és kápolna össze-
sen 802. Katholikus hivő 1,022,847. Az összes érsekmegyei 
róm. kath. tanonczok száma 76,527. 

— Bonnban Simar, a katholikus erkölcstan tanára leg-
újabban az egyetemi vizsgáló bizottság tagjává neveztetett 
ki, mi annyiban figyelemre méltó, mert a tanárjelöltek eddig 
kénytelenek voltak a vallástanbóli vizsgát az ,ó-katholikus' 
Langen előtt letenni. Ezentúl a vizsgálandók nyilatkozatra 
fognak felszólittatni : katholikusok-e vagy ,ó katholikusok', 
mi azt mutatja, hogy a porosz kormány lassankint annak 
belátására ébred, miszerint a fictio, az ,ó'-kath. a kath. egy-
ház tagjainak tekinteni, tarthatatlan. — Szép összetartás 
példáját adták nem régen Güterslohe, porosz városának 
katholikus s protestáns polgárai. Az ottani protestáns lel-
kész, Greve ur, egv választási gyűlés alkalmával oly nyi-
latkozatot tett, mely által a helybeli zsidóság ,megsértve' 
érezvén magát, pert indított a lelkész ellen. Ennek folytán 
a keresztény polgárok elhatározták, hogy minden összeköt-
tetést megszakítanak a zsidósággal, kiváltképen, hogy nem 
vesznek zsidónál semmit, mindaddig, mig azok a panaszt 
vissza nem vonják. 

Kegyeletes adakozások. 
A hodrusbányai plébánia részéről: 

az afrikai missiókra 3 ft. 
a szentsir őreinek ^ ft. 

Kiadó-tulajdonöS s felelős szerkesztő: báró Hornit/ Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár-

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
El',fizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői Zafcás.Budán 
viziváros, főutca 221. hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

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

Il A K >11 \ C 7 . HATODIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájábau.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, május 19. 40. I. Félév, 1877. 
Tartalom. In postremam Suinmi Pontificis Allocutionem observationes. — Szent-László-Társulat. — Egyházi tudósí-
tások : Pest. A kath. reactio. Visszhang egy pesti levélre. Bécs. A katholikus nagygyűlés. Róma. Jubileumi 

hirek. — Vegyesek. 

Iu postremam Summi Pontificis 
Allocutionem observationes. 

(0 Emjának, a fmgu bibornok hg.-prímásnak legújabb körlevele.) 

(Vége.; 

In Al locut ione nul l ibi dicitur, quod Beatissi-
mus Pater sit catenis co l l igatus , ut fuit S. Petrus 
tarn Jeroso lymis ini t io nascentis Ecclesiae, quam 
Romae circa e x i t u m vitae, i m m o vero alibi non ne-
gat Summus P o n t i f e x materia l i ter se l iberum esse, 
sed observât : ' ) „Nequaquam satis est, S u m m u m 
Pont i f icem material i ter in persona l iberum imprae-
sentiarurn diei pos se : debet ipse esse, atque omnium 
oculis apparere liber, ac null i o b n o x i u s in supre-
mae suae auctoritat is exercit io . Jam vero P o n t i f e x 
neque est, neque unquam erit l iber et independens 
quousque suprema eius potestas adversae autorita-
t is praepotentiae ac l ibidini subiiciatur." Neque di-
citur in Al locut ione, Vaticanas Aedes armata manu 
circumdari, et per i l lam impediri , quominus Sum-
mus Pont i f ex egredi inde l ibere possit. Sed audia-
mus rursus Beat i s s imum Patrein observantem : 2 ) 
„Quid iuvat habi tat ionis Nostrae ianuam non obse-
rare, si nequaquam inde pedem efferre liceat, quin 
impi i s odios i sque spectacul is ass is tamus ; quin per-
di torum hominum, qui ad improbitatem et pertur-
bat ionem fovendam hue aff luxerunt , N o s opprobri is 
obi ic iamus ; quin per icu lum subeamus confl ictus in-
ter cives, invi to l icet animo edendi?" Et re quidem 
vera. Ponamus , quod Beat i ss imus Pater anniversa-
ria episcopal is suae praeconisat ionis die 21. Maii, 
et i terum 3. Juni i , qua ante quinquaginta annos 
episcopalem accepit consecrationem, in publ icum 
proditurus , seseque mi l l ibus peregr inorum Catho-

') In alias citatis litteris ad Cardinalem Status Se-
cretarium. — 2) Ibid. 

l icorum e x omnibus orbis part ibus Romam conflu-
xuris , nec non ipsi populo vere Romano ostensu-
rus sit, cuius popul i m a x i m a pars, quidquid et iam 
in contrarium blateretur aut scribatur, hodie quo-
que infucata pietate, ferventi amore, intemerata 
fide e idem adhaeret. Si inquam haec evenirent, quis 
se manifestaret pro Sancto Patre enthusiasmus ! 
quae audirentur orationes et acclamationes, quae 
exuberant i s spectarentur laetit iae s igna! Tolera-
rentne homines illi , qui, ut prius audivitnus, ad im-
probitatem ac perturbat ionem fovendam Romam 
conf luxerunt , tolerarentne pacifice i l las amoris, et 
adhaesionis erga S u m m u m Ponti f icem signif icatio-
nes ? et si non tolerarent, possentne evitari confli-
ctus i ique acerritni, ac forte et iam sanguinolent i ? 
et quot demum caderent v ic t imae e x una parte 
odii, et e x alia parte summae in Vicarium Chri-
sti pietat is ? 

Sed si haec praevideri praemetuique possint 
ac debeant, quis inficiari ausit, S u m m u m Pontifi-
cem non esse g lebae , ut ita dicamus Vaticanae, ad-
str ictum et moral i ter coactum ad non l inquenda li-
mina sui Palat i i ? seu aliis verbis , quis negare au-
sit, Beat i s s imum Patrem non esse capt ivum ? Ne-
que porro dicitur in Al locut ione , quod Summus 
P o n t i f e x prohibeatur in aedibus suis loqui, suspi-
rare, gemere, lamentari super miserabi l i condit ione 
Ecclesiae. Sunt enim et quidem l iberal ium secus 
principiorum homines, qui S u m m u m Pontif icem, 
quod haec omnia facere possit , l iberum prorsus 
esse depraedicant, quasi vero iis, qui effective car-
ceribus mancipati sunt, non aeque l iceret loqui , ge-
mere, lamentari. Sed qui in his l ibertatem reponunt 
Vicarii Christi, quaerant e x se ipsis, suff iceretne 
sibi haec loquendi, gemendi et lamentandi l ibertás ? 
Neque hoc negatur in Al locut ione , quod Episcopi 
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et fideles, undecunque Romam confluentes, non pro-
hibeantur adiré S u m m u m Pontif icem, audire i l lum 
loquentem, filialibusque honorare obsequiis . Irnmo 
expresse adnotatur, hune aditum Episcopis et fide-
l ibus non esse interclusum. Quam parum autem 
bine ad l ibertatem Summi Pontif ic is in r e g e n d a E c -
clesia coneludere liceat, e x ipsa Al locut ione disci-
mus, in qua bac de re l eg imus : „Mirum Nobis est, 
quod tali a impudenter iactari possint , quasi exer-
c i t ium iHorum actuum, qui recensentur, plene et 
omnino esset in nostra potestate, et quasi iis tota 
gubernat ionis Eccles iae ratio, quae ad munus No-
strum pertinet, contineretur." 

Quod in Al locut ione et dicitur, et non vag i s 
v o c u m terminis , sed invict i ss imis arguinentis pro-
batur, est: v i s ib i le Ecclesiae caput plena l ibertate 
in exerc i t io supremae suae potestat is Eccles iam re-
gendi , gubernandi , in praesenti rerum statu carere. 
„Quis enim nescit , ait Beat i ss imus Pater, non sub 
Nostra, sed sub dominant ium potestate esse actus 
eius l ibertatis , quam tantopere ex to l lunt , ita ut 
eatenus et tamdiu eosdem actus exercere poss imus, 
quatenus et quamdiu hoc ab iis non impediatur? 
Quae tamen nostrorum actuum libertás, quantum 
sub eorum potestate sit, etsi alia argumenta dees-
sent, satis innuit et docet noviss ima lex , quam nu-
per deploravimus, qua l iberum exercit iuin spirituá-
l is nostrae potestat is et ministeri i ecclesiastici or-
dinis nova et intolerabil i oppressione constringi-
tur." Ut ique , si enim l e x de abusu ministeri i sacri 
dicta vigorern obtinuerit , in arbitrio guberni i civi-
l is et magis tratuum erit, omne exerc i t ium spirituá-
lis potestat is prorsus impedire, imo i l lud inane red-
dere, ut e x l eg i s huius natura, in superior ibus ex-
posita, u l íro impatescit . Qualis ig i tur l ibertás 
Summo Ponti f ic i rel icta sit, Al locut ion is haec verba 

nos docent : „Hie tandem est status, cui su-
besse cogi inur opera eius Gubernii, quod in hac 
U r b e dominatur, haec est i l la l ibertás et potestas 
exercendi minister i i nostri , cuius nomine abutun-
tur, et qua Nos potiri impudenter iact i tant: liber-
tás sci l icet v idendi demol i t ionem in dies deterio-
rem ordinis et const i tut ionis ecclesiast icarum re-
rum, v idendi e x i t i u m animarum, quin operám no-
stram ad tot damna opportune reparanda impen-
dere et navare poss imus." 

Mox post habitam Al locut ione in disposui t Gu-
bernii administer , ne sequestrarentur seu suppri-
merentur ephemerides, quae i l lam publ icabunt , 
d u m m o d o tamen sine favorabi l i commentario earn 

publicent , unde n i m i r o m concludere liceat, q u o d 
Al locut ioni adhaereant. Haec Guberni i disposi t io . 
s i s t i tur tainquam argumentum l ibertat is Sumrao-
Pontif ic i in e x e r c i t i o sui ministeri i concessae, l icet 
ilia, ut quidem praetendit praedicta disposit io , om-
nes moderat ionis l imites excesserit , s i tque confir-
matio et documentum ingrat i tudinis ob generosas 
(?) Summo Pontif ici impertitas concessiones, prae-
rogat ivas et l ibertates. Sed recte observavi t Emi-
nent i ss imus Cardinalis Status Secretarius in suo 
ad Nunt ios Aposto l icos rescripto, nul la re magis in 
apricum poni potuisse deplorabi lem rerum statum, 
qui in ipsa Al locut ione proponitur, quam praeat-
tacta ministerial i d isposi t ione ; a momento enim, a 
quo publ icat io sermonis pontificii beneplacito Gu-
bernii subiicitur, ab eoque dependere statuitur, li-
bertás Pontif ici asserta, non erit nisi i l lusoria . . . 
Nimirum sic dictae legis, quae de caut ionibus s ive 
garanti is Summo Pontif ici concessis lata est, arti-
culus 9. ita sonat; „Summus P o n t i f e x est plene li-
ber in adirnplendis omnibus funct ionibus sui spiri-
tuális Ministerii , et in disponendo, ut omnes actus 
dicti Ministerii aff igantur in valv is Basi i icarum et 
Eccles iarum Romanarum." Art icu lus vero 10. hu-
ius est tenor is : „Ecclesiastici , qui ratione officii 
sui part ic ipant in emanat ione actoruin spir i tuál is 
ministeri i S. Sedis, ob eosdem (nempe actus) nul l i 
molestiae, invest igat ioni , vel responsioni publi -
cae auctoritat is subiacent." J a m quaerere licet, 
quomodo Gubernii i l ia d ispos i t io concil iari ve l 
componi potest cum his legis art icul is ? Quomodo 
item cum iustit ia ? secundum enim i l lam disposi-
tionern Al locut ionem laudare non licuit, v i tuperare 
l icuit , i l lam expl icare, i l lustrare non l icuit , detor-
quere, convic i i s lacerare licuit. 

Quod autem adtinet ad notam ingrat i tudinis 
Summo Pontif ici impactam ob bénéficia, ob praero-
gat ivas , et l ibertates ab invasor ibus Urbis acceptas, 
cui non in mentem veni t s imi l i s de ingrat i tudine 
facta accusat io et prolata ab Antonio contra Cice-
ronem, et data ab hoc ad accusat ionem coram Se-
natu responsio : 3 ) „At beneficio sum usus tuo ? 

Q u o ? quod me Brundis i i non occideris ? — 
quod est al iud, Patres Conscripti , beneficium latro-
num, nisi ut commemorare possint , iis se dedisse 
vitam, quibus non ademerint?-' Ve l S u m m u s Pon-
t i f e x non a Christo ipso habet, quod in un iversum 
orbem teneat primaturn, s i tque succesor Beati Petri 
Principis Apostoloruin, et verus Christi Vicarius, 

3) M. T. Ciceronis Philippica secuada. 
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totiusque Ecclesiae Caput, et «®itinium Christianorum Pa-
ter et Doctor existât ? Por ro awsn a Christo ipso in beato 
]Petro plena Romano Pontifici jaotestas tradita est pascendi, 
regendi, ac gubernaiwli universalem Ecclesiam ? E t de prae-
rogativis ac privilegiis S. Sedis et Romani Pontificis non 
iam a. 867. notavit S. Nicolaus I. : 4 ) „Privilégia istius Se-
dis vel Ecclesiae perpetua sun t : divinitus radicata, atque 
plantata sunt ; impingi possunt, transferri non possunt; 
trahi possunt, evelii non possunt. Quae ante impérium ve-
struin fuerunt, et permanent Deo gratias hactenus illibata, 
manebuntque post vos, et quousque Christi nomen praedi-
catum fuerit. — lata igitur privilégia — a Christo donata, 
aSynodis non da ta ; sed iam solummodo celebrata, per quae 
non tam honor, quam onus nobis incumbit, licet ipsum ho-
norem non meritis nostris, sed ordinatione gratiae Dei p-.T 
beatuin Petrum, et in beato Pet ro simus adepti, nos co-
gunt, nosque impellunt omnium habere sollicitudinem Ec-
clesiarum Dei." Hucu8que S. Nicolaus. Quae igitur sunt 
ilia privilégia, et quae praerogativae, quas Sumtnus Pont i -
fex ante invasionem non habuit, quas ab invadentibus acce-
p i t? Respondet haec ipsa Allocutio quae clades Ecclesiae 
et S. Sedi illatas, mala, quibus illa non tam premitur, quam 
opprimitur, recenset et factis illustrât. 

História teste, quotiescunque Romam hostis invasit, 
Summi Pontifices inde vel sponte alio transmigrarunt, aut 
vi abducti sunt, quod posterius accidit S. M. Pontificibus 
Pio VI., qui in exilio decessit, et Pio V I I , quem hoste 
prostrato divina Providentia mirabiliter Sedi suae restituit. 
Beatissimus Pater ipse nos docet causam, ob quam sub do-
minatione etiam hostili in Urbe remanserit; ad Cardinalem 
enim Status Secretarium ita seribit : 5) „Potuissemus equi-
dem supplicium partim effugere, amaruin adeo calicetn quo-
tidie bibendi, tamque lacrimabili spectaculo per Nos ipsos 
assistendi, in extera aliqua regione asylum quaeritantes. 
Verum, si maximi pro religionis commodo momenti ratio-
nes suaserunt, in praesenti rerum conditione non esse Nobis 
dilectissimam istam Urbem, Romani Pontificatus Sedem, 
modo relinquendam ; id certe non sine speciali divinae Pro-
videntiae consilio factum est, ut suis ipse oculis orbis in-
tueretur, quaenam Ecclesiam, Romanumque Pontificem sors 
maneat, si quando supremi illius Apostolatus libertás acin-
dependentia in discrimen veniat ob status, ab Omnipotenti 
Deo provide constituti, permutationem." Quamobrem etiam 
Beatissimus Pater reiicit, et velut novam amarulentam irri-
sionem et ludibrium existimandum declarat illud, quod 
saepe dicitur, nempe debere Summum Pontificem reconcili-
ationis etconcordiae consiliacum novis dominatoribus inire, 
„cum haec conciliationis ratio, loquitur Sumtnus Pontifex, 
non aliud ex parte nostra esset, nisi omnino prodere non 
modo summa Sanctae huius Sedis iura, quae tamquam sa-
crum et inviolabile depositum ad hanc supremam Cathe-
dram evecti custodienda ac tuenda recepimus, sed etiam et 
praecipue prodere divinum ministerium, Nobis pro salute 
animarum commissum, tradere haereditatem Christi in ma-
nus auctoritatis huiusmodi, cuius opera ad ipsum Catholi-
cae religionis nomen, si fieri posset, delendum diriguntur." 
Declarat denique aliam Romani Pontificis sortem Romae 

') Epist. ad Mich. Imp. — 5) Cit. litt. 

esse non posse, nisi aut Supremi Principis aut captivi : nec 
unquam Catholicae Ecclesiae universae pacem, securitatem, 
tranquillitatem constare posse, donee exercitium supremi 
Apostoliéi ministerii obnoxium fuerit studiis partium, ar-
bitrio dominantium, vicibus politicarum electionum, consi-
liis et operibus hominum callidoruin, ac utilitatein iustitiae 
praeferentium. 

Si quis Summorum Pontificum pro Ecclesiae Sanctae 
Dei, Sedisque Apostolicae iuribus indesinentes curas et sol-
licitudines, nec non immensos labores exantlavit, exantlavit 
certe Beatissimus Pater. Si quis porro Romanorum Ponti-
ficum in propugnanda causa Dei et Ecclesiae impavidum ac 
fortem se exhibuit, exhibuit se certe Beatissimus Pater, qui 
proinde omni iure dicere potuit, „nunquam destitimus auxi-
liante Deo pro causa Eius tuenda certare, et quotidie certa-
mus nullibi loco cedentes hosti, nisi vi depulsi, ut perpauca 
ilia, quae adhttc reliqua sunt, ab iinpetu diripientiutn et 
pervertere omnia conantium vindicemus. Ubi autem caetera 
Nos defeceruut praesidia, quibus Ecclesiae et religionis ra-
tiones tueremur, Nos nostrae vocis et nostrarum expostula-
tionum officio usi sumus." Non i-eticet autem Beatissimus 
Pater, quidnam optet ac desideret. „Utinam, ait, vocibus 
Nostris tandem admoveant aures animumque adiiciant illi, 
quorum ad officium pertinet et maxime interest, auctorita-
tem Nostram sustentare, et causam, qua nulla iustior ac 
sanctior, viriliter tueri ! Nain qui fieri potest, ut illorum 
prudentiam fugiat, frustra solidam ac veram prosperitatem 
in nationibus, tranquillitatem ac ordinein in populis, stabi-
litatem potestatis in iis, qui sceptra tenent exspectari, si E c -
clesiae auctoritas, quae societates omnes recte constitutas 
vinculo religionis continet, impune contemnatur et violetur, 
eiusque Caput supremum in suo ministerio obeundo plena 
libertate uti nequeat, et potestatis alterius sit obnoxius 
arbitrio." 

Notum omnibus est, quibus assultibus vix non ubique 
loeorum et terrarum pateat Ecclesia Catholica, et nomina-
tim S. Sedes Apostolica ; nemo in história nostrorum tem-
porum non peregrinus ignorât, quibus illa Sedes calumniis 
proscindatur, qua voce, qua scriptis impugnetur, quodve 
contra eamdem quidquid lubet, etiam licitum esse exist i-
metur. Haec inimicorutn molimina tantum abest, ut filialem 
pietatem, fidelitatem, adhaesionem fidelis catholici populi 
exstinguere ac imminuere potuerint, ut potius auxerint. E t 
populus quidem catholicus inconcussam suam erga Sedem 
Petri, et sedentein in ilia Beatissimum Patrem adhaesionem 
non verbis tantum comprobat, sed factis, confiuxu nempe 
suo, eoque frequentissiino e dissitissimis etiam orbis parti-
bus, symbolis item suis caritativis. ope quarum S. Sedis iri-
digentiis subvenire gestit. De peregrinationibus Romam sus-
cipi solitis in aliis nostris pastoralibus litteris locuti, il la -
rum originem, antiquitatem, scopum ac modum proposui-
mus, impraesentiarum hoc dumtaxat observantes, quod 
nunquam maiori numero ac zelo fideles Romam adventave-
rint, quam sub Pontificatu Beatissimi Patr is ; signanter au-
tem ab eo tempore, quo ille sub hostili dominatione vivere 
cogitur. Quas fidelium peregrinationes dum Summits Pon-
tifex in sua Allocutione cum solatio commémorât, in iisque 
prodromuin laetiorum pro S. Sede temporum praesagit. vim 
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simul et causam illarum exprimit. „Vellemus tarnen, ait, ab 
omnibus intelligi, quod salutaris documenti loco esset, inti-
mam vim et significationem veram peregrinationurn ista-
rum, quas hoc tempore crebro iterari videmus, quo Roma-
nus Pontifex terribile bellum experitur. Scilicet illae non 
eo valent tantum, ut amorem et observantiam fidelium pro-
dant erga humilitatem Nostram, sed manifestum praebent 
indicium sollicitudinis et anxietatum, quae eorum corda 
perturbant, quod communis Parens in abnormi prorsus ac 
incongrua conditione versatur. Neque haec anxietas et sol-
licitudo conquiescet, imo augeatur oportet, donee in posses-
sionem plenae et verae libertatis Pastor universae Eccle-
siae restituatur." 

De charitativis etiam subsidiis, quae a fidelibus Bea-
tissimo Patr i praebentur, identidem egimus, observantes : 
Summum Pontificem exspoliatura, sollicitudine nihilotninus 
omnium Ecclesiarum pressum, ex invasorum gratia vivere 
et aes, ab iis sibi assignatum, acceptare non posse, nec ullum 
futurorum Pontificum accepturum esse, ex eleemosyna au-
tem fidelium vivere, horum benevolas symbolas recipere 
posse, quae tantae adusque ad pedes Patris depositae a 
filiis fuerunt, ut sufFecerint. „Liberalia subsidia, loquitur 
Beatissimus Pater, quae ex omni terrarurn parte ad Nos 
perveniunt, ut urgentibus necessitatibus Sanctae huius Se-
dis prospiciamus, et frequentia tot filiorum nostrorum, qui 
ad Vaticanas aedes ex omni gente confluunt, — — eius-
modi pignora animorum fidelium sunt, pro quibus pares 
a*ere gratias divinae bonitati ornnino nequeamus." Neque 
dubitandum, quin Deus, qui adusque filiis tantum erga pa-
trem amorem, benefieentiaeque S t u d i u m instillavit. eorum 
corda posthac etiam suis in manibus habiturus, illaque ita 
directurus sit, ut ardeant, et ad ferenda sacrificia porro in-
fiammentur. Dum autem fidelium in se amorem et benefi-
centiam Beatissimus Pater depraedieat. una iisdein gratias 
agit, et vehementer optat, ut hoc ipsum fidelibus innotescat. 
„Optamus, ait, iis gratias agere pro pia liberalitate, qua 
etiam interdum difficultatis rerum suarum obliti Nobis opi-
tulantur, agnoscentes Deo ofFerri, quidquid Ecclesiae tri-
buitur, gratulari pro magnanimitate et virtute, qua impi-
orum iras et irrisiones despiciunt, Nosque iis devinctos pro-
fiteri pro alacritate, qua signifie itiones sui amoris Nobis 
ofFerre student ad celebrandam anniversariam diei illius me-
móriám, quo ante quinquaginta annos Episcopalis consecra-
tionis munus licet indigni suseepimüs." Porro optat Beatis-
simus Pater, ne populum Catholicum lateat praesens con-
ditio Capitis Ecclesiae et Yicarii Christi in terris, ac ideo 
vult, ut eatenus a pastoribus animarum edoceatur, signanter 
de pericuüs, oppugnationibus, et incommodis quotidie gra-
vioribus, quibus ipse premitur. Cui aequissimo, iustissimo-
que desiderio satisfaciendi non deerit opportuna occasio die 
3. Junii h. a., anniversaria quippe consecrationis episcopa-
lis Beatissimi Patris, quam solemniter peragendam iam prius 
disposuimus. Adverti t dein Sanctissimus Dominus Noster, 
cum propter leges, de quibus in Allocutione sermo recur-
rit, tum propter alias, quae praenunciantur etiam saeviores 
fieri posse, ut vox ipsius rarius et aegre admodum ad fideles 
perveniat. „In his rerum adiunetis, inquit, pastores excita-
mus, ut greges suos praemoneant, ne fallacibus capiantur 

artibus, queis homines frudulenti veram rerum conditionem, 
in qua positi sumus, verbis invertere et deformare nituntur, 
sive celantes acerbitatem eius, sive libertatem Nostram ex-
tollentes, et potestatem Nostram nemini obnoxiam esse affir-
mantes, dum vere rem totam sic paucis coniplecti possimus :  

scilicet Ecclesiam Dei in Italia vim et persecutionem pati, 
Christi Vicariuin neque libertate, neque expedito plenoque 
usu suae potestatis frui." 

Quod 8equitur, ad Episcopos pertinet, per quos Sum-
mus Pontifex excitari cupit fideles, quibus illi praesunt, „ut 
ea ratione ac ope, quam iura sinunt cuiusque regionis, se-
dulo agant apud eos, qui summám reipublicae tenent. quo 
accuratius gravis conditio perpendatur, in qua Caput Ca-
tholicae Ecclesiae degit, atque efficacia adhibeantur consi-
lia obstaculis amoliendis, quae veram ac plenam indepen-
dentiam eius impediunt." Sermo est de independentia Chri-
sti in terris Vicarii in exercitio divinitus eidem commissi 
sacri ministerii, ad quam obtinendam et vindicandam non 
alia sive innuitur sive postulatur actio, quam qualem iura 
cuiusvis regionis ultro admittunt. Atque utinam intercape-
dine ultimorum quatuor lustrorum nulla, nisi per leges ac 
iura regnorum permissa ac licita actio — in Italia nomina-
ting — suseepta fuisset, alia profecto ibidem hodie foret 
rerum faciès, Catilinis non successisset evertere thronos, 
quorum légitima iura nemo in dubium vocare ausit, nec 
hac Pontificia Allocutione opus fuisset. Quae observatio 
propter illos facienda fuit, qui Summo Pontifici ex hac ad 
Catholicum populum directa appellatione invidiam creare 
volebant, cuius quippe populi conscientiae quies ac tran-
quillitas ah independentia Capitis Ecclesiae in exercitio sui 
ministerii suspenditur. 

Ad preces denique confugiendum esse Clero et fideli 
populo deciarat Beatissimus Pater , quia Dei Omnipotentis 
est, inentibus hominum lumen immittere, cordaque flectere. 
Monemur itaque, ut tam Nos, tam fideles per Nos provo-
candi, oremus pro Ecclesiae Matris salute, pro iniinicorum 
S Sedis conversione, et fine malorum, tam gravium lateque 
patentium. Nostis, quod saepius preces, hoc ex scopo ad 
Deum effundendas commendaverimus. Restât, ut tam pio 
Beatissimi Patris voto obsecundemus. „Excipiet, inquit, ut 
firmiter confidimus, orationem populi ad se clamantis Deus, 
cui beneplacitum est super timentes Eurn, et in eis, qui spe-
rant super misericordia Eius." 

Suo sic defunctus officio Summus Pontifex sermonem 
concludit, inquiens: „Caeterum Venerabiles Fratres con-
fortemur in Domino et in potentia virtutis Eius, atque in-
duti armatúrám Dei, loricam iustitiae et scutum fidei, prae-
liemur strenue ac fortiter ad versus potestatem tenebrarum, 
et nequitiam huius saeculi. Jam certe Studium omnia mi-
scendi perturbandique eo devenit, ut torrentis instar omnia 
se in praeceps t racturum minitetur, nec pauci ex iis, qui 
novarum rerum auctores aut fautores extiterunt, respectant 
conterriti, operis ipsi sui formidantes eflfectus. A t Deus no-
biscum est, eritque usque ad consummationem saeculi. Ti-
mendutn est iis, de quibus scriptum est : „Vidi eos, qui ope-
rantur iniquitatem et seminaut dolores et metunt eos, fiante 
Deo periisse, et spiritu irae Eius esse consumptos." At 
Deum timentibus et certantibus in nomine Ipsiu3 ac in Eius 
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potentiu sperantibus misericordia et praesidium reservatum 
est, neque dubitandum, quin cum Eius sit causa, Eius sit 
pugna, Ipse certantes adiuvet ad victoriam." 

Strigonii, die 15-a Április, 1877. 
Joannes Cardinalis Simor, m. p. Archi-Episc. 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 12-kén Peitler Antal, váczi püspök s társulati elnök ur 
ő excja elnöklete alatt tartott valasztmanyi gyüléseben egy-
hangúlag elhatároztatott, hogy IX . Pius pápa ő szentségé-
hez ötvenéves püspöki jubilaeuma alkalmából a társulat 
rendithetlen ragaszkodását és legforróbb üdvkivánatait tol-o o 
mácsoló felirat fog intéztetni, s a választmány tettleg is 
óhajtván kifejezést adni a szentatya iránti hűségének, a 
pápa egyházkormányzati szükségeinek enyhítésére ezer fran-
kot aranyban ajánlott fel szeretetfiiléről. A felirat készíté-
sére s annak a szeretetfillérekkel leendő elküldésére a nmlgu 
püspök-elnök ur kéretett fel. 

A közgyűlés f. évi szeptember 20-' ára tüzetett ki. A 
közgyűlés a május és juniusi időközben lenne különben tar-
tandó, a választmány azonban ezúttal tekintettel óhajtott 
lenni azokra, kik a jubilaeum alkalmából Rómába utaznak 
s a gyűlésen meg nem jelenhettek volna, ezért tartotta szük-
ségesnek az elhalasztást. Az elnökség felkéretett, hogy a 
közgyűlést annak idején hirdesse ki. 

Néhai Buday János volt jászdósai, egri főegyházme-
gyei plébános, 30 frtot, néhai Gitling József volt rába-
gyarmathi, szombathely-egyházmegyei plébános, 20 frtot 
hagyományozott a társulatnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat 
alaptőkéje készpénzben : 14,901 frt. 83 kr., értékpapírokban 
18,850 frt. — Megszavaztattak a következő segélyadomá-
nyok : a cselédek képzésével s árvagyermekek nevelésével 
foglalkozó Maria-intézetnek Budapesten 50 ft. ; a budai ka-
tholikus legényegyletnek közműveltségi czéljai előmozdítá-
sára 50 fr. ; a köznevelés terén dicséretesen buzgolkodó 
terézvárosi és krisztinavárosi szürkenénikék intézeteinek 
egyenkint 40—40 f t . ; a csornai szürkenénikék nevelő-inté-
zetének kápolnája számára egy physharmonia költségeire 
40 ft. ; Sárpatak erdélyi egyházmegyei kath. községnek or-
gonaszerzésre 30 ft. ; Kápota róm.-kath. csángó fiókközség-
nek harangszerzésre 30 ft. ; a boszniai travnik - dolaci róm.-
kath. nevelő- és árvaháznak iskolai czélokra 80 ft. 

A társulat budapesti tagjai a társulat egyik védszent-
jének, szent László királynak ünnepét, az ünnep nyolcza-
dába eső vasárnapon, junius 30-kán, az egyetemi templom-
ban délelőtti 11 órakor tartandó szentmisével és egyházi 
szentbeszéddel fogják megülni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly kir. 
táblai biró és Rmsicska János egyet, tanár kéretett fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, május 18. A k a t h o l i k u s r e a c t i o . Ugyané 

czim alatt e helyen a ,Religio' 29-dik ez évi számában már 
közöltünk egy levelet a bécsi katholikus congressus alkal-
mából ; nem tehetjük, hogy e tárgyra ismét és ismét vissza 
ne térjünk, hogy e kérdés megfontolására olvasóinkat ismét 
és ismét ne figyelmeztessük; mert vannak ugyan a világon 

fontos kérdések, de a katholikus reactio kérdésének fontos-
sága mellett minden más elenyészik, el kell enyésznie, mert 
nem lehet, hogy Európa lakosságának többsége egy zsar-
nok kisebbség járma alatt nyögjön, e jármot, e bilincseket 
széttörni pedig a kath. reactiónak feladata. 

Szólunk tehát ismét e reactio kérdéséhez, nem annyira 
általános, mint inkább specifice honi szempontból ; szólunk 
azon benső meggyőződéssel, hogy ha mi katholikusok Ma-
gyarországon, most a tizenegyedik órában is kényelemmel 
nézzük nemcsak azt, a mi már eddig ellenünk történt, hanem 
azt is, a mi készülőben van, akkor a hullámok csakugyan 
összecsapnak fejünk felett és mi elveszünk. 

A magyarországi katholikus tömörülés, egy magyar-
országi kath. congressus érdekében szólalunk fel, és pedig 
két indokból. Először is, ha széttekintünk magunk körül, 
azon tapasztalatra kell jutnunk, hogy már-már egyedül a 
magyarországi katholikusok azok, kik hiányoznak ama sz. 
szövetségből, melynek szálai a földkerekségén elterjedtek, 
pedig, ki mondhatja azt, hogy csak a külföldön vannak a 
katholicismus érdekei megtámadva? Ki mondhatja azt, 
hogy nálunk Magyarországon mi sem történt volna már 
eddig is, ami a katholicismus érdekét koczkáztatja ? annyira 
érzéketlenek volnánk-e a katholicismus érdekei iránt mi 
magyarok, hogy nem vettük volna észre a csapásokat, me-
lyeket a törvényhozás már ez ideig is mért a katholicismus-
nak szellemi érdekeire? vagy másrészt annyira nem érdekel-
nének bennünket ama szárnypróbálgatások, melyek több-
szörösen megujittattak az egyházi vagyon ellen, hogy e 
kettős érdek miatt sem találnók érdemesnek a nagy kath. 
szövetségbe belépni az által, hogy ezen érdekek megvédése 
tekintetéből katholikus congressusra összegyülekezzünk ? Ha 
helyzetünket megvizsgáljuk, ugy találjuk, hogy ugyanazon 
érdekek, melyeknek védelme a kath. congressusoknak a kül-
földön létet adott, nálunk is léteznek és ugy mint ott, itt is 
megtámadtatnak. 

De habár már ez önmagában elegendő lenne is, hogy 
komolyan foglalkozzunk valahára a katholikus tömörüléssel, 
és ne engedjük a pusztában kiáltónak szavaként elhang-
zani e szerény felszólalást, felmerült ujabban egy oly körül-
mény, mely megérdemli, hogy gondolkozzék felőle minden 
kath. ember, és ha gondolkozott, ugy meg vagyunk győ-
ződve, hogy sorainkat nem fogjaultramontán szenvedélyből 
származottaknak tartani, hanem igenis, kell, hogy belássa, 
miszerint figyelmeztetésünk egy katholikus congressusnak 
mielőbbi megtartására a helyzetnek szükséges postulatuma. 

A magyarországi protestáns lapok ugyanis már ré-
gebben feszegetik egy protestáns zsinat tartásának szüksé-
gét, a napokban pedig — és ez másik oka felszólalásunk-
nak — egyhangú örömmel jelentették, hogy a tiszántúli re-
formált egyházkerület folyó évi april 19-kén és következő 
napjain tartott közgyűlésén végzésileg kimondotta, hogy 
óhajtja és akarja egy alkotmányozó nemzeti zsinatnak mi-
nél előbbi összeülését, e czélból előlegesen egy előkészítő 
convent hivatik össze, melyre a tagokat a tiszántúli egyház-
kerület meg is választotta és reménység is tápláltatik hozzá, 
hogy e zsinat már a jövő év őszén összeülhet. Nem szólnánk 
mi e zsinathoz, illetőleg nem hivatkoznánk e tervre, ha az a 
protestáns egyházuak csak bel- és eléggé zilált viszonyait 
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volna hivatva rendezni ; de ime ők ,rendezni' akarják ott, 
mint azt Révész Imre egy füzetben megírta, az államhoz és 
más felekezethez való viszonyaikat is, hogy azt mikép értik, 
úgyis tudjuk, de erről majd jövő alkalommal fogunk szólani. 

íme a protestánsok rendezkedni, azaz még jobban 
akarnak sorakozni, mint azt eddig tették, és ki bántotta, 
vagy ki bántja őket ? Nem ugy foly-e minden az ö érdekük-
ben, amint csak kívánhatják ? Országos törvényeink, melyek 
vallási viszonyokat érintenek, vagy még más p. o. követvá-
lasztási kerületek megállapításának tekintetéből is, nem ne-
kik kedveznek-e? nem ők-e azok, kiknek részére az ország-
gyűlés évenkint ezreket szavaz meg anélkül, hogy csak 
egyetlenegy hang emelkednék e jogegyenlőtlenség ellen? 
De ők mégis ,szervezkedni', ,tömörülni' akarnak, és hogy e 
tömörülés mit eredményezhet ránk nézve, mi vár ránk e 
tömörülésből, ha bennünket készületlenül talál, azt felesle-
ges fejtegetni. 

A mnlt nem hozott nekünk semmi jót, a jövőben nem 
várakozik reánk jó, hanem inkább rosz ; lehet-e már most 
kétség, hogy ily helyzet a katholikusokat egyenesen oda 
utalja, miszerint érdekeik megvédéséről akkor gondoskod-
janak, mikor még nem késő? Nem éreznők-e, hogy a tettek 
ideje elérkezett ? hogy nem szabad az eseményeket összedu-
gott kézzel bevárni ? A szentatya Pergen Antal grófhoz in-
tézett soraiban világosan kifejezte, hogy óhajtja, miszerint 
az idevonatkozó mozgalmakat inkább világiak intéznék, mint 
püspökök ; nem volna-e Magyarországon néhány lelkes ka-
tholikus főúr, néhány tekintélyes katholikus földesúr, ügy-
véd, hivatalnok, kik az egyház helyzetét hazánkban előbb 
magányosan megbeszélnék, később az egyházzal egyetértve 
kitűznék a kath. congressus zászlóját, hogy mikor az ellen-
ség támadása jönne, azt visszaverje? Igenis e kérdést nap-
jainkban a világiaknak kell kezükbe venniök, az egyház 
támogatása el nem marad. Az a néhány tekintélyes katholi-
kus főúr, kik már eddig is érdemeket szereztek az egyház 
körül, több más tekintélyes katholikussal megbeszélhetné 
ez ügyet, és mi nem akarunk kételkedni, hogy az érdekelt-
ség személyes érintkezés által rövid idő alatt felébredne is, 
a tettek mezejére léphetnénk, mielőtt késő lesz. 

Ennyit akartunk jelenleg figyelmeztetésül, a részlete-
ket majd jövőre hozzuk. A 

i\i V i s s z h a n g e g y p e s t i l e v é l r e . 
F tdő szerkesztő ur ! Engedje meg, hogy becses lapjának 
május 2-iki számában az „Egyházi tudósítások" rovatában 
„Pest, april 30. — Egy kis felvilágosítás" czim alatt közöl-
tekre néhány sorral reflectáljak ; felhasználva ez alkalmat 
arra, hogy legalább némileg ecseteljem azon érzületet, me-
lyet bennünk, világi katholikusokban ügyeinknek protestáns 
lapok általi megítélése szül. Először is teljesen ér t jük a 
czikkiró hosszabb tűnődését, váljon a,Prot. E. s I. Lap'-nak 
egyáltalán feleljen e, és ha értem az ecclesia docens keresz-
tényi kötelességét „tudatlanokat tanítani", ugy másrészt el 
fogja nekem hinni a t. czikkiró, hogy tanulni nem akarókat 
oktatni, legalább is elvesztett idő. A protestáns lapok tá-
madásait szerintem nem a tudatlanság okozza, hanem azon 
teljesen jogosulatlan önhittség, hogy a felvilágosodás, sza-
badelvüség, tolerantia, sőt a hazafiság is a protestánst már 
bölcsőjében megillető örökség ; és példára akarván hivat-

kozni, nein kivánok holmi obscurus rectort a „Csikóbőrös 
kulacsom" költészet netovábbjából merített meggyőződését 
említeni, hanem csak rámutatni akarok a „Hon" érdemes 
szerkesztője, sz. István rend keresztese, stb. Jókai Mór u r -
nák a török vendégek tiszteletére rendezett banquett egyi-
kén mondott toasztjára. Lehet-e nagyobb önhittséggel, na-
gyobb elbizakodással a törökök fogadását a kalvinismus 
számára lefoglalni? . . . És ebbeli fáradozásában annyira ment, 
hogy a vallásszabadságot, főiskoláik felvirágozását is a tö-
rökkornak köszöni ; még csak a nagyobb vagy kisebb mér-
tékben dívó jbaksist' kellett volna felemlítenie, és rajza tel-
jes lett volna. Ezek tehát azon jó urak, kik plébánosainkat, 
vagy plane vallásunkat, mint butitót támadják meg. 

Részemről a protestansság roszalásait természetszerű-
leg nem tarthatom oly fontosaknak, hogy azokon megüt-
közhetnék ; de megütközöm azon, nem eléggé bélyegezhető 
szerénytelenségen, hogy katholikus ügyek megbirálására 
magát protestáns ember vagy lap illetékesnek érezheti ; és 
meggyőződésem szerint katholikus lap nem akkor felel meg 
teljesen hivatásának, ha a protestáns részről jővő támadáso-
kat czáfolja, hanem ha a tőlük eredő dicséret vagy gyalá-
zat ellenében egyiránt, mint illetéktelen tolakodás ellen 
kikel. A kiknek dicséretét elfogadjuk, annak némileg ma-
gunk adunk jogot más esetben ellennézetét is nyilvánitani ; 
és e téren, valljuk meg őszintén, nem egy hiba követtetett el 
részünkről. Magyararoszág urbarialis rendezései számos he-
lyeken tanúságot tesznek arról, hogy katholikus földbirto-
kosok szükségtelen, magasabb papi javadalmasok megfog-
hatatlan bőkezűséggel gondoskodtak protestáns felekezetű 
iskolákról sőt papokról; és lia van, mi a szigorú nézetű ka-
tholikust az illetők ebbeli eljárásában vigasztalhatja, az 
csak azon példátlan hálátlanság, melylyel rendesen talál-
koznak és mely ugyhiszem sokakat ki fog gyógyitani azon 
poétikus nézetből, hogy ,kedves atyánkfiait ' mással, mint a 
mindennek odaadásával kielégíteni lehetne. — Legyünk a 
közéletben türelmesek, borítsunk fátyolt keresztényi szere-
tettel kálvinista barátaink szegletességeire, ne állítsuk pel-
lengére főiskoláik sokban csakugyan a törökkorra emlékez-
tető állapotát, ne vádoljuk sem papjaikat sem rectoraikat, 
könyöradományainkban ne ismerjünk valláskülönbséget, ne 
avatkozzunk belügyeikbe, sőt mi legnehezebb, ne is moso-
lyogjunk rajtok ; de evvel a barátság határa el van érve.1) — 
Viszont jogunk van tőlük belügyeinkre nézve teljes hallga-
tást követelni, tartsuk a dicséretet protestáns részről ép oly 
jogtalan beavatkozásnak, mint a gyalázást ; utasitsuk azt 
mindenkor erélyesen vissza, nem azt nézve milyent, de fel-
háborodva azon, hogy egyáltalán rólunk Ítéleteket hivatat-
lanul koczkáztatnak. Ha van vád, mely a katholikus neve-
lést némileg érintheti, az csak az lehet, hogy előállitván egy 
kitűnő ecclesia docenst, a laikus világot nem eléggé képezi 

') Hogy könyöradományainkban ne ismerjünk valláskülönbséget, 
erre nézve bizonyos határig egyetértünk t. levelezőnkkel ; a többiben pe-
dig nem tudnánk oly elnézők lenni azok irányában, kik belső fogyatkozá-
suk maró öntudata által folytonosan zaklatva s ösztönöztetve, mint való-
ságos szellemi communisták, szüntelenül támadnak azok ellen, kik a leg-
főbb jó, az igazság birtokában vannak : a katholikusok ellen. Nézetünk 
szerint nem elég, álláspontunk helyesvoltának öntudatában az ellenfelet 
merőben ignorálni, hanem a legkevesebb, mit vele született alkalmatlan-
kodási viszketege ellenében tehetünk, az, hogy esetről esetre megmutat-
juk neki, hogy hazudik, midőn önmagát dicséri s rágalmaz, valahányszor 
rólunk roszat mond. Szerk. 
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ki ecclesia militansnak ; több önérzet, hogy érthetően fejez-
zem ki magamat : egy kis kálvinista dacz ifjainkban, és nem 
maradhatott volna méltó válasz nélkül azon rúgás, melyet 
Jókai ur a katholikus egyházon ejteni még akkor sem tu-
dott magától megtagadni, midőn a magyar erényeinek tán 
legszebbikét, a vendégszeretetet gyakorolta.2) Szegény tö-
rök ! ki hitte volna, hogy az autodafe-k megakadályozásával 
nekik köszönhetjük Pápá t és N.-Kőröst, ez oszlopait a tu-
domány és felvilágosodásnak, nem is emlitve a „Jövő szá-
zad" regényét, melyet az emiitett toaszt után bizonyára a 
,mult századok álmai' fognak követni. Mennyire kiválók a 
török vendégek, kik Bismarck látogatójának vastag tapin-
tatlanságait válaszra sem méltatták ! 

Határozottan helyeslem û czikkiró ur végsorait, hogy 
protestáns templom és iskolára nem adakozhatunk, nem 
akarom vita tárgyává tenni azon állítását, hogy protestán-
sok a mi templomainkra adakozhatnak-e, de nyiltan taga-
dom, hogy azt mi elfogadhatnék.3) Az ily adakozások nem 
csak a katholicismus méltóságával szerintem összeférhetle-
nek, csakis káros fogalomzavarokat idéznek elő, és protes-
táns barátaink részéről úgyis csak mint kölcsön tekintetnek, 
melynek leguzsorásabb kamatait alkalmilag beszedhetni, 
nemcsak reménylik, de elég sajnos, hogy ez nekik, sok 
gyenge embernek az olcsó popularitás iránti mániáját ügye-
sen felhasználva, többnyire sikerült is. Az eszmék tisztázá-
sára, de a jövendőség intő példájára is, nem volna haszon 
néiküli, ha időnként egy kis statistikai kimutatás adatnék 
arról, mi javakban részesítette egyik vagy másik egyházi 
javadalmas vagy katholikus ur protestáns atyánkfiait, egy-
úttal közölvén lehetőleg híven azon beszédeket, melyeket 
visszonzásul a t. rector urak unalmas hosszadalmassággal a 
birtokos osztály ellen szoktak a megyei gyűléseken tartani 
és azon czikkeket, melyeket az óvatosabb, de alig jobb tisz-
teletes urak protestáns lapokban írnak, irányukban igen 
szükségtelenül nagylelkű papjainkról. Minden esetre tájé-
kozásul fognának ily adatok szolgálni arra, hogy pro-
testáns atyánkfiai a monopolizált szabadelvüség alapján 
mikép illustrálják gyakorlatban a háladatosság erkölcsi 
törvényét. L. Gy. 

Bécs. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s . (Folytatás.) 
Még Liechtenstein herczeg s Gruscha kanonok beszéltek, 
végre pedig ismét a bécsi herczegérsek lépett a szószékre s 
velős szavakkal rekesztve be az ülést, többi közt igy szólt: 
Szent Péterrel mondjuk: Domine ad quem ibimus, tu habes 
verba vitae aeternae — a katholikus egyházban akarunk 
élni s halni, működni, haladni, tökéletesedni; — e közben 
pedig legyen jelszavunk : In necessariis unitas, ín dubiis li-

z) Amennyiben e .kálvinista dacz' legnagyobbrészt oly fanaticus 
nevelésnek eredménye, melynek kiegészítő részét a vallás- s történelem-
bamisitás képezi, mi katholikusok nem tehetünk szert rá ; de hogy katho* 
likusainkban több öntudatosság, nagyobb „egyházi Patriotismus" igen 
kívánatos lenne, az tagadhatatlan. Hogy e hiánynak nem egy tekintetben 
talán maga a ptpság. mint hittanitó az oka, nem tagadjuk ; de t. vilá-
giaink is csak verjék mellöket : komoly és helyesirányu történelmi s 
bölcsészi tanulmányok, — s a ki ezekre rá nem ér, egyéb olvasmányainak 
gondos megvalogatása által megtanulhatnák, katholikus szemmel nézni 
a világot, megtanulhatnák, hogy bizony érdemes s müveit emberhez 
méltó, katholikusnak lenni s letennék azt a vosz szokást, saját egyházu-
kat legalább is ignorálni, s mindent csudálni s magasztalni, mi o d a á t 
történik ; mert — ők dic iérik- Szerk. 

3) A pesti levél e pontról nem nyilatkozott, csak indokolta és in-
dokakétségbe nem vonható, miért adakozhatnak protestánsok, katholi-
kus templomra. Szerk. 

b e r t a s , in o m n i b u s Char i t a s ; — s z e r e s s ü k az e l l en t , h a b á r 
k é n y t e l e n e k v a g y u n k is, n é z e t e i v e l s z e m b e s z á l l a n i !" 

Ezután apostoli áldását adva a gyűlésre berekeszté a 
nagygyűlést. 

A nagygyűlésnek resolut iái.1) 
1. A nagygyűlés mindenek előtt azon meggyőződését 

fejezi ki, hogy a katholikusok csak akkor fognak áldásos 
befolyást gyakorolhatni a közállapotoknak keresztény szel-
lembeni kialakítására, ha magok is bel- s küléletökben a 
keresztény tökéletesség utján mindig előbbre haladnak, ha 
az egyház nyújtotta kegyszereket buzgón használják, az 
egyház törvényeit lelkismeretesen teljesitik, a rendes s rend-
kívüli isteni tiszteletben élénken részt vesznek, az egyházi-
lag helybenhagyott s ajánlott testvérületek, szövetségek s 
egyletekbe belépnek, hitöket bátran vallják s lelkészeik-, 
püspökeik- s a szentszékhez szorosan ragaszkodnak. 

I I . 1. A nagygyűlés azon meggyőződésének ad kifeje-
zést, hogy minden, az egyházat érintő esemény egyúttal a 
katholikus egyházat is egész terjedelmében érinti. 

2. A nagygyűlés ünnepélyesen kijelenti, miszerint leg-
bensőbben ragaszkodik a szentszékhez s nyomatékosan til-
takozik mind azon merényletek ellen, melyek annak szabad-
ságát tanítói, papi s főpásztori hivatalának gyakorlatában 
korlátolják. 

3. A nagygyűlés végre azon reményét fejezi ki, hogy 
a birodalomnak katholikusai a márczius 12-i allocutióban 
hangoztatott legmagasabb óhaj értelmében, püspökeik ve-
zetése alatt minden törvényes eszközt alkalmazandanak, 
hogy a sz. atyának fogsága s elnyomása mielőbb véget érjen. 

I I I . A szent-Vincze-egylet hathatós eszköz a világiak 
kezében, a társadalomnak keresztény alaponi új jáalakítá-
sára. Ennélfogva iparkodni kell, hogy a helyi egyletek 
szaporittassanak, hogy főleg oly helyeken alapitassanak ujak, 
hol számos munkás nép lakik, s hogy az egyletek figyelmö-
ket az ifjúságra is terjesztvén ki, menhelyeket nyissanak 
fiuk, inasok s tanulók számára. (Folyt, köv.) 

llóina. A j u b i l e u m i h i r e k chronologiáját sze-
retném irni; mert azt tartom, hogy mégis csak érdemes, sőt 
talán kedves kötelesség is, a most már egyre sűrűbben meg-
induló tisztelkedési ünnepélyességeknek sorát s rövid rajzát 
megörökíteni, amennyire ezt szükkeretü, hírlapi tudósítások 
által történhetik. Ezértis hálás köszönettel fogadtuk ő 
szentségének abbeli legújabb rendelkezését, miszerint ép oly 
chronologicus rajz, minőt én, t. szerkesztő urnák baráti fel-
szólítására a következőkben adni szándékozom, hivatalból 
állittassék össze s az ünnepélyek elmultával tétessék közzé : 
hadd épüljön a késő utókor ra j ta , hogy nemzedékünk ily 
nehéz időkben kettőztetett hódolattal ragaszkodott szent 
Péter sziklájához, jól tudva, hogy a jobb jövőnek zálogát 
egyedül abban birja. 

Kezdem a vatikáni káptalan tisztelkedésével, mely f. 
hó 12-én menvén végbe, ő szentségének más napra esendő 
névnapját a jubileumi üdvözlettel kapcsolta össze. Az ünne-
pélyes fogadtatás a nagy trónteremben történt, a káptalan-
nak szónoka pedig Borromeo bib. volt, mint a vatikáni fő-

l) részint szószerinti fordításban, részint a lényegeseket visszaadó, 
bő kivonatban. Szerk. 
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templomnak archipresbytere. Az emelkedett hangú üdvözlő 
feliratra ő szentsége gyönyörű atyai szavakkal felelt. 

A „Mater et Magistra Omnium Ecclesiarum", a la te -
rani főtémplomban ugyané napon ő szentsége neve napja 
fényes, reggeli s délutáni tisztelet által ületett meg. Hogy 
ugyanez Rómának minden egyéb templomában történt, ép 
oly természetes, mint a mily természetes, hogy a katholikus 
világnak minden templomában, minden e nap mondott mi-
sében ajtatosan emlékeztek meg a papok arról, k iér tahivek 
ugyanakkor buzgó imákat küldöttek az Egek Urához, ki 
anyaszentegyházának IX. Piusban oly hősleikii szent főpa-
pot, látható fejet adott, kinek ragyogó példája fellelkesíti a 
milliókat s kinek megingathatlan bátorsága tönkre teszi a 
nyomorultak cselszövényeit, visszaveri támadásait. Bizunk, 
reméljük, s mindennap esdünk az Úrhoz, tartsa meg szent-
atyánkat mindaddig, mig a vihar lecsendesült ; nem mintha 
nem tudnók, hogy utódjával is leszen a Szentlélek ; hanem 
mert jól ismerjük ama szent népszerűségnek erkölcsi súlyát — 
ha szabad e szóval élnem, melylyel I X . Piusnak hősi alakja 
minden becsületes ember előtt bír ; de tartsa meg azért is, 
nehogy,aki annyit fáradozott, küzdött, szenvedett, emberileg 
vigasztalanul hajtsa fejét nyugalomra; — „emberileg vi-
gasztalatlanul" mondom; mert a hitből származó rendület-
len bizalom jól tudja, hogy a Mindenható el nem hagyandja 
anyaszentegyházát ; azért kétségbe nem esik, bárminő le-
gyen is a földi jelen. 

Ezen akaratlanul is kissé hoszura nyúlt kitérés után 
voltaképeni themámra térek vissza, azon megjegyzéssel, mi-
szerint a következőkben csak a már befejezett tettekről szó-
iandok ; mert ha azon sokféle előzetes hireket s tudósításo-
kat akarnám jegyezni, melyek naponkint mind az öt világ-
részből érkeznek, akkor leveleim tulhoszakká válnának, 
másrészt pedig gyakran ismétlésekbe kellene esnem, mit 
szívesen kerülök. 

Előrebocsátva, főméltósága miatt, a vatikáni káptalant, 
az elsők, kikről emlitést kell tennem, a német zarándokok, 
kik Loe báró vezetése alatt f. hó 5-én szerencsésen megér-
keztek ide, s ittlakó honfitársaik bizottsága által a pálya-
udvaron igen kedélyes előzékenységgel fogadtattak. Meg-
jegyzendő, hogy a rendőrség ezúttal igen ildomosán viselte, 
azaz nem is mutatta magát, miáltal minden rendetlenség s 
zavar — elkerültetett. Különben pedig az itt lakó németek 
nem kevésbbé mint a francziák, angolok s spanyolok min-
den lehetőt tesznek, hogy zarándok-honfitársaik előtt az 
itteni tartózkodást minél kellemetesebbé, élvezetesbbé s 
ennélfogva emlékezetesbbé tegyék. A város nevezetességei-
nek helyes rendszer szerinti s kellő vezetés melletti megte-
kintésében pedig a németek, annyit már mondhatunk, sze-
rencsésbek lesznek valamennyi egyéb nemzetbelinél ; hason-
lólag kitűnő módon arról is van gondoskodva, hogy a sza-
bad idő kedélyes társasmulatságok által kellemesen töltes-
sék el, mely czélból a palazzo Altemps nagyszerű találkozó 
helyévé, kaszinóvá rendeztetett be, melyben a zarándokok 
nem csak gazdag könyv- s ujságkészletet, hanem különösen 
az ő kényelmökre felállított irodát is találnak, melyben le-
veleket Írhatnak s minden előforduló esetben a szükséges 
tanácscsal s útbaigazítással is láttatnak el. Szóval, német 
hitsorsosaink ismét egyszer megmutatták, hogy a „Gründ-
lichkeit" mégis csak jó s szép dolog ; a főérdem pedig mind-
ezekben Jänig és de Waal ürakat, az Anima, illetőleg a né-
met Campo Santo rectorait illeti. De maga a szentatya is 
nagy kegygyei fogadta német fiait, ugy hogy azoknak lel-
kesedése majdnem határtalan. 

A német ajándékok eleddig körülbelül 70 ládában ér-
keztek Rómába, ugy hogy a római vámhivatal csak az ed-

dig érkezettekért már körülbelül 15000 lirát vett be. A mi 
művészi s belértéköket illeti, szakértők azt mondják, hogy 
elsőranguak s alighanem felülmúlják minden egyéb nemzet 
ajándékait. Az aranyműves s himzési innnkák egyenesen fe-
lülmulhatlanok. 

Lassankint a német püspökök is gyülekeznek már ide. 
A kölni érsek, a münsteri s regensburgi püspökön kívül, 
láttam már az ermlandi püspököt is, kiről azt mondják, 
hogy egyhamar aligha térend vissza az „isteni félelem s ne-
mes erkölcs" birodalmába, hol számára „hivatalbóli elbo-
csáttatás" s börtön készül. I t t van Martin, a tudós, nagy-
nevű paderborni püspök is, ki f. hó 6-án félóráig tartó ma-
gánkihallgatáson volt a szentatyánál, mely után az neki 
gyönyörű s igen becses mellkeresztet ajándékozott. 

Ennyit a németekről. Megelőzőleg, már e hó 4-én az 
olasz katholikus munkásegyletek küldöttsége tisztelkedett a 
szentatyánál, 6-án pedig nagyszámú franczia zarándoksereg 
Damas vicomte vezetése alatt. A feliratra adott válaszában 
ő szentsége sajnálatát fejezte ki ama bizonyos kormányok 
aggályai felett, melyek a kath. népeknek felszólalásait az 
egyház fejeinek szabadsága s függetlensége mellett veszé-
lyeseknek'tart ják. (Folyt, k) 

VECYESEK. 
+ O Eminent iája az ország bibibornok-her-

czegprimása legújabb adakozásai: a sopronyi apá-
czáknak 1000 ft. ; az andódi leéget teknek 1 0 0 ft. ; 
az Erzsébet-egyletnek 100 ft. ; a székesfejérvári 
deák segé lyzö-egy le tnek 1 0 0 0 f t . ; az esztergomi 
papi segé lyzö-egy le tnek a már adott 2 0 , 0 0 0 frt. 
kezelése czimén 4 0 0 ft. 

O Eminent iája j ö v ő jun iushó 12-én induland 
R ő m á b a ; ott töl tendi az apostol- fejedelmek ünne-
pét s az azt megelőző cons is tor iumban átveszi a 
bíbornoki kalapot, me lyér t t u d v a l e v ő l e g külön kel-
lendet t Rómába menni. Az ünnepek után azonban 
haladékta lanul v isszatérend székhelyére . 

Ö Eminent iája pünköst v i g é l y é n az eszter-
gomi víz ivárosi apáczazárdában levő növendékek-
nek fogja kiosztani a bérmálás s z e n t s é g é t ; ugyan-
akkor a papnövendékeknek a kisebb rendeket fog ja 
feladni. Pünkös t ünnepén pedig a főszékesegyház-
ban f o g bérmálni . 

— A porosz kormány újból felvette a temetők elközö-
sitéséi czélzó tervet, s azt a jövő országgyűlés elé hozni 
szándékozik, annak daczára, hogy mint a maga idején je-
lentettük, a véleményadásra felszólított helyi hatóságok el-
lenkező irányú nézeteket fejeztek ki. Egy uj tanügyi javas-
lattal szemben a pénzügyminister foglalt ellenséges állást, 
mert annak egyik §-a szerint ,az állam' szervezné és tartaná 
fen azon ,községi', értsd ,hitfelekezetnélküli' iskolákat, me-
lyeket a község a maga erejéből nem tud vagy akar elő-
állitani. Ugylátszik, hogy a porosz pénzügyminister nem 
tudja, mily hatalmas eredményeket tudott ,az állam' ezen 
eszközzel másutt az elközösités terén kivivni. — A katho-
likusok évek óta kérelmezik a vallástannak az iskolákbani 
előadatását a kath. egyház szelleme szerint, mi nekik, ter-
mészetesen hivatkozással a ,törvény'-re, felytonosan megta-
gadtatik ; ellenben a kormány kegyesen elrendelte, hogy ha 
valahol egy iskolában 20 zsidógyermek együtt van, legott 
külön ,vallásoktatás' rendeztessék be számukra, az iskola 
helyiségeiben. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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À megengedett és érvényes íelolclozás 
kellékei. ') 

Midőn Dante száműzetése a lkalmával az em-
berek között sehol enyhet és nyuga lmat , nem ta-
lált , menekülése a lka lmával egy este e g y zárdához 
érkezett, hol biztos menhe lye t remélvén találni , a 
zárda ajtaján zörgetett , s az e lős iető szerzetes azon 
kérdésére: „mit akarsz i g y f e l e i t a n a g y szám-
űzöt t : „nyugalmai", s bebocsátásért könyörgött . 
U g y a n i l y száműzött a g y ó g y b ü n t e t é s s e l sújtott is, 
ki az egyház java i tó l t ö b b é v a g y kevésbbé meg-
fosztatván, csak e n a g y zárdában, az egyházban ta-
lál enyhet s n y u g a l m a t az által , h o g y feloldoztat-
ván, i smét a lelki javak részesévé lesz. 

A fe loldozásra mind a fe lo ldozóban, mind a 
fe lo ldozandóban bizonyos kel lékek követe l te tnek 
meg. A fe lo ldozó részéről u g y a n i s mindeneke lő t t 
megkívántat ik , h o g y miként Dante előtt kulcscsal 
nyi tá ki a szerzetes a zárda aj taját ; u g y ő is a fel-
oldozásra szükséges kulcsok hatalmával bírjon. És 
pedig, ha a fe lo ldozás a töredelem szentségében 
adandó, akkor, mive l a töredelem szentségének ki-
szo lgá l tatója egyszerű egyház i személy nem lehet, 
megkívántat ik , h o g y a fe lo ldozó gyónta tásra felha-
ta lmazott áldozár l egyen . 

Ha a bűnbánó a pápának, v a g y a püspöknek 
fentartott g y ó g y b ü n t e t é s r ő l vádol ja magát , akkor 
az f igye lmeztetendő bűne nagyságára , s ki a felol-
dozásra j o g o s i t v á n y n y a l nem bír, az tartozik a 
bűnbánót olyanhoz küldeni , ki a szükséges hata-
lommal fel van ruházva, vagy , a mi m é g tanácso-
sabb, a bűnbánót figyelmeztetve, h o g y mig ő felha-

1) Mutatvány dr. Zánkay „Az egyházi gyógybünteté-
sek" czimü, s a bpesti m. kir. tudományegyetem hittani kara 
által a Horváth-d\jjal kitüntetett pályamunkájából. 

ta lmazást kér, addig bizonyos ajtatos cse lekvények 
által magát a fe loldozásra elkészítse, fo lyamodni 
fe lhatalmazásért , és pedig ha a g y ó g y b ü n t e t é s a püs-
pöknek van fentartva, akkor egyenesen a püspök-
höz, ha pedig a pápának van föntartva, akkor leg-
tanácsosabb a püspöki hivatal utján fo lyamodni a 
poenitent iarius majorhoz. Mindkét esetben azon-
ban megjegyzendő , h o g y a kérvényben, — mive l 
mindennek, mi a g y ó n á s szentségében történik, örö-
kös és sérthetet len t i tokban kell maradnia — a 
valódi nevek he lyet t mind ig á lneveket v a g y semmi 
nevet sem kel l használni , s minden o ly k ö r ü l m é n y t 
el kel l hal lgatni , m i b ő l a személy fe l fedezhető lenne. 
Szükséges továbbá, h o g y a bün, v a g y i s a fe lo ldozás 
anyaga őszintén és hiven kifejeztessék, mert a 
meghatalmazás máskép nem szokott adatni, mint e 
záradékkal: „Quatenus si ita est." V é g r e a kérvény-
ben ki kell tenni a hely- és személynevet , h o g y a 
püspök, i l l e tő leg a poenitent iarius major tudja, 
hogy hova s kihez küldje a leiratot. A felhatalma-
zást k inyervén, a fe lhata lmazást tartalmazó irat 
minden szava j ó l megfonto landó , sz igorú pontos-
ságga l végrehaj tandó és a fe lo ldozás után megsem-
misí tendő. 

N e m e lég azonban a fe lo ldozó hatalom, hanem 
mive l minden emberi c se lekményre szükséges a j ó -
zan ész és szabadakarat; a fe lo ldozás pedig em-
beri cse lekmény, tehát a fe loldozásra is megkíván-
tatik m é g a józan ész és szübadakarat : azért vala-
mint az őrjöngök által adott, u g y a fé le lem v a g y 
más igazságta lan okból kierőszakolt fe lo ldozás — 
nem u g y a n a d o l o g természeténél fogva, hanem a 
tételes t ö r v é n y n é l fogva — é r v é n y t e l e n ; 2 ) igaz-
ságtalan okból , mondom, mert ha igazságos okból 
erőszakolta ki valaki a fe loldozást , pl. ha a biró a 

2) G. un. de his quae vi in VI- to (I. 20.) 
1 4 
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makacsság m e g s z ű n t é v e l nem akarna feloldozni , 
akkor érvényes . 3 ) 

Szükséges még , h o g y a fe lo ldozó a do log he-
lyes i smeretéve l birjon s m e g ne csalassék, mert 
ha a csalás a fö indi tó ok, vagy i s , a m e l y miat t a 
fe lo ldozás adatik, körül forog, akkor a fe lo ldozás 
semmis ; pl. ha a bűnös azt mondja, h o g y a meg-
sértett fé lnek e leget tett, s ez okból indi t tatva a 
biró öt feloldozza, pedig az hamis indok volt , akkor 
a fe lo ldozás érvényte len ; 4 ) mert nem hihető, h o g y 
a biró akkor is fe lo ldozta volna, ha tudja, h o g y az 
nem igaz: e l lenkezőleg , ha csak a mel lékes okok 
körül vo l t a csalás, v a g y ha a biró b izonyosan 
tudja a fe lhozott okok hamisságát , s m é g i s feloldoz, 
akkor érvényes a fe loldozás. 

A fe lo ldozandó részéről is b i z o n y o s kel lékek 
kivántatnak meg. Az egyház ugyan i s követve isteni 
alapitóját , habár nem is kér le lhetet len , s nein ki-
vánja a ké t ségbeesés könyeit , hanem m i n d i g gyen-
g é d a bűnösök iránt, és ha látja, h o g y a bűnös mé-
l y e n megszomorodva önmagába tér, sz ive keserű-
s é g é b e n beval l ja tévedése i t s a töredelem könye ibe 
tör ki, akkor átkarolja az e lveszet t fiút, a bűnbánó 

Magdolnát , s sebzett sz ivéhez ama kimondhatat lan © -
édes szavakat in téz i : „Menj el békében" ; — mind-
azáltal megkivánja , h o g y a feny i te t t a bűnbánat s 
töredelmes javu lásnak kétségte len je le i t adván, 
m i g egyrészről erősen fogadja, h o g y a jövőben azon 
vé t sége t , m e l y miatt g y ó g y b ü n t e t é s s e l sújtatott , 
kerülni fogja, másrészről esküve l Ígérje, h o g y az 
egyház parancsának pontosan engedelmeskedni fog ; 
bűnéért e leget tegyen, kérje s s zemé lyesen fogadja 
a feloldozást . 

A fe lo ldozandó részéről tehát megkívántat ik 
a bánat 5) és erősfogadás, v a g y i s szükséges , h o g y 
a g y ó g y b ü n t e t é s s e l sújtott vé tke fö löt t fájdalmat 
érezzen, azt megutál ja , s k o m o l y szándéka legyen , 
I s ten irgalmának reményében többé nem vétkezni , 
miért is a biinös fe lo ldoztatása e lőtt tartozik eskü-
v e l megígérni , h o g y jövőben azon vé t sége t , m e l y 
miat t g y ó g y b ü n t e t é s s e l sújtatott , kerülni fogja, és 
az egyház parancsának pontosan engede lmeskedni 

fos:.6) Ez eskü azonban csak a kiilsö fórumra s csak 
. . * 

azoktól kívántat ik meg, kik nagy bün, pl. a papok 
sú lyos megsértése , a püspök v a g y érsek ismeretes 
bántalmazása stb. miatt estek g y ó g y b ü n t e t é s e k alá. 
E l l enben ha a g y ó g y b ü n t e t é s más, nem ennyire 

3) S. Alph. 1. 7. n. 119. — 4) C. 42. de sent, excom. 
(V. 39.) — 5) C. 33. C. X X I I I . Q. 4. — «) C. 10. de sent, 
excom. (V. 39.) 

sú lyos bűnökre szabatnék ki, akkor nem szükséges 
az e skü; sőt ha ez n a g y o b b bűneseteknél hagyat-
nék is el, m é g akkor is érvényes lenne a fe lo ldozás ; 
mert m i g egyrészrő l a döntvénytár v i lágosan ki-
mondja, h o g y azon fe loldozás is érvényes , m e l y 
annak adatik, ki esküt nem akar letenni ; 7) más-
részről nincs törvény, me ly az esküt a fe lo ldozás 
l ényegéhez tartozónak mondaná. És midőn eskü 
követe l tet ik , az nem u g y értendő, mintha az i l lető 
az egyház minden parancsának megtartására köte-
lezné magát, mert ez uj teher lenne a hívőkre 
n é z v e : u g y a n i s az eskü miatt va lahányszor az egy-
ház va lamely parancsát áthágnák, mindenkor ket-
tős bünt követnének el ; hanem csak azon törvény 
át nem hágására kötelez az eskü, a melynek meg-
szegése miat t a g y ó g y b ü n t e t é s kiszabatott . Külön-
ben az nincs is igen gyakorlatban e l fogadni , és 
e légséges , ha a fe lo ldozandó esküvel meg ígér i az 
e l ég té te l te l jes í tését . 

Megkívántat ik továbbá, h o g v a fenyített , a o ' OJ ^ 7 

fe lo ldozást kérje. Mert „hacsak a feloldozás kegyel-
mét nem kéri — olvassuk a döntvénytárban — nem 
kell meghallgatni, nehogy as egyház Ítéletét megvetni 
látszassék "8) 

Mivel pedig a döntvénytár azt m o n d j a : „nem 
kell", nem ped ig : „nem lehet" azt fe loldozni , ki nem 
kéri a fe loldozást , tehát a fenyitet t , ha nem is kéri 
a fe lo ldozást , fe loldozható. H o g y az i ly fe lo ldozás 
érvényes , arról semmi ké t ség sincs, sőt mive l a ta-
pasztalás azt b izony í t ja , h o g y sokan vannak, kik 
g y e n g e bánásmód által jobban javíthatók, s h o g y 
g y e n g é d el járás által jobban lehet a bűnöst engedel-
mességre vezetni , mint sz igor által ,9) tehát okosan 
körül tekintve a g y ó g y b ü n t e t é s s e l fenyitett , midőn 
látja a biró, h o g y a g y ó g y b ü n t e t é s , nem h o g y hasz-
nál, sőt inkább árt, s nem gyógyszer , hanem mé-
reg, s mikor látja, h o g y a bűnös javára lenne, ha 
fe lo ldozta tnék , 1 0 ) midőn ugyan i s bizonyos , h o g y 
különben m é g makacsabb lesz, akkor a né lkül is, 
h o g y a javu lás je le i t adta volna, f e lo ldozható . 1 1 ) 
Szükséges azonban, h o g y az i ly fe lo ldozás e g y har-

7) C. 1. de sent, excom. (V. 39.) — 8) C. 40. de sent, 
excom. (V. 39.) — 9) Faber : de cens, in 4. sent. dist. 25. q. 4. 
disp. 4. c. 8. n. 261. — 10) Ha valaki kiváltságot nyer a 
gyóntató atya választására, akkor a választott gyóntató a 
fenyitettet, kérelme nélkül nem oldozhatja fel, mert a kivált-
ság használata a kiváltságolt akaratától függ. — u ) Kober : 
i. in. 515. 1. S. Thom. in. IV. Sent. Dist. 18. 9. I I . art. 5. 2. 
— Ily feloldozásnak azonban csak akkor van helye, ha a 
gyógybüntetés bírói (censura judicis), vagy ha jogi, akkor 
szükséges, hogy ne oly záradékkal szabassák ki, hogy semmi 
módon se oldoztassák föl a fenyitett, hacsak eleget nem tesz 
(nullo modo absolvatur, nisi satisfaciat.) 
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madik kárával ne történjék, hogy botrányra ne adjon al-
kalmat, hogy a gyógybüntetés megvetésére ne vezessen, s 
hogy több ok legyen a gyógybüntetés hátrar.yossága, mint 
haszna mellett. 

Szükséges még, hogy a feloldozandó ne csak kérje, ha-
nem személyesen fogadja is a feloldozást. És pedig mivel a tá-
vol levőknek nem szolgáltatható ki a töredelem szentsége,12) 
tehát a belső fórumra nem adható távol levőnek feloldozás, 
ha ez a töredelem szentségében adandó, hanem erre mindig 
személyes jelenlét kivántatik. De ha a pápai leiratban nem 
e záradékkal adatik a felhatalmazás: „in foro sacramentali", 
hanem: „in foro conscientiae", akkor valószínűleg a belső 
fórumra is feloldozható a távol levő, mert a tudósok álta-
lános véleménye szerint a lelkiismereti forum sokkal tágabb 
körű, mint a szentségi forum. A külső fórumra azonban fel-
oldozható a távol levő is, mert valamint a távol levő s ú j t -
ható gyógybüntetéssel, ugy sürgős oknál fogva attól fel is 
oldozható ; 1 3 ) de a fenyitett csak akkor tar tható feloldo-
zottnak, ha a feloldozást tartalmazó levél már kezében van. 
Ha megbízott fogadja a feloldozást, ennek a fenyitettől a 
feloldozás elfogadására különös megbizatással kell bírnia ; 
továbbá szükséges, hogy a javulásról bizonyíték nyújtassák, 
s a megbizott mindazt teljesitse, mit a megbizónak teljesí-
tenie kellene, lia jelen volna.14) Sót valamint a gyógybünte-
tés kimondható az azt nem akaró távol levőre, épugy a 
külső fórumra fel is oldozható alóla a távol levő, habár azt 
nem is akarja, de nehogy a gyógybüntetés megvettessék, ez 
csak igen fontos okoknál fogva szabad. (Vége köv.) 

A ,S. Rit. Congr.' nyilatkozata az V. Pál-féle Graduale, 
Pustetnél megindított ujabb kiadása ügyében, 

(BATISPONEN.) Quod Apostolicae Sedi erat in vo-
tis ut Sacra Romanae Ecclesiae Li turgia in omnibus serva-
retur Dioecesibus, quum Deo adiuvante effectum prope es-
set, Sacra Rituum Congregatio etiam de promovenda uni-
formitate cantus Gregoriani sollicita, curavit ut nova editio 
libroruin eiusdem cantus Gregoriani diligentissime adorna-
retur. Quamobrem Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa 
I X . per eamdem Sacrorum Rituum Congregationem pecu-
liarem deputavit Commissionem Virorum Ecclesiastici can-
tus apprime peritorum, quae statuit ut Graduale Edit i -
onis Mediceae Pauli V. iterum in lucem ederetur, et cetera 
quae deerant, supplerentur ad normám eiusdem Gradualis. 

Eques Fridericus Pustet Ratisponensis Typographus 
Pontificius, qui plures Libroruin Liturgicorum editiones 
laudabiliter confecerat ; suis laboribus et expensis ingens 
hoc opus perficere aggressus est, sub directione tarnen et 
revisione superius laudatae Cominissionis. 

Eiusmodi Opere iam magna ex parte accuratissime 
absoluto, plures in illud eiusque Typographum excitatae 
sunt contradictiones ; adeo ut nonnullae Ephemerides, ne-
dűm iniuriosas censuras contra ipsum cantum et Commis-
sionem Romanam intulerint, ac fidem pluribus Sacrorum 
Rituum Congregationis Decretis hac super re latis infir-
mare praesumpserint, verum etiam dubia promoverint de 

12) VII. Kelemen elvetette e tételt (1602.) : „Licere per litteras 
seu per internuntium Confessai'io absenti peccata sacramentalitei- 0011-
flteri. et ab eodem absente absolutionem obtinere." V. ö. Gury. II. 467. 
- '») C. 17. C. I I . Q. 1; c 8. C. II. Q 5. - ») Salrn. de cens. c. 2.p.2. n. 16. 

authenticitate et vi Li t terarum Apostolicarum in forma 
Brevis sub die 30. Maii 1873, quibus idem Sanctissimus Do-
minus Noster Pius Papa I X . Editionem praefati Gradualis 
magnopere commendare dignatus est, quemadmodum Pau-
lus V. Editionem Mediceam similibus Litteris Apostolicis 
condecoraverat. 

Quum autem Typographus Fridericus Pustet haec 
omnia ad Sa era m Rituum Congregationem detulerit ipsam-
que pro opportuno remedio deprecatus sít, eadem Sacra 
Congregatio, ne fini, quem sibi per hanc novam Editionem 
Librorum Cantus Ecclesiastici proposuit, alia obstacula et 
contradictiones interponantur, Oratoris precibus reseriben-
dum censuit: „Provisum per Breve Pontificium die 30. Maii 
anni 1873, quo Edit io D. Friderici Pustet a speciali Com-
missione Virorum Ecclesiastici cantus apprime peritorum, a 
Sanctissimo Domino Nostro per Sacrorum Rituum Congre-
gationem deputata, accuratissime revisa, approbata atque 
authentica declarata, magnopere Reverendissimis Locorum 
Ordinariis, iisque omnibus, quibus Musices sacrae cura est, 
commendatur; eo quod eidem Sanctissimo Domino Nostro 
sit maxime in votis, ut, cum in ceteris quae ad Sacram L i -
turgiám pertinent, tum etiam in cantu una cunctis in locis 
ac dioecesibus, eademque ratio servetur, qua Romana u t i -
tur Ecclesia." 

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 14 Április 1877. 
Loco f Signi 

A. Ep. Sabinen. Card. Bilio S. R. C. Praefectus. 
Placidus Ralli S. R. C. Secretarius-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 21. A k a t h o 1 i k u s r e a c t i o. I I . Mul t 

levelünkben általánosságban rámutattunk az okokra, melyek 
követelik tőlünk és pedig hangosan, hogy mi is sorakoz-
zunk, nehogy a bekövetkező események bennünket készü-
letlenül ta lá l janak; rámutattunk pedig különösen azon ve-
szélyes körülményre, mely ama készülő protestáns zsi-
nat megtartásában, melyet már talán a jövő évben fognak 
megtartani bennünket fenyeget ; mai feladatunk leszen, be-
mutatni a részleteket, illetőleg a tárgyakat, melyek a pro-
testáns nemzeti zsinat tanácskozásának anyagát képezen-
dik, mert az érdek, mely figyelmünket felkelti, mely felszó-
lalásra késztet, nem önmagában a zsinat-tartásában, hanem 
annak tárgyaiban rejlik. 

Épen ezen körülménynél fogva, önmagától érthetőleg, 
semmi szavunk sincsen azon pontozatokhoz, melyek a pro-
testánsok belügyeit képezik, ezeket tőlünk végezhetik, amint 
nekik tetszik, hanein azon pontokhoz, melyek bennünket 
katholikusokat különösen érdekelnek hozzá nem szólani, 
azokra a hazai katholikusok figyelmét fel nem hivni, ré-
szünkről bűnnek tartanok. Még valamit kell előlegesen O O 
megjegyeznünk és ez az, hogy a pontozatok, melyeket a 
nagy-enyedi ,Szemlé'-bői veszünk át, ugyanott ugy vannak 
feltüntetve, mint az egyes egyházi megyék és nem mint az 
egyházkerület véleménye. Ha azonban tekintetbe veszszük 
azt, hogy milcép szoktak az ilyen egyházmegyei vélemények 
készülni, ha továbbá tekintetbe veszszük, hogy más, egye-
dül a protestánsok belügyeit képező több pontozatnál külö-
nösen ki vannak emelve egyes kérelmező egyházmegyék, a 
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bennünket érdeklők pedig minden megjegyzés nélkül kö-
zöltetnek, ugy előlegesen tisztában lehetünk afelől, mit tart-
sunk azon állitás felől, hogy itt csak egyházmegyei vélemé-
nyekkel van dolgunk és e pontozatok jellegét, hogy t. i. 
azokat az egész egyházkerület osztja, jó lesz el nem felejteni. 

De térjünk át már tárgyunkra. A megtartandó pro-
testáns nemzeti zsinat tárgyait , a többek közt, a következő 
pontok is fogják képezni, és pedig „a protestáns egyház és 
állam közti viszony megállapítása ; minden egyházi és isko-
lai szükségeknek az állam által leendő fedeztetése ; az egy-
házi és iskolai czélokra adott államjavaknak secularizálása, 
az 1848. X X . tcz. 3. §-ának keresztülvi te le ; az országos 
vallási alapok tisztázásának ügye ; a prot. egyház és más 
vallásfelekezetek közötti viszony rendezése; teljes vallási 
jogegyenlőség, ezen vallási jogegyenlőségnek törvényben 
kimondása és gyakorlatban keresztül vitele." 

íme a protestáns nemzeti zsinat egynehány tárgyai ! 
Olvassa el e pontokat bárki is a legnagyobb nyugalommal, 
és bizonyára azon meggyőződésre fog jutni, hogy itt rend-
szeresen van összefoglalva mind az, mi által a protestantis-
mus már is létező uralmát biztositani akarja, mind az, miáltal 
a katholicismus rabszolgaságát, protestáns uralom alatt, el-
érhetni véli. Eltekintve egy pillanatra minden egyébtől, már 
az magában különös szinben tünteti fel a protestáns terve-
zetet, hogy zsinatának tárgyául mind azon pontokat fel-
veszi, melyek az országgyűlésen szétszórtan, de eddig siker-
telenül pendittettek meg, ami, nem tehetünk róla, de ránk 
azon benyomást tette, hogy nem sikerülvén az országgyű-
lésen belül, legalább nem oly gyorsan mint óhaj tátott, a ka-
tholicismus koldusbotra jut ta tása és teljes elnyomatására 
intézett mozgalom, ámbár mindez folyamatban, csakhogy 
lassú folyamatban van, ami természetesen a gyors haladás 
barátait türelmetlenné teszi, mert az időből kifogyhatnak, 
most az országgyűlésen kivül tétetik kisérlet a mozgalomra, 
mely annál hathatósabb lehet, minél bizonyosabb, hogy e 
pontok annak idejében vallási gravamenek alakjában fog-
nak a kormányhoz és országgyűléshez benyujtatni. A protes-
táns zsinat készül segédkezet nyújtani az országgyűlésnek, 
hogy segédkezét ez sem tagadja meg tőle, igy azután mind-
ketten ami rovásunkra majd elérik czélukat. 

Állitásunkat a már idézett pontozatok eléggé igazol-
ják . A protestáns egyház azt akarja t. i., hogy közte és az 
állam közt a viszony megállapittassék, ami közelebbről ugy 
van meghatározva, hogy .minden egyházi és iskolai szükség 
az állam által fedeztessék.' A mily általánosságban e pont 
tartva van, az tűnhetnék ki belőle, hogy a protestánsok na-
gyon is önzetlenek, mert minden, tehát a katholika egyház 
szükségeit is az állam által akarja fedeztetni. Ez az önzet-
lenség azonban nagyonis vastag önzésnek tűnik ki, ha tud-
juk , hogy egyúttal azt követelik, miszerint az egyházi és 
iskolai czélokra adott államjavak secular iz áltassanak és az 
,országos' vallási alapok ügye ,tisztáztassék'. Magyarul ez 
annyit tesz, hogy a protestánsoknak hagyassék meg, a mi-
vel már birnak, ellenben a kath, vagyon vétessék el, és igy 
mint secularizált vagyonból részeltessenek benne a protestán-
sok is. Hogy e kivánsággal a protestánsok a forradalom te-
rére léptek, ugy hiszszük, elég világos; mert csakis forra-
dalmi, a létező törvényes birtok és tulajdonjogot felforgató, 

és megsemmisítő eszmének lehet kifolyása osztoszkodni oly 
birtokban, melyhez valakinek semmi joga nincsen ; minthogy 
pedig mindez az országgyűlés beleegyezése nélkül nem léte-
síthető, világos, hogy az országgyűlés is forradalmi térre 
szoríttatni czéloztatik a — katholikusok ellen. 

Midőn pedig a protestánsok az egyház és más vallás-
felekezetek közti viszony rendezése és teljes vallási jog-
egyenlőségről beszélnek, amennyiben az a ,rendezés' szem-
ben a kath. egyházzal, ,e jogegyenlőség' pedig a protestán-
sokra vonatkozólag értetik, valóban nem tudjuk, mit akar-
nak mindkettővel, azon az egyen kivül, hogy a katholikn-
sokat e hazában, melyet vérökkel áztattak és tartottak fenn 
akkor, midőn a protestánsok az izlammal szövetkeztek, pá-
riákká, földönfutókká akarják tenni ? Hiszen már eddig is 
ugy ,rendezték' e viszonyt, hogy lia változás nem áll be, és 
pedig a katholikusokra nézve jobbra, ugy a számtalan ^ör -
vényes' apostasia folytán, maholnap valóban protestánssá 
lesz az ország, a jogegyenlőségnek pedig annyira élvezeté-
ben vannak, hogy körülbelül csak ki kellene mondani, mi-
szerint katholikusok hivatalra nem alkalmazhatók, nem leg-
alább olyanok, kik nem csak ilyenekül vannak keresztelve> 
hanem kath. voltukat tettleg is tanusitják. Igenis, ily körül-
mények közt csak a fentebb emiitett intentióról lehet szó, 
mi nem mást jelent, mint lehetetlenné tenni a katholiku-
sokra nézve az existentiát. Most pedig azt kérdezzük befe-
jezésül, nem folyik-e az előadottakból szükségszerüleg a ka-
tholikusok sorakozásának szükségessége ? nem kell-e ne-
künk, ily támadás levén az ajtó előtt, törömülve megbe-
szélni e teendőket, hogy a támadást visszaverhessük ? Ne 
mondják, hogy mi izgatunk, nem, mi csak védelemre szólí-
tunk, buzdítunk, mihez mindig jogunk van, midőn jogtala-
nul megtámadtatunk. A jövő megmutatja, váljon nem hasz-
talanul szólottunk-e ! A 

fíozsnyó. P ü s p ö k i k ö r l e v é l p á p a ő s z e n t -
s é g é n e k j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l . Venerabiles Fra-
tres et Filii hi Christo Dilectissimi /Legistis vocem Aposto-
licam, quae IY. Nonas Mártii e suprema Petr i cathedra 
egressa, in momento et ictu quasi oculi, instar fulguris cor-
ruscantis totum, qua late patet orbem terrarum, pervagata, 
horridos ore cruento fremere fecit omnes eos, qui fatuis ci-
vilitatis et humanismi hodierni ignibus excoecati, in coena 
materialism! reptant, qui inimici sunt crucis Christi, — 
Deus enim eorum mammon et venter est — qui equo et 
mulo assimilati, gloriam suam in ignobilitate quaerunt. 

Si quaeramus cur dissonus uudique clamor furat, et 
in SSmum Patrem instar imbris stolidae convicia fundant 
linguae et verborum fulmina, non modo in Eundem, sed et 
in universam, quam intrepidus gloriosissime regit Eccle-
siam, largissime deriventur ? responsum veritati consonum 
vix aliud nobis suppetet, quam quod SSmus Pater, labori-
bus innumeri8 et vexationibus, in dies asperioribus, pressus, 
facietn mentitam libertatis Ecclesiae nec non Romani Pon-
tificis, sitnulatis infidis regiminis italici promissionibus su-
perstructam, fuco remoto fallaci, in nativa sua indole, uni-
verso orbi conspicuam reddiderit, — paucis ; quod verita-
tem effari praestimserit. 

Notissimum cunctis est proverbium il lud: „veritas 
odium parit." Etsi quoad veritatem speciali, nullo tamen 
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quoad odium Pontifex privilegio gaudet ; quinimmo quo 
amplior est veritatem proloquentis Pontificis auctoritas, 
tanto asperiora verbis suis movet odia, cumprimis penes 
eos, qui sanam doctrinam non sustinent, sed ad sua deside-
ria coacervant sibi magistros prurientes auribus, et a veri-
tate auditum avertentes, ad fabulas con vertuntur. — Quin 
vel levissimum tentamen assertorum, in Allocutione SSmi 
Patr is occurrentium refutandorum facerent, eumdem SSmum 
Patrem, probrosis verbis et illustrissimuin Eius nomen, in-
iu8tissimis factis convicia addentes, rodere non erubescunt. 
Perditum isthoc genus inortalium classice iam suo aevo 
Apostolus Gentium sequentibus adumbravi t : „si quis aliter 
docet et non acquiescit sanis sennonibus Domini nostri J . 
Christi et ei, quae secundum pietatem est doctrinae, super-
bus est, nihil sciens, sed languens circa quaestiones et pu-
gnas verborum, e quibus oriuntur invidiae, contentiones, bla-
sphemiae, suspiciones malae, conflictationes hominum, mente 
corruptorum, et qui veritate privati sunt. (I Tim. VI . 3.) 

Tamquam multa febre phrenetici insanientes, in medi-
cum, qui venit curare eos, excogitaverunt consilium per-
dendi Eum, dicentes: „venite mittamus lignum in panem 
eius et eradamus eum de terra viventium, contrarius est 
enim consiliis nostris." — Ad litteram quippe SSmus Patel-
in se compleri verba illa Scripturae cernit : „aperuerunt 
super te os suum omnes inimici tui, sibillaverunt et fremu-
erunt dentibus et dixerunt devorabimus". (Thren. II . 16.) 
E t quare tanto cum furore contra Ecclesiam, eiusque visi-
bile caput fremunt gentes et populi meditantur inania ? quia 
nequam illorutn consiliis, sub einentita liberalismi et huma-
nismi tessera, ad solutionem omnium vinculorum socialium 
seu barbarismum et tyrranismum deducentibus, seinet pro 
divina sua missione opponunt. Suo ut fine certo certiys po-
tiantur, efficacissitnum adversarii in eo se iudicant reperisse 
remedium, si Ecclesiae illatn, quam cunctis, absque excep-
tione, a8serunt libertatem, denegaverint, eamque pro eximia 
humanitate et aequitate qua clarescere dignoscuntur, fera-
libus constrictam catenis, extra septa constitutionum po-
liticarum eiecerint ; solam tacendi et patiendi libertatem 
Ecclesiae magnanimiter largientes ! — Dum penes adstru-
ctam libertatem Ecclesia, divinis obsequens mandatis, po-
testatem magisterii et ministerii exercet, id hodie nomine 
„abusus Cleri" venit, quod si rebus restituantur nomina, 
verius, quod fit, abusus legislationum compellaretur ; quae 
hodie passim Synedrii hierosolymitani, concilii malignan-
tium, Apostolos Christum crucifixuin praedicare prohiben-
tium, vestigia ad antussim premunt. Si Apostoli hominibus 
obedientes potius, quam Deo, sic dictum Cleri abusum non 
committunt, illuminati nostrarutn dierum deliciis praedi-
lecti parlamentarismi vix ac ne vix quidem fruerentur, sed 
in umbra mortis sederent. 

Quis ignorât fontem tantorum malorum, queis Ecclesia, 
eiusque visibile Caput laborat et premitur, tantorumque 
sacrilegiorum, quae in dies admittuntur , in obstinatione 
mentis et corde duro, a Deo abalienato, eorum esse quaeren-
dam, qui id in animum induxerunt, ut probent,sine Numine, 
sine religione sortes populorum moderari posse. — Mentes 
hae excoecatae, cordaque indurata, neque veritatis ad 
se iacula adinittunt, neque compunctione scinduntur, nec 

pietate molliuntur, nec moventur praecibus, minis non ce-
dunt, flagellis durantur. Ingrata sunt ad bénéficia, ad con-
silia infidia, ad iudicia saeva, inverecunda ad turpia, impa-
vida ad pericula, inhumana ad humana, temeraria ad divina, 
praeteritorum obliviscuntur, praesentia negligunt, futura 
non praevident. E t , ut brevi, cuncta horribilis mali mala 
complectamur : ipsa sunt, quae nec Deurn timent, nechomi-
nem reverentur. (S. Bern. L. I de Cons. C. 2.) 

Utinam miserandi hi quandoque saltern, dum politica-
rum passionum, mentes eorum excoecantium, affectus in eis 
silent, meminisse vellent eorum Domini verborum, quae 
per prophetam indurato annuntiaverat populo, dicens : ecce 
ego inducaro super civitatem hanc, et super omnes urbes 
eius universa mala, quae locutus sum adversus earn, quo-
niam induraverunt cervicem suam, ut non audirent sermo-
nes meos ! (Jerem. X I X . 15.) et reminisceruntur verborum 
iusti J o b eorum: quis unquatn innocens per i t ! aut quando 
recti deleti sunt? quin potius vidi eos, qui operantur ini-
quitatem et seminant dolores et metunt eos, fiante Deo, pe-
riisse et spiritu irae eius esse consumtos ( IV. 7—9.) — re-
cordarentur denique etiam verborum Evangelii illorum, 
quae Ecclesiam persequentibus et lapidem angularem re-
probantibus dicta sunt : omnis qui ceciderit super ilium la-
pidem, conquassabitur, super quem autem ceciderit, cotnmi-
nuet ilium. (Luc. X X . 18.) 

Nos interea VV. F F . Patrem Misericordiarum, in cu-
ius manibus sunt corda hominum, supplicibus affari verbis 
pergamus: ut velamen de cordibus obcaecatorum au ferre 
dignetur, et effundat super, eos aquam mundam, ut munden-
tur ab omnibus iniquinamentis suis, et ab omnibus eorum 
idolis mundet eos ; det illis cor novum et spiritum novum 
ponat in medio ipsorum, auferat cor lapideum de carne ipso-
rum et det ipsis cor carneum, — et Spiritum suum ponat 
in medio eorum et faciat, ut in praeceptis suis ambulent et 
iudicia eius custodiant et operentur. (Ezech. X X X V I . 25 
—27.) Quam ob causam increpemus illos dure, ut sani sint 
in fide, non intendentes iudaicis fabulis et mandatis homi-
num, aversantium s e a veri tate; (Tit . I. 13.) significemus 
fideli populo christiano pericula, oppugnationes, incom-
moda, quibus quotidie maioribus SSmus Pater et cum eo 
universa premitur Ecclesia, in qua tuenda, intrepidi et in-
victi praeliemur praelia Domini, nullibi — nisi vi depulsi — 
locum hosti cedentes. 

Canite VV. F F . tuba in Sion, vocate coetum, congre-
gate populum, sanctificate ecclesiam, coadunate senes, con-
gregate parvulos et sugentes ubera, egrediatur sponsus de 
cubili suo et sponsa de thalaino suo ; inter vestibulum et 
altare plorent Sacerdotes ministri Domini et dicant: parce 
Domine, parce populo tuo, et ne des haereditatem tuam in 
opprobrium, ut dominentur eis nationes. — Omnis enim, ut 
idem Joel propheta ait — qui invocaverit nomen Domini, 
salvus erit. (II . 15. 32.) 

Ardentissimis cumprimis precibus Patrem Misericor-
diarum et Deum totius consolationis exoremus et obteste-
mur : ut Beatissimum Papain, gloriosissime et invicte Eccle-
siam Eius gubernantem, propediem consecrationis suae epi-
scopalÍ8 decern lustra complentem, e manibus inimicorum 
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suorum erutum, quam diutissime adhuc Ecclesiae sanctae 
suae salvum, incolumemque servare dignetur ! 

Festiva dies iubilaei Summi Pontificis episcopalis, quae 
die 3-a Junii, hac vice in Dominicam II . post Pentecosten 
incidente, illucescit, blanda dulcedine animos universorum 
catholicorum infiectit, humilesque intimo ex animo effun-
dentes preces certatim solemnia iungunt gaudia. Impossibile 
plane id censemus, ut Deus clamantem ad se populum uni-
versum non audiat ! 

Sacra, die iubilaei episcopalis Beatissimi Patris sacra, 
sequentem in modum peragenda ordinamus : 

a) praefata Jubilaei die in Cathedrali, parochialibus et 
Religiosorum ecclesiis Sacrum solemne cum „Te Deum" 
cantandum. 

b) in fine Missae, coram exposito Sanctissimo caetero-
quin celebrandae, dictis 5 Pater et Ave et uno „Credo" sub-
nectendae erunt Orationes, „pro Papa" , „Ecclesia", „pace", 
et „quacunque necessitate." 

c) celebranda Solemnitas fidelibus Dominica SSmae 
Trinitatis ex ambone praevie annuncianda. — 

Ponamus VY. F F . saccos in lumbis nostris et funicu-
los in capitibus nostris et egrediamur ad regem Israel, for-
sitan salvabit animas nostras. ( III . Reg. X X . 31.) Oremus 
ardenter, oremus indesinenter, ut consolationem illam Do-
mini recipere mereamur, quam Isaias propheta regi Eze-
chiae annunciare iussus fuerat, dicens: Audivi orationem 
tuam et vidi lacrymas tuas et ecce sanavi te. Amen ! 

Datum Rosnaviae Dominica I I I . post Pascha 1877. 
Georgius, m. p. Eppus. 

Bécs. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s . (Folytatás.) 
Iskola-ügy. A kath. szülők lelkismeretben kötelesek arról gon-
doskodni, hogy gyermekeik katholikus keresztényekké ne-
veltessenek, azaz, hogy a keresztény-katholikus hitérzület 
oly mélyen csepegtettessék be szivök- s kedélyökbe, hogy 
egész éltöken át biztosan vezérelje őket. 

Ezért kötelesek, de joguk is van azt követelni, hogy 
azon iskolák vagy egyéb tanintézetek, melyekre gyermekeik 
neveltetését egészen vagy részben bizzák, katholikusok s 
ennél fogva olyatén szervezetüek legyenek, hogy az azokban 
alkalmazott tanitók s a használatban levő taneszközök ezen 
jellegnek megfeleljenek, s hogy ezen intézetek az egyháznak 
felügyelete s vezetése alatt álljanak. 

A hitfelekezetnélküli állami kényszeriskola, mely a 
liberális pártnak, mint mindenütt, ugy nálunk is egyik fő-
óhaját képezi, s mely a magyar korona országaiban ugyan 
eleddig csekélyebb mérvekben hatolt be a törvényhozásba, 
a többi királyságok s országokban pedig egyre következe-
tesebben vitetik keresztül, a katholikusoknak jogos igényei-
vel elvi ellentétben áll, s azon kettős kényszer által, hogy 
ilyféle hitnélküli iskolákra nemcsak adózni, hanem gyerme-
keiket is azokba küldeniök kell, époly igazságtalan, mint 
súlyos elnyomatásukra vezet. 

Az iskolák hitfelekeznélküliségéből a következő, ma-
gában a rendszerben rejlő bajok származnak: 

1) A tanitók minden tekintet nélkül vallásukra s hit-
beli meggyőződésökre alkalmaztatnak, s ép ily módon biza-
tik rájok a katholikus ifjúságnak oktatása, még a vallás-
tanból is. 

2) A keresztény ima s a keresztény érzületnek minden 
külső jele távolittatik el az iskolából. 

3) A tankönyvek- s egyéb taneszközökből mindaz eltá-
volittatik, mi csak messziről is a katholicismusra emlékeztet. 

4) Az iskolaügynek kezelése és vezetése oly szemé-
lyekre bizatik, melyeknek megválogatása és alkalmazása 
nemcsak semmi biztosságot nem nyújt vallásosságokról, ha-
nem azt elvből s egyenesen ki is zárja. 

Ebből a következő további bajok származnak: 
a) a katholikus hitoktatás a nép- s középtanodákban 

nem csak megbénittatik, hanem végképen eltöröltetik, 
b) a tanulók vallásuk gyakorlatában gátoltatnak, 
c) a tanulók többé nem vehetnek részt az iskolán ki-

vüli ajtatos gyakorlatokban, sőt megtiltatik nekik, egyházi 
egyletek- vagy testvérületekbe belépni, 

d) katholikus magániskoláknak alapítása s felvirá-
goztatása, valamint a szerzetes-rendeknek működése a ta-
nitás-nevelés terén nem csak megnehezittetik, hanem egészen 
lehetlenné is tétetik. 

Mindezen tényekből kétségbevonhatlanul kiderül, hogy 
a katholikus if júság a teljes elkereszténytelenedés veszé-
lyében forog. 

Ezért kimondja a gyűlés, miszerint a katholikusoknak 
nem csak joguk van, de kötelesek is, minden megengedett 
eszköz alkalmazása mellett oda hatni, hogy nem csak az 
egyes, a hitfelekezetnélküli iskolarendszerből származó ba-
jok orvosoltassanak, hanem maga a rendszer távolittassék 
el, — s másodszor azon törekvések ellen szállani síkra, me-
lyek az összes közoktatási s iskolai ügynek szervezését és 
vezetését az államra s az állami közegekre ruházni akarják. 

(Foljt. köv.) 

l^óma. A j u b i l e u m i h i r e k (Folyt.) Ezek után 
más, szintén igen fényes kihallgatásra került a sor, amennyibe 
e hó 10-én díszes angol küldöttség tisztelkedett a szentatyá-
nál, melyben a társadalom minden osztálya rangkülönbség 
nélkül képviselve volt. A cliftoni, nottinghami s southwarki 
megyés, és a westminsteri s newporti segédpüspökökön s 
egyéb főpapokon kivül ott láttuk Londonderry és Lothian 
őrgrófokat, Denbigh grófot és nejét, továbbá Gainsborough 
grófot, St. Asaph viscountot, Macxwell bárót, Lovat, Ho-
ward, Lennox, Hastings lordokat nejeikkel s másokat, kik-
nek élén msgr. Clifford, liftoni püspök olvasta az üdvözlő 
feliratot, melyet ötszázezer katholikus angol irt alá, az alá-
írások ugyanakkor Norfolk herczeg által hatalmas foliokö-
tetekben tétettek le ő szentsége lábaihoz. 

Nem tehetem, hogy azon szép beszédből, melylyel ő 
szentsége e feliratra válaszolt, legalább egy jellemző részt 
ide ne igtassak. Miután örömét fejezte ki a szentatya afelett, 
hogy a katholikus vallás Angolországban már pápasága 
kezdete óta oly szép és gyors haladást tett, mi nem csekély 
mérvben azon szentek közbenjárásának tulajdonítandó, ki-
ket az angol nemzet az egyháznak adott, ekként folytatá: 
„Isten kegyelme, a szentek közbenjárása s az egyház szol-
gáinak buzgósága után, a katholikus hitnek ilyetén örven-
detes felvirágzása leginkább az angol kormány tü-
relmének s közvetett támogatásának köszönhető. 
Mert az egyház Angolországban nem csak tűrve van, ha-
nem teljességgel szabad, hitének s az ebből folyó cselekedetek 
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gyakorlatában ; hogy a gyarmatokról ne is beszéljek, hol az 
egyház több mint szabadságot, mert a kormánynak majd-
nem pártfogását élvezi" 

Nem hiszem, hogy a világon lenne kormány, melyről 
a szentatya hasonló dicsérettel s hálás elismeréssel szólhatna. 
Példát vehetne erről az a véresszájú bornirt magyar és né-
met protestantismus, mely nyomorék életét csak fosztoga-
tási és rágalmazási privilégium mellett tengetheti, s mert 
ennek most valóságos árjában úszik, azért érzi magát oly 
roppant jól s imádja Bismarckot s annak nyilt s titkos maj-
molóit. Ez az a „szabadság", mely neki kell, de nem az 
igazi, általános, igazságos szabadság ; mert tudja, hogy amel-
lett tönkre menne. 

No de fejezzem be a szentatya beszédérőli tudósí tá-
somat. Csuda-e, hogy ilyenek után ő szentsége különösen 
szívökre köté hallgatóinak: „Mielőtt apostoli áldásomat ad-
nám rátok, sürgősen ajánlom Nektek : kettőztessétek meg 
imáitokat kedves hazátokért, hogy ezen, máris annyira 
megáldott ország, még inkább érdemelje ki Istennek irgal-
mát, s ekként a Gondviselés kegyes szándékainak megva-
lósulása siettessék." 

Ugyané napon a consistoriumi teremben a canadai 
francziák és a rodezi megyének küldöttségei is fogadtattak. 
Amazt msgr. Racine, sherbrockei püspök, emezt a megyé-
nek káptalani helynöke, Bousquet kanonok vezette. Végre 
még a turini, mindkét nembeli világi hívekből álló ,Arci-
coníraternitá délia SSma Trinità ' is fogadtatott. 

Másnapon, azaz f. hó 13-án egy skóthoni katholikus 
küldöttség jelent meg a szentatya e lőt t ; msgr. Strain, abi-
lai püspökön s edinburgi ap. helynökön kivül. Monteith de 
Carstairs, Hunter Blair de Blairquhan, Ogiloy Fairlye ura-
kat nevezték meg nekem, mint a küldöttség kiválóbb tagjait . 

(Folytatás köv.) 
M ifi.s iái tudósítások. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Foly-

tatva körutunkat a most már virágzó ujkaledoniai missió-
ban, mindig a sziget keleti part ján haladva Uagap nevü hit-
küldéri statióhoz érünk, mely Ujkaledoniának egyik leg-
virágzóbb s legterjedelmesebb kath. községe. A házakegyes 
csoportokban állanak szétszórva, melyeket széles s mindig 
jó karban tartott utak kötnek össze egymással. Narancs-, 
citrom-, kokosdió-, banán- s yamsfa-ligetek lepik a kör-
nyéket, melynek jól szorgalmasan müveit szántóföldjei szint-
annyi tanujelei azon civilizatiónak, melyet a katholicismus 
hozott ide, melyet ápol, védelmez s folytonosan előbbre visz. 

Puebóba érkeztünk ; oda, honnan egész rajzunk vette 
kezdetét, hol hitküldéreink annyit küzdöttek s szenvedtek, 
hol legszebb legjogosultabb reményeiket ismételten porba 
hullani látták. De végre győzött a kegyelem, győzött a pá-
terek türelme, buzgósága, kifogyhatlan szeretete szegény, 
tudatlan embertársai iránt. Puebo ma csinos, tiszta falu, 
melynek 200 gyermek által látogatott iskolája két szeretet-
néne vezetése alatt áll, mi legbiztosabb s legkedvesebb zá-
loga annak, hogy a kereszténység immár erős gyökeret ve-
rend ezen, nem régen még a pogányság sötétségében botor-
káló nép között ; mert sikerült, a jövő nemzedék szivét 
megnyerni. Mert a gyermek, ha felnőtt, mindig szivesen s 
hálásan emlékszik vissza azon kedves bánásmódra, s azon 
számtalan, apró jótéteményre, melyek által e nékikék, a kis-

dedeket magokhoz lánczolni tudják ; s e kedves visszaem-
lékezés képezi azon mélyen álló gyökeret, mely a keresz-
tény érzület fáját többé ki nem hagyja veszni az ille-
tők sziveiből. 

Pedig Puebo mindig legnehezebb pontja volt az egész 
hitküldéri tartománynak. Hányszor elűzetve, az atyák azért 
is mindig visszatértek oda; végre már az egész törzs hódolt 
a kereszténységnek, mig 1867-ban ujabb vihar tört ki. A 
franczia gyarmatosok és katonák oly durván zaklatták a 
benszülötteket, hogy azok végre nyiltan fellázadtak. Néhány 
szomszéd pogány törzs ösztönzésére egyszerre 600-an hagy-
ták el a kereszténységet, ráütöttek az európaiakra s hatot 
közülök meg is öltek. Akkor az ismeretes Napoleon-féle 
szabadkőműves kormány állott fenn Francziaországban s 
ily körülmények közt nem csuda, ha az ujkaledoniai kor-
mányzó, valóságos páholy-okoskodással azért, amit a pogá-
nyok és pogányságra elpártolt keresztények tettek, a keresz-
tényeket, tüzetesen a hi tküldéreket tette felelősekké s kapva 
az alkalmon, Villard atyát s a legjobb keresztényeket szám-
űzte; mert ő neki csak ürügy kellett, hogy a kereszténység-
terjeszkedésének gátot vessen, mely ürügyet a szerencsét-
len lázadásban talált. Azóta a dolgok jobbra fordultak any-
nyiban, amennyiben az apostatáknak legnagyobb része ismét 
visszatért az egyház kebelébe; de azért a hitküldérek még 
soká nem mozoghattak egészen szabadon ; mert tudnivaló 
dolog, hogy a franczia, szárazföldi s tengerészeti, főbb ka-
tonák igen-igen meg vannak mételyezve a szabadkőműves-
ség fekélye által, pedig a gyarmatok kormányzása körül 
rendesen ezek a döntő tényezők. Sőt aligha alaptalanul 
mondják hitküldéreink, hogy egyik ok, amiért a páholy 
olyannyira iparkodik a hajóskapitányokat hálóiba keriteni 
az, hogy ez egyik hatalmas eszköz, a katholikus missióknak 
részint negative, a néha annyira szükséges támogatás meg-
vonása, részint positive, egyenes roszakaratu s ellenséges 
fellépés által árthatni. S a ki bizonyos a missiók történeté-
ben eléggé gyakran előforduló mozzanatokból combinál-
gatni tud és akar, kénytelen megengedni, hogy ez állitás 
aligha távol áll az igaztól. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetet t : 
= A keresztény társadalom törvényei, irta 

Périn Károly, löweni egyetemi jogtanár ; magyaritá a bu-
dapesti kp. növendékpapság magyar egyházirod. iskolája. 
Bpest, ,Hunyady M.' 1877 ; X X I s 620. n. 8-r. ára 3 ft. 

-J- d'Haulleville bárónak jeles munkája : „A kath. 
nemzetek jövője", melyből a .lieligio' hosszabb kivonatot kö-
zölt, nem sokára, t. i. junius elején, Varga J. s Zibrinyi 
Gy. esztergomi papnövendékek által forditva, magyarnyel-
ven is megjelenend. A 15 ivnyi munkának ára csak 1 ft. 
megrendelhető, utánvét mellett is, a fordítóknál, máj. 20-ig, 
„Esztergom, papnövelde." Tiz után tiszteletpéldány. 

— Zöllner-Talabér : A kath. kereszténység az ő szent 
cselekményeiben, időiben és helyiségeiben sat. I. köt. 3 fü-
zet. Budapest 1877. Tettey Nándor és társa. 

-)- A katholikus egyházjogtan kézikönyve, különös te-
kintettel Magyarország jogi viszonyaira. I r ta Kazaly Imre, 
váczegyházmegyei áldozár sat., a hittudományok borostyán 
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koszorúsa s a váczi püspöki papnöveldében az egyházjogtan 
s egyháztörténelem ny. r. tanára. Vácz 1877 ; nyom. Serédy 
G. siketnémák iparint. könyvnyomdájában. Ké t kötet, n. 
8-r . , X V I és 366. illet. X s 766. Püspöki jóváhagyással. 

+ Hymnus a Pápáévi, I X . Pius ő szentsége öt-
ven éves püspöksége emlékeül, 1877. junius 3-án. 1877 ; az 
egri nyomdában, n. 4.-r. Szövegét irta Mindszenty Gedeon, 
dallamát Zsasskovszky Endre . Férfi- s vegyes karra is be-
rendezve, orgona vagy harmoniumkisérettel ; — velinpapi-
ron 20 kr. Aján l juk oly egyletek, társulatok sat. figyelmé-
be, melyek ő szentsége jubi leumát ünnepélylyel megülni 
szándékoznak 

£ Irodalmi Szemle, I l . év f . 5. sz. T a r t a l o m : Hu-
szár Károly, történetekkel és magyar közmondásokkal-fel-
vi lágositot t egyh. beszédek minden vasár- és ünnepnapra. 
I V . s V. évf., és: Egyház i beszédek minden lelkipásztorko-
dás! alkalomra, I I . kötet. Burger Ign. : Pázmány Péter egyh. 
beszédei, I I . évf. 1. köt. Fradié: T ra i t é des rappor ts de la 
Religion et de la Pol i t ique de l 'Eglise et de l 'état dans les 
sociétés modernes. Hunfalvi Pál : Literarische Berichte aus 
Ungarn ; Sullay István, Szabadság, Egyenlőség, Tes tvér i -
ség. — Könyvészet ; irodalmi Vegyesek. 

© Nt . Burger Ignácz, Pázmánnak átdolgozója, meg-
rendelési felhívást bocsátott szét „ M á r i a Egyházi-Beszé-
dekre", melyek julius havában fognának megjelenni. A kö-
tetnek előf. ára 1 ft. ; 6 péld. u tán egy, 10 után két t isztp. 

H Bolanden legújabb regénye: „Bankrott", I . kötet 
nagy 8-r . 450 lap ; ára 2 f t 14 kr. 

[Ürge László könyvkereskedésében, Pest , városháztér.] 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére a nagyváradi latin szertartású székeskáptalannál, 
Nogáll János őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, Winkler 
József székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, Ire-
leczky József közép-szolnoki főesperesnek a székesegyházi 
főesperességre és Róder Alajos idősb mesterkanonoknak a 
közép-szolnoki főesperességre való fokozatos előléptetését 
jóváhagyván, az üresedésben levő utolsó kanonoki állomást 
dr. Börner Ferenez Flóris, beszterczei egyházmegyei áldo-
zár, jánosii apát, m. kir. egyetemi tanár, muzeumi őr és ma-
gyar tud. akad. tagnak legkegyelmesebben adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évi május hó 9-én. 
FEEENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére Somhegyi József, váczi egyházmegyei áldozár, pá-
pai tiszt, káplán és fóthi lelkésznek a Szent-Lélekről neve-
zett bá th-monostor i czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1877. évi május hó 9-én. 
FEEENCZ JÓZSEF, s k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— F t d ő dr. Tóth Miklós eperjesi püspök ur ő mlga 

gyönyörű albumban gyü j té össze megyéje papságának és 
hivei előkelőbbjeinek neveit s azt a czélnak megfelelő fé-
nyes kötésben elkészíttetve e napokban a bécsi nunt ia tura 
u t ján Rómába fogja indítani. Az aláírások élén olvasható 
azon lelkes felirat a szentatyához, melyet a ,Religio' a maga 
idején közlött. Következnek az aláírások, melyeknek sorát 
ő mlga közkedveltségü neve nyitja meg, ki után mindjár t a 
káptalan és a székvárosi papság következik. A következő 
lapok egyik oldalát a papság, esperesi kerületek szerint, 
másik oldalát a hívek neveirása foglalja el. A lapok négy 
széle ízlésesen van feldíszítve. Az egész kék selyembe van 
bekötve fehér-selyem béléssel. A kötés előhátán e követ-

kező felirat ragyog : „Vota Episcopi Cleri Popul ique fidelis 
Dioecesis gr. r. Catholicorum Eperjesiensis ad solemnitatem 
Jubi laei Episcopalis Sanctissirni D. Pi i I X . Summi Pontif i-
cis filiali devotione oblata die I I I . Jun i i M D C C C L X X V U . 

— Ujabb műkincsek Esztergomban. Simor János bibor-
nák ő einja, mint a ,M. Állam'-ban olvassuk gyűj teménye 
számára a mult napokban három ri tka műbecsü elefántcsont 
faragványt szerzett. Az első a „Sz. Család egyiptomi ú t j á -
ban ;" — a másik „Sz. Sebestyén vértanusága ;" — a har-
madik az „Assumptio " Mindahárom művészi haut-relief 
munka s a néhai nagy műkedvelő Haul ik j i ibornok gyűj te-
ményéből származik. Ugyancsak a ,M. Állam'-nak í r ják , 
miszerint az előkészületek a herczegprimási képtár helyisé-
gében a metszvénytár felállítása körül már annyira halad-
tak, hogy legközelebb a nagybecsű réz-, fa- s aczélmetszvé-
nyek el fognak helyeztetni és a tárlat a közönség élvezeté-
nek meg fog nyittatni. (,ikf. Állam.') 

— A bécsi egyetemi könyvtár folyó hó 13-án ünne-
pelte fenállásának századik évfordulóját , mely napon 1777-
ben a „ Wienerisches Diarium", (az akkori hivatalos újság) 
tudósítása szerint, nyilt meg a közönség számára. Könyv-
készlete akkor 4500Ó kötetből állott, melyek egy szálig el-
törölt jezsuita-collegiumokból származtak. Ma a kötetek 
száma 240,000 s a könyvtárból fenállása óta, ha a kimuta-
tás hiteles, hatodfél millió olvasó kilenczmillio könyvet 
használt ; ezek közt van I. Napoleon is, ki Schönbrunnban 
tar tózkodásakor 1809-ben több könyvet hozatot t annak, 
ezek közt számos egyházjogi munkát s Garnier ,Histoire de 
France' czimü müvét, melynek X I I . kötete számos, máig 
is látható nyomát muta t ja az általa történt használatnak. 

— Simon ,Gyula' Francziaország zsidó-internationa-
lista ministerelnöke ismét egyszer megbukot t , mert túlsá-
gos kedvet muta to t t barátai által egy kis ,culturharcz'-ra, 
kényszeríttetni magát. Ugyanekkor Rómában is beszélnek 
ministerválságról, csakhogy V. Em. még nem tudja , kissé 
jobbra forduljon-e leendő ministeriumával, vagy balra, az 
első esetben Corrent i-Peruzzi , a másikban Crispi-Bertani 
ministerium lesz. Simonnak u tódja Francziaországban B r o -
glie herczeg l e t t ; orleanistas, l iberális ' kathol ikus. — Man-
cini, olasz igazságügy- s cultusminister, miután a senatus a 
,papi vizszaélésekről' szóló törvényjavaslatát elvetette, most 
a plébániai javadalmak fekvő birtokait akarja eladni. A kér-
déses ,törvény'-javaslat már kész, az alsóház minden bizony-
nyal elfogadandja, s a kormány ebből 300 milliónyi tiszta 
nyereséget remél, melyre máris előleget vett fel. Az olasz 
liberális saj tó haragos czikkeket hoz az általunk múltkor 
je lzet t ,Banca clell' Unione Generale' ellen, melyet egysze-
rűen ,Banea Cattolicu' nevez, oly sorsot kivánván neki, mi-
nőre Langrand ju to t t , a belga szabadkőművesek gazságá-
nál fogva. — Amadeus, Viktor Emanuel fia, volt spanyol 
király igen nagybecsű kehelyt ajándékozott ő szentségének, 
melyet az nagy örömmel fogadott, s egy értékes g y ű r ű -
vel viszonzott. 

Szeretetadományok szentsége» Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddig i összeg: 509 ft., 14db. es. k ar., 60 frank arany-
ban, 8 ez ftos, 6 db. ez. húszas s 3 tal lér . 

a pesti kp. papnöveldéből : 
Czibulka Nándor lelkiigazgató 6 f t . 
Dr. Való Simon tanúim, felügyelő 5 ft. 
Dr. Belopotocky Kálmán tanúim, felügyelő 10 ném. mk. 
A központi papnevelde-növendékei 31 ft . 95 kr. o. é. 

s 1 db. régi húszas. 
A közp. növendékpapság magyar 

egyházirod. iskolája 1 db. cs. k. ar. 

Kiadó-tulajdones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt . 



Megjelenik e lap heteu-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői Zatós.Budán 
viziváros. főutca 221. h ova 
alap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

H A K M I M Z H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélbenbér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, május 26. 42. I. Félév, 1877. 
Tartalom. A megengedett és érvényes feloldozás kellékei. — A Szent-István-Társulat hódolata Pápa ő Szentségénél. 
— Decretum. — Egyházi tudósítások : Pest. Májusi ajtatosság. Eger. Érsek ő nmlgának főpásztori körlevele. Fejérmegye. 

Bérmálás. Bées. A katholikus nagygyűlés. — Irodalom. — Vegyesek. 

A megengedett és érvényes feloldozás 
kellékei. ') 

(Vége.) 

Végre megkívántat ik , h o g y a megsér te t t igaz-
ság kiengeszte lésére e légtéte l i c se lekményeket vé-
gezzen, és ped ig mindenekelőt t megk ívánta t ik , h o g y 
a g y ó g y b ü n t e t é s s e l sújtott a bűne á l ta l okozott 
kárt helyreál l í t sa ; 2 ) mire öt a fe lo ldozó köteles is 
figyelmeztetni,és habár érvényes lenne is akár helyre-
ál l í tása né lkü l adott fe lo ldozás , 3 ) mindamel l e t t a fel-
oldozó sú lyosan vétkeznék ,és tartoznék a kárt helyre-
pótolni , mive l azt h ivata lánál f o g v a tartozott vo lna 
tanácsolni . N é h a azonban, ha a bűnös nem is tett ele-
get , azért m é g i s fe loldozható, pl. ha a megsérte t t f é l a 
jog ta lanságot megbocsát ja , v a g y ha a sértett fé l a 
fe lajánlott e l ég té te l t v isszautasít ja , mive l már ek-
kor önként következik, h o g y e légtétete t t ; v a g y ha 
a bűnös képte len az e légtéte lre . 4 ) Ha a bűnös sem 
egészben, sem részben nem tud e leget tenni, akkor, 

J) Mutatvány clr. Zánlzay „Az egyházi gyógybünteté-
sek" czimü, s a bpesti m. kir. tudományegyetem hittani kara 
által a Horváth-dijjal kitüntetett pályamunkájából. 

2) A pápai leiratokban rendesen e záradékkal adatik a 
felhatalmazás: „satisfacta prius parte." A fél (pars) alatt 
azonban nem az egyház vagy az illetékes előljáró értendő, 
mert habár ezek is megsértetnek a bűnös engedetlensége és 
makacssága által, de e sérelmet eléggé helyre hozza a fe-
nyitett javulása és bünbánata ; hanem a fél alatt mindig egy 
harmadik személy értendő, kit a fenyitett becsületében, va-
gyonában stb. megsértett. — 3) A felhatalmazott által adott 
feloldozás azonban csak akkor érvényes, ha minden feltét 
nélkül hatalmaztatott fel ; mert ha azon feltét alatt hatal-
maztatott fel, hogy csak akkor oldozhat fel, ha a bűnös ele-
get tesz, pl. ha ily záradék fordul elő a felhatalmazó leirat-
ban : „satisfacta prius parte, alias nullatenus absolvatur", 
vagy: „nulla sit absolutio", vagy: „nullius sit roboris", 
vagy : „non possit absolvere, nisi satisfacta parte", — és ez 
eleget nem tesz, vagy legalább esküvel meg nem ígéri, hogy 
mielőbb eleget fog tenni, akkor a feloldozás érvénytelen. 
(Suar. de cens. disp. 7. sect. 5. n. 42.) — 4) C. 25. de appell. 
(II. 28.) 

ha képes, b iz tos í tékot tartozik letenni, különben pe-
d ig l ega lább esküvel tartozik megígérni , h o g y mi -
he lyt körü lménye i engedni fogják, e leget f o g tenni ^ 
I l y eset azonban csak akkor fordulhat elő, ha bizo-
nyos, h o g y a fenyi te t t másnak kárt okozot t ; mert 
ha kétes a kár, akkor nem köte lezhető egyébre , 
mint arra, h o g y esküvel ígérje meg, h o g y e l ege t 
fog tenni, ha ebbel i köte lezet tsége bebizonyul . A z o n 
esetre is, ha a bűnbánó azonnal n a g y kár né lkül 
nem tehet eleget , b iztos i ték mel le t t sz intén felol-
dozható, hacsak az e légté te l e lhalasztásából a sér-
tett fé l is ugyanazon n a g y kárt nem szenvedi . 5 ) 

Ha mind a fe lo ldozandó, mind a fe loldozó ré-
széről a megkívántató kel lékek megvannak, akkor 
a mi a fe lo ldozást i l leti , arra nézve ál ta lában szólva 
mindegy , akár a törede lem szentségében, akár azon 
k ivül adatik, hacsak a pápai leirat azt különösen 
m e g nem eml i t i ; mert ha a Poenitent iaria ál tal e 
záradékkal adatik a f e lha ta lmazás : „prius sacramen -
tali confessione auditaakkor szükséges , h o g y a fe l -
oldozás csak a g y ó n á s után adassék m e g ; u g y a n e z 
áll, ha e záradék o lvasható a le iratban : „in ipso 
actu sacramentalis confessionis", v a g y : „in foro poeni-
tentiae" ; e l lenben ha e záradék fordul elő : „in foro 
conscientiae", akkor va lósz ínűleg a g y ó n á s o n k ivül 
is végrehaj tható a leirat.6) De akár a töredelem 
szentségében, akár azon k ivül adatik a fe lo ldozás , 
az mind ig i n g y e n adandó, mi a pápai leiratokban 
m i n d i g meg is emlí t tet ik e szóva l : gratis." Es a 
g y ó g y b ü n t e t é s e k t ö l való fe loldozásnak rendesen 
m e g kel l előzni a bűnöktő l való fe lo ldozást , ennek 
pedig különösen akkor van helye, ha a bűnbánó 
o ly g y ó g y b ü n t e t é s s e l van sújtva, m e l y alkalmat-
lanná teszi öt a töredelem szentségének érvényes 

6) Navar. in. Ma-5) Salm. de cens, c 2. p. 2. n. 21. 
cap. 

sil. 11. n. 2. 
nual. cap. 27. n. 41. és lib. 5. Consil. de Privilegiis Con-
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fö lvéte lére . Érvényesen lehet azonban a bűnbánót 
e lőbb bűneitől fe loldozni , s azután a g y ó g y b ü n t e -
tésektől , ha a g y ó g y b ü n t e t é s a belső fórumra sem-
mis , ha a bűnbánó nem tudná, h o g y ö g y ó g y b ü n t e -
tés alatt á l l ; ha botrány v a g y nagy kár né lkül 
el nem mulaszthatni a töredelem szentségének 
fö lvéte lé t . 7 ) 

A feloldozásra a j o g b izonyos formát nem ir 
e lő s csak az kivántatik, h o g y a fe lo ldozó szándéka 
e l é g g é ki l egyen fejezve, történjék bár a fe lo ldozás 
Írásban v a g y s z a v a k b a n ; 8 ) sőt ha a pápa adja a 
fe loldozást , akkor e légséges , ha szándékát bármely 
kü l ső je lekkel ny i lván í t ja is ki. A pápa hal lgatag 
fe loldozására azonban abból m é g nem lehet követ-
keztetni, ha a pápa v a l a m e l y iratában a g y ó g y b ü n -
te tésse l fenyi tet te t szokott módon üdvözl i , de fel-
o ldozottnak tekintendő akkor, ha a pápa őt láb-
csókra bocsátja.9) 

A külső fórumra azonban m é g i s közönségesen o o 
megtartandó a m e g y é s püspök által e lőirt forma. 
A ny i lvános és ünnepélyes fe lo ldozás a lkalmával 
ped ig megtartandók az előirt ünnepé lyes ségek , 1 0 ) 
mint a „Miserere" zsoltár e lmondása, melynek min-
den egyes versénél a bűnbánó meztelen vál lai gyen-
gén megütte tnek — hacsak e l é g s é g e s ok miat t e 
szertartás el nem hagyandó, különösen nőkné l ; 
azután a hozzátartozó imák által fe loldoztat ik és a 
t emplomba bevezettet ik . 1 1 ) A belső fórumra pedig 
rendesen minden ü n n e p é l y e s s é g e lhagyandó. Tehát 
ha a g y ó n t a t ó a belső fórumra oldoz fel valakit a 
gyógybi in te té sektő l , e lhagyhat ja a „Miserere" -1, a 
verz ikulusokat és orációt, annál inkább a verést , 
sőt midőn mások je l en lé tében oldoz föl, akkor ne-
h o g y a je len levők előtt ny i lvánossá tétessék a bűn, 
tartozik is e lhagyni , s e l égséges , ha a „Misereatur" 
és „Indulgentiam" e lmondása után ezeket mondja : 
„Én t éged fe loldozlak pl. a kiközösítés , f e l függesz-
tés stb. köte lékétől , mely alá (ezen és ezen ok 
miatt ) estél , és (ha ki v a g y közös í tve) v isszaadlak 
az egyház szentsége inek és a hivek közösségének, 
v a g y (ha fel v a g y f ü g g e s z t v e ) v isszahelyez lek rend-
je idbe v a g y hivatalodba. Az Atyának stb." 12) Néha 

7) Suar. de cens. c. disp. 16. sect. 1. n. 4. — 8) Salm. 
de cens. c. 2. p. 2. n. 14. — 9) C. ult. de sent, excom. in 
Clem.- (Y. 10.) - 10) C. 28. de sent, excom. (V. 39.) — 
n ) Rituale Rom. Egy nagyobb és kisebb kiközösítéstől való 
feloldozási forma található Péterffy II . 557. 1. — 12) „Do-
minus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate 
ipsius absolvo te a vinculo excommunicationis, quam incur-
risti propter tale factum, v. g. haeresim, et restituo te com-
munioni etuni tat i fidelium et sanctis Sacramentis Ecclesiae: 
In nomine Patris. et Filii et Spiritus sancti." A fölfüggesz-

szükséges u g y a n megnevezni az okot, me ly miatt 
valaki g y ó g y b ü n t e t é s alá esett ; í gy midőn valaki 
több ugyanazon fajú g y ó g y b ü n t e t é s alatt áll , és 
csak egytő l oldoztatik föl, ekkor valami m ó d o n ki 
kel l nyi lvánítani , h o g y azon g y ó g y b ü n t e t é s t ö l ol-
doztatik föl, a me lybe ezen v a g y azon ok miatt 
eset t ; de különben nem szükséges ; sőt ha valaki a 
g y ó g y b ü n t e t é s t ö l való fe lo ldoztatását kéri s meg-
határozza a g y ó g y b ü n t e t é s faját, akkor érvényes 
az i gy adott fe loldozás is : ,,én téged fe lo ldozlak 
(ego te absolvo)", mert miként a gyónta tásná l is 
e lég mondan i : „én téged feloldozlak", semmi em-
l í tést sem téve a bűnökről , 1 3 ) u g y a kérelemnél 
fogva e l é g g é meghatároztat ik a czél, melyre a fel-
oldozó szándéka irányul . Ha azonban a fe lo ldozás 
a biinös akarata el lenére történik, v a g y pedig ha 
nem kéri a g y ó g y b ü n t e t é s t ö l való fe loldozást , akkor, 
h o g y a fe lo ldozás érvényes legyen, szükséges a 
gyógybt in te tés t is megnevezni , mert máskép érzé-
k i l eg nem határoztatik m e g a czél, melyre a felol-
dozó szándéka irányul . 1 4 ) 

Ha valaki a belső fórumra feloldoztat ik, azért 
m é g a külső fórumra nincs fe lo ldozva, és a ki több 
g y ó g y b í i n t e t é s s e l van sújtva, noha e g y alól felol-
doztat ik is, a többi alól nem tekintet ik fe loldozott-
nak ; 15) sőt ha a pápa valakit g y ó g y büntetésse l , pl. 
k iközös í tésse l fényit , s ugyanazon bűnért a püspök 
is uj k iközös í tés t szab ki ; habár a pápa az általa 
kiszabott kiközösí tést megszünte t i is, j o g i l a g m é g 
sem következik, h o g y a püspök által k iszabott is 
megszüntetet t l egyen ; mert mikor két v a g y több 
g y ó g y b ü n t e t é s van, az egyik megsz i intet te tvén, a 
másik m é g nein szűnik m e g ; de a gyakor la tban 
még i s , ha ugyanazon bűnért a pápa és a püspök 
külön-külön valakit kiközösít , — ha a pápai meg-
szüntettet ik, á l talános v é l e m é n y szerint a püspöki 
is megszűntnek tekintendő. 

Végre a holtak is, nem u g y a n közvet lenül , ha-
nem közvetve — ha a bánat ny i lvános je le i t adták 
— feloldozhatók, 1 6 ) és akkor az ünnepé lyes felol-

tésre : „Ego te absolvo a vinculo suspensionis, quam prop-
ter tale factum incurristi, et restituo te executioni Ordinum 
et Officiorum tuorum, vel beneficiorum : In nomine Patris 
etc." A tilozatra: „A vinculo interdicti, quod etc." — Ha 
felhatalmazott oldoz föl : „Auctoritate Omnipotentis Dei et 
SS. Apostolorum Petri et Pauli, SS. D. N. Papae N. vel 
Eminentiss. vel Illustris. Nostri N. N. in hac parte tibi con-
cessa et mihi commissa, absolvo te a vinculo Excommuni-
cationis, quod incurristi propter hoc vel illudstb." — 13) D. 
Thom. S. 3. part. q. 84. art. 1. — 14) Turrian. de cens. 1. 2. 
disp. 24. dub. 3. — I5) C. 27.de sent, excom. (Y. 39.) — 16)C. 
28. et 38. de sent, excom. V. 39.) 



3 3 1 

dozás a lkalmával , ha m é g el nem temettettek, a 
vál l megér intése he lyet t a koporsó, ha pedig elte-
mettettek, a sir érintetik meg. 

A Szent-István-Társulat hódolata Pápa ö Szentségénél. 
Róma, május 16. 

Ez évi májas 14-kén pápa ő szentsége a hozzája se-
reglett tisztelgők elsői között fogadta Magyarországból a 
Szent-István-Társulat hódolatát, melyet a inárczius 22-iki 
közgyűlés a lelkes elnök gr. Czirálcy János ő nmltsága in-
ditványa folytán emelt ünnepélyes határozattá, s melyet 
most az alelnök Tárkányi Béla apátkanonok, a társulat 
egyik alapitótagjával Babies Zsigmond apáttal volt szeren-
csés letenni ő szentsége lábaihoz. 

A felirat sötétvörös díszkötésbe van foglalva, melynek 
első tábláján felül a szentatyára vonatkozó „Cruxde cruce" 
ismeretes jóslat jellemzéseül egy zománezozott fehér ke-
reszt diszeleg ; közepén ragyogó ezüst lapon gazdagon ara-
nyozott pápai tiara van a kulcsokkal „S. D. N. P I O P. P . 
I X . S O C I E T A S S. S T E F A N I R E G I S H U N G Á R I Á É " 
körirattal ; ez alatt Magyarország czimere. A tábla belse-
jén vörös bársony alapon kettős kereszt alakjára az ezer 
lirányi ajándék van foglalva, mind csupa magyar husz fran-
kos aranyakban. A hátsó táblát liliomnyomatok ékesitik, 
méltó dicséretére budapesti magyar könyvkötőnk, Mehner 
Vilmos műizlésének. 

Ez foglalványa a feliratnak, mely a társulat hódolatát 
három lapon a legdiszesb nyomdai kiállitásban következő-
leg fejezi ki: 

SANCT1SSIM0 DOMINO NOSTRO 

1 * I O P . P . I X . 
S. PETRI ET IN PRIMATU ET IN VINCULIS 

SUCCESSORI 
VERE PIO VERE SANCTO 

IUBILAEUM EPISCOPATUS 
QUEM 

I N ECCLESIA VINCULIS S. PETRI DICATA 
SUSCEPERAT 

I N V I N C U L I S V A T I C A N I S 
INVICTA FORTITUDINE 

CELEBRANTI 
SOCIETAS LITERARIA CATHOLICA 

NOMINE S. STEPHANI PROTOREGIS HUNGÁRIÁÉ 
PR 1 MIS PONTIFICATUS SS. DOMINI NOSTRI ANNIS 

FINE EDENDORUM SCRIPTORUM CATHOLICORUM 
SUB PROTECTIONE EPISCOPATUS HUNGÁRIÁÉ 

CONGREGATA 
VOTIVA P1ETATE 

MILLE LIBELLARUM OBULOS OFFERT 
INSUPER 

BIOGRAPHIAM S. PATRIS 
QUAM PRO JUBILAEO PRESBITERATUS EJUSDEM 

IN COMPENDIO VULGAVERAT 
NUNC UBERIUS CONCINNANDAM 

ET SOCIORUM SUORUM MILLIBUS DISTRIBUENDAM 
DECREVIT 

UT RES GESTAS SUMMAE PIETATIS ET FORT1TUDINIS 
ADMIRANTES 

INSCRUTABILIAQUE DEI 
PER DIUTURNAS TRIBULATIONES PROBANTIS 

CONSILIA ADORANTES 
NULLIS TURBENTUR ADVERSIS 

QUI IN APOSTOLICAE CONFESSIONIS PETRA SOLIDATI 
GLORIOSO PATRIS EXEMPLO 

BONUM CERTAMEN CERTARE CURSUM CONSUMMARE 
FIDEM SERVARE VOVENT. 

E GENERALI CONSULTO SOCIETATIS BUDAPESTINI 
D. XXII. MÁRTII. A. MDCCCLXXVII. CELEBRATO. 

JOANNES CARDINALIS SIMOR PRIMAS HUNG. 
PROTECTOR SOCIETATIS S. STEPHANI. 

STEPHANUS COMES KÁROLYI JOANNES COMES CZIRÁKY 
PRAESES SOCIETATIS ALTER PRAESES 

ADALBERTUS JOSEPHUS TARKÁNYI ABBAS CANONICUS 
PROPRAESES. 

Ő Szentsége szokott atyai kegyességgel fogadta a fiúi 
hódolat e szép nyilatkozatát, s apostoli áldását adta a Sz.-
István-Társulatra, hogy ez üdvös működését mindig foko-
zatosabb sikerrel fejthesse ki ; áldását adta Magyarországra, 
hogy Isten ezt Patronája, a szeplőtelenül fogantatott szűz 
Mária esedezése által minden rosztól megőrizze ; s végre a 
felirat két áthozójára, kik a legmélyebb elérzékenyüléssel 
borultak az áldó kéz csókjára, melyet Krisztus helytartója 
feléjök nyújtani kegyeskedett. 

E hódolók egyike, Tárkányi apát-kanonok, évenkinti 
fogadalmánál fogva most ötödször zarándokolt ad limina 
apostolorum, ötödször borult egyházunk látható fejének, a 
dicső IX . Piusnak lábaihoz . . . . de e kiváló ünnepélyes al-
kalom oly nevezetessé tette ez évi zarándoklását, melyre 
mint élete egyik legmagasztosabb pontjára, mindig a leg-
hálásabb kegyelettel fog visszaemlékezni. 

Ö Szentsége épen első napját tölté most (máj. 14-én) 
élete 86-ik évének, és (régi csúzos baját kivéve, mely járá-
sát neheziti) — egészségi állapota oly jónak látszik, kedé-
lye oly vidám, hangja oly kedves csengésű, hogy a hivők 
szent reménye még több évet mer jósolni egyházunk ősz 
Simeonának amiért a minden jók Adójához bizva s szent 
akaratján megnyugodva könyörög. F i a t ! F i a t ! 

D E C R E T U 31. 
Sabbato die 24. Mártii 1877. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendis-
simorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SAN-
CTISSIMO DOMINO NOSTRO P I O P A P A I X Sancta-
que Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eo-
rumdemque proseriptioni, expurgationi, ac permissioni in 
universa Christiana Republica praepositorum et delegato-
rum, habita in Palatio apostolico vaticano die 22. Decem-
bris 1876. damnavit et damnat, proseripsit proscribitque, 
vei alias damnata atque proseripta in Indicem Librorum 
prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequun-
tur Opera. 

Rodrigues Hippolyte. — Les trois fiiles de la Bible. 
— Paris 1865. 

Les origines du sermon de la montao-ne.--Paris 1868. O o 
La justice de Dieu, introduction à l'histore des Ju -

déo-chrétiens. — Paris 1869. 
Histoire des premiers chrétiens de l'an 6 à l'an. 38 ; 

première partie, le Roi des Juifs, 6-29 ; deuxième partie, 
Saint Pierre, 2 9 - 3 8 . — Paris 1873. 

Les seconds chrétiens — Saint Paul 37-66 orné de 
trois cartes semi-muettes de voyages de Paul. —Par is 1876. 
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Opera praedamnata ex Constit. Clem. VIII. 28 februári 1592. 
Les origines de la religion, par Jule Baissac. — Pa-

ris, G. Decaux, 1877. 
Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania 

por D. José Del Perojo. — Madrid, Imprenta de Medina 
y Navarro. 

Ferrar i Giuseppe. Opera omnia. 
Buccellati A. L'Allucinato, Romanzo in tre libri, vol. 

3. — Milano 1875—76. Auctor laudabiliter se subieeit et 
Opus reprobavit. 

Deila società politica e religiosa rispetto al secolo de-
cinaonono, per Guglielmo Audisio, professore di filosofia del 
diritto nel l 'Università Roinana, canonico di S. Pietro in 
Yaticano. — Firenze 1876. Deer. S. O f f . fer. IV. die 18. Ápri-
lis 1877. Auctor laudabiliter se subieeit et Opus reprobavit. 

Auctor Operiscui titulus : La questione religiosa di ieri 
e di oggi, eon quattro punti di riforma cattoliea, per G. B. 
Fiorioli Della-Lena, Padova 1869, prohib. Deer. 22 Mart. 
1869, laudabiliter se subieeit et Opus reprobavit. 

I taque nemo cuiuscurnque gradua et conditionis prae-
dieta Opera damnata atque proscripta, quoeumque loeo, et 
quoeuinque idiomate, aut in posterum edere, aut édita le-
gere vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut here-
ticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poenis 
in Indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus S A N C T I S S I M O D O M I N O N O S T R O P I O 
P A P A E I X . per me infrascriptum S. I. C. a Secretis rela-
tis, S A N C T I T A S S U A Decretum probavit, et promulgari 
praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 20. Április 1877. 
A N T O N I U S CARD. D E L U C A Praefectus. 

Fr . Hieronymus Pius Saccheri Ord. Praed. 
S. Ind. Cono-reo-. a Secretis 

Loco + Sigilli 
Die 14. Maii 1877. ego infrascriptus magister Curso-

rum testor supradictum Decretum affixum ctpublicatum fuisse 
in Urbe. Phil ippus Ossani Mag. Curs. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vest, május 25. M á j u s i a j t a t o s s á g. A sz. Szűz 

tiszteletére vallásos kegyelettel szentelt hónapnak immár 
végére járunk, illő, hogy a kegyeletnek az Isten anyja iránt 
e helyt is kifejezést adjunk azért is, mert katholikusok, 
azért is, mert magyarok vagyunk. A sz. Szűz iránti hódo-
latot, történjék bármi is, támadják meg azt a legszen-
tebbet is kigúnyoló ellenfelek bármikép is, a katholikus 
hivek és igy a katholikus magyar hivek kebeléből is kiir-
tani nemcsak lehetetlen lesz, hanem minél hevesebbek lesz-
nek a támadások, annál több módot fog kitalálni a katholi-
kus sziv, hogy kegyeletét a sz. Szűz, a magyarok Védasz-
szonya iránt tanusitsa, hódolatát Neki bemutassa. 

Fénylő példáját és bizonyítékát találjuk ennek a ,má-
jusi ajtatosságban'. A világ úszik az erkölcstelensegben, be-
szennyezi a legszentebbet is, hogy vissza ne rettegjen saját 
undokságától és a keresztény hivek, hogy tiltakozzanak a 
legszentebb profanatiója ellen, nem csak egy egész hónapot 
szentelnek a sz. Szűz tündöklő erényei feletti elmélkedsére, 
hanem, amint a tapasztalat mutatja, e csudálatos Szűz iránti 

tisztelet a májusi ajtatosság által kifejezve, mind nagyobb 
és nagyobb mérveket ölt, ugy az által, hogy több és több 
helyen hozatik be, ugy az által, hogy a hivek évről évre 
tömegesebben látogatják és mutatják be hódolatukat az 
Isten anyjának. 

Tudjuk, és ezt örvendve jegyezzük fel, hogy hazánk-
ban is a ,májusi ajtatosság' mind jobban és jobban gyako-
rolja vonzó erejét, hiszen az Isten anyjához ki ne vonzód-
nék ! De nagy örömmel jegyezzük fel különösen azt, hogy a 
fővárosban megtartatni szokott májusi ajtatosság alkalmá-
val oly nagy a résztvevők száma, hogy immár itt az ideje 
arról gondoskodni, nehogy a hely szűk volta miatt megfosz-
tassanak számosan ama kegyelemtől, mely a közös ajtatos-
ságból minden egyes hivőre háramlik. A főváros, a rom-
lottság e kiváló fészke, hol többé, ugy látszik, nincsen ün-
nep- és vasárnap, hol a különféle szabadkőműves egyletek 
gondoskodnak minden vallásos kegyelet kiirtásáról, hol a 
közös iskolák teljes virágzásban vannak, hol még arra sin-
csen hatósági gond fordítva, hogy a hivek ajtatossága e kis 
szük utczán kocsik csöröinpölése által ne zavartassék, igenis 
az ily kinézésű hivatalos főváros katholikus lakossága oly 
lélekemelő buzgóságot tanusit a májusi ajtatosság látoga-
tása iránt, hogy előttünk részben megezáfolta azt a hitet, 
mintha a főváros hitetlen lenne, és ugy tűnik fel nekünk, 
hogy még inkább megezáfolná, ha a hely, hol az ajtatosság 
tartatik, nagyobb lenne. 

Azt mondtuk, hogy a főváros részben megezáfolta 
előttünk a hitet, mintha a főváros hitetlen lenne ; hogy ér t -
jük ezt? Azt szokták mondani, hogy a vallás a köznépnek, 
vagy legfeljebb az asszonyoknak való ; e téves és roszaka-
ratu nézetet nem csak a közkedveltségü, kitűnő szónok, W e -
ninger jézustársasági atya czáfolta meg, hanem megczáfol-
ták ezt és naponkint megezáfolják a jelenlevők, kik jól ér-
zik, hogy az Isten nem csak az asszonyok, nem csak a sze-
gények, hanem mindnyájunk Istene. Menjen el a májusi hó-
napban esti hat óra felé a pesti angol-kisasszonyok tem-
ploma mellett bárki is, figyelje meg, kik azok, kik a tem-
plomba sietnek, kik azok, kik később jővén, be nem férnek, 
hanem a templom előtt ajtatoskodva maradnak és azt fogja 
tapasztalni, mit önmagunk tapasztaltunk, hogy az ajtatos-
kodók minden nem-, rend- és ranghoz tartoznak, látni fog 
férfiakat és nőket, gazdagokat és szegényeket, alsóbb és fen-
sőbb ranguakat, kiket — és ezt bátran mondhatjuk — nem 
a kiváncsiság, hanem a valóságos buzgalom vonz, kik mind-
annyian nem szóval, hanem tettleg mutatják ki, hogy nem 
pártolói ama szellemnek, mely a főváros lakosainak elpogá-
nyositására tör. 

E tény minden másnál hangosabban beszél, a nep be-
bizonyítja, hogy ő vallásos, de alkalmat és módot kell nyúj-
tani, hogy vallásosságát bebizonyíthassa és táplálhassa, mi 
végett oly helyet kell kiválasztani, hol azok is elférjenek, 
kik most a templomba be nem juthatnak és hová még ezek 
mellett mások is elmehetnek, e hely pedig szerintünk a bel-
városi templom lenne. Nem szeretnénk félreértetni, nem 
akar juk mi ezáltal az angol-kisasszonyoknál tartatni szo-
kott ájtatosságot beszüntettetni, hanem inkább óhajtanok, 
hogy ha lehet, az mindkét helyen, itt és ott megtartassék, 
természetesen külön és külön órában, és egyik helyen ma-
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gyúr, másik helyen német nyelven, mert ismételjük, hogy a 
népnek alkalmat kell adni, hogy ajtatosságát gyakorolhassa, 
már pedig előmozdítjuk, vagy nem inkább akadályozzuk-e, 
ha jövőre is e most már szük helyen tartatik meg az ájtatos-
ság, azt megítélni mindenkinek saját belátására bizzuk. H a 
már a fővárosban úgyis oly feltüuőleg kevés a templomok 
száma, talán az esti ajtatosság kiterjesztése több templomra 
e hiányon is segítne nenémileg, legkivált akkor, midőn t a -
pasztalható, hogy a hivek az ajtatosság bizonyos neme iránt 
különös vonzódást tanúsítanak. E reflexiót, mely a májusi 
ajtatosságok alkalmával ébredt bennünk, megfontolásul bát-
x-ak vagyunk az illető körök figyelmébe ajánlani. • 

Eger. É r s e k ő n m l g á n a k f ő p á s z t o r i k ö r -
l e v e l e : (De civili principatu Summi Pontificis, et de ce-
lebrando episcopali iubileo Pii IX.) V. V. F.F. et Filii Di-
lectissimi ! Celeberrimus Galliae historicus, Thiers, in opere 
suo, cui titulus : „História Consulatus", memoriae prodidit 
Napoleonem I. inter al iadixisse: „Institutum illud quod 
fidei unitatem continet, papatus inquam, catholicae unitatis 
custos, admirabile institutum est. Sunt, qui papae erimini 
vértant, quod extranea sit potestas. Ita vero est ; etquidem 
hoc nomine debemus Deo gratias. Papa non vivit Parisiis, 
et recte ; at neque Madriti, neque Viennae, et iccirco spiri-
tuálém eius auctoritatem ferimus. Idemque Viennae aut 
Madriti diceretur. Aut existimatis fortasse eius décréta 
Austriacos vel Hispanos suscepturos illo Parisiis degente ? 
Bene ergo cum unoquoque agitur, quod ille neque apud 
ipsum, neque vero apud aemulos versetur, sed in antiqua 
illa Roma sedem fixerit, procul ab imperatoribus Austriae, 
procul a regibus Galliae vel Hispániáé, velut paribus mo-
mentis consistens inter catholicos principes, paululuin qui-
dem ad potentiorem se inclinans, sed in eumdem insurgens, 
si forte is fiat imperiosior. In papatu, qualis nunc est, con-
stituendo plura secula collocata sunt, et bene quidem collo-
cata. Nihil enim ad regimen animarum excogitari potuit 
hoc institutu melius, nihil salubrius ; atque haec persuasio 
non ex superstitione quadam orta est, sed ex ratione." 

Vir aevi sui sagacissimus verbis his sibi persuasum 
fuisse fatebatur, temporalem Romanae civitatis principatum 
altiore ordinatione eo pertinuisse, ut spirituálém Pontificis 
potestatem liberam minimeque suspectam praestaret. E t me-
rito, nam ecclesiae divinitus data libertás in actum erum-
pere debet, ac sese imprimis manifestare in suo capite. Ro-
mano videlicet Pontifice, ad quem pertinet ecclesiam uni-
versam docere, eamque principaliter, idest cum summa po-
testate regere ac gubernare, ad quem liberum liberi venire 
debent, sicut Paulus ad Petrum, ex omni regione in episco-
patu fratres. Jamvero apostoliéi muneris exercitium salvum 
et tutum minime consistere posse Romano Pontifice in Urbe 
hospite, nedum captivo, funestissima temporis nostri expe-
rientia comprobatur. Si enim ad ea aniinum advertimus, 
quae Romae circa venerandam Pontificis personam in prae-
senti accidunt, fateamur oportet, inimicos ecclesiae odii sui 
aculeos in sacram sedem irremissis studiis convertere, ratos, 
succusso fundamento ipsum eidem supex'structunx aedificium 
suapte mole ruiturum. Hinc nefariae illae persecutiones, hinc 
sacrilegae illae infestationes Pontificiae maiestatis et impe-
titiones, ut adeo cum veri täte dici possit, nullum dari seu 

mendacii et calumniae, seu astutiae et calliditatis, seu deni-
que apertae violentiae et hostilitatis genus, quod non fuis-
set isto etiam tempore fine hoc impensum aut saltim per-
tentatum. 

At vero acerbas aerumnas, quibus SS. Pater premitux-, 
ipse patefecit disertissima sua Allocutione in aedibus Vati-
canis die 12. Martii a. 1. ad cardinales habita, quam vobis-
cuin Ven. Fratres et F . d. censui communicandam ; cuius 
quidein argumentum hoc est. 

(Következik a pápai allocutio, nxely után a körlevél 
ekként folytatja :) 

Ex Allocutione hac V. Fx-atres et Filii dil., quae sub-
dolorum hominum fictis et simulatis verbis sedis Apostoli-
cae iuribus insidias molientium dolos et ambages, larva de-
tracta in luce atque omnium oculis collocat, cum maximo 
animi nostri gemitu cognoscimus, Pontificis earn nunc esse 
conditionem, quae vehementi angore percellere debet ani-
mos nostros. Nam quum religionis hostes duobus tx-ibusve 
postremis saeculis malitiam suam variis in ecclesiam cona-
tibus exhauserint, et machinationes suas adversus eius fidem 
elusas viderint et irritas, nunc iras omnes atque impetus in 
ununi eiusdem caput, Pium IX. Christi in tex-ris Vicarium 
converterunt, ut quem proculcatis divinis et humanis iuri-
bus civili principatu aperta armorum vi spoliaverunt, fidei 
catholicae tuendae ac propagandae libertate etiam exuex-ent. 

Quod quidem tanto fidentius se consecutux-os esse spe-
rabant, quanto intimius sibi ipsis etiam persuadebant, civi-
lem principatum Pontificis potestatis spirituális fulcrum et 
urcem esse. Spes illorum eventu comprobatas fuisse, ipse 
Pontifex in Allocutione sua testatus est. Sed id nec aliter 
fieri potuit . Tam arete enim cohaeret principatus civilis 
cum expedito apostoliéi muneris exercitio, ut spectato im-
primis aevi nostri ingenio, pensatis, quae hoc tempore men-
tes hominum pervadunt dogmatibus religiosis et politicis, 
atque pondex-atis variorum x-egnorum rebus ancipitibus et 
infidis necessitudinibus, hoc sartum tectum, illo tantum sal-
vo et integro pex-sistex-e possit. Egregie hac de re scribit 
Bossuetus : „Voluit, inquit, Deus, ut haec ecclesia (Roma-
na) communis omnium regnorum mater, progrediente tem-
pore nulli esset tempox-alibus in rebus regno subiecta, utque 
sedes ilia, in qua universi Christi fideles servare deberent 
unitatem, eo tandem statu locoque esset, u t super omnia 
partium studia eminex'et, quae contx-ariae sibique oppositae 
utilitates, sollicitaeque ac suspiciosae imperii curae ali-
quando gignere potuissent. — Ecclesia in suo capite ab 
omnibus temporalibus potestatibus libera videt sein eo statu 
esse, in quo possit pro bono publico, ac sub communi chri-
stianorum regum patrocinio liberius coelestem hanc regen-
darum animarum potestatem exercere; eademque aequam 
manu libram sustinens tot inter imperia sibi saepe inimica 
unitatem in univex-so corpore tuetux-, modo decretis flecti 
neseiis, modo x-ationibxis prudenter accomodatis. " (Sermo 
de unit. Ecclesiae.) 

Explicari nec luculentius poterat, nec gravius haec, 
qua sedes Apostolica tenetur, necessitas tuendi, atque omni 
ope servandi suam hanc rationem, suamque summi imperii 
sui libertatem iuxta ordinem, quem cernimus, esse divina 
Providentia constitutum. 
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Sane non sine secreto sapientissiinoque Dei consilio 
actum, quod corruente in innumerosque principatus diviso 
Romano Imperio, ecclesia e catacumbis prosiliens ad regale 
solium in persona successorum principis Apostolorum pau-
latim sublimata est. 

Plena enim atque perfecta iu ordine suo societas est 
ilia Christi ecclesia, cuius in terris officium est, homines 
pascere ac regere, ut illos ad aeternae salutis portum felici-
ter perducere valeat ; ideoque societas prorsus libera, inde-
pendens et ut aiunt autonoma. Eteniin dicit Beatus Aposto-
lus : „non suinus ancillae filii, sed l iberae . . . libera est autem 
ilia, quae sursum est Jerusalem, mater nostra" (Gal. 4. 26, 
31.), videlicet ecclesia, sponsa Christi, quam ipsémét liber-
tate donavit. Ju re divino igitur libera est ecclesia, atque 
eius libertás imprimis in eius visibili capite, Romano Pon-
tifice, elucere et firma stare debet. Idque eo magis, quo sae-
pesaepius ceteri pastores ac fideles, ut inf'austa saeculorum 
experientia constat, non alia ac ea, qua potitur ipsorummet 
caput, gaudent libertate. Libero enim capite libera membra; 
captivo autem capite et captiva membra sunt. Ideoque 
quando „Petrus servabatur in carcere, oratio fiebat sine in-
termissione ab ecclesia ad Deum pro eo" (Act. Ap. 12, 5.), 
aestimante scilicet ea, quod si Petrus capite mulctaretur 
non tarn illi, quam sibi praecklendum foret (Corn, a Lap. 
in h. loc.) 

Ad fundamentalem igitur ecclesiae Constitutionen! 
pertinet summi Pontiíicatus libertás, quam Deus ac Domi-
nus noster in tuto positam esse voluit, successores B. Petr i 
regali potestate in temporalibus decorando. Non quod ali-
unde defuissent virtus ac potentia, quibus libertati cum 
Pontificis tum ecclesiae supernaturalis providentia succur-
reret ; sed quia éx superabundantia amoris, creaturis ut cau-
sis secundis libenter uti tur îllas honorandi ac dignificandi 
gratia (S. Thorn. Sum. p. I. q. 22.) (Folyt, köv.) 

Fejévmegye. B é r m á 1 á s. Kegyelmes főpászto-
runk, püspökünk ő inga a pünkösti napokat arra használta 
fel, hogy néhány, székvárosához közelebb fekvő helységben 
a bérmálás szentségét szolgáltassa. Az idő ugyan, kivált 
pünkösdhétfőn, nem igen kedvezett, mindazonáltal ő Mlga 
e napon Csoórt látogatta meg, ottani hi vei s lelki fiainak 
nagy örömére; kedden pedig Szabadbatthyánba rándult ki, 
hogy ott is az apostolok utódjainak e kiváltságos tisztét 
gyakorolja, mely abban áll, hogy a szent olajjal való felke-
nés s a kézrátétel által az egyház if jú sarjait erős, tántorit-
hatlan hitbajnokokká avassák. A fentjelzett napon, reggeli 
8 órakor, ftdő Pellet Ödön s Prifach József kanonok urak ő 
ngaik s udvari papjai kíséretében a harangok ünnepélyes 
zúgása közt indult el székhelyéből ; Szabadbatthyán határá-
nál csinos bandérium, a helység temploma előtt pedig, hi-
vei élén az ottani esperes-plebános, ft. Molnár Ev. János 
fogadta a szeretve tisztelt főpásztort, egyházi szertartás 
szerint bevezetve őt a templomba, melynek bejáratánál a 
helység kegyes úrnője, özv. lovag Andreoli, szül. gróf Bat-
thyány Emma Róza ő mlga várta a püspököt, hogy aztán a 
legott kezdődő isteni tisztelet alatt, melynél collegialis szí-
vességgel nt. Tóth János sárpentelei, Acs József tulei és Feld 
Antal polgárdi lelkész urak is segédkeztek, a számára előké-
szített oratóriumban helyet foglaljon. 

Szent mise után a püspök ur szivre szóló, intő s oktató 
alkalmi beszédet intézett a szép számmal egybegyűlt bér-
málandókhoz, mely után a szent cselekedet kezdetét vette, 
Maga a grófnő ő mlga számos kis bérmaleányt vezetett a fő-
pásztornak kegyes szine elé, mig az összes bérmálandók 
száma a 300 felé közeledett, kik példás áhitattal s a gondos 
lelkipásztornak lelkismeretes fáradságát eláruló szép rend-
ben vevék fel a szentséget Annak kezeiből, kit főpásztorukul 
maga a Szentlélek, kinek malasztjaiban ma különösen ré-
szesültek, rendelt. A valóban csinos templom azon szép egy-
szerűséggel volt, az alkalomhoz méltóan f'eldiszitve, mely a 
jó Ízlésnek egyik ismertető jele, s épenséggel sincs szándé-
kunk bárkinek is hízelegni, midőn azt mondjuk, hogy az 
egyházi ténykedésnek elrendezése s lefolyása minden egyes 
mozzanataiban olyan volt, mely minden jelenlevőre csak a 
legjobb benyomást tehette. Az egész minden rendetlenség, 
minden tolakodás, de azon felesleges, gyakran a botrányig 
elfajuló,rendezői' sürgés-forgás, vagy jobban mondva nyug-
talankodás nélkül is folyt le, mely nem ritkán épen a leg-
nagyobb zavaroknak okozója. Nem ugy Szabadbatthyánban> 
melynek hivei oly szép készültséggel jelentek meg, s oly 
példás módon viselték magukat a szenthelyen, mely nem ke-
vésbbé nekik,mint gondos lelkipásztoruknak dicséretére válik. 

Az egyházi cselekedetek bevégzése után ő Méltósága 
a püspök ur s a kíséretét képező papok reggelire a grófnő 
ő mlgának voltak vendégei, kinek kastélyát gyönyörű fek-
vésű s jó karban tartott, tágas angolkert veszi körül. Mig ő 
Mlga, a főpásztor, még a kerti tereinben tartózkodott, a hely-
beli esperes-plebános urnák vezetése alatt a helység elöljá-
rósága jelent meg, tisztelkedő küldöttségképen előtte, hogy 
kegyes, malaszthozó látogatásáért egyszerű, de szívből fa-
kadt szavakkal köszönetet mondjanak Neki, ki e kegyeletes 
tényt ismert kedves, megnyerő modorában fogadta, s az üd-
vözlő, s a község háláját kifejező beszédre néhány szívélyes 
szóval válaszolván, főpásztori áldásával bocsátá el e derék, 
becsületes embereket, kik eltávozva, látható meghatottság-
gal csokolák felkent kezeit. 

Reggeli után ő Méltósága a helybeli esperes-plebá-
nost tisztelte meg látogatásával s onnan az iskolába ment 
át, hol az iskolaszék tagjai s a tanuló ifjúság várták a fő-
pásztort s egy fiu a belépőt csinos s ügyesen elmondott be-
széddel üdvözlé, melyre ez néhány atyai szóval válaszolni 
kegyeskedett. O Méltósága hoszabb ideig tartózkodott a 
tágas, tiszta s a törvénynek legszigorúbb rendeletei szerint 
felszerelt iskolateremben, megszemlélte a mintairatokat s a 
gyermekek szorgalmának egyéb bizonyítékait, meghallga-
tott néhány, nagy kedvvel előadott népéneket, s végre, a 
tanitó lakásának megtekintése után s miután a tapasztal-
tak feletti kegyes megelégedését kifejezte volna, a jelenle-
vők éljenei közt távozott az iskolaházból s a kastélyba tért 
vissza, hogy annak mlgos úrnőjétől elbúcsúzzék, mi meg-
történvén, ismét bandérium előlovaglása mellett hagyá el 
Szabadbatthyánt, inely e nap emlékét mély kegyelettel bi-
zonyára igen soká megőrizni fogja. = 

Bécs. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s . (Folytatás.) 
A következő eszmék valamennyi ország katholikusainak 
ajánltatnak kiváló figyeltnökbe : 

1) Mindenütt oda kell törekedni, hogy : 



f i O " oóo 

:i) teljes szabadság adassék s biztosittassék katholikus, 
egyházi felügyelet alatt álló iskolák s tanintézetek, különö-
sen népiskolák, tanitóképezdék s középtanodák felállítá-
sára, (Az ekként szervezett tanintézetektől a gvülés bizto-
sítékot remél a tanítással való minden visszaélés ellen, hely-
telen politikai s vallásellenes czélokra.) 

b) helyreállittassék katholikus jellege mindazon tan-
intézeteknek, melyek eredetileg katholikusokul alapíttatva, 
s olyanokul egészen a legújabb időkig elismertetve, a leg-
közelebb érdekletteknek akarata ellenére hitfelekezetnél-
küliekké változtattak á t ; egyúttal pedig visszeszereztesse-
nek azon alapok s alapítványok, melyek jogilag a katholi-
kus tanügy előmozdítására szánvák, tettleg a hitfelekezet-
nélküli oktatásügyre fordíttatnak. 

c) a katholikus szülőknek megadassék s biztosittassék 
a teljes szabadság, gyermekeiket katholikus iskolákba kül-
deni ; ellenben pedig távolittassék el minden kényszer, melv 
oda ezéloz, hogy e gyermekek nem katholikus tanintéze-
tekre bízassanak. 

2) A felekezeti jellegnek elmellőzése károsan hat a 
középtanodák — gymnasiumok, reáliskolák s tanitóképez-
dék — tudományos eredményeikre. 

A katholikus középtanodák legczélszerübb berende-
zése nem állami törvények, hanem egyedül az autonom in-
tézetek szabad kifejlesztése s versenye által érhető el, me-
lyek a tudományos s közműveltségi igényeknek a népszám 
növekedésével párhuzamosan haladó fokozódásához képest 
szaporittassanak, minélfogva nem csak a már fenálló szer-
zetes tanintézeteknek fentartása, hanem ujaknak alapítása 
is okvetlenül szükséges. 

3) Époly szükségesek a tudományos törekvéseknek 
felvirágoztatására a katholikus, egyházi, autonom felügye-
let alatt álló, egyetemek is; — milyennek, — a birodalom 
határain belől egyelőre legalább egynek alapítása vagy 
visszaszerzése, oly fontos feladat, melyre nézve akathol iku-
soknak mielőbb biztos megállapodásokra jutniok kellene. 

I I I . Addig is, mig a tan- s közoktatásügy jelenleg 
érvényben álló keresztényellenes szervezetét eltávolitani s 
jobb rendszer által helyetesiteni sikerülend, a katholikusok-
nak legsürgősebb feladata, minden erőből oda hatni, hogy 
azon veszélyek, melyeknek a serdülő nemzedék e szervezet-
nél fogva kitéve van, amennyire lehet, elhárittassanak. Ez 
részben katholikus magán-tanintézetek alapítása, fentartása 
s felvirágoztatása által történhetik, főleg olyanok által, 
melyek szerzetesek vezetése alatt állanak ; ide számittat-
nak : kisdedóvodák, iskolák, árvaházak s mindkét nembeli 
tanitóképezdék. 

Különben pedig arra is kell figyelni, hogy az iskolán 
kivül pótoltassék az, mit a mai iskola a katholikus hitérzü-
let élesztésére s ápolására s az eredményteljes hitoktatásra 
nézve nem nyújthat . 

A gyermekekre nézve, addig, mig a néptanodát láto-
gatják, a lelkészek s hitelemzők működésén kivül, mely 
felett ítéletet mondani, a gyűlésnek hatáskörén kivül esik, 
döntő befolyással lesz a szorosabb családi s ennélfogva 
általában az összes népélet is. Ekként a katholikus nevelés 
védelmére s előmozdítására közreműködik mindaz, minek 
czélja s eredménye, a katholikus népszokásokat bizonyos 

nyilvános ajtatosságok, a közös házi ima, a kath. üdvözlési 
modor (.Dicsérik a Jézust') sat. körül fentartani s ápolni. 

A katkolikus családi élet apolására s megerősítésére 
hathatós közvetlen befolyást gyakorol az egyes néposztá-
lyoknak egyleti, különösen a keresztény anyák egyleté-
nek szervezése. 

Azon mértékben, amelyben a katholikus ifjúság a hit-
felekezetnélküli tanintézetek magasabb osztályaira felszáll, 
növekszik elkereszténytelenitésének veszélye is. Az ifjúság-
nak nagy része kénytelen, családi tűzhelyétől távoleső inté-
zeteket látogatni, miáltal ettől mindinkább elidegenkedik; 
emellett a külvilággali érintkezés napról napra nagyobb 
mérveket ölt, s az ismeretségek megválojfatása felett kizá-» O D 
rólagosan a vakeset dönt. Azon korban, melyet a fiatal em-
ber mint szabad egyetemi polgár tölt, s melyben legtöbb 
szüksége lenne keresztény érzelmű tanácsadókra s azon jó 
s tanulságos példára, melyet a keresztény hitélet s keresz-
tény irányú működés nyújtani képes, — e korban mindezek 
nem ritkán teljességgel hiányzanak. Ezért., minél inkább 
távoznak a tanintézetek a valódi keresztény szellemtől, an-
nál szükségesebbek oly elővigyázati rendszabályok, me-
lyek ugyan ne kényszeritőleg hassanak az ifjúságra, hanem 
oly módon, mely anyagi s szellemi érdekeiknek is kedvez, 
lehetővé s kivánatossá tegyék neki, egyetemi pályáját a 
keresztény hitélet szokásai gyakorlatában végezni. E czél-
ból figyelemre méltók a következő indítványok : 

1) hogy a katholikus tannlók egymásközt szorosabb 
összeköttetésre lépjenek, 

2) hogy keresztény társulatokba (ilyen a Sodalitas 
Mariana), érettebb korukban pedig tevőlegesen működő 
katholikus egyletekbe, különösen a szegényeket keresztény 
szellembeni segélyezését czélul kitűzött sz.-Vincze-egy-
letbe lépjenek. 

3) gondoskodni kellene arról, hogy a katholikus tanu-
lók tisztahitü katholikus családoknál szállásoltassanak el; 

4) igen üdvös hatású lenne, ha oly városokban, me-
lyek egyetemek székhelyét képezik, egyes tudósok arra vál-
lalkoznának, hogy különösen a tanuló ifjúságot szem előtt 
tartó, zártkörű eiőadásokat tartanának, részint a fensőbb 
vallástan, részint más, olyféle tudomány-ágak köréből, me-
lyekre nézve a felfogás helyesvolta a vallásos meggyőződés 
helyesvoltával szoros összefüggésben áll. 

5) Ezen előleges intézkedések alapján s fonalán idővel 
a katholikus társodák — bursák s collegiumok — állitan-
dók helyre. 

Mindezeknél fogva határozza a gyűlés, miszerint igen 
kívánatosnak tartja, hogy a katholikus ifjúságnak barátai, 
egyetértve a lelkészkedő papsággal s a katholikus egyletek 
s társulatok elnökségeivel a fentebbi indítványok gyakor-
latias volta iránt kísérleteket, s az e tekintetben netán 
teendő tapasztalatokról valamelyik jövő kath. nagygyűlés-
hez jelentést tegyenek. 

IV. Hogy végre a jelenleg divő közoktatásügyi rend-
szerből folyó tévedések helyre üttessenek s az ezekből szár-
mazó veszélyek elhárittassanak, szükséges, hogy az e czél-
ból kifejlendő tevékenység mindenütt megfelelő, biztos tá-
mogatást leljen ; evégből a gyűlés kijelenti, miszerint né-
zete szerint felette szükséges, hogy minden országban, na-
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gyobb országokban minden püspöki megyében részint kü-
lön egyletek alapítása, részint a már fenálló kath.-politikai 
egyletek kebelében külön osztályok szervezése által, vagy 
más, megfelelő módon gondoskodás történjék arról, hogy 
mindenütt szakértő férfiak, az illető megyei fápásztorokkal, 
amennyire lehet, összeköttetésbe helyezve magokat, arra 
vállalkozzanak, hogy hatáskörükön belül mindazt keresz-
tülvigyék s előmozdítsák, mit a gyűlés, fentebbi határoza-
taiban, a hitfelekezetnélküli kényszeriskola elleni küzde-
lemre, a kivánt jobbrafordulás előkészítésére s egyelőre a 
kath. ifjúságnak az elkereszténytelenitéstőli megóvására 
nezve előnyösnek kijelentett s mint ilyent ajánlt, s hogy 
ugyané szakférfiak arra képezzék magukat, miszerint az-
iránt: miképen fejlődtek ezen ügyek az ő országukban tör-
vényhozási. közigazgatási s tényleges szempontból eddig is 
már, s miként fognak előreláthatólag ezentúl fejlődni, ameny-
nyire szükséges, megbízható felvilágosítást adni s tettel s 
szóval a jó ügynek szolgálhatni tudjanak. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
-f- Schill. Die Constitution Ungenitus, ihre Veranlas-

sung und ihre Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jan-
senismus. Freiburg. Herder. 1876. 

Ismeretes, hogy a jansenismus a 17. és 18. században 
a franczia egyházban nagy szerepet játszott. Némely tan-
könyvíró mindamellett elégségesnek tartja, ha a X. Incze 
pápa által kárhoztatott öt tételt minden magyarázat nélkül 
szárazon felemlíti anélkül, hogy ezen eretnekség gyakorlati 
horderejéről és romboló hatásáról egy szóval is megemlékez-
nék. Pedig a jansenista eretnekség annál veszedelmesebb 
vala, minél ártatlanabbnak látszott az álarcz, melyet eleinte 
felvett, mintha tudniillik csak sz. Ágoston valódi tanát 
akarta volna előadni és megvédeni. 

Schill a jansenismus történetét három időszakra 03ztja : 
az első magában foglalja ezen eretnek hitrendszer megala-
pítását a 17. században, a második a jansenismus megújítá-
sát és különösen azon egyházi harczokat, melyek az „Uni-
genitus" bulla körül csoportosulnak a 18. század első felé-
ben, a harmadik időszak kiterjed a jansenismus egyházpo-
litikai tevékenységére Franczia-, Német- és Olaszország-
ban a 18. század második felében. Szerzőnk, mint a czim is 
mutatja, leginkább csak a második időszakkal foglalkozik, 
az elsővel csak annyiban, amennyiben a második előfeltéte-
lét és bevezetését képezi. A második időszak mindenesetre 
legérdekesebb része a jansenismus történetének ; mert azon 
hitelvek gyakorlati alkalmazását és szomorú következmé-
nyeit mutatja, melyek a 17. században az egyházat csak 
alattomosan és a hittudomány legmélyebb titkaiban támad-
ták meg. A 18. században ellenkezőleg a jansenista szellem 
mintegy testté lett, hogy a hittudomány és nemzetiség se-
gélyével a kath. egyháznak hadat üzenjen, az egyházi ren-
det megzavarja, míg nem egyházi forradalommal végződött. 

Schill a jan8enismust módosított calvinismusnak mond-
ja és főtévedését, nézetünk szerint egészen helyesen a termé-
szeti és természetfejletti erkölcsi világrend hiányos felfogá-
sába helyezi, melynek következtében benső viszonyban van 
a reformatio, de még inkább Bajus, löweni hittanár a 16. 
században tévtanaival. Főjellemvonása az, hogy nem akart 
az egyháztól külsőleg elválni, hanem inkább az egyház ke-
belében dogmatikai forradalmat létesíteni. Innen van az 
alattomosság és álarcz, melybe a jansenismus burkolódzott 
ahelyett, hogy nyíltan harczolt volna az egyház ellen, kilépve 
annak kebeléből. Jól jellemezték a jansenisták harczi mo-
dorát a pápák; igy például VII . Sándor pápa ezt mondja 
a jansenismusról : „ad instar colubri tortuosi, cuius caput 
attritum est, in varios gyros et cavillationum defluxus eun-

tem." (Regiminis apostoliéi 15. febr. 1665.) X í . Kelemen 
pedig igy jellemzi: „Obtendunt illi quidem exactions dis-
ciplinae speciem, ac de rigidioris theologiae sibi faina blan-
diuntur, quales vero animo sensus foveant, quave mente 
colliment, quiscunque sapiens rerum aestimator facile iudi-
cabit certissima illa, qua nos ad eos, qui veniunt in vesti-
mentis ovium, dignoscendos Salvator noster instruxit, ad-
hibita regula: A fructibus eorum cognoscetis eos;" hivat-
kozik azután a pápa a sok röpiratra, melyek még a más hi-
tűek botrányára is voltak. A jansenismus annak daczára, 
hogy mindjárt első föllépése alkalmával Francziaországban 
jól megismerték, és hogy X I V . Lajos határozott ellensége 
volt, mégis nagy hatalom és befolyásra tett szert; szerzőnk 
ezen feltűnő jelenséget onnan magyarázza, hogy a jansenis-
mus, egyházkormányzati elvei, valamint a szent szék ellen 
tanusitott oppositio által rokonságban levén a gallikanis-
inussal, ennek részéről hathatós pártfogásban részesült. A 
jansenisták azonkivül nagyon óvatosak voltak, nehogy a 
franczia nép egyház-vallási elveit mélyen sértsék ; azon vol-
tak, hogy bizonyitsák, miszerint lehet valaki jansenista, gal-
likán és katholikus egyszersmind. (Vége köv.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a csanádi székeskáptalannál üresedésben levő 
püspöki alapitványu két kanonoki szék egyikére Dobó Mik-
lós szeged-rókusi plébánost, kerületi alespert, tanfelügye-
lőt és szentszéki ülnököt, a másikára pedig Jaeger Adám püs-
pöki titkárt, irodaigazgatót és szentszéki ülnököt nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1877. évi május hó 14-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Franczia lapok a napokban a következő tudósítást 

hozták. Néhány hónappal ezelőtt Páris egyik félreeső ut-
czájában, egy szegényes külsejű házban, egy tisztes özvegy 
haldoklott. Halálát megelőző napon, egy uri ember kért 
hozzá bebocsáttatást, mondván, hogy a haldokló az ő édes 
anyja. A látogató kérelmét tudatták a beteg asszonynyal, 
ki nagy nehezen, de mégis felemelkedett ágyáról és csak 
egy> de eléggé érthető jelt adott és az a jel tagadó 
volt ; — a haldokló anya nem akarta a hitszegő papot 
látni, aki nem volt más, mint a notre-damei egyház egykori 
hires szónoka, most pedig — Loyson ur. Ily előzmény után 
ennek az urnák még volt bátorsága nyilvánosan előadást 
tartani ,a család reformja' fölött ! 

— Metten mellett, Bajorországban, a b. Szűz állitó-
lagosan több gyermeknek jelent meg s csudás gyógyitások 
történtek. Az egyházi hatóság még nem vette a dolgot vizs-
gálat alá. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 551 ft., 95 kr. 14 db. es. k. ar., 60 frank 

aranyban, 8 ez. ftos, 7 db. ez. húszas, 3 tallér s 10 német 
mark papírban. 

Ft . Schuster Antal, himesházi pleb. 1 db. cs. k. ar . 
Kegyeletes adományok 

IX. Pius nagy örömnapjára. 
Fiumei gyűjtés : Lemuth Carolina 3 ft. — D'Ancona 

Maria 4 ft. — Gorup Anna 6 ft. — Corossay Ifigenia 5 ft. 
— Burgstaller Luigia 5 ft. — G. Leard 3 ft. — Verzenassi 
d'Antoni Maria 3 ft. — Calich Anna 3 ft. — Du Régne 
báró 5 ft. — Eördögh Zsuzsana 4 ft. — Vranyezany Molli-
nary Josefa 10 ft. — Ráth főpolgármesterné 15 ft. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Á teleologia kérdéséhez, 
különösen 

a czélról s a czélratörekvésről a természetben. ') 
Mélyen tisztelt gyülekezet ! 

A l i g va lamive l később egy f é l évné l azon n a g y 
j e l e n t ő s é g ű és századokra kiható e semény után, 
me lynek évenkint nagy kegye le t te l ül jük m e g em-
léké t és me lynek első, százados évfordulójához már 
igen közel ál lunk, és a l ig két hóval egye temünk 
ujjáalapitójának halála után, 1781 január 20-án, az 
ujjáalakitott főtanoda tanárai és hal lgató i Budán 
gyászünnepé lyre sereglettek. 

A gyászravata lnak egyik, az oltár evange l iumi 
oldalán o lvasható fel iratnak lapidáris i rá lyban fo-
ga lmazot t ama szavai : „Hungaria. Amaro. Luges . 
Planctu. Amissam. Quam. Fidei . Fidel i tat isque. 
Tibi dev inxis t i . Obsequiis . Quae. Amoris . Te. Sibi. 
Adstr inx i t . V incu l i s" — amily röviden, ép oly 
mélyrehatóan fejezte ki a nemzet és e l h u n y t k irá ly-
nője között i v i szonyt . A t u d o m á n y o s törekvések 
előmozditása, különösen pedig a hazai t u d o m á n y 
fe lv irágoztatása körül szerzett érdemeit pedig a 
gyászünnep s z ó n o k a 2 ) nem nagy í tva hirdeté, mi-
dőn m o n d á : „Artes autem ceterae, quae l iberó ho-
mine dignae, e l i terarum omnium, omnisque sapien-
tiae cognit ione compositae sunt, etsi cetera muta 
futura essent omnia, Mariae Theresiae maternum 
in nos amorem, dum honos l iteris, bonisque arti-
bus in terra u l lus erit, celebrare se nunquam posse 
pro merito iudicabunt " 3) Azóta, h o g y e szép szavak 

11. beszéd, melyet az egyetem ujjáalakittatása ünne-
pén tartott Laubhaimer Ferencz, e. i. rector. — 2) Joannes 
B. Molnár, Abbas Belae fontis, S. C. R. A. M. Cons. C. E. 
Sabariensis Canonicus, Phil, et Theol. Doctor, A. A. L. L. et 
Human, in R. Universitate Director. — 3) Oratio funebris ad 
solemnes exequias Mar. Ther.a R. Univers, celebratas dicta 
a Joann. Molnár 1781. Budae typis R. Univ. 

elhangzottak, a hála, a megemlékezés , a kegye le t 
szebbnél szebb kifezésre talált nem egy izben, és 
csak néhány évve l ezelőtt az egye tem újjáalakítása 
emléknapján, Toldy, magas kora daczára i f jú h é v v e l 
és ékesen szólásának egész hata lmával kelt dicsé-
retére másodalapitónknak, o ly tárgyat v á l a s z t v á n 
beszédének, m e l y mindenek felett l egszorosabb kap-
csolatban áll ünnepünkkel , tudni i l l ik magát m á -
sodalapitónkat . 

De az érdemekben l eggazdagabb élet tárgya is 
k imerí thető levén, csak természetesnek tűnhetik, ha 
e lődeim a rectori széken, miután a nagy fejedelemnő 
dicső emlékének néhány le lkes szóval adójukat le-
rótták, ünnepi beszédeik tárgyát az á l ta luk müve i t 
tudományok köréből válogatták. Követem példá-
jokat, midőn ma o ly themáról szólok, mely részben 
össze függ a székfog la lómban inkább ál ta lánosság-
ban fej tegetet tekkel , oly tárgyról , m e l y u g y a hit-
tudomány, mint a bölcsészet körébe tartozik, és a 
l egújabb időben, különösen vonatkozással a leszár-
mazás e lméletére , nem keveset fog la lkodtat ta a 
l egünnepe l tebb természetbúvárokat . Hozzá akarok 
szólni a Teleo log ia kérdéséhez; különösen a czélról, 
a czé lratörekvésről a természetben. Ha e magában 
véve is fontos, sarkalatos kérdésben, m e l y termé-
szetesen egy beszéd szük keretében ki nem merít-
hető, csak némi leg is s ikerül a t isztelt gyü lekeze t 
figyelmét lekötni , sz ívesen lemondok arról, mire 
tehetsége im ü g y sem jogos í tanak, h o g y igénye i t 
te l jesen kie lég í tsem. 

* * 
* 

A königsberg i hírneves gondolkozó három-
rendbeli kritikái egyikében, a „Kritik der Urthei ls-
kraft" czimü müve egy he lyén 4) azt áll itja, misze-
rint kétséget nem szenved, h o g y ami a szerves lé-

4) Kirchmann, philos. Bibliothek 9 köt. 278. 1. 
42 
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nyeket i l let i , azokat a természetnek t isztán mecha-
nicus okföi szerént, m é g csak e legendőkép m e g sem 
ismerhetjük, annál kevésbé magyarázhat juk m e g 
m a g u n k n a k ; sőt u g y a n o t t hiúnak, h iábavalónak 
mondja azon netaláni reményt , h o g y fog m é g a jö-
vőben támadhatni egy Newton, ki csak egy fűszál-
nak is keletkezését képes l egyen m e g f o g h a t ó v á 
tenni, a természet o ly törvénye i szerént, melyeket 
nem czél, szándék rendezett. 

Nem hiányoznak a realist ikusnak nevezett böl-
csészet hivei között o ly irók, kik Kantnak idézett 
szavait, a müveinek e g y é b helye in található nyi-
latkozatokkal egybevetve , a szerves természetben 
le lhető czélszerüségre vonatkozó lag másként ma-
gyarázni törekszenek, o lykép, h o g y az általok tisz-
telt nagy bölcsészt , ki szerintök soha sem compro-
mit tá l ta magát , és kihez, századunk első fe lének 
bukott hyper idea l i smusa után, mint ki indulópont-
hozi v isszatérést nem egy mondja közülök szüksé-
gesnek — a te leologiát i l l e tő leg l ega lább oly szín-
ben tüntessék fel, mint aki e fontos kérdésre nézve 
nem egészen vo l t t i sztában ; kiben a korunk mo-
nis t ikus v i lágos lá tásának derült perczei néha néha 
feltünedeztek o lyannyira , h o g y ezekben akár a le-
származás e lmélete l i ivének lett vo lna mondható, 
de ki megint visszaesni látszik a természet szerves 
l ényege i t mozgató inte l lectual is erő e l i smerésébe . 

Kant te leo logia i v a g y á l l í tó lagos antiteleolo-
g icus helyeinek e csűrés-csavarása között egy leg-
újabb bölcsészet történész megfoghat lannak és hi-
hetet lennek ta lá lván azt, h o g y ugyanaz, ki a szer-
vet len v i lágra nézve a inechanist ikus v a g y monis-
t ikus iránynak hódol , a szerves természetet i l lető-
leg a természetfe lett i , természeten kivül i befolyás-
nak adjon helyet , m i n t e g y magyarázva teszi hozzá, 
h o g y l egyen te l eo logus v a g y theo logus — ú g y m o n d 
— m e r t e kettő kérdésünkben e g y e t jelent. És való-
ban, u g y látszik, ez azon archimedesi pont, m e l y b ő l 
nem csak a k inyi latkoztatot t va l lás te leo logiáját , 
hanem a czéleszmét, bármi ly alakban je lentkezzék 
is, a természet n a g y v i l ágábó l k imozditani lehetsé-
gesnek vél ik. 

A m ű v e l ő d é s n a g y harcza — i g y ir a ,Fragen 
und Bedenken' cz imü m u n k a 5 ) írója, — melye t ko-
runknak a tudományos képze t t ség minden ágain át 
v é g i g kel l harczolnia, döntő módon azon végalter-
nat ivában culminál , ha vál jon a phys ikai ugy mint 
az erkölcsi v i lágban pusztán az uralkodik-e, mit 
a kiszabott czélok né lkül i vé le t l ennek nevezhetünk, 

5) Lipcse, Brockhaus 1876. 73. 1. 

v a g y e l lenkezőleg a látható m i n d e n s é g ugy, mint 
az öntudatos szel lem benső v i lága utolsó instantiá-
ban egyedül magyarázható és érthető-e m e g vala-
mely absolut értelmes okfő fe l tevése által. S nincs 
ké t ség abban, h o g y a kérdés imigy , habár élesen, 
de helyesen van felál l í tva, miről l eg inkább az által 
f ogunk m e g g y ő z ő d é s t szerezhetni, ha a te leo logia 
legújabb el leneinek érveit mél tat juk figyelmünkre. 

A legtöbben — ú g y m o n d a mater ia l i smus tör-
ténetének irója,6) — kik szemben az ujjabb termé 
sze t tudományok v í v m á n y a i v a l m é g a te leo logiát 
fentarthatónak hiszik, a t ermészet tudományi meg-
ismerésben mutatkozó h iányokba és hézagokba ka-
paszkodnak, és megfe ledkeznek emel let t arról, hogy 
a te leo log iának legalább eddigi anthropomorph alak-
ját a tények halomra döntötték. Az egész teleolo-
gia azon nézetben gyökeredzik , h o g y a v i lágok 
n a g y épí tőmestere u g y jár el müvei alkotásában, 
miszerint az ember, emberi eszének megfe le lő leg , ta-
lálja azokat czélszerüeknek. I m i g y fogja azt fe l lé-
n y e g i l e g már Aristoteles , és az immanens czélról i 
panthe is t ikus tan is egy az emberi e szménynek 
megfe le lő czé lszerüséget tart szemei előtt. De úgy-
mond, mindezek e l lenében az már minden ké t sége t 
kizáró tény, h o g y a természet o ly módon halad, 
m e l y az emberi fe l fogás szerént i czé lszerüséghez 
semmiben sem hasonlít , h o g y l e g l é n y e g e s e b b esz-
közei o lyanok, melyek az emberi ész vesszejéve l 
mérten csak a l egvakabb vé le t lennel hozathatnak 
párhuzamba. E pontra nézve a m é g talán csak a 
jövendőben fe l fedezendő bizonyí tékokra nincs szük-
ség. A tények o ly v i lágosan és a természet külön-
böző rétege iben oly e g y h a n g ú l a g beszélnek és ta-
núskodnak, h o g y tovább meg nem tűrhető o ly vi-
lágnézet , m e l y ezen tényeknek és az azokból szük-
s é g k é p vont következtetéseknek el lent mond. 

Ha — i g y okoskodnak ők hasonl í tva — oly 
czélból , h o g y nyu la t ta lá l jon valaki, e g y n a g y tér-
ségen mil l ió csőből u g y a n annyi fe lé szórná go lyó i t , 
ha e g y zárt szobába juthatás vége t t tízezer külön-
böző kulcsot kész í t tetvén, ezekkel sorban tenne kí-
sérletet, senki sem fogná ez eljárást czélszerünek 
nevezhetni , m é g kévésbé fogna abban magasabb 
bölcseséget , rejtett indokokat, v a g y mindfe le t t i 
okosságot gyaní tan i ; pedig aki az ujabb természet-
tudománybó l komolyan tudomást akar magának 
szerezni a fajok fentartásának törvényeiről , az min-
denütt az életcsirák roppant pazarlására, h o g y ugy 
mondjuk, e lvesztegetésére fog akadni. Az életcsira 

6) Teleologie u. Darwinismus. 2. könyv. 2. fej. 
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elveszése, a megkezdettnek nem sikerülése képezi a szabályt, 
uz improprie úgynevezett természetszerinti kifejlődés kivétel 
ezer eset közül. „Mi a természet mosolygó arczát nézzük — 
mond Darvin, — mely sugárzik a vidámságtól, és nem egy-
szsr a táplálék feleslegét véljük szemlélhetni, de nem lát-
juk, vagy megfeledkezünk arról, hogy például a madarak, 
melyek köröskörül oly gondtalanul énekelnek, jobbára mag-
ból, vagy rovarokból élnek, és igy folyton életet pusztita-
nak, vagy feledjük, e vidám csevegők, naik vagy tojásaik 
mennyi pusztitó ellenségnek esnek áldozatul. A teremtmé-
nyek milliói élet és halál között ingadoznak, csak azért, 
hogy egyes egyedek kifejlődhessenek. A természet szem-
pontjából bő nemzés, és fájdalom telj es enyészet csak két 
ellentétesen működő erők, melyek egyensúlyukat keresik." 
És a nemzetgazdászat tana a polgárosult világot azon szo-
morú törvénynyel lepte meg, mely szerént szükség és táp-
hiány a népesedés regulatorainak tekintendők, és a szellemi 
tehetségek terén nem ezer hason tehetség vész-e el nyomta-
lanul, mig egy lángész ju t felszínre, mely szerencsés érvé-
nyesüleset a viszonyok kegyének köszöni! 

Ugy hiszem, az eddig elősoroltakban lényegileg ben-
foglaltatiK mindaz, amivel a teleologia u jabbkon ellenei nem 
csak a keresztény hutudományiiak czéltani érveit, hanem a 
czélirányosságot. a természetben egyáltalában megdönthetni 
vélik. A tervszerüleg, a czélirányosan és csodálatosan mű-
ködő világoukivüii causalitás helyébe a szerencsés véletlen-
nek, az esetekessegek lehetősége lép, és annak, mi ily szeren-
cses vetetlen által kezdetét vette, fokozatos tovafejlődésé-
Oen kárpóilást vélnek lelhetni azért, hogy a világ minden 
tüneményei vegalapjokban értelem- és czélnélküliek. 

Nem tartozhatom — mit talan hangsúlyoznom sem 
szükséges — az annyi, habár talán csak rövid időre feltű-
nést okozott tudatnélküli bölcsészeiének bámulói, vagy épen 
hivei közé ; tudom, hogy abból, mi Hartmann bölcsészeiének 
egyik kiinduló pontját képezi, tudniillik : „czélszerü termé-
szettörvények uralmából oly természeti lényekben, melyek 
e törvényekről tudattal nem bírnak", koránt sem követke-
zik, hogy az egész természetet czélirányosan rendezőnek és 
tudatnélkülinek kell lenni ; — de mindettől eltekintve 
E b r a r d 7 ) talán nem túloz, midőn azt mondja, hogy amit 
Hartmann a fentebb röviden vázolt nézetek és tanok hivei 
ellenében a czékzerüségről a természetben ir, a legjobb s 
legkitünőbbhöz számítandó, ami csak valaha e tárgyról Íra-
tott. A dialektika egész hatalmával és átlátszó világos-D O 
sággal mutatja ki, hogy önkényszerü aprioristikával czé-
lokat tűznek ki, melyeket a természetnek követni, megérvé-
nyesiteni kellene, ha általok akarna czélszerüen működőnek 
tekintetni, de épen esztelen czélokat. Ellentétben ily pseudo-
teleologiával Hartmann inductiv uton keresi a természet 
valódi czéljait, és helyesen találja azokat nem az egyedek, 
hanem a fajok fentartására irányzottaknak. Szépen fejtegeti, 
miszerént a mechanismus fogalmával ki nem lehet meríteni 
a tényeket, hogy inkább ellenkezőleg minden organismus-
ban a fejlődés ama vágya, törekvése lelhető fel, mely a faj 
typikus eszméjét megvalósítja, továbbá az ösztön ezen, Har t -
mann definitiója szerénti „helyes cselekvés a czél tudata 

7) E v. Hartmann's Philosophie, dargestellt und beurtheilt von Dr. 
Aug. Ebrard. Gütersloh 1876. 

nélkül", miként nem magyarázható meg a testi szervezetből, 
és végre ama fentérintett nisus formativus, és eme ösztön, 
hogy működnek össze egy terv szerint. Utal a többek kö-
zött a természet gyógyerejére, hogy ama typikus léttörvény 
uralmát feltüntesse. 

A tudatnélkülinek bölcsésze egész határozottsággal kel o or* 
ki azon, korunkban csak uj alakot öltött nézetek ellen, me-
lyek a természet rendszerét a physica — vegyi, úgynevezett 
törvényeknek esetékes működéséből vélik megmagyaráz-
hatni, s emellett elég gondtalanok, hogy még csak fel se 
vessék a kérdést : honnét jönnek eme törvények, miként ma-
gyarázható azok eredete és létele ? Mert habár az anyagot és 
erőt azonosítják is, észszerűen csak nem lehet az anyagot és 
a törvényt identificálni. A természettörvény ugyanis, mint 
ilyen, általánosan érvényű, és azért valami szellemi. Talál-
koztak olyanok is, kik, mint például Kirchmann, ezen evi-
dens igazság élét az által vélték megtörhetni, hogy állítot-
ták, miszerént még maga a törvényszerűség a természetben 
is csak gyanitáson alapszik, mert csak valószínűségi számí-
tás által az inductio utján lett következtetve ugyan, de tel-
jesen be nem bizonyítva. De ily állítással önsirját ássa meg 
az ily bölcsészet. Önmaga állit fel oly dilemmát, melynél 
élesebb nem is gondolható. Vagy igaz ugyanis és komoly 
amaz állitás, hogy a természettörvényekről felállított tanok 
csak gyaníthatok, a legnagyobb valószínűséggel bírók, de 
mégis tökéletesen be nem vitathatók, ez esetben azonban 
balgaság, és határnélküli elbizakodottság a természettudo-
mányokat mindennemű, az improprie metaphysikusnak is 
nevezett megismerés forrásául tüntetni fel ; miután ez eset-
ben voltaképen természettudomány nem is létezik, és mindaz, 
mit természeti, vegyi törvények nevével illetünk, csupán 
merő gyanitás ; vagy pedig a természettudománynak igaza 
van, midőn a mozgás, vonzás stb. törvényeit bebizonyitot-
taknak, feltétlenül érvényeseknek vallja, és további vizsgá-
lódásainak alapjává teszi — s mi is azt hiszszük, hogy igy 
cselekedve helyesen j á r el — de ekkor a természettörvények 
létezése nem merő gyanitás többé, hanem bizonyosság, mely 
nem veszt értékékői semmit a felfedezés inductiv módszere 
által. Mert abból, hogy az én megismerésem csak egymás-
utánban jő létre, nem következik, hogy a tárgyilagosan meg-
ismert ne lehessen általános érvényű. 

Ha Hartmann a pseudo-teleologusok ellenében hasz-
nált komoly érvei mellett néha a humor fegyverét sem 
hagyja használatlanul ; ha például azt mondja, hogy szerin-
tök az ember feje csak akkor volna czélszerüen szervezett-
nek mondható, ha valamely reá eső kemény, súlyos test a 
koponyát be nem horpaszthatná, hozzá tevén, kár, hogy 
mindjárt bombamentesnek nem kivánják, ezt ne csudáljuk; 
hisz azok ellenében,kik a „Natürliche Schöpfungsgeschichte" 
szerzőjével a teleologia megdöntésére ernphasissal és nagy 
komolyan arra hivatkoznak, hogy a természetben sehol sem 
akadunk békés, kedélyes együttélésre — bizony egy kis 
tréfa is megengedhető. Hogy minden egyed fentartassék, az 
önkényszerüleg tűzetik ki a czélszerüség postulatumául, 
mert ez egyértelmű volna minden egyednek, tehát a fajnak 
is pusztulásával. 

Senkisem fogjavaiamely hivő katholikus embertől fel-
tehetni, hogy lelkesedni tudjon a „tudatnélkülinek bölcs-
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észét eért", mely habár szép és értékes megfigyelésekből in-
dult ki, és a közelfekvő egyszerűen magasztos igazsághoz 
sokszor oly közel já r t ; de mindannyiszor, és pedig a legki-
ficzamodottabb paralogismusok által attól ismét elfordult ; 
mig kevésbé tehető fel, hogy bámulja e bölcsészet szerzőjét, 
ki egyúttal a kereszténység önfeloszlását fejtegette külön 
műben ; de mindez nem gátolhat abban, hogy amit nála is 
jónak, helyesnek találunk, mint ilyent ne méltányoljuk. 
Nem tudom, Hartmann colossalis tévkövetkeztetéseit, i t t-ott 
ingadozásait és ellenmondásait nem bocsátották volna-e 
meg neki, és szólottak volna róla is, ugy mint másokról, ha-
bár a kiérdemelt kárhoztatás hangján, de legalább tisztes-
ségesen, ha el nem követi azt a szörnyű hibát, hogy tudat -
nélkülijének a természetbeni czélszerü működésével, és az 
által, hogy Darwinnal szemben is mert állást foglalni, vagy 
legalább nem mindenben esküdött a mester szavára, még 
nekünk is alkalmat szolgáltatott arra, hogy midőn a czélról 
a természetben szólunk, őt is idézhessük. 

Griin Károly, ki a Feuerbach ótai bölcsészet feletti 
szemléjében tagadhatlanul ritka elineéllel és a legcsekélyeb-
bekre is kiterjedő figyelemmel, de a neki nem tetszők felett 
is a kimélet határai között nyilatkozik, a pessimismtis bölcs-
észetének századunkban e második rendszerére — sit venia 
verbo — hosszú 36 lapon át önti ki maró gúnyja és epéje özö-
nét. „Leerer Gauklerpomp mit philosophischen Gepränge; 
— Echte berliner Pfuscharbeit ; — Abschreckendes Beispiel 
theoretischen Quatsches" — azon szelid cziinek, melyekben 
földijét a szintén berlini Tobias Vilmos részesiti.8) Es a tár-
gyilagosságnak, az objectivitásnak legalább szinét mindenütt 
megóvni szerető Lange fentebb idézett művében épen a 
teleologia fejtegetése közben arról vádolja emberünket, 
hogy a vak hitnek és a műveletlen vad népeknek álláspont-
jára tér vissza. 

Azonban mindez nem elégséges a teleologiának elesz-o o o 
kamotirozására a természetből, melynek fenségét, harmó-
niáját, nagy- és czélszeriiségét nem csak a zsoltár hirdeti, 
midőn zengi: „Coeli enarrant glóriám Eius, et opera ma-
nuum Eius firmamentum" —Annak dicsőségét „Quiat t ingi t 
a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia svaviter",9) 
hanem a természetbúvárok közöl is nem kevesen, le egész 
a legújabb időkig, azok tudniillik, kik nem csak a természet 
gépezetét a legapróbbakban teszik figyelmök tárgyává, ha-
nem azon élő nyelvre is figyelnek, melyen az, ha egészében 
tekintjük, hozzánk szól, ama csudálatosan édes harmóniára, 
melylyel az ember lelkét megragadja, ama mélyreható sej-
telmekre, melyeket bennünk felkelt és azon világosságra, 
melyet a mindenek végokát fürkésző gondolkodó lélek-
nek nyújt . 

Érzik e hatalmat ott tul az ellentáborban is, és még 
ma sem képezik a többséget azok, kik mint a fentebb idé-
zett bölcsészettörténész az : „On the origin of species" szer-
zőjének bámulatában nem kételkednek többé azon, hogy, 
midőn neki sikerül (?) a tudománynélküli theologia és ügyet-
len polemika helyére a szerves természet fejlődésének rend-
szerét megalapítani, sikerült egyúttal a czélt a természetből 
minden korra kiküszöbölni. Ingadoznak sokan, mások a sza-
vakkal játszanak. 

8) Uränzen der Philosophie. Berlin 1875. Müller. — 9) Sap. 8, 1. 

Igaz-e — kérdi Lange egy névtelen recensenssel szem-
ben — igaz-e, hogy a csudálatosan működő causalitás he-
lyébe csak a szerencsés véletlenek lehetősége lép ? Amit mi 
látunk — úgymond — az nem pusztán lehetőség, hanem 
valóság. Az egyes eset lehet véletlen a mi szemeinkben, de 
egészben és nagyban felismerjük a szükségességet. A meg-
számlálhatlan esetek között helyet kell foglalni a kedvező-
nek is. valóban meg is találjuk, ott is van, és minden, ami 
valóban létezik, az universum örök törvényei folytán jő 
létre. És igy csakugyan nem minden teleologia mellőztetik. 
Azt is látjuk ugyan — teszi hozzá Lange — ki természe-
tesen nem a keresztény istentan teleologiájának álláspontját 
foglalja el, hogy eme czélszerüség az egyesekben nem az 
emberi, és hogy nem is magasabb bölcseség által létesítte-
tik, hanem oly eszközök által, melyek, logikai tartalmukat 
tekintve, határozottan a legalsóbbrendüek közé sorozan-
dók. De miután értékük megbecsülése ismét csak az emberi 
természettől függ, azért a dolgok metaphysikus és vallási 
felfogásának újra tág tér nyilik oly teleologia visszaállítá-
sára, melyet a természetbuvárlatból és az itészeti természet-
ből egyszerűen és végleg ki kell utasítanunk. 

A dolog kétségen kivül ugy áll, hogy nekünk, ha az 
előttüuk megingathatlan kinyilatkoztatás tanaitól e pontra 
nézve eltekintünk is, Aristoteles czélszerüségi tana sokkal 
jobbnak tetszenék, mint az atomistika, ha amaz százszor 
mondatik is megvetőleg anthropomorphnak, amit én ugy fe-
jeznék ki, hogy emberi érzeteinknek és méltóságunknak 
megfelelőbb. De természetes, hogy akik Socrates, Plato, 
Aristotelesnek az őket megelőző kor sensualismusa elleni 
visszahatása fölött sopánkodnak, „mert a természet helyes 
felfogását szerencsétlenségre megakasztotta és fanatismus-ö o ö 
sal küzdött oly teleologiáért, mely legfényesebb alakjaiban is 
a legvastagabb anthropomorphismust tartalmazza," azokkal 
megegyezésre sohasem juthatunk, sőt, ha álláspontjukat el-
fogadnék, egyszer mindenkorra le kellene mondanunk még a 
reményről is, akár csak meg is határozhatni, mi voltaképen 
a czélszerüség; — erről pedig ők sem akarnak lemondani. 

Ha csak egy általános tekintetet vetünk földtekénk-
nek a tudomány által eddigelé megállapított fejlődési me-
netére és jelen physikai állapotára, el kell fogadnunk a 
Cotta által kifejtett amaz alapelvet, mely szerint: A jelen-
ségek, a tünemények alakjainak változatossága szükséges 
folyománya az egymásutánban bekövetkezett egyes fejlemé-
nyek összfoglalatának. Mennél tovább tartott az összege-
zés e menete, mennél több egyes eredményeket hozott létre, 
annál feltűnőbbé lőn az összeredmény. A korábbi fejlődé-
sek alkotásai ujabbak által teljesen meg nem semmisittet-
tek, hanem azokból maradt mindig valami, habár csak az 
anyagi részek térszerinti ujabb csoportosulásában jelentke-
zik is. A meglevő változásokhoz ujabbak járultak, melyek 
ismét a jövőkre hatottak. Ha tetszik e menetet törvénysze-
rűnek nevezni, vagy bármely más névvel jelölni, az szük-
ségképen czélra, szándékra, tervre enged következtetnünk, 
mely terv alapját képezi az ily határozott módra rendezett 
fejleményeknek, mely ezeket szerves egybeköttetésbe hozza, 
és egy határozott végeredmény elérésére irányzott eszkö-
zök gyanánt tünteti fel. Mert habár e végeredmény földünk 
jelen állapotában nem is tárul fel egészen szemeink előtt, 



3 4 1 

annyi bizonyos, hogy a czél elérésére irányzott törekvés kö-
vetkeztethető. A vakon működő véletlen, a czélnélküli fej-
lődéseknek szabálynélküli játéka még a természetvizsgálat 
által sem vitatható be, annál kevésbbé állhat fenn a józan 
bölcselet szempontjából. 

I í a — igy szól a „Zweckstreburg in der Natur" tudós 
szerzője 10) — tekintettel különösen az organikus világra, 
ha a működő okok és erők nagyobb összege által valami külö-
nös jelentőségű eredmény hozatik létre, h a a fejlődésnek a lehe-
tőség körében fekvő meneteiből épen az valósul meg, mi neve-
zett eredményre vezet, és ha e fejlődésnek menete hosszú időn 
át daczára mindennemű akadályoknak és eltéréseknek meg-
tartatik, ha az esetleg felmerülő nehézségek a legalkalmasabb 
módon elhárittatnak, ha mindezek mellett a fejlődöttben sym-
metria, tartósság és szépség mutatkozik, és az is létet nyer, 
aminek még csak a későbbi stadiumban leend jelentősége, ugy 
mindezeknek alapja csak abban kereshető, hogy a bár mecha-
nikus szükségességgel működő erők valami jövendőre irányoz-
tatnak, tehát a bizonyos, meghatározott czélokrai törekvésben. 

Mi azt hiszszük, hogy e nyomatékos, e nagy sulylyal 
biró érvek meg nem dönthetők, hanem, hogy a czélrai tö-
rekvést a szerves természetben minden kétségen kivül helye-
zik, semmi esetre sem gyengittethetnek pedig oly silány, az 
analógiából annyira ügyetlenül vett okoskodás által, amily-
lyennél például, hogy csak egyet idézzek, a „Natürliche 
Schöpfungsgeschichte" szerzője él. Azt jegyzi meg egy he-
lyen u ) a teleologia megdöntésére, hogy czél nélkül működő 
okoknak is lehetnek czélirányos helyes dolgok következmé-
nyei. E tétel bevitatására imigy okoskodik: „Azon helyes, 
czélszerü intézkedésekben, melyek valamely (milliók által 
lakott és mozgatott) államban ugy az egész társadalomnak, 
mint az egyeseknek javát előmozdítják, bizonyosan semmi-
féle értelmes ember sem fogja valamely alkotónak, teremtő-
nek czélra irányzott tevékenységét keresni?" De igen, még-
ha eltekinthetne is az isteni Gondviselés keresztény tanától, 
keresni, és fel is ismerni fogja abban az értelmes és czélok 
által vezetett emberek közreműködését. Hogy több sze-
mély, kiknek mindegyike öntudattal és kitűzött czélokkal, 
azon kivül pedig a nyelv tehetségével is bir, közös czélokra 
nézve megegyezésre juthatnak, épen ugy érthető, mint a 
hogy megfoghatatlan, hogy tudatnélküli, értelmetlen, czél-
alkotásra képtelen lények, czélirányosan közreműködjenek, 
ha mögöttük értelmi erőt és okfőt nem supponálunk. 

Határozottan hiszem — ezt hirdeté földgömbünk má-
sik féltekéjén, az uj világban, a csak kevéssel halála előtt 
tartott előadásokban Agassiz,12)— hogy az állati élet külön-
böző irányai közötti mindennemű viszonyok egy szellemi 
lénynek nyilatkozatai, ki kezdettől végig öntudatosan egy 
czélt követ. Ezen nézetem és hitem összhangzatban van lel-
künk működésével, és mintegy ösztönszerű elismerése egy 
lelki hatalomnak, mely az alkotottakban nyilatkozik, és 
mely rokon saját lelkünkkel. Ezen okból inkább, mint bár-
mely másból azt tartom, hogy a jelen teremtés nem merően 
szerves erők működésének eredménye, hanem inkább egy 
szellemi, öntudatosan cselekvő hatalomnak müve. 

I 0 j Pesch T. S. J . a laachi füz. 1877. I. - 46. 1. — 12) Schö-
pfungsplan. Vorlesungen über die natürlichen Grundlagen der Verwandt-
schaft unter den Thieren. Nem ford. Lipcse 1875. 

E vallomással fejezte be érdemekben, hirben és igaz-
ságoselismerésben gazdag életét, századunk egyik elsőrendű 
természetbúvára. Éles észszel és a megfigyelésben a leje-O O J O 

apróbbra kiterjedő szorgalommal egybekötni tudta a ter-
mészetnek nagyszerűen magasztos felfogását; elmejének ele-
ven frissesége lépést tartott a tereintés szépsége és harmó-
niája iránti ösztönszerű érzékével és elkísérte sirjáig. Nem 
ismeretlen ugyan előttem, hogy a palaeontologia egyes kér-
déseiben nézetei ma már meghaladott álláspontot képvisel-
nek, de megengedve, hogy az ezek ellenében felállított ujabb 
tételek semmiféle modificatiónak nem lesznek többé alá-
vetve, halomra dönthetik-e egy csapással Agassiznak a fen-
tebbiekben röviden kifejtett hitét és felfogását, melylyel 
egybehasonlitva, a leszármazás elmélete minden emelke-
dettséget nélkülöz ?! 

Midőn azonban eme meggyőződésünknek kifejezést 
adunk, nem lehet szándékunk ez utóbbinak heuristicus je-
lentőségét tagadni, sőt ujabb hittudósaink soraiban nem 
hiányoznak, kik tüzetesen és nagy szorgalommal a termé-
szettudományok tág téréin is széttekintettek és nem haboz-
tak kijelenteni, hogy a leszármazás elmélete, feltéve, hogy 
annyi tekintélyes tudós által történt megtámadásának és 
elitéltetésének 13) daczára is érvényben találna maradni, vagy 
épen nagyobb tekintélyre és elismerésre vergődni, — oly 
modificatióval, mely legalább a különböző szervezetek főty-
pusait eredetileg alkotott és nem egymásból fejlődött ős csi-
rákból származtatja, a mózesi teremtéstörténettel kiegyez-
tethető, és hogy általa korántsem küszöböltetik ki a teleo-
logia, mert a teremtés alkotó szavai egészen mesterkétlenül 
vonatkoztathatnak a különböző szervezetek első csiráinak 
létrehozására, melyek további tervszerű fejlődésének a fajok 
eredetüket és a fokozatos tökéletesbülésöket köszönik. Sőt 
még azok soraiban is, kik mint Volkmann A. W.1 4) a fajok 
eredetére vonatkozólag, magát az embert sem véve ki, tel-
jesen Darwin álláspontjára helyezkednek, megtaláljuk az 
általunk védett igazságnak legalább gyenge viszfényét, 
mely még mindig a teljes igazság elismerésére vezethet. Fő-
és végokát — igy ír Volkrnann — minden szerves fejlődés-
nek egy intelligens hatalomban találom, mely czélok sze-
rint cselekszik, mely a lét menetének feltételeit szabja meg 
és azokat alkalmas módon egybeállítja. 

A természettudományok gyorsan haladnak, felfedezés 
felfedezést követ, de pillantsanak bármily mélyre is, nem 
fogják megerőtleniteni, mit a nemzetek nagy apostola a 
rómaiakhoz irt levelének első fejezetében e szavakba foglal : 
„Invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta 
sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius vir-
tus et divinitas," — s midőn a századok hosszú során át a 
tudomány egén a jelenben fénylőcsillagok közöl homályba 
borítva, nem egy fog másnak, ragyogóbbnak helyt adni, 
akkor is igaznak fogja tartani a hivők megszámlálhatlan 
sokasága, mi szentirataink első sorában foglaltatik: „In 
principio creavit Deus coelum et terrain", és vallani fogja a 

I3) Wagner II., Bischoíf Th., Murchison, Crawford, Beal, Dana, Flou-
rens. Bemard. Levèque, ch. Blanchard. L. Különösen a Darwinismus tu-
dományos czáfolatát Dr. Pfaff, „Grundriss der Geologie" czimü művé-
ben. Lipcse, Engelmann 1876. és Lorinser. „Buch der Natur". 11. köt. 
2-ik rész, 2-ik fej. '*) „Entwicklung der Organismen". Halle 1875. 9.1. 
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czélról a természetben azon isteni tanítást, „et vidít Deus, 
quae fecerat et erant valde bona." 

Az isteni jóság túláradó telje, alkotásainak kimerit-
hetlen bősége az, mi bámulattal tölt el bennünket, akár az 
égi testeknek a végtelenséggel határos számát, akár földte-
kénken a különböző geologikus korszakokban fejlődött szer-
vezetek sokaságát és változatosságát tekintsük. Es ha nem 
is vagyunk képesek meghatározni, hogy a számtalan teremt-
mények, melyek létrejöttek és elvesztek, mielőtt az emberi 
szem azokat megláthatta, mily czélból alkottattak, — már 
azokból is, ami nekünk nyújtatott , egész biztossággal ugyan-
azon mesteri kézre következtethetünk, mely a bennünket 
még manap is környező szervezeteket teremté, és a föld- és 
őslénytani tényekben Annak tökéletességeit lát juk vissza-
sugárzani, kinek magasztos, a legbensőbb kapcsolatban álló 
és művészi összhangzatban egybefüggő örök eszméi az egész 
kosmosban, ugy mint a részekben, rég elmúlt korszakokban 
ugy mint a jelen időben, megvalósultak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, május 29. A ,Pester Lloyd' t a l á l g a t á -

s a i . A keleti kérdéssel felébresztett világmozgalom mel-
lett párhuzamosan egy másik, nem kevesebb joggal világ-
mozgalomnak nevezhető, veri fel mindjobban hatalmas hul-
lámait és az előbbi ez utóbbit nem csak nem képes háttérbe 
szoritani, hanem ellenkezőleg, ez utóbbi mind jobban kidom-
borul, és ugy látszik, mintha az előbbi jelentékenységéből, 
legalább ami a közfigyelmet illeti, ve3ziteni kezdene. Nem 
csuda, az egyházi kérdés, —- mert ez a másik helyen jelzett 
világmozgalom — minden időben a legfontosabb volt és 
lesz is, a lelkek e kérdésben válnak el, a csaták csatája min-
dig itt vivatik, de mindig a jónak, az igaznak véggyőzelmére. 

Nem lehet tehát meglepő, ha az egyházi kérdés nap-
jainkban is fontosnak ismertetik el oly oldalról is, hol kü-
lönben a vallással nem sokat szoktak törődni ; nem lehet 
feltűnő, ha különben ellenséges körökben, vagy talán épen 
azért, kétszeres fontosságra emelkedik az egyházi kérdés 
akkor, ha oly körülmények veszik körül, minők épen nap-
jainkban felmerültek. Az olasz senatu3 elvetette a papi visz-
szaélésekről szóló törvényjavaslatot, Francziaországban meg-
bukott az internationalista miniszter vezetése alatt álló mi-
nisztérium, Bismarck az egyház legfőbb ellensége .szabad-
ságoltatott', mikhez hozzájárul azon nem kicsinylendő kö-
rülmény, hogy a pápa csak nem régen leplezé le a világ előtt 
azon visszaéléseket, melyeket az olasz kormány a garantia 
törvény daczára a pápa lelki hatalmának akadályozására 
elkövet; vegyük hozzá még, hogy a pápa 86-ik évét meg-
kezdte, s mindezt megfontolva, nem csuda, ha az egyházi 
kérdés egész óriási nagyságában tűnik fel a világ előtt és ta-
lálgatásokra nyújt alkalmat: mi lesz mind ennek a vége ? 

Aligha tévedünk, midőn mondjuk, hogy a ,P. Lloyd'-ot 
is mindezek tekintetbe vétele vezette a találgatások ösvé-
nyére: mi lesz, tni történik, ha a pápa ily körülmények közt 
meg talál halni ? minő irányban fognak működni a kormá-
nyok a pápa halála esetén ? sikerülni fog-e oly pápát vá-
lasztani, ki a modern államok óhajának megfeleljen? vagy 
épen nem fog-e megtörténni, hogy a kormányok minden 
törekvései hajótörést fognak szenvedni, és igy az inaugurált, 

véggyőzedelméről már-már biztos liberalismus győzelem 
helyett vereséget arat ? 

Nem érdektelen kérdések, különösen azok előtt, kik 
bevégzett ténynek veszik, hogy az egyházi mozgalom azért 
indult meg, mert a pápának már most bizonyosan meg kell 
halni és az eo-ész mozgalom csak azért indult meo-, hoo-y biz-O O C5 ' O J 

tosittassék oly pápa választása, ki I X . Pius elveit kész lesz 
követni és vele az egyházi kérdést Pius szellemében meg-
oldani; de még azt sem tagadjuk, hogy az emiitett kérdé-
sek előttünk érdektelenek lennének, anélkül, hogy azok fel-
tevése, még oly értelemben is, mint vétetnek, nekünk ag-
godalmat okozna, mint okoz a liberálisoknak. 

Igenis, egy végtelen különbség létezik köztünk, hivő 
katholikusok és a liberális világ közt. Mi egyáltalában nem 
vagyunk meggyőződve arról, hogy I X . Piusnak már most 
meg kell halni, és igy nem aggódunk, sem combinátiók és 
találgatásokba nem bocsátkozunk ; de még, ha oly biztos 
lenne is, hogy az egyház feje meghalna, még akkor sem 
aggódnánk; helyzetünk oly tiszta, oly világos, hogy még 
netaláni schisma esetén is biztosan fogná magát minden ka-O o 
tholikus tájékozhatni afelől, hogy ki a törvényes pápa; az 
meg épen még csak álmunkban sem zavar bennünket, hogy 
I X . Piust oly pápa követhetné, ki feladva az egyház elveit 
a liberalismussal kész lenne alkudozni, ez önmagában véve 
lehetetlenség, a katholicismus és liberalismus közt transac-
tiónak nincsen helye, e kettőt áthidalhatlan űr választja 
el. Bármily érdekes akadémiai fejtegetésekre adhatnának is 
tehát alkalmat a fentebbi kérdések, azok bennünket nem 
érdekelnek, nem érintenek, mert mi biztosak vagyunk, hogy 
a netaláni pápai széküresedés esetében is, tegyenek bármit 
a kormányok, űzzék bár cselszövényeiket a legkiterjedtebb 
módon, a jövő pápa IX. Pius szellemében, vagy hogy job -
ban mondjuk, az egyház szellemében fog kormányozni és az 
egyházi kérdés csakis az egyház szellemében oldathatik meg. 

Mi netn állunk, még a pápa halálozása esetében sem, 
egy magnum ignotum előtt, mint a ,Lloyd' saját táboráról 
állitja ós ami utunk itt válik el. A liberalismus a katholi-
cismusnak fentebb előadott meggyőződésével egészen ellen-
tétes alapon áll, ellentétes meggyőződésben van. Nem hisz 
az egyház isteni eredetében, azt véli, hogy a pápaválasztás 
tökéletesen egyenlő bármely országgyűlési képviselő válasz-
tásával, éveken keresztül oda működik, hogy ha mégis 
csakugyan nem I X . Pius az utolsó pápa, ha követni fogja 
őt valaki a pápai trónon, hogy az olyan legyen, aki a libe-
ralismus szájizének megfelel. De tudva jól, hogy az emberi 
számitások gyakran hajótörést szenvednek, könnyen felfog-
ható, hogy aggodalmai támadnak, hogy combinatiókba bo-
csátkozik, melyeknek vége épen az emberi dolgok bizonyta-
lansága következtében ismét nem más, mint egy magnum 
ignotum. Ez bűnhődés és pedig nagy bűnhődés, de e bűn-
hődést, e folytonos nyugtalanságot, belső lelki marczango-
lást a liberalismus nagyon megérdemli azon nemtelen csel-
szövények miatt, melyekkel az egyháznak zavart akar okozni, 
ettől nem is fognak előbb menekülhetni, mig csak az egyhá-
zat annak nem fogják tekinteni, ami, t. i. isteni intézmény-
nek és iránta természetével egyező eljárást nem fognak ta-
núsítani, ekkor előttük az egyház bármily viszontagságai, a 
kormányok bármily ármányai közt, épen ugy nem lesz az 
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egyház jövője magnum igriotum, mint nem az mi előttünk. 
I X . Pius meg fog halni, mert ember, de halála után más pápa 
támad, oly lelkületü mint elődje, és akkor talán meggyő-
ződik a ,Lloyd' is, hogy mennyire igazunk volt, midőn mond-
tuk, hogy előttünk az egyház jövője nem magnum ignotum. 

Eger. É r s e k ő n m l g á n a k f ő p á s z t o r i k ö r -
l e v e l e . (Folyt.) In tanta temporalium principum multitu-
dine nulli horum subiectus, nullius hospes Romanus Pontifex 
esse potest, cuius estinnobili , tranquilla et alma libertate ca-
tholicam fidem tueri ac propugnare, totamque regere ac gu-
bernare christianam rempublicam. Iccirco cum Papa <Nico-
lao I I I . profiteamur oportet, sapientissime provisum fuisse 
„ne mater ecclesia in congregatione ac pastura fidelium 
temporalibus careret auxiliis, quin potius ipsis adiuta spiri-
tualibus proficeret incrementis ;" ideoque non oportuisse, 
„ut ubi sacerdotii principatum et christianae religionis ca-
put imperátor coelestis instituit, illie imperátor terrenus 
haberet potestatem." — „Insuper ipsi Romano Pontifici 
per S. Romanae ecclesiae cardinales, qui sibi in executione 
sacerdotalis officii coadiutores assistant, decet libere pro-
venire consilia, decet ipsi nullo modo vacillare iudicia, ut 
fratres ipsos null us saecularis potestatis metus exterreat, 
nullus temporalis furor absorbeat, nullus eius terror immi-
neat, nihil eos a veri consilii soliditate removeat, quin quum 
per ipsum Rom. Pontificem in quibuscunque negotiis con-
tingeret eorum peti consilia, in consulendo per omnia liberi 
eidem R. Pontifici in omnibus, quae pro tempore imminent, 
libere consulant et assistant, ipsaque R. Pontificis, Vicarii 
Dei, quae suis temporibus occurret electio, et eorundem 
cardinalium quum expediet facienda promotio, in omni li-
bertate procédant." (Const. Fundamenta. Nie. I I I . Theiner 
Cod. Dipl. Dominii temp. S. Sedis.) 

E x quibus omnibus „facillime intelligitur quemadmo-
dum eiusmodi romanae ecclesiae principatus, licet suapte 
natura temporalem rem sapiat, spirituálém tam en induit in-
dolem, vi s. quam habet destinations et arctissimi illius vin-
culi, quo cum maximis rei Christianae rationibus coniun-
g i tu r ; " (All. 26. Mar. 1860.) ita ut quodatnmodo et veris-
8imo sensu affimare liceat, Dei ordinationi resistere illum, 
qui hunc principatum tam mirabiliter institutum, tot secu-
lis roboratum, tantis tempestatibus invictum, non agnoscit 
aut contemnit. 

Non sunt ergo audiendi astuti religionis christianae 
hostes, dum asserunt longe hisce nostris temporibus satius 
fore, si Pontifex solain haberet potestatem spirituáléin ab 
omni temporali potestate avulsam, utpote vitae et institu-
tioni Christi contrariam atque aetati nostrae minime acco-
modatam, iino legitimis societatis civilis progressibus me-
liorique sorti civium per se et natura rerum adversam. 

Sane neminem fugit sacerdotalem characterem nihil 
impedimenti afFerre iis ingenii naturaeque dotibus ac viri-
bus, quibus utilis reipublicae rector perficitur; quod qui-
dem ratione simul et história atque iugi constat experien-
tia. Felicitas enim populoruin non a sola belli armorumque 
scientia dependet, sed praecipue a regimine pacifico, iusto 
et aequabili. Evolvamus, si placet, annales ecclesiasticos et 
mox apparebit illustris series Romanorum Pontificum, qui 
magni erant principes politici, quique plus aliis contulerunt 

ad depellendas barbariei tenebras et ad promovendas artes 
et scientias, denique ad firmandam et conservandam prospe-
ritatem populorum. Históriáé omnium nationuin testatum 
reliquerunt nomen alicuius magni e clero viri, qui per le-
ges, per instituta, per molimina ad apicern eas suae celsi-
tudinis perduxit. Sufficiat pro Hispania commemorare car-
dinalem magnum Ximenes, pro Gallia Richelieu, Mazzarin, 
Fleury ministros, qui tam gloriose tantoque cum earum na-
tionuin commodo clavuin negotiorum publicorum tenue-
runt. Carolus Magnus, et, ut alios taceam, noster rex pri-
mus S. Stephanus non existimabant viros ecclesiasticos in-
habiles esse ad regendum. Voluerunt imo illi, ut in conven-
tibus nationalibus, in quibus locum habebant primores Gal-
liae et Hungáriáé, semper etiam Archi-Episcopi et Episcopi 
adessent; horum opera adiuti ediderunt leges saluti reipu-
blicae utiles et proficuas, imprimis Carolus Magnus cele-
berrima illa vulgavit capitularia, quue adhucdum merito 
efferuntur laudibus. 

Quod vero ad regimen civile Pii I X . adtinet, quae-
cunque crimina male conficta superlatis verbis auxerint 
ignari aut malitiosi homines, ea testibus actis diurnis ceu 
oppido falsa mirifice pugnabant cum iis, quae palam in Ur-
bis et Orbis theatro patebant salvo adhuc principatu Ponti-
ficis ; et quae referre non piget : videlicet integerrimam to-
tius reipublicae curam ; indefessam in amovendis calamita-
tibus, levandis populorum acrumnis, tollendis, si qui erant, 
abusibus sollicitudinem ; gobriatn et cautam ut decet, sed 
sinceram et diligentem eorum omnium, quibus scientia et 
industria societates civiles dotaverant et ornaverant proba-
tionem et adoptionem ; parcam et providam communis aera-
rii oeconomiam, nec tamen intermissam illam, quae opulen-
tissimos reges superat, magnificentiam sive ad publicorum 
monuinentorum decus et incrementum, sive ad fovendas ur-
bis scholas et academias, omnium gentium et ecclesiarum 
alumnis liberrimo accessu patentes ; aequam denique datam 
omnibus merentibus rationem. Sed quis commemorandi finis 
praeclare gesta, fortiter incepta, plerumque ipsorum malis 
artibus impedita ac turbata, qui ea defuisse nunc inique 
queruntur. 

Enimvero quae est in praesenti exspoliato Pontifice 
conditio rerum Romanarum ? Excutite, amabo, acta diurna, 
evolvite orationes in aula oratorurn populi habitas, replicate 
memóriám questuum et lamentationum in compitis platea-
rum personantium ; et discite sortem gentis miserandam et 
non invidendam esse ! (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- Schill. Die Constitution Ungenitus, ihre Veranlas-

sung und ihre Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jan-
senismus. Freiburg. Herder. 1876. (Vége.) A szerző által 
különösen tárgyalt második időszak központját képezi az 
„Unigenitus" kezdetű bulla. Ezen pápai irat kibocsátására 
alkalmat adott Quesnel Paschasius „Reflexions morales" 
czimü munkája, mely már 1668-ban a tiltott könyvek laj-
stromába került. Schill ezen könyvet a jansenista erkölcs-

') Az 1693 és 94-ben megjelent kiadás teljes czime ez : „Le nou-
veau testament eil français avec des reflexions morales sur chaque verset, 
pour en rendre la lecture plus utile et la méditation plus aisée." 
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ián és egyházjog compendiumának nevezi; kifolyása és 
gyakorlati alkalmazása ez ama hitágazati rendszernek, mely 
Jansen püspök „Augustinus" czimü könyvében tárgyaltatik. 
Mosheim protestáns történetíró a reflexiókat helyesen „Me-
dulla doginatum jansenistieorum"-nak mondja. Quesnel, a 
franczia oratorium papja, 1685-óta Belgium-, későbben pe-
dig Hollandban élt és Arnauld halála után (1694.) ő lett a 
jansenismus fejévé. Eretnek pártjának ügyét ő és barátjai 
számtalan röp- és gunyirat által terjesztették, melyek a 
pápa és püspökök ellen irányozva voltak. A szerencsétlen 
pap 1719-ben 85 éves korában Amsterdamban halt meg 
anélkül, hogy tévedéseit visszavonta volna. Iratai számát 
67-re teszik, melyek nagyobb része azonban csak röpiratok-
ból áll. Az „Unigenitus" constitutióra legközelebbi alkal-
mul szolgált néhány püspök személyes vitája. Midőn ugyanis 
az egyik párt ügyét a jansenismus ügyével azonosította, 
X I V . Lajos czélszerü és szükségesnek látá, a viszály meg-
szüntetése végett Rómában a „reflexions morales" ünne-
pélyes elitéltetését sürgetni. XI . Kelemen csak érett és 
hosszú megfontolás után (ezen ügynek összesen 40 ülést 
szenteltek) adta ki azon nevezetes bullát, melynek czime 
„Unigenitus Dei Filius", 1713-ban szept. 8-án. A bulla 
Quesnel könyvéből 101 tételt kárhoztat és tiltja azok vé-
delmét anélkül azonban, hogy az emiitett könyv többi tar-
talmát helyeselné. Ezekből kitűnik, mennyire alaptalan azon 
vád, hogy ezen bullát a jezsuiták eszközölték ki. Schill igen 
jól rajzolja azon cselszövényeket és fondorlatokat, melyeket 
felhasználtak azok, kik a constitutiót őszinte szivvel elfo-
gadni nem akarták és másrészről mégis az egyház hivő 
gyermekei szerettek volna maradni. A gallikán egyház úgy-
nevezett szabadságai ezen körülmények közt igen jó szol-
gálatot tettek. Sajnálattal emliti fel a történelem, hogy a 
püspöki karban is találkoztak néhányan, kik az „Unigeni-
tus" bullának ellenmondtak. Ezek közt első helyen áll Noail-
les, Páris cselszövényes bibornokérseke, ki a jansenismus és 
igaz hit közt közép álláspontot foglalt el. Csak 1728-ban 
jul. 19-én vetette magát alá teljesen és őszintén, midőn X I I I . 
Benedek pápának a következőket i r ta : „In proximo adstat 
Christus iudex ; ipso iam teste profiteor, me Const. Unig. 
sincero obsequio ac débita reverentia suscipere etc." Noail-
les sejtelme nem sokára megvalósult, mert már a következő 
évben máj. 2-án megszűnt élni, miután még körlevél által a 
kevés ellenző püspököt alávetésre felszólitotta. A jansenis-
mus további fön maradását nagy részben a párisi parlament 
hatalmaskodásainak köszönheté, mely minduntalan bele-
avatkozott az egyház jogkörébe, különösen az „appel comme 
d 'abus", segítségével. Ki nem akarja belátni, mennyire ve-
szedelmes és egyházellenes az egyházi ügyek fölebbezése a 
világi törvényszékekhez, olvassa S. könyvének erre vonat-
kozó részét. Feneion azért teljes joggal ezen fölebbezéseket 
„abus enorme"-nak nevezte. A párisi parlament azon vak-
merőségre vetemedett, hogy 1752-ben határozatot hozott, 
miszerint megtiltotta a szentségek nyilvános megtagadását 
azoktól, kik vagy gyóni, vagy a gyóntatót megnevezni, 
vagy az „Unigenitus" constitutiót elfogadni nem akarják. 

A munka befejezését képezi X I V . Benedek „Ex omni-
bus" czimű 1756-i okt. 16-án kelt constitutiója, melyben 
azon gyakorlati elvet állította fel, hogy az „Unigenitus" 
bulla nyilvános és köztudomásu ellenzőitől, mint nyilvá-
nos bűnösöktől az Oltáriszentséget meg kell tagadni. Ezen 
időtől fogva a jansenismus szelleme mindinkább a politikai 
térre ment át. Nem lehet kétségbevonni, hogy a jansenista 
eretnekség az által, hogy az egyházi tekintélyt aláásta, a 
szentírás és a szentatyák tanítását elferdítette, nagy szolgá-
latot tett az akkor uralkodó hitetlenségnek. 

Függelékül a szerző könyvének végéhez az „Unigeni-
tus" bulla latin es franczia szövegét csatolta, valamint az 

összes kath. Európa püspöki karának nyilatkozatait is, me-
lyek az emiitett constitutio őszinte és hódolatteljes elfogad-
tatását bizonyítják, visszautasítván ezáltal a jansenisták 
alaptalan állítását, hogy a bulla alig ismeretes, vagy min-
denesetre a püspökök többsége ellene van. Magyarország 
primása, Keresztély Ágost bibornok-érsek, ezeket irtaBissy 
bibornok és meauxi püspöknek: „Non praesumit clerus 
Hungáriáé Suae Sanctitatis in rebus fidei sententias, consti-
tutiones et decisiones ante earundem acceptationem discus-
sioni aut examini cuipiam submittere, prouti in Gallia sub 
praetextu libertatis Ecclesiae Gallicanae fieri sólet. Sed ut 
primum Suae Sanctitatis Coustitutiones et Bullae eiusmodi 
praefato clero innotescunt, illico ab eodem citra ullam hae-
8Ítationem, cunctationem cum omni submissione, respectu 
et veneratione suscipiuntur." (1717-iki jul. 19-én.) 

Az alapos készültséggel irt könyv, érdekes, és tekintve 
a mai viszonyokat, igen tanulságos tartalmánál fogva min-
den papnak ajálható, ki az egyházi történelemmel szeret 
foglalkozni. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai érseki papneve ldében a fe lvéte l i 

pá lyázat ugyanot t , Kalocsán, ju l iu shó 4-én f o g meg-
tartatni, miről az érdeklettek azon m e g j e g y z é s mel-
lett értesít tetnek, miszerint papnövendékek a VI., 
VII. s VIII . osz tá lyból vétetnek fel. 

— A szatmári püspök ő mlga, ki nem régen a szent-
városba indult, hogy ő szentségének püspöki jubileumára 
saját s hivei hódolatát kifejezze, művésziesen kiállitott üd-
vözlő feliratot is vitt magával, melynek szövegét, mint a 
,Pesti Naplók és a ,Pester Lloyd'-ban olvassuk, ngos Paskuj 
Lajos, szatmári apát-plebános készítette. 

— A m . tud. Akadémia e napokban,elegyes' ülést tar-
tott, melynek napirendjén többi közt uj elnök-választás is 
állott. Ennek megtartása alatt Lónyay gróf, kinek, mint az 
ország legtudósabb fiának, alapos kilátásai voltak, ismét 
megválasztatni, az elnökséget báró Vay Miklósnak adta át, 
miből a nemzet azon megnyugtató öntudatot meríthette, mi-
szerint e tudós testületnél mily körültekintőleg gondoskod-
tak arról, nehogy az elnöki tiszt, ha mindjárt csak pro for-
ma s néhány perezre is, nem-kálvinista kezekbe jusson. E k -
ként csak következetes eljárás volt, hogy másodelnökké is a 
kálvinista Csengery választatott meg, ki az elnök urnák a 
magyar földhitelintézetnél is jobb keze, valamint báró Vay 
ő excja a tudományoktól szabad perczeit, ha nem csaló-
dunk, a magyar keleti pálya elnökségére szenteli. De mintha 
ez a ,Trinum' még sem lenne egészen ,perfectum', a tettes 
Akadémia Arany Jánost, a ,véletlenül' kálvinista főjegyzőt, 
ki már annyiszor lemondani akart, gyengéd erőszakkal ismét 
csak marasztalta, miből a pessimisták ugyan azt következ-
tetik, hogy egyelőre nincs az országban rendelkezésre álló, 
kiszolgált egyetlenegy rect'ram se, kit e fizetésbe becsinál-
hatni ; mi pedig, mint jólelkű optimisták, ép az ellenkező 
következtetést vonjuk, hogy t. i. e dicső aera alatt mindnyá-
járól annyira gondoskodva van, hogy már nem is szorulnak 
a ,tudomány'-ra ; t. cz. katholika s papjaink pedig ezentúl is 
csak kötelességüknek ismerjék, végrendeleti s egyéb aján-
dékaikkal az Akadémiát felvirágoztatni ; mert a mit ne -
tán katholikus czélokra adnának, azt maholnap amugyis 
elconfiscálják. 

Szer etet adomány oh szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg: 551 ft., 95 kr. 15 db. es. k. ar., 60 frank 
aranyban, 8 ez ftos, 7 db. ez. húszas, 3 tallér s 10 német 
mark papírban. 

Ftdő Khál József, bozsoki pleb. 1 db cs. k. ar. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Havi szemle. 
Midőn e lapok a t. o lvasó kezéhez jutnak, már 

csak kevés óra választ el bennünket azon naptól , 
me lyen IX. P ius püspökké szente l tetésének ötvene-
dik évfordulóját ünneplendi , s midőn ezt irjuk, leg-
hőbb óhajunk és édes reményünk, h o g y ő szentsége-
e napot teljes e g é s z s é g b e n megérni , sőt talán m é g 
többször is megüln i fogja. 

Sokat küzdöttek s szenvedtek a pápák m i n d e n 
időben az egyházért , azaz Is ten s a l eg töké le tesb , 
l egszentebb igazság ü g y e é r t ; a fe l fordí tot t keresz-
ten megha l t Péternek azon l egközve t l enebb utód-
ja i tó l kezdve, kik a. katakombákból kormányzák az 
egyházat s mint vértanuk is a hitbel i á l lhatatosság 
pé ldájá t adák híveiknek, VII. Gergely ig , ki szám-
kivetésben halt meg, mert az i gazságo t szerette s a 
becs te lenséget gyűlö l te , VIII. Bonifáczig , kinek hősi 
láng le lke megtör t a gonoszság elleni küzdelemben, 
— VI. P ius ig , kinek nem sikerült a v i l á g akkori 
egyház i s v i lág i hatalmasait e l tántoritani azon üdv-
te len szándékoktól , melyekkel , mint t i tkos el lensé-
geik vak, öntudat lan eszközei u t ó v é g r e is önsirju-
kat ásták, s ki mint 82 éves aggas tyán , távo l püs-
pöki székétől s trónjától , f ogságban v é g z é életét , — 
VII. P ius ig , kin Europa zsarnoka mindazon erősza-
kot követte el, m e l y et csak a h a t á r t nem ismerő dö ly f 
sugal lhatot t a fékte len hatalomnak, m i g végre az 
u tóbb i porba huit , s az üldözött , de e lnyomatásá-
ból Is ten keze által i smét fe lemel t pápa élte vég-
napjaiban imádkozhatott ü ldözőjéért , kinek sz. Ilo-
na kiet len szikláin későn nyi l tak m e g szemei, — 
mindezek hoszu során v é g i g jártatva szemeinket , 
m é g i s a l ig ta lálunk pápát, kinek az isteni Gondvi-
selés annyi t j u t o t t vo lna Krisztus sú lyos kereszt-
jéből , mint IX. Piusnak, midőn megengedé , h o g y 

kétszer fosztassék m e g v i lág i birtokától , h o g y egy-
szer már az ál lamaira tört forradalom által e lűzetve , 
most ugyanezá l ta l i smét hetedik éve fogságban 
tartassák, s midőn megengedé , h o g y az ő napjai-
ban, ősz feje fe lett törjön ki az egész, borzasztó zi-
vatar, me lye t a hi tet lenség, szövetkezve a kathol i -
cismus, annak tanai s in t ézménye i el leni g y ű l ö l e t -
tel e században f e l idéze t t . . . . 

Azonban egyo lda lu lag tekint enők e dicső pá-
paság történetét , ha csak annak szomorú esé lye i t 
sorolnók elő s ezek mel le t t megfe ledkeznénk arról, 
h o g y ugyanaz a nagyhorderejű, tanitói s kormány-
zati tetteknek, a fontos s örökké emlékezetes ese-
ményeknek s a magasztos j e l e n t ő s é g ű ünnepnapok-
nak oly süriien vál takozó sorát is fog la l ja magá-
ban, miszer int j o g g a l mondható , h o g y a Gondvise-
lés IX. P ius korát kü lönösen kitüntette , akként in-
tézve annak lefo lyását , h o g y e pápának uralkodása 
minden tekintetben a l egnevezetesebbek közé tar-
tozzék, me lyekrő l az egyház é v k ö n y v e i valaha emlí-
tést tesznek. S itt nem minden ok né lkül emlí thet-
jük azon örvendetes , de e g y é b tekintetben is emlé-
kezetes körülményt , h o g y épen IX. P ius az, kinek 
a Gondvise lés o ly hoszu ura lkodást adott, mint 
egynek sem elődjei közül, t izenki lencz század óta; 
s h o g y ö, ki ezelőtt nyolcz évve l papi fé lszázados 
jub i l eumát s ezelőtt hattal pápává való megvá-
lasztatásának huszonötödik évfordulóját ülte, ma 
püspökké szenteltetésének ötvenedik emléknapján , 
annyi küzdelem s szomorúság által meg nem tört 
erőve l ál l a küzdő egyház élén, gonosz le lkü táma-
dóinak rettegtetésére, a hivek mil l ió inak pedig 
fo ly tonos felbátoritására, mint rajongó szeretetök 
s fogyhat lan ragaszkodásuk fenséges központja , 
me ly körü l épen e napokban sorakoznak ismét , ér-
kezve mindenünnen, ahol emberek laknak a föld-
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gömbön, hogy ezer meg ezer nyelven biztosítsák 
arról, miszerint Péter székében s abban, kit a Gond-
viselés arra helyzett, egyedii l i zálogát látják földi, 
igazi jól létüknek s mennyei, örökkévaló boldogsá-
guknak, kihez épezért legtisztább fiúi szeretettel s 
kételyt nem ismerő gyermeki engedelmességgel el-
válhatlanul, eltántorithatlanul akarnak ragaszkodni, 
Isten kegyelmével , mindvég ig ! 

Ez IX. Piusnak pápasága, ez jel leme, ez jelen-
tősége. E pápaság épen legutóbbi éveiben a go-
noszság minden kitelhetőt követett el, hogy IX. 
Pius drága életét megszomoritás s bántalom által, 
ha lehet, megröviditse, s bizva aljas törekvéseinek 
sikerében, száz meg száz tervet kovácsolt : mit tevő 
legyen majd, ha a pápa ősz fejét örök nyugalomra 
hajtandja. Szent Péter terén, a pápa ablakai alatt dü-
höngenek naponta az Ur s annak felkentje, egyháza 
s szolgái ellen ; de a Mindenható maga védelmezi 
hü szolgáját, Ö aczélozza meg IX. Piusnak különben 
oly szelid, gyengéd atyai szivét, 0 lett aggkorának 
támasza, hogy ne ingadozzék s meg ne hajoljon, 
hogy anyaszentegyháza szerfelett ne szomorkodjék, 
hogy a hivők el ne csüggedjenek, de az el lenség 
megzavarodjék s talán — megértve az É g intel-
mét, megtérjen. 

Ekként áll ma előttünk a katholikus egyház, 
ev i lágegyháznak jubiláris főpapja, látható feje; — 
nyugodtan, megtörhetlen bátorsággal s Istenben ve-
tett, ingadozást nem ismerő bizalommal tekint vé-
g ig ellenségei hoszu során s tekinthet vissza azon fél-
századra, mely püspökké szenteltetése óta legördült. 

Hoszu idő, de nevezetes egy korszak is ez ; — 
1827 óta mennyi nem változott az egész v i lágon! 
Beláthatlan sora a komoly, mélyenható, v i lágot 
renditő eseményeknek vonult v é g i g földgömbün-
kön ; dynastiák buktak, királyságok enyésztek el 
s ujak keletkeztek, véres forradalmak vivattak — 
hasztalanul ; mert a forradalmon nem lehet Isten 
áldása, s nem egy jeles lángész s kitűnő jel lem vér-
zett el szintén hasztalan törekvésekben, önvétkénél 
fogva és anélkül is, — s mindezt mint érett férfi, 
mint püspök átélte az, kinek ma jubi leumát üljük. 
Mennyi eltörülhetlen emlék, mi ly kifogyhatlan ösz-
szege ez a komoly tapasztalatoknak, különösen IX. 
P i u s számára, ki harmincz év óta mind e dolgok-
nak szellemi központja; ki a forradalom előestején 
megválasztva, azon hadi j e lvénynyé lett, mely alatt 

Krisztus hivei küzdenek Beliál fiai ellen Ötven 
éve, hogy az örökváros egyik legtiszteletreméltóbb 
templomában, sz. Péter esquil inhegyi basilikájában, 

hol az apostolok fejedelmének lánczai őriztetnek, 
azon szent t é n y k e d é s hajtatott végre, melynek fél-
százados emlékét ma az egész v i lág emliti, megüli , 
dicsőíti . Ötven éve, hogy ott, a makkabaei testvé-
rek csak legújabban felfedezett ereklyéi felett kö-
veteié az anyaszentegyház, hogy az akkor 35 éves 
gróf Mastai-FerettiJános a fényes,de nehéz felelősség-
gel járó püspöki hivatalra mozdittassék elő ; ott 
mondá, consecratora előtt térdelve, amaz ünnepé-
lyes esküt, melyet az egyház szigorúan megköve-
tel mindazoktól, kiknek kezeibe a főpásztori ha-
talom teljét leteszi, azon esküt, inelylyel a felszen-
telendő Isten s minden szentei előtt megigéri , hogy 
mindenha megtörhetlen hűséggel s engedelmesség-
gel fog Péter székéhez s a római pápához ragasz-
kodni ; — ott mondá el, szive mélyéből s legtisz-
tább, megingathatlan meggyőződése szerint ama 
Credo-t. melynek ismételt hangoztatása nélkül az egy-
ház senkit sem bocsát be az apostolok teljes jogha-
tóságit utódjainak diszes karába ; ott hallá consecra-
'tora, s későbbi egyik elődje ajkairól még egyszer 
röviden elősoroltatni mindazon kötelességeket, me-
lyek, ha lelkismeretesen teljesíttetnek, a püspöki 
hivatalt o ly nehézzé, de érdemekben oly gazdaggá is 
teszik; — ott borult le arczára, mig a leendő három 
kartárs Istennek minden szenteihez esdettek, hogy 
a Mindenhátó áldása s megszentelő malasztja száll-
jon le ez elválasztott férfiura, kire aztán rátevék 
kezeiket, hogy vegye a Szentlélek t e l j é t . . . . S miután 
a fényes püspöki ruhát vette volna magára, felke-
nék a szentolajjal, hogy immár, a háromegy Isten 
nevében, a főpapok sorába igtassák. Akkor tétetett 
az igazság tanítójává s h irdetőjévé; akkor kéretett 
számára az isteni malaszt, hogy ez igazságot soha 
félre ne ismerje, soha el ne hagyja ; hogy a féle lem 
vagy a dicséret soha erőt ne vegyen rajta, hogy a vi-
lágosságot soha ne nézze avagy mondja sötétségnek 
s megfordítva, — szóval, hogy a Mindenható maga 
legyen tekintélye, hatalma, erőssége, s feltevék végre 
fejére a mitrát, hogy mint Isten harczosa félelmetes 
e l lensége legyen az örök igazság e l lenségeinek! 

S midőn mindezek után az ünnepélyes Te Deum 
következett, s ö először adta a je lenvolt hivökre 
püspöki áldását, akkor először öfelette is mondák 
amaz imát, melyet az egyház kizárólagosan a fő-
pásztorok-, leggyakrabban pedig a legfőbb pásztor, 
a pásztorok pásztoráért mondatni szokott, melynek 
bevégzése után ő maga, ima gyanánt önmagáért s 
hogy felszentelőinek köteles hálát mondjon, e sza-
vakat hangoztatá : Ad multos annos !... 
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Ad multos annos ! . . . Mennyire nem teljesült az ak-
kor ujonan felszentelt püspöknek kivánata ! Mily csudásan 
nem működött benne a szentség ereje s hatása ! Az Ur va-
lóban meghallgatá hű szolgájának kérését, kegyesen hajolt 
rá, s mindazon tulajdonokkal bőven halmozá el őt, melyek 
a jó főpásztor diszét képezik. A consecratio alkalmával 
hangoztatott kérelmek oly módon hallgattattak meg, mely 
a consecratorok reményeit is messze túlhaladta. 

Azóta ötven év mult el, mely egész hoszu idő alatt 
I X . Pius fáradhatlanul viseli a püspöki hivatal terhét, e 
terhet, melyet az egyház maga oly súlyosnak mond, hogy 
attól még az angyalok vállai is irtóznak, ö tven éve, hogy 
jobbját felemelve tart ja, áldva hiveit s Krisztusban fiait ; 
ötven éve, hogy ékesen s édesen szóló ajkai hirdetik az igaz 
igét, hogy mint főpap oda lép, Isten szine elé, imádkozva s 
könyörögve önmagáért és népeért. ö tven éve, hogy része 
van a mennyország kulcsainak kezelésében, hogy a szent 
joghatóság teljét gyakorolja az anyaszentegyházban, hogy 
a szeretet nagy szövetségének egyik elöljárója, a csalhatla-
nul tanitó egyháznak méltó feje. ö tven éve már, hogy to-
vább szolgál tarja híveinek a malaszt ama teljét, melyben 
felszenteltetése napján részesült, hogy példája, tanácsadója, 
vezetője, támasza, angyala nyájának, kezdetben a kis megye 
szűk határain belül, s most már három évtizednél tovább az 
egész világ számára ; ötven éve működik az Ur szöllőjében, 
hogy — Jeremiás szerint, I , 10; — gyomláljon és rontson, 
veszitsen és széthányjon, épitsen és ültessen, amint a szükség 
megkivánja s a szent törvény rendeli; ötven éve már, hogy 
hirdeti az igét, hogy, mint Pál inté Timotheust, — II, 4, 2 ; — 
raj ta van alkalmasan s alkalmatlanul, hogy int, kér, dorgál, 
teljes türelemmel és tudománynyal ; oly szivvel, mely gyen-
géd, szeretetteljes s elnéző, de midőn a kötelesség teljesité-
séről vagyon szó, hajthatatlan is, erélyes és erős ; — szóval : 
ötven éve, hogy valódi püspök, hogy az apostolok egyik 
méltó u tódja ; jó szolga, ki Urának válogatott tulajdonát 
lelkismeretesen őrzi s gondozza; bátor harczosa Istennek, 
kit maga, a seregek Ura vértezett fel, s kire teljes joggal 
alkalmazhatjuk a 88. zsoltár eme szavait: „Találtam Dávi-
dot az én szolgámat," — igy mond az Ur, — „szent olajom-
mal kentem fel őt. Mert az én kezem tnegsegiti őt, és karom 
megerősíti őt. Semmire sem megy vele az ellenség, és a go-
noszság fia nem mer ártani neki. És összevágom orczája 
előtt ellenségeit s gyűlölőit megszalasztom ;" — s Jézus, 
Sirák fiáéi — 44, 17; — „ . . . . tökéletesnek és igaznak ta-
láltatott, és a harag idején engesztelés lett. Azért hagyatot t 
a földön maradék, mikor az vízözön vol t" . . . (Vége köv.) 

Sajtó-monopolium s még valami. 
(Folytatás.) 

IV. Minapában egy épeszű világi ur (különben végzett 
theologus) — ki az orthodox protestáns sajtó-szüleménye-
ket is olvasni szokta, afölötti csudálkozásának adott kifeje-
zést, hogy maga a hegeli prot. sajtó ellenlábasa, t. i. a ju ta l -
mazó és büntető személyes Istent stb. hivő orthodox protes-
táns sajtó mégis untalanul katholikaellenes invectiváktól 
hemzseg. De azonnal megszűnt csudálkozása, mihelyt meg-
győződött, hogy ez nem másnak, mint az említett sajtó katho-
licismus iránti elfogultságának, megrögzött előítéleteinek, s 

főleg mindent egyedül tenni, illetőleg egyedül uralkodni-
akarásának kifolyása. 

A negyvenes évek előtt t . i., de még sokkal előbb is, 
bizonyos körülményeknél fogva (névszerint, mivel a katho-
likusok és protestánsok egészen elkülönözve éltek) katholi-
kus valláspoletniai irodalom nem fejlődhetett ki. 

Ennélfogva a protestantismus saját körében magát 
győztesnek tekintvén, ugy hitte, hogy álmodott suprema-
tiájának (illetőleg sajtó-monopoliumának) birtokában ma-
radhat. Azonban a körülmények változtával rögtön, (min ta 
fölvértezett Minerva, Jupi ter fejéből) minden oldalról egy 
győzedelmes katholikus sajtó emelkedett, az elavult prot . 
előítéleteknek a tudomány minden ágaiban véget vetendő. 
Innen a boszankodás és harag. Innét a ,jezsuitismus' ,római 
befolyások' és ,ultramontán eszmék' fölötti lárma. Innen a 
,hazaellenes' törekvésekrőli csevegés ; és azon gyanúsítás, 
mintha a német vagy magyar és egyéb katholikusok is ha-
zájokat Rómának eladni kívánnák, s mintha egy nagy szel-
lemi lőpor-összeesküvést terveznének, miszerfnt az egész 
német és magyar elemet fiastul leányastul és minden csa-
ládostól levegőbe röpítsék. Valóban, ha ennyire megy az 
orthodox protestáns sajtónak képzelődése, akkor számára 
a legnagyobb adag gunyortól (drastikus szer !) sem lehet a 
gyógyulást reményleni. 

Annál kevésbbé pedig, mivel a jelenleg dívó önisteni-
tés, anyagimádás stb., cultusát is a katholicismusnak és saj-
tójának méhéből származtatja, miután a katholikusoknak 
keresztelt Voltairek, Montesquieu-k, Toussaintok, Rous-
seauk stb. szerinte a kath. sajtóban űzték ördögi játékaikat. 
De hát, hol űzte legelőször is ördögi já tékát ama deismus 
és naturalismus, mely a Collinsokat, Woolstonokat, Lions-, 
Tindal- és (Aschley, Cooper,) Shaftesburykat, Morgan- és 
Chubtokat hozta létre ? 

Nem Angliában kerestek s találtak-e menedéket mind 
azon hitnélküli emberek, (a Mandevillek és Radicatik s maga 
Voltaire is) kiket a vallásukat tisztelő többi statusok kebe-
lőkből kivetettek ? Morgan Voltairenál mivel sem állított fel 
kereszténytelenebb elveket, és ő protestáns prédikátor volt. 
Locke philosophiája, mindezen tévtanok és hitnélküli szel-
lem szülőanyja, épen nem volt kath. anyának szülöttje. Vol-
taire és Montesquieu, Toussaint és Rousseau stb. csak a 
hitetlenné vált angol protestantismus, és itt uralkodásra 
ju to t t naturalismus szellemében irtak. Boldogtalan tanítvá-
nyaik a gonoszabb mestereknek ; kiknek táborából hozták 
fegyvereiket az istentelen tanonczok. Bolingbrocke, Bayle, 
Aschley, Sikes stb., mind a protestantismus kebelében éltek, 
irtak s terjesztették — többnyire bántatlanul — mérgezett 
tanitásukat. Toussaint Vincze, a szentírás hitelének ostrom-
lója, Berlinben a nemes ifjak akadémiájának tanítójává és 
a tudós társaság tagjává lett. Boyer ker. János ugyanott ki-
rályi kamarássággal tiszteltetik meg, az akadémiának szin-
tén tagjává és philosophiai kar igazgatójává tétetvén. 

A kath Frankhonból száműzött Boyerek (d'Argens 
marquis) la Mettriek, Voltairek stb., prot. országokban, 
különösen Poroszhonban, még kitüntetésekre, előkelő hiva-
talokra is lőnek méltatva. 

Spinozának is a prot. Holland szolgált lakhelyül, mint 
ugyanaz menedékül szolgált a minden kath. statusokból ki-

4 4 * 
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űzöt t hitetleneknek, ugy Helvetia is, Socin- és követőinek. 
L a Mettrie, kinek undok munkái Párisban a hóhér által éget-
tet tek meg, előbb Hollandiában, azután Berlinben ta lá l t 
pár t fogókra ; az i t teni akadémia őt is méltónak tar tván arra, 
hogy tagjai közé felvegye. S mily kedvezésben részesité 
Helvetiust, Voltairet , D 'Alember te t és hitnélküli társai t 
ugyanezen protestáns ország hires fejedelme, övéi által nagy-
nak nevezett I I . F r igyes? Vagy talán az elhirült Edelmann 
Kereaztély, Lessing, Bahrdt , Semmler, Basedow s többek, 
részint minden kinyilatkoztatásnak ellenségei, részint az ó-
és újszövetségi szentirások hitelének lerontói, kathol iku-
sok voltak ? Hisz ezek életkora azon időszakaszba esik, me-
lyet az ujabbkori protestanismus fénye, Hugo Grótiusa, 
Menzel oly szerfölötti dicséretekkel elhalmaz. Ki még a wol-
fenbütteli töredékek kiadását is (mik szerint a porosz pro-
testáns prédikátorok a kereszténység s maga az Istenség 
eszméjéről lemondtak) oly érdemnek tekinti, melylyel a pro-
testáns sajtó, az állítólag oly veszedelmes jezsuitismus elle-
nében méltán "dicsekhetik. De hiszen hadd dicsekedjék. 

Mi az alatt a legőszintébb szivvel fogjuk, az emberi 
nem s közboldogság, erény és vallásosság érdekében kérni 
az Istent, hogy legyen irgalmas a vészszel fenyegetett em-
beriség iránt, és mentse meg kegyelmesen egy oly hittől, mi-
nőt Schiller Semele-jében is egyéb műveiben, valamint oly 
moráltól is, minőt Göthe például "Wahlverwandschaft-jában 
tanit. Ped ig ők s Wieland és Lessing, épen Menzel és a jel-
zett prot . tekintélyek szerint, a prot. hit és morál legtiszte-
letreméltóbb hősei. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 1. F e n s ő b b i n s p i r a t i o . Tájékoz-

tatásul nem régen ismertet tük t. olvasóinkkal a protestánsok 
abbeli törekvését, hogy ők zsinatot akarnak tartani, mely-
nek megtar thatását már a jövő évben reményiették ; felem-
i i te t tük azon pontozatokat is, melyek a zsinat t á rgya i t ké-
pez endők lennének s melyek bennünket nagyon is közelről 
érdekelnek és constatálnunk kell, hogy valamint az összes 
protestáns sajtó nem csak helyeselte, hanem örömmel is fo-
gadta a debreczeni ,örvendetes' tudósí tást a zsinat megtar-
tása felől, ugy másrészt egyetlenegy hang sem emelkedett 
mind ez idáig a protestáns sajtóban az általunk emiitett 
pontozatok ellen, jeléül annak, hogy a magyarországi pro-
testánsok egyértelemben vannak, a katholikusok kifosztá-
sára i rányzott törekvést, tőlük telhető módon, előmozdítani. 

A jó (?) akarat, a szándék itne megvan, azt nem ta-
gadha t ja többé senki, mióta a nagy-enyedi ,Szemle' szives 
volt a protestánsok gondolkozását a világ előtt feltárni. H a 
azonban figyelembe veszszük azon nyilatkozatot, mely két 
protestáns lapban azóta megjelent, azt kell Ítélnünk, hogy 
Debreczenben az időpontot nem jól választották meg, hogy 
azt, amit tet tek, fensőbb inspiratio nélkül tették, e fensőbb 
inspiratiónak csakis később, a már vi lággá bocsátott hatá-
rozat u tán levén ők részesei. 

Nem most történik meg ugyanis legelőször, hogy Szász 
Károly megmuta t ja az irányt és módot a mi szeretett atya-
fiainknak, hogy valamit mikép kell végrehajtani. A jelen 
esetben is Szász Károly ur az, ki bár helyesli a zsinat meg-
tar tásá t ; de nem helyesli a megválasztott időpontot, igy 

szólván a ,Prot. Egyli. s lik. Lap'-ban : „a zsinat tar tásának 
szükségéről ma oly erősen vagyok meggyőződve, mint va-
laha. Kevésbé arról, hogy épen a mostani perez alkalmatos-e 
reá. De midőn a tiszántúli egyházkerület is a maga végzé-
sében a zsinattartás előkészületei közt annak ideje meg-
határozását is egy határozó konventre akar ja bizni, azt nem 
érthetem máskép, mint ugy, hogy amaz előkészítő és hatá-
rozó konventnek teendője lesz mérlegelni annak épen 
most időszerű, vagy nem időszerű voltát ." 

Ha e sorokat figyelembe veszszük,lehetetlen fel ne ismer-
nünk, hogy itt fensőbb, talán kormányi inspiratióról van szó. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy ez a Szász Károly ur, ki ki je-
lenti, hogy nincsen meggyőződve arról, mintha épen a jelen 
perez lenne alkalmas a zsinattartásra, ugyanaz a Szász K á -
roly, aki a közoktatásügyi minisztérium osztálytanácsosa,1) 
aki ugyancsak e czikkében azon tapasztalatokra hivatkozik, 
melyeket ,egyházán kivüli állásában' szerzett. Amint más 
alkalmakkor, ugy most is súlyt fektetünk mi Szász Káro ly 
ur nyilatkozatára, mert ámbár nem mondja, nem beszéli 
le a protestánsokat a zsinat tartásáról ; de mégis elég vilá-
gosan adja tudtukra , hogy az eszme a katholikusok kifo3z-
ta tására még nem érett meg annyira, hogy már most ki le-
hetne azt vinni. Nem beszéli ő le a protestánsokat, hogy 
hagyjanak fel egészen az eszmével, csak elhalasztását a k a r j a 
tőlük kinyerni, mert még most nincsen itt az idő és ő bizo-
nyára jobban tudhat ja , mint tudha t ják Debreczenben ; ám-
bár, hogy ez idő szerint i t t nem tud ják , ezen mi szerfelett 
csudálkozunk, jól tudva, hogy ma Magyarországon csakis a 
protestánsoknak áll a világ. 

Nem t u d j u k minő benyomást tehet tek Szász Károly 
ur szavai Debreczenben és más protestáns körökben, hol ily 
nyiltan véltek már felléphetni és önmagukat szervezhetni a 
katholikusok elleni támadásra ; de annyit érzünk, hogy e 
nyilatkozat mit sem vont le azokból, miket kapcsolatban e 
protestáns zsinat tárgyaival a katholikusok tömörülésének 
szükségességéről e helyen elmondtunk. Nem vont önmagá-
ban véve, mert először is azon zsinat megtartásáról Szász 
Káro ly ur is nem mondja, hogy ott az általunk emiitett pon-
tok ne tárgyaltassanak, hanem, hogy maga a zsinat csak el-
halasztassék ; az elhalasztás reánk annyiban lenne kedvező, 
hogy akkor jobban szervezkedhetnénk, ha ugyan lesz valaki 
köztünk, ki az ügy élére áll ; de nem vont le azért is a mi 
sürgetésünkből semmit sem, mert még azt nem lehet tudni, 
hogy Debreczenben hajlandók lesznek-e a fensőbb inspira-
tióra hallgatni. Nem megtörténhetik-e, és pedig nagy való-
szinüséggel, hogy a zsinat mielőbbi megtartása épen azért 
fog sürgettetni, mert korunk eseményeinek rohamos volta 
mellett oly idő következhetik be, midőn a zsinatot ugyan 
lehetséges lesz megtartani, de nem lesz kedvező, vagy sok-
kal kedvezőtlenebb lesz az idő commuuistikus haj lamok 
kielégítésére, mint a mostani ? S ha e zsinat csakugyan meg-
tar tat ik , hol a nevezett pontokban a határozat, amint vár -
ható, egyhangú le8z, várhat juk-e , hogy minden sorakozá-
sunk nélkül a kormány a ,kényszerhelyzetnek' ellenálljon ? 
vagy nem fog-e épen örülni, hogy ily kényszerhelyzetbe ho-
zatot t ? Nem ; Szász Károly ur félhivatalos nyilatkozata ne 

') cum spe, hogy nemsokára miniszteri tanácsossá legyen ; mert — 
ez a nyiltan hangoztatott f őok : mert protestáns. 
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vezessen bennünket tévútra, ne véljük, hogy vagy egyálta-
lában nem szükséges sorakozni, vagy, hogy még,várhatunk' , 
ez nagy öncsalódás, nekünk minden perczünk drága, minden 
perez elvesztésével csak saját kárunkra és a protestantismus 
előnyére dolgozunk, s minthogy ezt bün nélkül tenni nem 
szabad, azért önvédelmünkre még a protestáns zsinat elha-
lasztása esetében is készülni kötelességünk. A 

Kalocsa, május 21. Nagyméltóságú Főpásztorunk 
kedves gyermekeit, a növendékpapot ismételten több órai 
látogatásával megörvendeztette, hogy a negyedéves hitta-
nulóknak általa kijelölt szokásos nagyobb hitszónoklatát 
meghallgassa és oktató észrevételekkel kisérje. Két izben 
történt az előadás : nem mintha a növendékek száma igénybe 
vette volna az idő megosztását, hanem mivel a növendékek-
nek egyike betegeskedése miatt kitűzött tárgyából nem ké-
szülhetett. A három első növendék Húsvét fehérvasárnapja 
után, az utolsó a pünkösdi ünnepeken tartá szónoklatát. A 
feladott tárgyak a kor viszonyaiból felmerült hit, erkölcs, 
egyház, és nemzetünket közelebbről érdeklő vallási kérdé-
sek voltak. A növendékek szerencsések voltak, kifejtett szor-
galmuk sikeres eredményeért Ö Nagyméltósága méltányos 
dicséretét kiérdemelni, és atyai jótékonyságából értékes 
könyvajándékok által megörvendeztetni. Ugyanez alkalom-
mal kegyelmes Főpásztorunk a növendékeket Isten házának 
tiszteletére, diszének szeretetére serkentvén, házi kápolnán-
kat egy nagy és drága oltár szőnyeggel megajándékozá. 

Vegye O Nagyméltósága atyai szeretete s főpásztori 
éber gondosságának nemű viszonzásául fiúi tiszteletünk és O CD 
ezeretetünk zálogát őszinte hálánk nyilvánításában, szivünk 
ama forró óhajának kifejezésében, hogy a jó Isten áldásos 
élete számtalan jótéteményeit jutalmazza meg bőséges ke-
gyelmekkel, tartsa fen ép egészségét mindnyájunk örömére, 
szellemi jólétünk előnyére számos évekig. 

Midőn pedig csak négy negyedéves hittanhallgatót 
emiitettünk, nem tehetjük, hogy fájdalmunknak ne adjunk 
kifejezést ama szembeszökő aránytalanság fölött, mely a fel-
szentelendő papok és főmegyénknek évről évre növekedő 
káplánhiányos plébániák száma között fenforog ; el nem 
mulaszthatjuk, igazságos óhajunkat nyilvánosságra hozni: 
bár az illető magasabb kormány közegek méltó figyelembe 
vennék a nagy hátrányokat, melyek a hiányos lelkipásztor-
kodásból egyesekre ép ugy mint az államra háramlanak ; 
mert tagadhatatlan, hogy a fenálló katonakötelezettségi 
törvények a papjelöltek nagyobb számbani biztos felvételét 
igen nehezítik. Növekszik a dolog súlya az által, hogy a 
papjelöltek hiányos száma széles e hazában majdnem min-
den növeldében általános. 

Eger. É r s e k ő n m I g á n a k f ő p á s z t o r i k ö r -
l e v e l e . (Vége.) Sed porro improbandi sunt etiam illi, qui 
luctuosis hisce rerum adiunctis ditionem temporalem spiri-
tuali Pontificis potestati annexam vitae et institutioni Christi 
adversari, docere veriti non sint. 

Sane Christum „qui proposito sibi gaudio sustinuit 
crucem" (Hebr. 12, 2.), quurn passione sua genus humánum 
redemturus esset, solium occupare non decebat brevissimo 
illo tempore, quo „in terris visits est et cum hominibus con-
versatus est." (B;truch 3, 38): id enim obstaculo ac impedi-
m e n t ad opus suum implendum illi fuisset; quapropter 

filius hominis non habuit, ubi caput reclinaret. (Math. 8, 20.) 
Sed omnibus in coelo ac in terra pacificatis, Agnus ille Do-
minator iugiter in ecclesia perseverans, qui per tria secula 
vicario suo praesentissima providentia, sed non ordinaria 
adstitit munimen ac propugnaculum, omnino mutatis con-
ditionibus ac circumstantiis, convenientissime ipsum regia 
illa dignitate donavit, quae omnem civilem et politicam 
subiectionem excluderct. In consueto rerum ordine papam 
aut regem aut suhieetum, neque tertium quid dari, apud ne-
minem sincerae fidei ambigitur. Ideoque lapidem Christus 
habere voluit nobilissitnum, scilicet urbem Romam, ubi ca-
put suum, id est ecclesiae suae, quae est corpus ipsius, re-
clinaret, ad totius corporis et singulorum membrorum, hoc 
est s. ordinum et fidelium libertatem, quam supra modum 
diligit, dum plus minusve ubique terrarum quavis de causa 
in discrimine ponitur, efficacius procurandam ac vindicandam. 

Sed quid multa ? Veteratoria sua disputandi ratione et 
vafre congestis argumentis quorsumnam tendant, ipsimet 
recentioribus hisce nostris diebus patefecerunt professi, se 
eversa potestate civili Pontificis Christi religionem e medio 
tollere velle. 

A t vero quam inania sint ilia impiorum consilia ad-
versus ecclesiam usque ad consummationem saeculorum in-
defectibiliter in identitate sua duraturam, nullus esse potest 
atnbigendi locus. Siquidem teste história omnium saeculo-
rum, dum cetera mutantur in dies, inconcussa et immobilis 
petra ilia, supra quam Christus ecclesiam suam exstruxit 
retinet finnitatem, quam a suo accepit fundatore ac divina 
soliditate consistit. Per octodecim quidem secula, ex quo 
Christus sapiens architectus coelestem suam in terris do-
mum super hac petra constituit, frustra toties vi immanium 
procellarum, ac tumescentibus irati maris fluctibus impetita 
est; frustra „descendit pluvia, et venerunt flumina, et flave-
runt venti, et irruerunt in domum illam, et non eccidit ; 
fundata enim erat supra petram." (Math. 7, 25.) 

Ubinam, quaeso, sunt atrocissimi illi tyranni, qui Te-
lesphoros, Fabianos, Cornelios, Xystos aliosque sanctissi-
mo3 Pontifices trucidarunt ? Ubinam viri illi famosi, saeculi 
8ui gigantes, reges atque imperatores nominetenus catho-
lici, sed osores et hostes s. principatus infensissimi, qui sive 
astutia et artibus politicis, sive aperta vi id efficere studu-
erunt, u t Petr i cathedra aut in foedissimam servitutem re-
digeretur, aut omnino interiret? Ubinam demum scelesti illi 
homines, philosophorum falso nomine gloriantes, qui non 
solum mendacissimis scriptis, sed etiam armia Petri sedem 
evertendain aggressi sunt, quorumque impia ilia et insolens 
vox aliquando audita est, effecisse iam se, ut Pontificis im-
perio summa dies advenisset? — Periit memoria eorum cum 
sonitu. (Ps. 9, 7.) Quare ergo insanae adhuc fremere per-
gunt gentes „et populi meditantur inania adversus Domi-
num et adversus Christum eius ? Qui habitat in coelis irri-
debit eos et Dominus subsannabit eos." (Ps. 2, 1—4.) 

Neque profecto nulla fuit causa, cur illud divini scri-
ptores commemoratum reliquerint, Petrum aliquando super 
aquis obviam Jesu ambulantem, quum timoré correptus flu-
ctibus mergi coepisset, fuisse ab Ipso porrecta manu appre-
hensum, salvumque et incolumem in naviculam reductutn ; 
(Math. 14, 28—32.) atque alio iterum loco: Christum Do-
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minum suborta magna tempestate, adeo ut navicula mox 
frangenda undisque haurienda videretur, e somno excita-
tum et a discipulis exoratum imperasse ventis ac mari, coe-
lique ac aëris serenitatem et tranquillitatem continuo sua 
voce revocasse. (Math. 8, 26.) 

E t licet in praesenti etiam, dum tempestas undique in 
Petri naviculam furit, confirmati verbis Christi praesidium 
saura usque ad consuinmationem saeculorum spondentis, 
certo sciainus, exsurrecturum Dominum tempore opportuno 
ac suo, futuramque ipso imperante tranquillitatem magnam; 
non potest tamen, non nimio pavore constringi cor nostrum, 
dum cum animo reputamus, quot iam ex his sceleratis ma-
chinationibus societati tum religiosae tum civili exoriantur 
calamitates, quot etiam in futurum metuendae nimis ! 

Igitur muneris mei ratio postulat, tum ut vos Fratres 
et Filii dil. excitem ad orandum pro visibili capite Eccle-
siae Dei, tum ut vobiscum ipsemet orem. 

Effundamus ergo abundaater preces, vota suppliciti-
onesque ad Deum omnipotentem, qui „vicarii sui causam, 
quae ecclesiae suae causa est, iudicet, eamque contra ho-
stium suorum conatus defendat ac gloriosa victoria exornet 
et augeat." (Alloc. 18. Mart. 1861.) Has vero preces nostras 
tanto ardentiores esse oportet, hoc maximo tempore, quanto 
amplius est divinum illud beneficiurn, quod ipse Beatissiinus 
Pater die 3. Junii a. 1. recolet, dum anniversariam diei illius 
memóriám celebrabit, quo ante quinquaginta annos episco-
palis consecrationis munus suscepit. Coniunctis et vocibus 
et animis gratias agamus Deo optimo, qui vitam Beatissimi 
Patris usque adhuc prorogavit. Benigna haec vitae prolixi-
tas inter innumeras consolationes Dei, quae ecclesiam pere-
grinantem in praesenti sustentant, meo saltim iudicio, sin-
gularis et praecipua est. Nam is nostrorum temporum sta-
tus est, ut nunquam magis e Pontificis vita tranquillitas et 
salus ecclesiae, imo orbis universi pependisse videatur. Ne-
faria enitn consilia hostium ecclesiae eo spectant, ut maio-
rum tribulationum dies ecclesiae ipsi adduc intur promo-
vendis schismatis occasionibus, ubi futuri Pontificis ele-
ctio inciderit. 

E t ideo votis omnibus V. Fratres et F. d. petamus a 
Deo, cuius Providentia omnia gubernans in sui dispositione 
non fallitur, et cuius non abbreviata manus minas hominum 
et exspectationem inopinato eventu eludit, ut Bsmus Pa te r , 
in quo reviviscunt Pii I. fervida Charitas, Pii II . candor 
mirabilis, Pii I I I . prudentia eminens, Pii IV. zelus indefes-
sus, Pii V. Sanctitas indubia, Pii VI. exilium nobile, Pii 
VII. virtus animi inconcussa, Pii VI I I . devotio religiosa, 
publico ecclesiae bono diu vivat. Sed et inspiret mentem prin-
cipibus et populis erga s. Sedem piam et devotam, ut omnes, 
qui nomine christiano gloriantur, in partem aliquam veniant 
eius gloriae, quae ex nominis et rei Dei defensione capietur. 

U t autem in Archi-Dioecesi hac, sollicitudini meae 
commissa, memoria dief, qua ante quinquaginta annos 
Bsmus Pater ad munus episcopatus asaumtus est, publica 
celebretur solemnitate, decerno, ut die 3. futuri mensis J u -
nii, i. e. Dominica II. post. Pentecosten, in Cathedrali, quem-
admodum etiam in omnibus parochialibus ac religiosoruin 
ecclesiis missa ritu solemni cum collecta pro Papa et in 
missae fine hymnus „To Deum" cum oratione solita pro 

gratiarum actione decantetur, populo fideli ad tempus mo-
nito et de ratione festivitatis edocto. 

Quod reliquum est curabo, ut ardentissima vota et 
subsidia nummaria A.-Dioecesis huius, semper quidem se-
cundum fidei suae firmitatem ad opus bonum pronae, nunc 
tamen ad opera salutaria contemplatione tanti doloris Bssmi 
Patris accensae, promte ac libenter collata et collecta Sum-
mo Pontifici in signum pignusve intemeratae fidei, incon-
cussae fidelitatis, venerationis et obedientiae opportuna ra-
tione offerantur. 

Datum Agriae, die 8. mensis Április, seu Dominica 
in Albis 1877. Josephus, m. p. AEppus. 

Róma. A j u b i 1 e u m i h i r e k (Folyt.) Május 12. a 
freiburgi érseki megyének küldöttsége tisztelkedett ő szent-
ségénél s a káptalani helynök, a káptalan, a papság, az ösz-
szes hivek s tüzetesen a szent Mihály-társulat nevében latin 
nyelven fogalmazott hodoló feliratot s szép ajándékokat 
nyújtott át. E küldöttséghez egy másik csatlakozott, a ho-
henzollerni Sigmaringen városából, hol épen most javában 
foly a katholikusoknak bebörtönöztetése. 

Májushó 13 án, épen ő szentsége születése napján, 
Lyon város fényes küldöttsége fogadtatott ünnepélyes ki-
hallgatáson a Consistorium termében, mely alkalommal ő 
szentsége 17 bibornok kíséretében jelent meg, kikhez szá-
mos olasz s külföldi egyéb főpap s a római aristocratiának 
több előkelő tagja is csatlakozott. A két üdvözlő feliratok-
nak egyikét msgr. Pagnon, lyoni ált. érseki helynök, mási-
kát Blanchon ur, az ,Echo de Eourvièori' szerkesztője olvasta 
fel. Az átnyújtott ajándékokat sem itt, sem más alkalmak-
kor nem fogom leírhatni ; mert ez igen sok helyet igényelne ; 
csak röviden akarok egy gyönyörű zománczművű kelyhet 
említeni, melyet cav. Humblot, lyoni főtörvényszéki taná-
csos, e város nevében nyújtott át. Soraimnak czélja külön-
ben sem lehet az egyes ajándékoknak elősorolása vagy le-
írása, mint inkább azon rend- s modornak feltüntetése 
melyben a kath világ e kegyeletes napokat Rómában üli. 

Május 15-én a ,Pontificia Aceademia dei Nobili Eccle-
siastici' tisztelgett ő szentségénél, De Luca bibornok, az in-
tézet protectoráuak s msgr. Agnelli, troasi püspök i. p. igaz-
gatójának vezetése alatt. Ezután a regensburgi megyének 
küldöttsége következett, az ottani ft. püspök vezetése alatt ; 
mig ugyané nap délutánján ő szentsége Coronini- Cronberg 
grófot, arany-gyapjasrendi vitézt és osztrák-magyar tüzér-
tábornokot fogadta. 

Nunc venio ad fortissimum virum, mondhatnám, midőn 
a német küldöttség május 18-án történt fogadtatásának le-
írására készülök. Ezernél többen voltak a német zarándokok, 
köztük a kölni érsek, a münsteri, paderborni, mainczi, re-
gensburgi s eichstädti püspökök; Thum-Taxis hgnő, az 
ausztriai császár-királynő nővére, Löwenstein és Ysenburg 
herczegek, Lippe, Droste, Charamé, Stolberg, Praschma, 
Hompesch, Preysing, Schmising-Kerssenbroek grófok, 
Frankenstein, Heeremann, Savigny, Korff, Oer, Koeller bá-
rók, a tudós dr. Bock s Lingens, mint a fentebbiek közül 
sokan, a német parlamentnek tagja. 

A fogadtatás az u. n. Sala Ducale-ben történt, hol ő 
szentsége, kevéssel 12 óra után megjelent, a lehető legfé-
nyesebb kiséret által környezve, mely közt a parmai hercze-
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get és nejét is láttuk. A két, szintén latinul fogalmazott fel-
iratnak egyikét a pápai trón lépcsőinél a kölni érsek, mási-
kát báró Loö olvasta fel. Ez utóbbit eredetiben szereztem, 
ő szentsége válaszát pedig hiteles fordításban küldöm ; mert 
ugy hiszem, hogy ő szentségének számos egyéb, ez alkalom-
mal tar tot t beszédei közül ezt kell közölni ; mert törté-
nelmi fontosságú okmány. (Folyt, köv.) 

M ix siói tudósitásoh. Uj-Kaledonia. (Folyt.) Egyéb, 
kisebb helyeket és községeket mellőzve, nézzünk át Lifura, 
a Loyalty-szigetek egyikére, mely szintén a mi ap. hely-
nökségünkhez tartozik. I t t már protestánsokkal is találko-
zunk s pedig ezek itt többségben vannak annyira, hogy a 
6000-nyi lakosság közt legfelebb 1000 katholikus van. A 
,protestáns' benszülötteknek egész ,hite', — akár mint Eu-
rópában — abban áll, hogy mindenféle rágalmat tudnak a 
.pápa-hitüek'-ről, s ezeknek vallását, anélkül, hogy belőle 
csak egy szót is ismernének, gúnyolják és gyűlölik. Ennél-
fogva azt merem mondani, hogy a prot. ,missionarius'-oknak 
tökéletes igazuk van, valahányszor tudósításaikban azt je-
lentik, hogy itt vagy ott sikerült a benszülötteket ,igazi' 
protestánsokká tenni ; mert a mennyiben a mai protestan-
tismus abhan áll, hogy minden keresztényit kivetkőzött le-
gyen s létét rágalmak s erőszak által tengesse, — ennyiben 
e vadak is ,igazi' protestánsok, s hitküldéreink már régen 
tapasztalák ; — nem csak itt, de akárhol a világon, hogy a 
legkezdettlegesebb állapotú vaddal könnyebben boldogul-
nak, mint az olyannal, kin már egyszer valamely protestáns 
hitküldér gyakorlá mesterségét; mert vagy buta fanaticussá 
tette, vagy a protestáns urak kalmárkodó szokásai s fogásai 
által bizalmatlanná minden, vallásról szóló fehér ember 
iránt, kiben, azokkal tett tapasztalatai szerint csak csalót 
lát, ki hamis ürügy alatt nyerészkedni s őt rászedni jött . 

Mit nem tettek Mare szigetén ! E sziget ivóvíz hiánya 
miatt régi időktől fogva sokat szenvedett, s csak az ember-
ben honoló azon veleszületett ragaszkodás, melylyel azon 
göröngyhöz viseltetik, amelyen született ; s mely legszebb 
virágait a nemes hazaszeretetben hajt ja, csak ez magya-
rázza meg, hogy e sziget egyáltalán lakva, sőt sürüen lakva 
volt. A protestáns ,hit'-emissariusok évtizedek óta uralkod-
tak ott s meglehetősen jövedelmező kereskedést is űztek, 
anélkül, hogy valaha eszökbe ju to t t volna, csak kísérletet 
is tenni aziránt: lehetne-e s miként segíteni e bajon? A 
70-es évek kezdetén Gui t ta s Beaulieu atyák, katholikus 
hitküldérek érkeztek oda, s alig letelepedve, néhány téri tett 
hívővel legott hozzá fogtak egy kut fúrásához. A munka 
óriási volt, s ezért, kevés és gyenge is lévén a munkás, soká 
húzódott, anélkül, hogy csak a legkisebb siker reménye biz-
tatná a bátor és fáradhatlan vállalkozókat. A protestánsok 
gúnyos észrevételei egyre durvábbakká lőnek, mig végre, 
egy több méternyi korall-rétegnek borzasztó fáradalmak 
közti átfúrása után, 34 méternyi mélységből hatalmas víz-
sugár lövelt elő ! . . . A guny ugyan megszűnt, akkor ; de 
alig, hogy a kut elkészült, a protestánsok elűzték a katho-
likus missionariusokat s hiveiket, hogy ,türelmök' maga 
bírhassa a kutat, s a katholikusoknak még mai napig sem 
si került a Fenyőfák Szigetéről, hová a protestáns üldözés 
elől menekedtek, hazájokba térhetni vissza; s igy tesznek a 
katholikusokkal mindenütt, hol többségben vannak ; kivéve 

az angol gyarmatokban ; mert az angol kormány elfogulat-
lanul s ezért bölcsen itél, s tudja, hogy valóban czivilizáló 
erővel csak a katholicismus bí r ; mig a másféle ,hit'-küldé-
rek üzelmei a vadakat szellemileg mindenütt, testileg pedig 
igen gyakran tönkre teszik ; mert a pálinka-kereskedés e ,kül-
dérek'- nek igen sok helyen egyik jövedelmi főforrását képezi. 

(Vége köv.) 

Pius-ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. 

Szándékunk van, a I X . Pius pápa ő szentségének püs-
pöki jubileuma alkalmából az egyes honi, katholikus testü-
letek kebelében tartot t ünnepélyeknek, hozzánk szivesen 
beküldött programmjait, s az ugyanez alkalomból megjelent 
irodalmi termékeket e külön rovat alatt jelezni, hogy egy-
bevetve többi, ugyané nevezetes eseményre vonatkozó hí-
reinkkel, az utókor lehetőleg teljes képét alkothassa magá-
nak azon módnak, melyen a katholikus Magyarország egy-
házunk látható feje iránti kegyeletének ez örökké emlé-
kezetes napokban kifejezést adott. 

Kezdjük a zircz-cisterci rendi növendékek ünnepélyé-
vel, kik kifejezést adandók azon benső ragaszkodásnak, mely 
szellemöket az apostoli székhez fűzi, pápa ő szentsége 50 
éves püspöki jubileumára épen ma kegyeletes ünnepélyt 
rendeznek, melynek műsorozata a következő : 

Junius 2-kán délesti 4y 2 órakor. 

1. „Nyitány". Mozart „Don Juan" czimü dalművéből, elő-
adja a zenekar. 

2. „Pius-örömdal". Valiinger Józseftől, előadja az énekkar. 
3. „Meditation" par B. C.Fauconier, előadja a zenekar. 
4. „IX. Pius örömnapján"-. Költemény, Ács Egyedtől ; sza-

valja a szerző. 
5. „A lelkesedés dala". LÍ3zt Ferencztől, előadja az énekkar. 
6. „Tankréd". Vonó-négyes, Rossini hasonczimü dalművé-

ből, előadják Berger Máté, Hajkeő Raymund, Ács 
Egyed és Vass Bertalan. 

7. „ Crux de eruce". W i t t Ferencztől, előadja az énekkar. 
8. „IX. Pius életrajza". Kéry Vidortól, felolvassa a szerző. 
9. „Tu es Petrus". Kempter Károlytól, előadja az énekkar. 

10. „Reverie" par B. C. Fauconier, előadja a zenekar. 
Estve kilencz órakor ünnepélyes kivilágítás, mely alatt 

az énekkar néhány pápai hymnust fog elzengeni. 
Junius 3-kán, kilencz órakor ünnepélyes szentmise, 

mely alatt az énekkar Gounod I I . számú miséjét fogja elő-
adni, harmonium kisérettel. 

I I . Szatmárról Gyurits Antal tanár tollából folyt, ki-
tűnő költeményt küldtek be hozzánk, melynek czimfelirata, 
illetőleg dedicatiója a következő : 

QUUM. BEATISSIMUS. PATEE. DIVINA. PEOVIDENTIA. 
PIUS. PAPA. IX. 

ANNO. POST. PAETUM. V1EGINIS. ALMAE. MDCCCLXXVII. DIE. 
III. JUNII. ANNIVEBSAB1UM. SUSCEPTI.MUNEEIS. EPISCOPALIS. 
QU1NQUAGES1MUM. CELEBEAEET. COLLEGIUM. PEOFESSOEUM. 
B.GYMNASII. SZATHMÁEIENSIS. IN. HUNGAEIA. UNA. JUVENTUS. 

OMNIS. EXSULTANT. ATQUE. SIBI. ET. UNIVEESO. OEBI. 
CHEISTIANO. GEATULANTUE. 

I I I . Ftdő Ondrejkovics János esztergomfőmegyei, t ö l -
gyesi plébános ur aláirása mellett a következő feliratú al-
kalmi hymnus küldetett be hozzánk: 
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PIUM. AUGURIUM IN. MEMÓRIÁM. 
'EPISCOPALIS. JUBILAEI. SUAE. SANCTITATIS. 

PAPAE. PII IX 
PONTIFICIS. MAXIMI. PATßlS.ORBIS. CHRISTIANI. SANCTISSIMI. 
ET. PROPUGN ATORIS. PIDEI. CONST ANTISálMI.DI VINA.PA VENTE • 
CLEMENTIA. FELICIBUS. AUSPICIIS. DIE. 3.. JUNII. ANNI. 1877. 

CELEBRATI. IN. TESSERAM. INCONCUSSAE. FIDELITATIS 
COMITATUS. HONTHENSIS. FIDELIUM. DEVOTISSIME. DICATÜM. 

IV. Ugyancsak junius 3 án a veszprémi növendékpap-
ság Pázmányköre, IX. Pius szentséges atyánk ötven éves 
püspökségének emlékére ünnepélyt tart, melynek műsoro-
zata a következő : 

Megnyitó beszéd. Tart ja Rada István, elnök. 
1. „ Erinnerung an Josef Strauss". Fahrbach Fülöptől. Elő-

adja az intézeti zenekar. 
2. „A dalnok búja". Arany Jánostól. Szavalja Kozma L. 
3. „Magyar népdalok". Tisza Aladártól. Előadja a zenekar. 
4. „Alkalmi beszédFölkér Józseftől. Felolvassa a szerző. 
5. „Örömdal". Férfi négyes, Seyler Károlytól. Előadja az 

intézeti énekkar. 
6. „Azén lakásomTompa Mihálytól. Szavalja Guzmics A. 
7. „Meter-polka". Farbach Fülöptől. Előadja a zenekar. 
8. „Örömhangok IX. Pius 50 éves püspökségének emlékünne-

pén". Költemény, Rádi Istvántól. Felolvassa a szerző. 
9. „Zengj még egy dalt". Donizetti „Lammermoori Lucia" 

czimü dalművéből. Előadja az énekkar. 
10. „A bűnbánó". Tárkányi Józseftől. Szavalja Fölkér J . 
11. „Kohlrösel". Előadja a zenekar. 
12. Elnöki zárszó. 
13. „Magyar népdal-induló". Farbach Fülöptől. Előadja a 

zenekar. 
V. Szentséges atyánk IX. Pius pápa 50 éves püs-

pöki jubileumának ünnepélye a budapesti központi papnevel-
dében, 1877. junius 3-kán. 

Az ünnepélynek műsorozata : 
1. lu es Petrus. Négyes ének. Hüls Bernáttól. Énekli a kar. 
2. IX. Pius örömün tepe. Költemény. Vogl Mártontól. 
3. Defensor noster. Négyes ének. Dallamát szerzé Wit t Fe -

rencz. Előadja a kar. 
4. A pápaság érdemei a társadulomban és hazánk körül. Be-

széd Fehér Gyulátok 
5. Oremus pro Pontifíce. Enek férfikarra. Dallama Kothe 

Bernáttól. Énekli a kar. 
6. IX. Pius pápasága. Beszéd. Tart ja Pákor Adorján. 
7. Hymnus. Dallamát szerzé Abt Ferencz. Énekli a kar. 
8. Uj szent János. Költemény. Mindszenty Gedeontól. Sza-

valja Rancz János. 
9. Hol szent Péter. Pápai hymnus. Dallama Feley Antaltól. 

Énekli az összes növendékpapság. 

VEGYESEK. 
— A herczegprimási képtár, mint az ,Esztergom' írja, 

jelentékeny müdarabokkal szaporodott azon idő alatt, mióta 
a t. közönség látogatása elől a téli idény miatt elzarva volt. 
Elsőben is Ligeti hazai tájfestőnk egy ujabb remekműve 
lesz megszerezve.— „ Jerusalem látképe," valamivel nagyobb 
a már meglevő „Bethlehem" — és „Nazareth" — tájképek-
nél, melyekről annak idején első rangú művészek ugy véle-
kedtek, hogy azok a világ bármely képtárának is gyöngyeit 
képeznék. A másik hazai festő Molnár József, kinek müveit 
kiváltképen az angolok kedvelik. E jeles hazai festőmű-
vésznek egy nagyobb, templomi jelenet-et ábrázoló festménye 
szintén most lett a képtárban felállitva. Legnevezetesebb 
azonban az Odescalchy családtól szerzett öt műdarab az 
olasz festészet legszebb korából, ezek : „Krisztus Pilátus 
előtt" colossalis nagykép, életnagyságú félalakokkal, Da-

niele Crespi-tői ; egy női alak lanttal kezében, Guido Reni-
tő l ; „Jézus az olajfák hegyén" X V I I . századbeli gyöngy-
házasrakmüvü keretben, Bassano-tói ; továbbá Caesare de 
Sesto egy kisebb Madonnája, s Procacini egy kisebb vázla-
tos müve. A figyelmet ezeken kivül még Kremsersmiedt egy 
kicsiny képe, s Janneck Ferencz Kristóf hires gráczi művész 
(1703—1765) négy gyönyörű kabinetdarabja érdemli meg. 
Mindezeket 0 Eminentiájának határtalan bőkezűsége s áldo-
zatkészsége szerezte meg, kinek művészetpártoló nemes haj-
lamait a legközelebb felállitandó metszvénytár is hirdetendi. 

— Több külföldi ,liberális' lap nyomán a honi, hason-
fajtáju sajtónak néhány közlönye is elmondá jó olvasóinak, 
miszerint Soubirous Bernadette, azon leány, melynek a Bold. 
Szűz a maga idején Lourdes-ban megjelent, jelenleg egy 
párisi nőzárdában „idegeinek tulfeszitése következtében" 
betegen fekszik. Ezzel szemben a ,Germania' hiteles értesü-
lés nyomán kijelenti, miszerint S. Bernadette sohasem volt 
Párisban, hanem teljes egészségnek örvendve az irgalmas nő-
vérek nevers-i anyaházában tartózkodik. — Ugyané lap, 
Rómából vett tudósítások alapján kijelenti, miszerint ő szent-
ségének környezetében mit sem tudnak azon állítólagos üd-
vözlő levélről, melyet a páp;i, 80. születése napja alkalmá-
ból a német császárhoz intézett volna. 

— A Berlinben fenálló japáni követségnek egyik po-
gányhitü tagja nein régen valamely ugyanoda való protes-
táns hölgygyei házasságra lépett, mely frigyet egy brémai 
protestáns lelkész ,egyháziiag' megáldott. Voltak kislel-
küek, kik ebben megbotránkozni merészeltek, de hogy alap-
talanul, megmutatja nekik a nagyenyedi ,Szemle', mely Kál-
vin logicája és dogmaticája szempontjából fejtegeti a dol-
got, amint következik : „Égy pogánynyal kötött házassága 
egy előkelő keresztyén nőnek külföldön nagy feltűnést oko-
zott. A pogány : Sziuzo Aoki, japáni nagykövet Berlinben. 
Vallása a buddhismus. Az esketést Brémában hajtotta végbe 
az odavaló liberális lelkész Dr. Manchot. Nagy zajt ütöt-
tek főleg a római és a prot. igazhitűek ezen „nem keresz-
tyéni" cselekvény ellen, mely „a keresztyénség méltóságát 
lealacsonyítja." Helyesen mondja egy valaki, hogy ha egy 
prot. lelkészt ama hegymögi oldalokról támadnak meg, 
meg lehet győződve, hogy helyes uton jár. Miért ne lehetne 
isten áldása egy ilyen házasságon is? Miért ne állana e 
frigyre nézve is a házasságnak amaz örök törvénye, melyet 
Jézus hirdetett (— s mely, veti közbe a ,Religio' szerkesz-
tője, épen a protestáns házassági törvénykezésben találja 
legpraegnansabbb kinyoinatát s leglelkisineretesb alkal-
mazását —) : „a mit isten egybeszerkesztett, azt emberei 
ne válaszsza." 

Szerencsések vagyunk, mert a ,Szemle' rendreutasitása 
nekünk legalább nem szól, kik az egész pogány-keresztyén 
frigyet kezdettől fogva sem méltattuk nagy figyelemre, nem 
lévén képesek a mai ,liberális' protestantismus s a buddhis-
mus közt valami mélyebben ható cultus disparitast felfe-
dezni. A debreczeni ,Prot. E. Lap1-hoz pedig, mely nem 
régen egyik szerkesztői jegyzetében abbeli kételyeit volt 
szives kifejezni: ha váljon lehetséges-e a katholicismust 
,reformálni'? — ez alkalomból bátrak vagyunk azon aláza-
tos kérdést intézni : váljon nein czélszerűbb lenne-e, egye-
lőre arról elmélkednie, iniképen, mily uton s mily eszközök 
által lehetne ezt a liberális protestantismust ismét keresz-
ténynyé — vissza-,reformálni'? 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

Herczeg Eszterházy 100 ft. Gróf Eszterházy Miklós 
50 ft. Gróf Festetich Tasziló 50 ft. Gróf Schönborn Ervin 
50 ft. Gróf PálfFy 30 ft. Andriot-Battyhány grófnő 20 ft . 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési clij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői tóns.Budán 
viziváros.főutca 221. hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

V 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y 0 I R Ä T . 

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

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k ! 
szám alatt, hova a neta- I 

\ 

láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 6. 45. I. Félév, 1877. 
Tartalom. H;ivi szemle. — Sajtó monopolium s még valami. — A társadalom árvái. — Egyházi tudósítások : Pest. 

[y a közpor 
püspökök 

- . . . . J £-- - O 
Pius-ünnepély a központi papneveldében. Pest. Adalék a magyar akadémiai választásokhoz. Róma. Jubileumi hirek. Ber-
lin. A német püspökök Rómában. Ledochowski bib. isméti elitéltetése. Missiói tudósítások. — Pius-ünnepélyek s Pius-

irodalom Magyarországban. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

V é g i g tekintve a pályán, melyet IX. Pius , mint 

püspök e g y fé lszázad óta befutott , az Is ten szerinti 

főpapnak dicső p é l d á n y k é p é t látjuk benne. I lyen 
vo l t ö mint spoletó i érsek, m i v é öt XII . Leo pápa 
k inevezte ; hol, szülőfö ldjén, m é g ma is siirü nyomai-
val ta lá lkozunk azon apostol i szel lemnek, azon lel-
kipásztori buzga lomnak s magas bölcseségnek, mely-
lye l m e g y é j é t igazgatta. Majd, XVI. Gergely által 
imolai püspökké s b ibornokká választatván, tizen-
n é g y éven át nem sziint meg e nyájnak is jó, sze-
rető atyja lenni, mignem az isteni Gondvise lés Pé-
ter székére h ivá meg őt. 

De midőn pápává lett, vá l jon megszlint-e akkor 
püspöknek l e n n i ? A v a g y nem inkább akkor kezde-e 
a püspöki , l eg főbb szel lemi te l jhata lom egész terje-
delmében, egész erejében érvényesüln i , midőn P i u s 
pápává, azaz római püspökké l e t t . . . ? 

Valóban, mióta a hármas koronát visel i , mióta 
a Szentlé lek az apostolok fejedelmének utódjává 
rendelte, a csalatkozhatlan hittanitói t isztnek leg-
főbb magas latára helyezte őt, azóta IX. P ius püs-
pök, a szónak legte l jesebb értelmében. Azóta az 
atyák atyja ő, a püspökök püspöke, ki a bárányo-
kat legeltet i , de a juhokat is. Megyéjének határai ki-
terjednek a fö ldgömb véghatárá ig , főpásztori gond-
jai az egész v i l ágo t karolják át. Azóta mint l eg főbb 
pap áll Isten összes népe é lén ; az ö kezeiben nyug-
szik a kulcsok te l jhata lma; ő á l l Péter hajójának 
kormányrudján s vezeti , igazgatja, tanitja az egész 
egy, szent, római s apostol i egyházat a legte l jesebb 
püspöki , rendes, közvet len j o g h a t ó s á g g a l vala-
m e n n y i egyes , he ly i egyházak, va lamennyi hivő, 
pap s püspök felett, kik a szeretet s engede lmesség 

köte lékei által hozzá füzvék, alája rende lvék; mert 
mint a vatikáni egyetemes zsinat actáiban olvassuk : 
— Constit. dogm. de Eccl. Christ i I., cap. 3 „De v i 
et ratione Romani Pontif ic is" — „ . . . apertis i n n i x i 
sacrarum l i terarum test imoni is et inhaerentes t u m 
Praedecessorum Nostrorum, R o m a n o r u m Pontifi-
cum tum Conci l iorum general ium disertis , perspi-
cuisque decretis , innovamus oecutnenici Concil i i 
Florent ini definit ionem, qua credendum ab omni-
bus Christi fidelibus est, sanctam Aposto l i cam Se-
dem, et Romanum Pont i f icem in universum orbem 
tenere primatum, et ipsum Pont i f icem R o m a n u m 
successorem esse Beati Petri , principis Aposto lo -
rum, e t 'verum Christi Vicarium, to t iusque Eccles iae 
caput, et omnium Christ ianorum patrem ac docto-
rem ex i s tere ; et ipsi in beato Petro pascendi, re-
gendi ac gubernandi universalem Ecc les iam a Do-
mino nostro J e s u Christo plenam potestatem tradi-
tam esse ; q u e m a d m o d u m etiam in ges t i s oecume-
nicorum Conci l iorum et in sacris canonibus contine-
tur ;"—s ime! ki ezelőtt ötven évve l törhet len hűsége t 
s engede lmességet fogadot t a római pápának, ma 
maga őrzi a hit e l e té teményét , me lynek véde lmére 
akkor eskü alatt vá l la lkozo t t ; ma ö maga l eg főbb 
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biró s hit- s erkölcstant érintő v i tás kérdésekben , 
a t éve lynek engeszte lhet len e l l ensége s üldözője, a 
csalatkozhatlan tanitó, kinek szavát Isten maga 
hagyja h e l y b e n ; — ma ő maga a keresz ténységnek 
közös atyja, kinek szeretetére és gondoskodására , 
kinek tanítására és áldására, kinek könyörületére s 
seg i t ségére , egész sz ivére mindnyájunknak, vala-
menny i h ivöknek egyaránt j o g u n k van. 

S minderre, mind e magasztos köte lességek 
' O Ö 

méltó te l jes í tésére készi té el az Ur IX. P ius s z i v é t 
akkor, mikor egy fé lszázad e lőtt a szentség te l jé t 
felvette. 
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Ki Írhatná le, ki ecsetelhetné méltón azon ér-
zületeket, melyek a v i lág püspökének szivét betöltik, 
ma, midőn e hoszu pályára visszatekint, mely dicső 
is volt, fájdalmas is, s midőn másfelül azon sürü 
leplen akadnak meg szemei, mely a jövőt minden 
hajlandó elöl elfödi ? ! Azonban, mi egyéb tölt-
hetné, a jövőt tekintve, IX. Pius szivét, mint a ren-
dithetlen bizalom érzete ; a multat i l letőleg pedig, 
mi egyebet mondhatna Istenének, mint hálát min-
denért,amit eddig őtőle vett ,jóért s roszért egyaránt ? 
S valóban hálát is mond, s magasztalva dicséri 
Urát, Istenét, Királyát s Megváltóját ; a ki hiven 
ál lott oldala mellett, ennyi hoszu éven keresztül, 
ki oltalma volt, segí tsége és menedéke, ki gyenge-
ségét erőssé tevé, s irgalmának s karjának hatalmát 
oly fényesen tünteté fel rajta, püspöki pályájának 
kezdőnapjától fogva maig. Mindezért hálát mondott 
a szent aggastyán, midőn mult vasárnapon püspöki 
jubi leumát ünnepelte ; a jövőre nézve pedig bizo-
nyára könyek s sohajok közt esdett az örök Irgal-
muhoz, hogy szent áldását adja agg szolgájának 
működésére; hogy engedje, annyi küzdelem s szen-
vedés után m é g látnia az egyház diadalát is ; hogy 
áll ítsa meg a vesztébe rohanó emberi nemet, talán 
az utolsó órában, az örvény szélén, hogy hallgas-
son ismét Krisztus s helytartójának szavára, s hogy 
magába szállva, megtérjen, üdvözüljön. 

Azonban korántsem tiszta öröm lesz e napon 
is osztályrésze IX. Piusnak ; mert szivét, ha vala-
hol, ugy most, fájdalom gyötri és szomorúság. 
Nem azért mert az ő személyét gyűlöl ik , gúnyol-
ják, rágalmazzák, üldözik; nem azért, mert Istennek 
ugytetszik, már évek óta megengedni, hogy az ö 
helytartója fogolyként kénytelen tartózkodni saját 
házában; — nem ezért! — hiszen Pius szivesen s 
örömest szenved Uráért Isteneért, igy kel lvén kö-
vetnie Azt, kinek helytartója e földön, s tudja, 
hogy annak, ki a Péter bilincseiről hires templom-
ban vette fel a püspökké szentelést, nein szabad ir-
tóznia kettős békóktól sem, ha azokat az Ur szent 
igéje miatt hordani szükséges. 

De szomorkodik Pius, ürömcseppeket vegy i t 
az öröm poharába neki azon tapasztalás, hogy is-
mét egyszer beteljesedik az Ur eme szava : — Zah. 
XIII , 7 ; — „Verd meg a pásztort, és elszélednek 
a juhok. " Körültekintve a vi lágon, majdnem min-
denütt Krisztus jegyesét rabbá látja téve, elnyomva, 
üldöztetve ; mindenütt csak igazságtalan törvénye-
ket lát, melyek lábbal tapodnak isteni s emberi jo-
gokat ; látja mint bujdosnak hontalanul a zsarnoki 

önkény által számkivetett püspökök és papok ; 
látja fiait, kiket felnevelt s kik most megvetik, lát na-
ponta annyi, Krisztus vérével megváltott lelket el-
veszni, menthe te t l enü l . . . Mindez mélyen elszomo-
rítja atyailag aggódó szivét s keseríti el a jubi leum 
ünnepnapjait, mert köröskörül csak romokat lát, 
melyeket a pokol működése halmoz fel ott, hol a 
kereszténység áldásos vi lágában századokig a hit s 
erkölcsösség gyönyörű virágai tündöklöttek. 

S ki tudja, váljon a bajnak, a zaklattatások s 
küzdelmek tetőpontját tulhaladtuk-e már? A l i g h a ! 
S akkor csuda-e, ha Pius, jubi leuma napján inkább 
gyászruhába burkoltan borulna le az Ur előtt, ir-
galmat, kíméletet könyörögve a hivők miatt, ha 
csak ötven igaz is lenne a városban, vagy öttel ke-
vesebb, vagy harmincz, v a g y husz, vagy tíz . . . . 

Azonban egyrészt épen e szomorúság, e fájda-
lom az, mely mai napon az összes v i lág katholikusait 
arra buzditja, arra lelkesiti , hogy közös atyjuk ju-
bileumát közös ünnepnapul, fényesen, megüljék. 
Mihelyt a különösen e czélböl alakult római bizott-
ság első felhivását szétbocsátotta, nagyszerű, i ly 
terjedelemben ritkán, vagy talán sohasem látott 
mozgalom indult meg az egész katholikus világ-
ban; mert a hivő katholikusok jól tudják, hogy 
IX. Piusnak életben maradása nem a legcsekélyebb 
jó té temény azok közül, melyek által a Mindenható 
e sötét napokban is megmutatja, hogy meg nem fe-
ledkezett még jegyeséről . Ezért, s hogy annyi,tévútra 
vetemedett gyermekért némi e légtéte l t nyújtsanak 
neki, ezért sorakoznak a hivek IX. Pius trónja kö-
rül, kiknek szeretetét a hütelenek gyűlölete m é g 
csak fokozza; — sorakoznak, hogy a magok ragasz-
kodását mutassák ki s egyúttal amazok ellen tilta- • 
kozzanak ; hogy feltüntessék a katholikus egyház-
nak egy fő alatti, osztatlan egységét , megsemmisit -
hetlen életrevalóságát, isteni erejét; de sorakoznak 
azért is, hogy annál szorosabban egyesüljenek azon 
sziklával, melyen az egyház nyugszik, mely az egy-
ségnek központja, a hitnek őre, oly törzs, mely an-
nál erősben áll, minél inkább dühöng ellene a vi-
har. Innen ama számtalan, szebbnél szebb, kegye-
letes ajándék, minőket csak a gyermeki szeretet gon-
dolhatott ki s a szeretetteljes áldozatkészség nyújt-
hatott át a kegyes atyának, innen a lángoló irályu 
üdvözlő feliratok, melyek naponta annyi nye lven 
ismétlik a megingathatlan hűség biztosítását Pius 
trónja e lőt t ; innen a jubi leumi ünnepélyeknek soha 
nem látott megható lefolyása, mely mindenha fény-
pontot képezend a pápák történetében. 
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E lelkesedésnek nem szabad mulandónak, csak pilla-
natnyinak lenni, amint valóban nem is az, hanem a kellőleg 
felfogott helyzetből folyó kötelességeknek teljesítése ez ; 
s mivel az, azért teljes meggyőződésünkből mondjuk, hogy 
e lelkesedés tul fogja élni a pil lanatot; mert egy uj, szebb, 
a hitben erősb, annak megvallásában bátrabb, szóval katho-
likusabb korszaknak leszen kezdete. „A legközelebbi nagy 
század katholikus század lesz", mondja d'Haulleville leg-
ujabbi egyik kitűnő munkájában ; — hadd legyen I X . Pius-
nak jubileuma e nagy s dicső századnak kezdőpontja ! 

Hogy az legyen, mirajtunk áll, teendőink pedig e czél-
ból kevés szóba foglalhatók össze. 

Először ujitsuk meg szivünkben a szentszék s Péter 
utódja iránti, soha el nem enyészendő hűségnek fogadását; 
őszintén s utógondolat nélkül. 

Mindnyájan tudjuk, mi a pápa az egyházra, a katho-
licismusra nézve : annak Isten által rendelt, látható feje, 
Péter utódja, kit maga Krisztus tett az apostolok fejedel-
mévé s egyházának alapkövévé. Ezt tudják ellenségeink is, 
s innen van, hogy azon óriási harcz, melyet napjainkban a 
katholicismus ellen inditottak, első sorban s leghevesebben 
Róma ellen irányul. Fel akarják forgatni az alapot, hogy 
az azon nyugvó épület halomra dőljön. Ezért kellett Péter 
örökségét is elrabolniok, ezért gyalázzák naponkint pokoli 
változatossággal a pápa személyét, teszik nevetségessé, 
vagyis inkább csak iparkodnak nevetségessé tenni annak 
intő, figyelmeztető, dorgáló felszólalásait ; azért tagadják 
jogait , gyanusitják szándékait, sőt azt is vi ta t ják el tőle, 
hogy valóban Péter utódja, minthogy Péter soha sem volt 
Rómában. Sőt lázas türelmetlenséggel várják halálát, mely 
esetre gonosz terveik már régen készek. C o 

Bár mi, legalább ebben, tanulnánk némit ellensége-
inktől is. Védelmezzük, mit ők megtámadnak, tartsuk erő-
sen, mit tőlünk el akarnak rabolni. Figyeljünk az Égnek 
intelmeire! Isten a hivek szeretetének oltalmába bizta 
P ius t ; ők legyenek támaszai, diszőrsége, védői. Ily intelem 
a szemünk előtt lefolyó, nagyszerű ünnepély is, melynek 
egyik rendeltetése, hogy szeretetünk s ragaszkodásunk láng-
ja magasabban csapjon fel, olyannyira, hogy e szent hév 
állandóvá váljék keblünkben, bármi jöjjön is. Azért jelent-
sük ki ezen ünnepélyes alkalommal, hogy hű fiai vagyunk 
az egy, szent, római s apostoli anyaszentegyháznak s azok 
akarunk maradni végleheletünkig ! 

Mint szerető fiai pedig ne szünjünk meg imádkozni 
közös atyánkért, hogy Isten tartsa meg őt nekünk, hogy 
áldja meg őt még a földön is, s ne adja ellenségei kezébe. 
Midőn Péter a tömlöczben tartaték, a hivek szüntelen kö-
nyörögnek vala Istenhez őérette. De azért ő nem rögtön 
szabadult ki. Csak mikor már itt vala a zsidók ünnepe, azon 
éjjel az U r angyala álla melléje, s leesének a lánczok az ő 
kezeiről s a vaskapu magától nyilék meg. Talán ismét kö-
zeledik ,a zsidók ünnepe'; de ha szüntelen s forró imáink-
kal ostromoljuk az Eget, bizonyára meghallgat minket az 
Ur s csendet parancsol a féktelennek látszó viharnak. Azért 
imádkozzunk, imánk hatását pedig fokozzuk jóságos csele-
kedetek s igazán keresztényhez méltó élet által, s mindezt 
ajánlva fel az egyházért, — bizzunk ; mer t : „non prae-
valehunt /" 

Testvéreink ezrei állják körül I X . Pius trónját, épül-
nek szavain, lelkesülnek intelmein s eltörölhetlen kedves 
emléket visznek mélyen szivökbe vésve, magukkal haza. 
Mi pedig, kiknek nem jutot t a szerencse ott lehetni, lélek-
ben egyesüljünk velők ; s lia nem borulhattunk lábaihoz, 
itthon imádkozzunk érette, ki midőn őket megáldja, miró-
lutik, hazánkról, nemzetünkről sem feledkezik meg! 

Orenius pro Pontifice Nostro : Dominus conservet 
eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non 
tradat eum in animam inimicorum eius! 

Sajtó-monopolium s még valami. 
(Folytatás.) 

De az orthodox prot. sajtó, illetőleg annak főemberei, 
a mindent egyedül tehetni vagyis uralkodhatni vágytól ösz-
tönöztetve, katholikus sajtónk rovására még következendő 
bombastikus szavakban is áradoznak: 

„Mint az ultramontán (katholikus) sajtó Róma felé, 
ugy mutat a destructiv (hegelista prot. sajtó) irodalom P á -
risra (t. i. a franczia hugonották toborzó helyiségére.) Amaz 
azt hiszi, hogy a német szellemi napja csak a hét halom 
mögül hasadhat ; ugy ez is azt, hogy a Montmartre fölött 
kel föl neki a nap. Mindketten egyeznek abban, hogy a né-
metek üdvöket csak külföldön kereshetik, és hogy idegen 
gyámságra van szükségök. Az ultramontán sajtó azt kivánja, 
hogy Róma ismét I I I . Incze hatalmával uralkodjék és a 
németek rabszolgái legyenek (!!!) A másik pedig, hogy P á -
risban, (t. i. a hugonotta vezérférfiak aegise alatt) alapittas-
sék meg a communistikus világ-köztársaság, melyben csak 
egy nyelv, t. i. a franczia uralkodjék ; a német nemzetség 
pedig és történet, viaszként olvadjon el. 

Nem tudjuk, boszankodjunk-e vagy sajnálkozzunk a 
prot. orthodoxiának és sajtójának abbeli gyarlóságán, hogy 
bevallott tehetetlensége mellett is a palotákba és guny-
hókba furakozott atheistico-materialisticus áramlattal egy-
maga akar megküzdeni, szembeszállani; — a katholicismust 
és ennek sajtóját ignorálni, sőt teljesen elnyomni s a küzd-
térről leszoritani akarván. 

Nemes haragunk tetőpontját éri el, ha kivált arra gon-
dolunk, miszerint e prot. orthodoxiának és sajtójának legki-
válóbb férfiai még saját papságuk hitelveiben sem biznak. 
S az épen a legjelesebb és legmiveltebb protestánsok sze-
rencsétlen vaksága, hogy ők tiszta szemmel látván az egész 
zavart s egyházuk reménynélküli feloszlását, mégis emberi 
alkotmányuk végrornjaihoz, mint a hajótörést szenvedett, 
szétzúzott hajójának töredékeihez, akkép ragaszkodnak. 

Ugyan, hogy is lehet oly egyház körében maradni, 
melyről maguk, saját legünnepeltebb tudósai, ezeket mond-
ják : „Váljon a mi clerusunk elég érett és alkalmas-e arra, 
hogy az egyházat képviselje ? Mily vakmerő volt a porosz 
lelkipásztorok nyelve az elhirült kötheni gyülekezetben, hol 
az egész keresztény hitet ünnepélyesen megtagadták ? Mily 
kétesen estek a szavazatok Strausz és Bauer Brúnó fölött ! 
Mily képtelenséggel állott elő a magdeburgi emlékirat? 
Ezen emlékirat különösen jellemző. Azt kivánja t. i., hogy 
minden község kényekedve szerint válaszsza dogmáit, s ha 
ugy tetszik, minden nap másokat. Valódi felbonczolása a 
corpus Evangelicorum-nak, hasonló a holt testnek férgek 
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általi felemésztéséhez. Valóban isteni komédia vár ránk, ha 
a terhes korszellem a sok apró és minden falában külömböző 
l i turgiákat megszülendi. Miért nem kivánta inkább mind-
já r t a magdeburgi emlékirat, hogy annyi dogma és liturgia 
legyen a protestánsok közt, a hány az egyén ? És miért nem 
til totta meg kemeny büntetés alatt, hogy két protestáns se 
merészeljen azon egy hitben élni I" 

Ha tehát az orthodox prot. sajtó saját papjainak hit-
elveiben sem bizhatik, lia maguk a porosz superintenden-
sek, prédikátorok, hittudósok stb., a kereszténység talajáról 
leléptek; mint ezt kötheni synodusokban nyiltan bevallják, 
ha a magát még mindig protestánsnak nevező nihilista sajtó 
ma már a paloták és gunyhók kedvenczévé lett, s a protes-
táns egyháznak ezen atomicus, milliónyi porszemekrei fel-
oszlása leginkább ezen sajtó műve, —napnál világosb, hogy 
a sajtó-monopoliumot ambitionáló orthodox protestáns sajtó 
sysiphusi munkára vállalkozik, midőn e tetőtől talpig vérte-
zett ellenekkel, nélkülünk, illetőleg sajtónk közreműködése 
nélkül, sőt annak nullificatiójával egymaga akar mérkőzni. 
Ö, mely magában véve, — mint egyik ünnepelt hittudós 
mondja — e tekintetben merő nulla potentiák nélkül. 

(Folyt, köv.) Gundy Mihály, esperes. 

A társadalom árvái. 
Helybeli derék orvosunkkal többször levén alkalmam 

találkozni a betegeknél, kiket mint lelkész én is látogatok, 
ilyenkor, de máskor is, a hazánkban még oly nagyon primi-
tiv lábon álló közegészségi ügy képezi beszédünk tárgyát . 
E g y ily beszélgetés alkalmával szó levén a törvénytelen 
gyermekek sorsáról, a fentirt orvos ur kezembe adta az 
„Orvosi Hetilap" 1876-ik évfolyama 45. számát, hogy a 
„Nemzet árvái" czimü czikket olvassam el. E czikket elol-
vastam. Ebben dr. Spitzer rokuskórházi segédorvos ur szól 
a fenti czimmel, a törvénytelen gyermekek gyászos sorsá-
ról, de még gyászosabb és szapora halálozásukról. Ezen 
czikk irója első sorban az orvosoknak ir ugyan, és ezek 
figyelmét iparkodik felkelteni ; miután azonban dr. Spitzer 
ur nyiltan azt mondja czikkében, hogy „nem egyéni baj ez, 
hanem társadalmi, de épen azért re j t ez komoly veszélyt 
magában" — igy hát mint nem orvos, ha nein is hivatásból, 
de mint szintén társadalmi egyén, s tekintve az ügyet erkölcsi 
szempontból, szólok hozzá mint lelkész, s gondolom, hogy 
dr. Spitzer ur nem fog megbotránkozni soraimon, ha az én 
czikkein más világosságba helyzi a dolgot, mint az ővé. 

Dr. Spitzer urnák nagy érdeme van, hogy sikra szállott 
ez ügyben. Jó l mondja ő, hogy ez oly társadalmi baj, mely 
veszélyt hoz s ezért dicséretet érdemel ő, hogy belenyúlt a 
darázsfészekbe és fellépett oly ügyért, melyet igen jól ismer-
nek in loco competenti, de vagy nem mernek hozzá nyúlni, 
vagy nem akarnak, ne arguantur opera eorum. Csak arra 
kérjük, hogy ne álljon meg dr. Spitzer ur fél uton, hanem 
folytassa addig, mig sikerülend maga köré gyűjteni oly erő-
ket, melyek elől vagy a tehetetlenségnek, vagy a gonoszság-
nak hátrálni kell. Arra kérjük azonban, hogy ne támaszkod-
jék pusztán a resultativszerü statistikai adatokra, és ezek 
által ne jegyezgesse pusztán a gyászos végeredményeket, 
hanem keressen magának társul oly egyéneket, és ezektől 
informáltassa magát, a kik ott is lá t ják a bajt, hova talán 

sem orvos, sem statistika el nem hat, vagy nem hathat, és a 
baj mégis grassál fennhordott fejjel. 

Dr. Spitzer ur számokkal bizonyítja a törvénytelen 
gyermekek mértékfeletti halálozását, mely halálozási szám 
csak nálunk évenkint az óriási 40,000-et adja, és a baj főokát 
az úgynevezett ,Feinkopf'-rendszerben látja, mely rendszert 
a provinciában magyarán „Engelmacherei"-nek hivnak. 
Uram ! a ,Feinkopf-rend3zer' nem ok, ez már az ok eredmé-
nye, hogy t. i. az oly szerencsétlen gyermekek, kiknek a 
könnyelműség adott létet, oly ápolónők kezeibe esnek, kik-
nek hivatásuk a gyermeket ugy transportálni a túlvilágba, 
hogy a halottkém csak azt írhatja fel a betegségi rovatba : 
„veleszületett gyengeség". Ha valaki, például a lelkész, fi-
gyelmezteti az orvost, „orvos ur tudja, hogy „kinél" halt 
meg a gyermek, szóljon" — feleletül azt nyeri : „tán nem 
szóltam már, de azt felelték, hogy a mit bizonyosan nein 
tudok, azzal ne alkalmatlankodjam". Igy a gyermek sirba 
jut — és fű nő a s í r ján; de kis idő múlva csakhamar lel-
kész és orvos hallja, hogy N. N.-nél újra van kis gyermek 
ökörfarkkóró és makkávé koszton, mely gyermek neve a 
matricula defunctorum-ban ezen nótával megy a túlvilágba : 
„hectica" — azzal senkisem törődik, hogy azok a temetői 
kis keresztek nincsenek arányban a születési matrica szá-
maival. E pár szó Dr. Spitzer urnák megmutathatja, hogy 
a vidéken is vannak emberek, kik a tárgyról gondolkodnak, 
de ha hivatásszerüleg fellépnek, szavok elhangzik, s rende-
sen egy vállvonítással, vagy egyegy „mit tehetünk róla"-féle 
szólammmal elutasittatnak. Ez olyan baj, hogy ennek erősebb 
orvosság kell mint a lelenczház, mert azt látjuk, hogy a fegy-
ház sem segit. (Erre is adhatna át egy pár adatot e sorok 
irója.) En a lelenczházat elvileg nem kárhozta tom; mert, ha 
mást nem eredményez, legalább azt szüli, hogy sok szeren-
csétlen gyermeknek éltét megmenti, és igy legalább az Isten 
itélő széke előtt, a könnyelmű anyának felelőségét némileg 
megkönnyíti. De kérdem én D'r. Spitzer urat, hány ily le-
lenczház kell ? talán csak Budapesten? tán csak ott a baj ? 
Lám mily csekély — aránylag — hatású az orvosság. A baj 
társadalmi, a lelenczházi orvosság csak localis. I t t társadalmi 
orvosság kell, mely a bűnt gyökerében irtsa, necsak hajtásai-
ban ; de ezt nem akarja a társadalom elfogadni, és ha én ki-
mondom, itt még tán dr. Spitzer ur is, ha ki nem nevet is — 
nem teszem fel róla — talál vállat vonni, de az méo-is uo-y 

' O O J 
van. Ezen orvosság a nagyobb vallásosság, ebből eredő mo-
ralitás, a házasság szentségi charakterének megtartása és a 
nőnem szigorúbb nevelése. Hivatkozom a régi időkre, midőn 
e négy kellék megvolt és bátran állítom, hogy azon kor e 
téren tisztán állt. Ha merültek is fel esetek, azok száma 
igen csekély volt, de oly raffinirozott gonoszságok nem me-
rültek fel mint most. Tessék a születési és halálozási régi 
anyakönyveket vizsgálni és állitásom statistice bebizonyítva 
lesz. Akkor évek multak el, mig egy törvénytelen szülés 
felmerült, és a gyermekek halandósága arányos volt a szü-
letéssel. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
l'est, junius 4. P i u s-ü n n e p é 1 y a k ö z p o n t i 

p a p n e v e l d é b e n . Az örömhang, mely a keblekből j u -
nius 3-án, mint a pápa 50 éves püspökségének napján, vi-



3 5 7 

lágszerte kitört, mint az nagyon természetes, hazánk papne-
veldéinek falai közt is visszhangzott. Természetesnek mond-
juk ezt, mert ugyan mi természetesebb, mint hogy azok, 
kik készülnek az Ur harczait harezolni, már az előkészület 
stadiumában együtt tudjanak szomorkodva, vagy örvendve 
érezni az egyház fejével? mi lehet természetesebb, mint 
hogy részt vegyenek az egyház fejének jó- vagy balsor-
sában és e részvétet, mint a szeretet és hódolat bizonyíté-
kát tettekben is nyilvánítsák ? A papneveldék képezik azon 
veteményes kertet, hol az egyház feje iránti e részvét, az 
összetartozás ez érzete a növendékek keblébe elhintetik és 
ápoltatik, hogy ők is, az élet küzdterére kilépve, ugyanazt a 
hivek keblébe elhintsék és az isteni kegyelem támogatása 
mellett, a szeretet kapcsát a hivek és az egyház feje közt 
megszilárdítsák. 

A pesti központi papneveldében junius 3-án délután 
mi is ily örömünnepélynek, az egyház feje, I X . Pius szent-
atyánk iránt tanúsított hódolat kifejezésének voltunk tanúi. 
A papnevelde épületéből lefüggő nemzeti szinü zászló már 
előre hirdeté, hogy itt ünnepély készül, ünnepély, melyet az 
egyház és h:iza iránt egyaránt hű keblek rendeznek ; hirdeté, 
hogy ez intézetben az egyházi és nemzeti szellem egyaránt 
buzgón ápoltatik az elöljárók által, megezáfolva azon nem-
telen vádat, mintha az egyház iránti szeretet kizárná a haza 
iránti szeretetet, bebizonyítva, hogy a haza iránti hűség, 
csak az egyház iránti hűség talaján lehet szilárd és reudii-
letlen, valaminthogy ezt a katholikus ugy egyháziak, mint 
világiak egy ezredéven keresztül szakadatlanul bebizonyí-
tották, példával menve elő másoknak is. 

Nem kételkedtünk, hogy azok, kik a történelmet a 
maca ineo-hainisitatlan valóságában ismerik, kik ismerik a ö O O ' 

pápaság üdvös befolyását a társadalomra és hazánkra, hogy 
azok diszesiteni fogják az ünnepélyt, melyet a központi pap-
nevelde I X . Pius sz. atyánk tiszteletére rendez; e meggyő-
ződésben léptünk be a papneveldébe és — nem csalatkoztunk. 
Az egyház feje iránt lángbuzgalom- és szeretettel viseltető 
elöljáróság mindent elkövetett, hogy a diszes könyvtárt az 
ünnepély méltóságához mérten még díszesebbé tegye. I X . 
Pius ő szentségének arczképe, fényesen feldiszitve, virágok-
kal körülvéve, valamint Ö Felségének mellszobra és több 
esztergomi érsek arczképe diszité a nagyszerű könyvtár 
termét, hol a fényes közönség, egyháziak ugy mint vilá-
giak gyűltek össze, kik közül felemlítjük b. Augusz, ifj. gróf 
Apponyi, ifj. gróf Pálffy és Pauler Tivadar urakat. 

Az ünnepély a kitűzött időben, pont 5 órakor vette 
kezdetét, hogy ha nem is testben, legalább lélekben emelje 
ama nagy harmóniát, mely e mai napon az egész világon, 
de különösen Rómában hangoztat ja: „Tartsd meg Isten sa. 
atyánkat, Krisztusnak helytartójátEgy összhangzatos, kel-
lemes dallamu ének ,Tu es Petrus ' szigorú szabatossággal 
előadva, nyitá meg az ünnepélyt, visszhangot keltve mind-
nyájunk keblében és éreztetve valóságban, hogy mind e 
mai napig igazak ez ének szavai: ,et portae inferi non prae-
valebunt' ; vagy nem bizonysága-e ennek a mai nap is ? Az 
egyház ma, a legvadabb üldözések közt is, midőn feje fog-
ságban tartatik, ünnepélyt rendez a fogoly pápa tisztele-
tére ; mit mást fejez ez ki, mint azon hitét, hogy portae in-
feri non praevalebunt ? mi csoda, ha ama szavakat az ifjú 

növendékek is a legnagyobb hévvel, a benső meggyőződés 
erejével hangoztatták ? mi csoda, lia a többi ének is e meg-
győződés szülte hatás alatt a hallgatóságot örömre han 
golta ? igenis, a ,Defensor noster', .Oremus pro Pontifice', a 
,Hymnus' czimü énekek a hallgatóságban csak egy érzelmet. 
az öröm érzelmét ébresztették fel, melynek szárnyain repülve 
lélekben hódolatát a pápa elé tette le. 

Mig azonban az énekek öröm ve hangolták fel keblün-
ket, a közbe szőtt értekezések figyelmünket bilincselték le. 
.A pápaság érdemei a társadalomban és hazánk körül' kel-
lemes könnyüdséggel varázsolták szemeink elé, mi volt a 
világ a pápaság előtt és mivé lett általa, századokról száza-
dokra feltüntették előttünk, hogy mit köszönhetünk mi ma-
gyarok a pápáknak, azon pápáknak, kiket a mai napi iro-
dalom beszennyezni törekszik. Mi örömmel láttuk az érte-
kezésből. hogy növendékeink egykor buzgó apostolai lesz-
nek a pápaság meghamisitatlan történelmének és érdemei-
nek hazánk körül. Ezen szellem lengte át a második érte-
kezést is, mely I X . Pius pápaságát dicsőitette, kinek kor-
szakot alkotó műveit, nagyszerű alkotásait, a támadások 
közt az örök joghoz tanúsított rendületlenségét csak hal-
lani is elég, hogy iránta csudás szeretetünk és hódolatunk 
felébredjen és erősödjék. Az ünnepélyt emelte még két csi-
nos és ügyesen elmondott vers, bezárta a legnagyobb lelke-
sedéssel hangoztatott .pápai hymnua' és ő szentségének vi-
haros éltetése. 

Az örömünnep ugyan elmúlt, de visszhangja megma-
rad keblünkben, megmarad azon öntudat, hogy bár szerény 
körben, de a fővárosban is megtartatott a kegyelet ünne-
pélye, mely kegyeletet érezni és tanúsítani a pápa iránt 
minden katholikusnak kötelessége s e kegyelettel hangoz-
tassuk még egyszer e helyen e mai napon: Tartsd meg Isten 
sz. Atyánkat, Krisztusnak helytartóját! Egy jelenvolt. 

l'est, junius 5. A d a l é k a m a g y a r a k a d é m i a i 
v á l a s z t á s o k h o z . A ,Religio' 43-ik számának egy j e -
gyese' eléggé feltüntette, hogy mily atyafiságos szeretettel 
megosztozkodnak, a legnagyobbrészt katholikus pénzen 
alapitott magyar tudományos Akadémia elsőrendű hivata-
lain a t. kálvinista urak, mintegy ugy tüntetve fel a dolgot, 
quasi katholikus ember nem is lenne képes ama hivatalok 
méltó képviselésére. A kálvinista urak e testvéries eljárását 
talán nem lesz felesleges egy kissé bővebben illustrálni, mit 
nem annyira magunk, mint egy bizonyára irántunk nem pár t -
állást foglaló egyik magyar lap nyilatkozata után, ugy liisz-
szük, hogy minden gyanú nélkül tehetünk. 

Hogy ezt tehessük, mindenekelőtt fel kell emlitenünk, 
hogy már régebben is az akadémiai választásokat több ol-
dalról megtámadták, nevezetesen pedig azon szempontból is, 
hogy az akadémia tulajdonképen egy oly irodalmi, tudomá-
nyos társulat, melynek tagjává lehetni megkívántatik min-
denekelőtt, hogy az illető l'álvinista legyen. Ez t igy nyil-
tan kimondva olvasni — nem ultramontán, hanem más la-
pok által is, sokkal több, hogy sem Szász Károly ur szó 
nélkül hagyhatná, levén ő nem csak miniszteri tanácsos és 
mint ilyen a protestantismus irányadója, hanem egyszer-
smind, mint kálvinista akadémikus, a kálvinista akadémia, 
azaz hogy a magyar tudományos akadémia kálvinista vá-
lasztásainak védelmezője is. 
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Ehhez valóban nagy bátorság kell, de Szász Károly 
u r valószínűleg azt tar t ja , hogy audaces fortuna iuvat ; no 
meg azt is gondolhatja, hogy napjainkban legkönnyebb do-
log a kálvinisták védelmezése, mert már az, hogy kálvi-
nisták tesznek valamit kálvinista érdekben, elegendő, hogy 
igazságos és helyes legyen. Szász K. ur csakugyan tollat 
fogott, mert mint mondja, elérkezett az idő, megfelelni ama 
vádra is, melyet már nemcsak az ultramontán sajtó, hanem 
,komoly és felekezeti tekintetben elfogulatlan lapok is' han-
goztatnak, hogy t. i. az akadémiába bejutásnak legbiztosabb 
módja ,kálvinistának lenni.' Álljunk meg itt egy kissé. Szász 
Károly ur, mint azt látni fogjuk, védelmezi a fentebbi vád 
ellen az akadémiát, és ugyanakkor nem veszi észre, hogy 
hivatkozása a vádnak tulajdonképen megerősitése. Tilta-
kozva az ellen, hogy az ,ultramontán' sajtó komoly nem 
lenne, mely soha sem kisértette, hogy a kálvinista tudósok 
(?) az akadémiából kizárassanak, hanem csak azt, hogy ne 
adassék elsőbbség obscurus kálvinistáknak jeles katholikus 
tudósok ellenében; ez ellen ismét tiltakozva, nem az ultra-
montán sajtó állításának igazsága mellett bizonyit-e az, 
hogy ugyané váddal oly lapok is előállottak, melyek Szász 
Károly ur szerint, nem ultramontánok, hanem ,komolyak és 
felekezeti tekintetben elfogulatlanok'.1) Ugyan mondja meg 
nekünk Szász Károly, ha az ultramontán lapok vádja alap-
talan, mikép történhetik az meg, hogy nem ultramontán 
lapok ugyan e vádat hangoztatják ? Az ultramontán lapok-
nak, mint az Szász K. nyilatkozatából kitűnik, mai nap nin-
csen befolyásuk, kivált ott az akadémiában nem reflectálnak 
reájuk, és mégis oly lapok, melyek az akadémiában is szí-
vesen meghallgattatnak, ugyanazt hangoztatják, mint azok 
a kiállhatatlan ultramontán lapok ; ugyan mit jelent ez? 
azt-e, hogy az ultramontán lapok vádja alaptalan, vagy in-
kább nem azt-e, hogy az akadémia kálvinista patrociniumja 
már oly kirívó, hogy azt még nem ultramontán lapok sem 
tűrhetik tovább ? 

Ha megfontoljuk Szász K. ur hivatkozását, azokra 
a ,komoly és felekezeti tekintetben elfogulatlan' lapokra, 
előttünk mégis csak ugy tűnik fel, hogy Dániában, azaz, 
az akadémiában valami rothadt. Hanem hát Szász Károly 
ur nem azért mondta, hogy itt ideje megfelelni azon vádra, 
mintha az akadémiába juthatásra legbiztosabb mód a kál-
vinistaság, hogy meg ne feleljen. Meg is felelt, és pedig csat-
tanósan, tényre hivatkozott, melyről ő bizonyosan azt hiszi, 
hogy most már elnémul minden vád, mely eddig az akadé-
mia ellen emeltetett. Szegény Szász Károly, szinte sajnáljuk ! 
Az akadémiát ugyanis avval védelmezi, hogy annak ezidei 
választása közt csak egyetlen egy kálvinista volt.2) Szegény 
Sz. K, nem látja, hogy e mentegetőzéssel a vádat a múltra 
nézve megerősíti? az akadémia nem a mostani,hanem a mult 
választások miatt vádoltatott és Sz. K. ur arról beszél, hogy 
mit tett az akadémia most. Ugyan miértis nem beszélt a múlt-
ról ? valószinüleg azért, mert azoknak a gonosz ultramontá-

') Mintha bizony a katholikus sajtó törődnék is azzal, váljon a 
,clique', a pajtás-csapat komolynak mondja-e vagy sem. Elég az hozzá, 
hogy mi sokkal előbb ismertük fel az igazságot s volt is bátorságunk azt 
nyíltan jelezni, mint amazok, kik csak akkor szűnnek még néhány perezre 
fillenteni s ,schwindler'-eskedni, mikor már a mi folytonos ostorcsapá-
saink miatt másként nem lehet. Szerlc. 

2) De az aztán kitűnő legény is ; mert már több beszélyt irt, sőt 
néhány versének is jár már hire ! ! Szerk. 

noknak igazuk volt. Egyébiránt, ha ezt a mostani választást 
is megfigyeljük, melyben csak egy kálvinista van, ebből is 
az a resultatúm jön ki, hogy ugyancsak nincsen, miért kö-
szönjük meg; mert egyik, és pedig nem ultramontán lap 
szerint, Magyarországon nincsen valamire való, vagy csak 
középszerű belletrista, történész, nyelvész stb , a ki, ha ^se t -
leg' kálvinista, az akadémia tagja ne lenne. Mi más ennek 
az értelme, mint az, hogy már a kálvinista középszerűségek 
is mind tudós akadémikusokká avanciroztatván, több kálvi-
nistát azon az egyen kívül már keresve sem lehetett volna 
találni, ekként tehát a kálvinista simplicitások mind egy 
szálig benne lévén már az akadémiában, most már ráke-
rülhet a sor a katholikus kitűnőségekre is, ha ugyan a kál-
vinista tudomány fénye nem követeli, hogy inkább kath. 
középszerűségek választassanak be. 

De legyen elég ennyi annak felvilágosítására, hogy 
Szász Károly ur oly positiót védelmezett, mely tarthatatlan. 
Vaknak, az igazság iránt egészen elfogultnak kellene annak 
lenni, ki még most is, Sz. K. ur nyilatkozata után is védel-
mezni akarná az akadémiát. Sz. K. akaratlanul megerősí-
tette azt, amit rnegczáfolni akart ; ha ügyvéd lenne és minden 
ügyét igy védelmezné, akkor mihamarabb elhagyná min-
den clieiise; szerencsés helyzete ettől megmentette, mint mi-
niszteri osztálytanácsos kálvinista clienseinek ügyét ott bi-
zonyára nagyobb sükerrel védelmezi. A 

Iióma. J u b i l e u m i h i r e k (Folytatás.) A német 
küldöttség báró Loë által olvasott felirata következőleg o o 
hangzik: Beatissime Pater! Jam duduin Catholici Germa-
niae populi mittunt ad te, Beatissime Pater, suos nuntios, 
qui in sinum Tuum, Patris scilicet comunis omnium fidelium, 
suutn effundant dolorem atque coram Te enarrent aerumnas 
suas, ecclesiasticae libertatis oppressionem, Christianaeque 
culturae defectionem, ut vicissim vox illa Tua, vox infal-
libilis doctoris, vox amantissimi Patr is nos doceat, con-
firmet, consoletur. E t utinam hodie, in die iueunditatis et 
laetitiae Tuae, laetiora Tibi, Beatissime Pater, nuntiare 
possemus ; utinam vestes lugubres Germania catholica tan-
dem exuere, vineula colli sui solvere et indui possit vesti-
inentis gloriae suae. Verum adhuc perstant dira mala, qui-
bus Ecclesia in patria nostra premitur, adhuc inimicus ho-
mo zizania seminat, adhuc exulant episcopi nostri et plu-
rimi sacerdotes, adhuc acerrima persecutio fidelem popu-
lum vexat, fideique et conscientiae Christianae sacratissima 
iura omni arte et vi aggreditur. Neque ulla usque in hunc 
diem pacis indicia se produnt, tamquam si sola vis ac prae-
potentia contra iustitiam praevalere et dissolutionem eorum 
quae impie contra Deum eiusque ecclesiam ab inimicis eius-
dem constituta sunt, impedire deberet. Itnmo ad caetera 
mala novum illud accedit, quod in scholarum eversione et 
corruptione consistit, e quibus sacerdotes nostri excludun-
tur et in quibus miserae iuventuti summa pericula paran-
tur. Nimirum hac tandem ratione Ecclesiae hostes sperant 
se tr iumphaturos et nefaria illa consilia perfecturos quae 
apostolica, et nullis laudibus satis celebranda episcoporum 
nostrorum forti tudo et vigilantia, sacerdotum adinirabilis et 
invicta constantia, denique populi Christiani intemerata 
fides hueusque irrita fecerunt. Neque tarnen haec impe-
diunt, Beatissime Pater, quominus cum ceteris catholicis 
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populis etiam Germania catholica coram Te hoc die faustis-
simo laeta et gratulabunda compareat. Hoc die quo exple-
tis decern lustris a suscepto sacro ordinis episcopalis on ere, 
cuius summum culmen iatn per plus quam triginta annos 
tenes, commota exsurrexit universa Ecclesia, Romam petens 
et illam Ecclesiam, quae praesidet in charitate, ut seribit S. 
Ignatius, et ad quam, ut docet S. Irenaeus, propter poten-
tiorem principalitatem necesse est omnes convenire ecclesias 
cunctosque, qui sunt undique fideles: ut Pet rum in Vincu-
lis visitet in Vaticano, et Pontifici, semisaecularia sacra ce-
lebranti de die laetissimo congratulans pietatis munera offe-
rat, et ardenti cum precatione fausta quaeque tibi Christi 
Vicario ominetur, tibi, o Beatissime Pater, qui Crucis ho-
stibus; quandoquidem „discipulus non est super magistrum" 
positus es signum contradictionis, verumtamen nobis signum 
misericordiae Dei omnipotentis, qui Te duce populum suum 
ex angustiis et calamitatibus eripiat, et devictis ac placatis 
omnibus adversariis Te triumphatore Ecclesiam exaltet. 

Adstat tali solemni et insigni celebritati gratulabunda 
Germania Catholica, pressa at nihil infracta, afflicta at spe 
non deiecta, Pastoribus orba at Summo Suo Pastore hodie 
gaudens, fletum dolorum permutans laetitia lacrymis, locu-
pletum inops douorum, sed haud ulli secunda pietate, fide-
litate, obedientia. 

Cui, per hos nuntios suos ad pedes Tuos sacratissimos 
prostratae, Apostolicam benedictionem, Pater optime, obse-
quentissimae filiae, impertire digneris, ut bonum certamen 
certemus, fidemque servemus, et Tecum, Beatissime Pater, 
repositam consequamur iustitiae coronam. (Folyt, köv.) 

Berlin. A n é m e t p ü s p ö k ö k R ó m á b a n . L e -
d o c h o w s k i b i b . i s m é t i e 1 i t é 11 e t é s e sat. M i n t a 
,Germania'-nak í r ják Rómából, az itteni kormány olyér-
telmü kérelmet intézett az olaszhoz, miszerint az ott tar-
tózkodó német, tüzetesen porosz püspököket szigorú őrizet 
alatt tartsa, tekintve, hogy ők ketten, t. i. a német s az olasz 
szabadkőművesek szövetségesek a Róma elleni harczban ; 
amiért is Bismarck az emiitett jegyzékben arról biztosítja 
a rè galantuomo kormányát, hogy netaláni bonyodalmak 
esetében nem hagyandja cserben. 

Mennyiben hitelt érdemlő Bismarcknak ilyféle bizto-
sítása, ezt bővebben feszegetni nem tartozik ránk ; érdekesb, 
hogy a ,Germ ' ugyanezen római levelezése újból megerősiti 
azon állítást, miszerint Károly, porosz herczegnek környe-
zete, (nem ő maga) egy a német nagykövettől adott díszebéd 
alkalmával óva intette az olaszokat attól, hogy valahogyan 
ők is ,culturkampf'-ot ne idézzenek elő, minthogy az még 
Poroszországban, hol pedig a katholikusok kisebbségben 
vannak, sem vezetett eredményre. Hogy ily nyilatkozatok 
egyáltalában tétetnek, abban mi feltűnőt sem látok, miután 
e lapok t. olvasói épen az én leveleimből már régebben észre-
vehették (1. a ,Rel.' e. i. 15. sz.), hogy a számbavehető kö-
rök lassankint kijózanodni kezdenek, s csak a gőg és dacz 
akadályozza meg egyelőre, hogy a valláspolitikai kérdések-
ben még helyesebb útra nem tértek. Azonban majd megjön 
ez ie, s végre mégis csak Canossába megyünk. 

A püspököknek állítólagosán kivánt ellenőrzésére néz-
ve különben a .Germ.' ezeket jegyzi meg : „Előrelátható volt, 
hogy ha a német püspökök Rómába jönnek, a ,liberális' lapok 

mindenféle kellemes s érdekes ,leleplezésekkel' ékesitendik 
hasábjaikat. Magától érthető, hogy a ftdő urak a szentvá-
rosban gyakran találkoznak s bizalmas beszélgetéseikben a 
,culturharcz' okait s eredményeit is érintik ; de nem ke-
vésbbé magától érthető az is, hogy e beszélgetéseknek nincs 
határozott czéljok s nem is lehet, minthogy a német főpa-
poknak nem áll rendelkezésökre semmiféle eszköz, mely ál-
tal az akaratok ellenére s anélkül, hogy őket lehetne érte 
okozni, előidézett harcznak véget vethetnének, mely harcz-
ból a német birodalomra sem áldás sem becsület nem há-
ramlik. A mit tehát a liberális lapok erre vonatkozólag Ír-
nak, az mind csak az ő , jámbor' olvasóiknak szól." 

Ezen Rómában tartózkodó porosz főpapok közt van 
egy, ki ő felsége a porosz király hű törvényszékeinek mái-
annyi gondot és fáradságot okozott, hogy már ezértis kü-
lön büntetést érdemelne. Ledochowski bibornokot, posen-
gneseni érseket értem, ki annak daczára, hogy a l e g -
felsőbb egyházügyi törvényszék' öt már régen .hivatalából 
elbocsátotta' mégis makacsul folytatja nem csak czimének 
viselését, hanem a mennyire lehet, az ezzel összekötött kö-
telességeknek .illetéktelen' gyakorlását is, mely merénylet-
ért legújabban ismét a poseni főtörvényszék által 3000 
marknyi birságra, illetve 7 hónapi fogságra ítéltetett. De ez 
még nem elég ; mert a mind ennek daczára magát Rómában 
a körülményeknek megfelelőleg eléggé jól érző bibornok 
nem régen magát ő herczegségét, a hit s nemes erkölcsök 
birodalmának cancellárját, nem tudni ugyan hol? mikép ? s 
mikor? — de mégis csak megsérthette ; mert legújabban 
ezért további egyévi fogságra Ítéltetett, melyet, hasonlólag 
mint a fentebbit, egyelőre csak amúgy ,elvben' álland ki. 

Ilyeténképen az ,igazság' követelményeinek elég tétet-
vén, az illető körök, melyekhez azonban e sorok irója nem 
tartozik, csak sajnálattal vehették annak hírét, hogy az 
,állainhű' papoknak amugyis eléggé ritka sora ismét egy 
taggal megfogyott. Borasch, olivai plébános a culmi me-
gyében, ki eddig, anélkül ugyan, hogy a ,májusi törvénye-
ket' tüzetesen elismerte volna, mégis az állami fizetést húzta, 
e napokban lemondott plébániájáról, okául ,megrongált 
egészségét' adván, mely, a lemondási okirat szavai szerint,— 
s ez a figyelemreméltó: „a híveknek gyakorta tapasztalt bi-
zalmatlansága által napról napra még inkább tétetik tönk-
re" — ! No lám, hogy tudja az igazhivő katholikus nép az 
ő tévelygő papjait rendreutasitani ! 

Missiói tudósítások. Uj-Kaledonia. (Vége.) Befe-
jeztük tehát körutunkat az ujkaledoniai apóst, helynökség 
területén ; melynek történetét, keletkezése óta, legfőbb vo-
násaiban elbeszéltük. Szabad legyen még csak a legujabbi 
napok történetéből néhány mozzanatot felemlítenünk, hogy 
aztán czikksorozatunkat rövid statistikával fejezhessük be. 

A helynökségnek általános sorsa körülbelül 1870. óta 
fordult némileg jobbra ; mert Ujkaledonia az emiitett évben 
uj kormányzót kapott, ki a missio ügye iránti jóakaratának 
azáltal adott legjobb s legillőbb kifejezést, hogy mindazon 
kellemetlen korlátokat távolította el, melyek eddig a hit-
küldérek áldásos működésének nem ritkán ú t j á t állották. 
Azóta különösen a missiói iskolák vettek, eddig nem látott, 
örvendetes lendületet. A leányok oktatásáról most már két 
női congregatio gondoskodik, a szentkeresztről és a szent 
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Józsefről nevezett társulatok. Rougeyron atya, sürgős ké-
relmei folytán felmentetett a helynökség igazgatása alól, me-
lyet ideiglenesen vitt , s most msgr. Vi t t e áll, 1873. óta, a 
helynökség élén. 

A statistikát illetőleg annyit emiitünk, hogy a 22,000-
nyi lakosság közt jelenleg 28 kath . pap működik. Kathol ikus 
van összesen 6794 s ezeken kivül 1354 katechumenus, ki a 
szent keresztségre készül. Templom s kápolna, melyben mise 
mondatik, van összesen 55. 

„Eddig kivívott eredményeink" — irja Rougeyron 
atya, ki már 30 év óta működik Ujkaledoniában — nem oly 
fényesek, mint a minőket egynémely más missio felmutatni 
tud ; de tessék figyelembe venni, miiy borzasztó állapotban 
talál tuk mi ez országnak bennszülötteit, mennyit kellett 
szenvednünk, mennyi akadálylyal megküzdenünk, és a birá-
lat, tudom, kedvező lesz ránk nézve is. Igaz, szomorkodunk 
már apostaták felett is, de hol ne lennének ilyenek ? . . . de 
másrészt vannak hitvallóink is, kik már nem egyszer kocz-
kázta t ták életöket a hi tér t ." 

Sok meg itt a tennivaló. Ujkaledonia igen nagy s e 
mellett még csak igen csekély részben ismert ország. De az 
alap meg van vetve, a legkezdetlegesebb nehézségek le-
küzdvék, s Isten kegyelme s áldása teendi meg, a mi meg 
há t ra van. 

Pius-ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. 
V I . I X . Pius, szentséges római pápa ötven éves püs-

pöksége alkalmából a nagyszombati érseki fögymnasium da-
lárdája s zenekara f. é. jun. 3-án, délután 6 órakor ünnepé-
lyes díszelőadást tar tot t , melynek sorrendje a következő: 
Ünnepi prolog. Mondja Jeszenszky Pál . 

Bevezetés. 
„Figaró lakodalma" Nyi tánya Mozart-tól . E lőadja a zenekar. 

I . S Z A K A S Z . 
1. Örömhangok. IX. Pius pápa püspöki aranykorán. Ötös 

férfi-kardal. Szövegét irta Lassú Lajos. Zenéje Lach-
ner Vinczétől. E lőad ja az összes férfikar zenekíséret 
mellett K a p p Sándortól . 

2. Magánzongora. Nagy Ábránd „Lucia di Lammer-
moor" dallamai fölöt t , Liszt Ferencz-től. Já t sza Ma-
czák Manó. 

3. Imolya. Férfinégyes Becker-től . Szövegét magyari tá 
Lassú Lajos . Előadja a magánkar. 

4. Szaval IX. Piusról Lubinszky Ödön. 
ő. Hymnus a pápáért. Szövegét I X . Pius ő szentsége 

ötvenéves püspöksége emlékeül, irta Mindszenty Ge-
deon, zenéjét szerzé Zsasskovszky Endre. Zengi összes 
karunk vegyes hangokban, Krausz János készitet te 
zenekisérettel. 

K ö z j á t é k . 
Lengyel hymnus zenekarunkra alkalmazva K a p p Sán-

dor-tól. E lőad ja a zenekar. 
I I . S Z A K A S Z . 

í . Fohász. Oláh Károly- tó i . Zenekisérettel e l lá t ta Krausz 
János. Énekli a férfikar. 

2. Gaudeamus igitur. Kedélyes elmefuttatás Liszt F e -
rencz-től. Zongorán értelmezi Maczák Manó. 

3. Vjoncz emlékdal. Tréfás férfinégyes Kücken-től . 
Magyar i tá dalárdánk. Ad ja a magánkar . 

4. Szaval Gallovich István. 
5. Szózat. Vörösmarty Mihály tó l ; dallama Egressy Bé-

nitől. Krausz János által karunkhoz alkalmazott zene-
kiséret mellett zengi a vegyes kar. 

Záradé k. 
Jubiláris induló IX. Pius pápának püspöki aranykora 

alkalmából gymnasiumi zenekarunknak irta Krausz J . 
Játszsza a zenekar. 
V I I . Műsorozata a pécsi növendékpapság Szent-

Pá l -Társu la ta által folyó évi junius 3-án délutáni 5 órakor 
ta r to t t Pius• és Zárünnepélynek. 

I. N y it ányul: „ Vineta, " négyes kardal. (Dallama 
Abttól.) E lőadja az intézeti énekkar. 

I I . Elnöki megnyitó beszéd. 
I I I . „La voix du ciel.1' (Neldytől.) Zongorán előadja 

Jozgi t s János. 
IV. „Uj szent János." (Mindszentytől.) szavalja Vi tko-

vits Ferencz. 
V. „Pápai liymnus," négyes kardal. (Dallama Hoffer 

K.-tól.) E lőadja az intézeti énekkar. 
V I . Alkalmi szónoklat. Ta r t j a Jozgi t s János . 

V I I . luvola duette. Toulo-tól. Játszsza Hoffer K. és 
Wosinsky Mór. Zongorakísérettel. 

V I I I . Alkalmi költemény. (Jozgi ts J.-tól.) Szavalja Kö-
vesdy János . 

I X . Elnöki zárszó. 
X . „A hajós imája," négyes kardal. (Dallama Storch-

tól.) É lőad ja az intézeti énekkar zongorakísérettel. 

VECYESEK. 
— Portugal l iában ,törvény' létezik, melyszerint min-

den püspök, ki Rómába akar utazni, kénytelen erre enge-
délyt kérni a királytól. A lissaboni bibornok-érsek tehát , 
miután megyéjebeli hiveinek megígérte, hogy velők fog a 
szentvárosba zarándokolni, emiatt külön kihallgatáson a 
szükséges engedélyt kérte, melyet a király minden nehézség 
nélkül megadott, viszont csak arra kérvén a bibornokot, 
hogy Rómába érkezvén, ipját , Vik to r E m . királyt látogassa 
meg. A bibornok ezt megígérni nem mervén, kijelenté a ki-
rálynak, hogy ez iránt kérdést teend Rómában, honnan oly 
értelmű feleletet nyert, hogy ha a király csak a jelzet t fel-
tétel alatt lenne hajlandó az utazási engedélyt megadni, ő, 
a bibornok, mondjon le utazási szándékáról. E r r ő l jelen-
tést tevén a királynak, a bibornok egyút ta l azt kérte, hogy 
ő felsége hivatalos okot kegyeskedjék jelezni, mely miat t 
neki a Rómába utazás megtil tatik, s melyet ő viszont hívei-
vel tudathasson, kik iránt Ígérete ál tal kötelezettséget vál-
l a l t ; de a király rögtön e szavakkal válaszolt : „Nem aka-
rok vallási villongásokat előidézni országomban, tehát csak 
utazzék, bibornok ur, Isten nevében", — Victor Emanuel-
ről pedig emlités sem té te te t t többé. 

— A német ókatholikusok május végén Bonnban, a 
svajcziak ugyanakkor Bernben tá r ták ezidei zsinatukat. 
Sok haszontalan beszéd s tetemes veszekedés képezé e kü-
lönben jelentéktelen komédiáknak napirendjé t .— Az olasz 
kormány egészen váratlanul több tábornokot nyugdi jazot t , 
kik mint felsőházi tagok a ,papi visszaélések'-rőli tvjavas-
lat ellen szavaztak. Ezek közt van Cadorna is, ki az ezelőtt 
két évvel a Po r t a P iá -n át Rómába betört olasz csapatokat 
vezényelte. — A franczia katholikusok csakugyan kifogy-
hatlanok kegyeletes áldozatkészségökben. Mindazon kivül, 
mit évről évre a kath. missiókért tesznek, a rendes péter-
filléren, s legújabban a jubi leumi sűrű s értékes ajándéko-
kon kivül, végre azon roppant összegek mellett, melyeket a 
közelmúlt években a katholikus egyetemekre adakoztak, a 
montmartrei , országos fogadalmi templomra is már több, 
mint negyedfélmillio f rank gyűl t össze, melyből eddig már 
két millió költetett az épitkezésre. 

Kiadó-tulajdones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A kereszténység természetfölötti jellege. 
I. A természeti s természetfölötti rendről átalán. 

Mielőtt fe ladatunkhoz képest korunknak min-
den természet fö löt t i t tagadó téve lye i t czáfolni kez-
denök : okvet lenül szükséges , h o g y a természet i s 
természet fö löt t i rendről némelyeke t elörebocsás-
s u n k ; mive l csak i l y módon fogjuk azon szi lárd 
alapot megvetn i , m e l y e n minden támadást sikere-
sen v i sszaverve — téte lünket dönthet len érvekkel 
fogjuk megvédeni . 

E he lyen a szót ,természet', natura, azon ér-
t e m é n y b e n veszszük, me lyben közönségesen min-
den nye lvben e lőfordul , t. i. l ényege , á l laga (essen-
tia, substant ia) va lamely dolognak. S. Thom. Quae-
stio de Verbo incarnato. art. 1. 

De azért nemcsak az neveztet ik ,természetes'-
nek, mi a lényeghez , m i n t ennek alkateleme tarto-
zik, s a mi né lkül nem is vo lna az, a mi, pl. érzék 
s ész az emberben; hanem az is, mi abban, mint 
csirában, gyökerezik, s belő le természetszerűleg 
fej lődik, v a g y l ega lább fej lődhetik, pl . művésze t s 
tudomány. 

Tehát az emberben nemcsak azon erők s tu-
lajdonságok természetesek, melyek né lkül nem is 
vo lna érzékszel lemi l é n y v a g y i s ember ; hanem 
mindazon tehetségek s képességek is, melyek azok-
ban gyökereznek, habár működésűkhez inditó ok 
szükségel tet ik . 

Ké t ségk ivü l léteznek o ly szel lemi jár tasságok 
és sajátságos képességek, melyek nem talál tatnak 
minden emberben, pl. kü lönfé le nye lvek ismerete, 
de a kiben megvannak, ott annak természetében 
alapszanak. Hisz azok a l ényeghez tartozó erőknek 
je lenései (Accidenzen) , melyek különfé le emberek-

ben, kü lönfé le módon nyi lvánulnak. Mihezképest 
ama töké le tes ség is, m e l y a természetes tehetségek 
összhangzatos műve lé se s a saját lagos erők öntu-
datos fej lesztése s gyakor lása á l ta l szereztetik, ter-
mészetes t ö k é l e t e s s é g ; s mive l minden l ény termé-
szetes erejének és sze l lemtehetsége inek k iműve lé se 
s te t t l eges i tése fo ly tán azon édes öntudatra, e lé-
gedet t ségre s jó lé tre tesz szert, melyre t ermésze t -
szerűen képes i tve v a n ; ennek okáért minden l é n y -
re nézve létezik természetes czél, t ö k é l e t e s s é g , 
b o l d o g s á g ! 

Valamint a v é g e s l ények a teremtő Isten né l -
kül nem létezhetnének, u g y gondv i se l é se né lkül 
nem is m ű k ö d h e t n é n e k egy perczig sem. In ipso 
enim v iv imus , m o v e m u r et sumus. Mindazonáltal 
Istennek azon közreműködése , m e l y l y e l a teremt-
ményekben szunnyadozó erőket s t e h e t s é g e k e t éb-
reszti, cse lekvésre inditj âj s az emberrel közösen fej-
leszti s tökéletes i t i (consursus O rd ina r iu s ) , az i l y 
módon szerzett töké le te s ségge l e g y ü t t a természe-
tes rendhez tartozik. 

Á m d e vannak bizonyos működések , me lyeke t 
Is ten létes i t az emberekben, nem a bennök l evő 
szel lemerők. hanem saját közvet len behatása t é n y e 
által. Ha tehát a természet i t s természet fö löt t i t pusz-
tán csak szülőokra nézve különböztetnők meg, Is-
tennek minden i ly működése i t egyszerűen t ermé-
szetfölött ieknek kel lene nevezni. De mi ez elnevezé-
seket m i n d i g ama működés szülte o k o z a t - v a g y ered-
m é n y minőségére is vonatkoztatjuk, s aszerint kü-
lönböztetünk. 

Ha az, mi t Is ten b izonyos esetben emberi erő 
né lkül létesit , o lynemü, h o g y más v i szonyok közt, 
rendes közreműködése mellett , amaz erők által is 
l é tes í t te thetnék,ugy ez természetfölött i , módra nézve 
(supernaturale secundum m o d u m ) ; megkülönböz-
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t e tésü l az á l lag szerinti t ermészet fö lö t t i tö l (super-
natura le secundum substant iam) . I g y pl. va lamely 
n y e l v tudása, me lye t Is ten közöl anélkül , h o g y az 
ember megtanulná , csak a módra nézve, me ly ál-
tal birtokába ju to t t t ermésze t fö lö t t i ; de a legtávo-
labb jövőnek ismerete, me lye t Isten a próféták-
nak adott, magábanvéve , l ényegre nézve termé-
szetfölött i . 

H o g y tehát a szó legszorosb ér teményében va-
lami do log természetfö löt t i l egyen, Istennek oly-
n e m ü közvet len működése szükséges hozzá, mely-
nek eredménye a véges természetnek minden ere-
j é t fö lü lmúl ja ; ' ) s ez e lső l é n y e g e s kel léke s is-
m é r v e . a természet fö löt t inek. A második abban áll, 
h o g y Istennek ama működése ál tal o lyasmi aján-
dékoztat ik a teremtménynek, mi természetének 
minden i g é n y e i t és szükséglete i t túlhaladja, v a g y i s 
mindannak fö löt te áll, a mi fe l té t lenül szükséges , 
h o g y a t eremtmény a m a g a nemében befejezett 
l egyen (super omnem ex igent iam naturae). Ezt 
nemcsak az emberi javak összeségéröl , hanem min-
den e g y e s tehetségérő l is kel l érteni, melyek ter-
mészetes töké le tes ségéhez szükségesek. 

Miután p e d i g minden eszes lénynek természet-
szerinti befejezettsége, töké le tessége a természeté-
ben fekvő tehetségek öntudatos szabad fej lesztése 
s összhangzatos m ü v e l é s e által eszközölhető egye-
d ü l : következik, h o g y Istennek m ű k ö d é s e va lamely 
t eremtményben , m e l y a szó szoros ér teményében 
fölülhaladja annak természetes tehetségeit , ered-
m é n y é r e nézve az emberi természet i génye i t és 
szükség le te i t is túlhaladja. Hisz fel kel l tenni a leg-
bölcsebb Alkotóról , h o g y teremtményei t mindazon 
erőkkel felruházta, melyeknek k iműve lése ál tal sa-
já t természetüknek megfe le lő , s azért azt meg i l l e tő 
töké le tességre s bo ldogságra eljuthassanak. S habár 
ezt nem tehetnék anélkül , h o g y Isten nekik amaz 
átalános közreműködésen kivül , m e l y l y e l természe-
tes tehetségüket t evékenységre inditja, különös se-
g é l y t ne n y ú j t a n a ; a mit i ly módon elérnének, még-
sem múlná fölül a természetes erőket a föntebb vett 
érteményben. U g y a n i s a mi csak fejlesztése, kiképez-
tetése a természetes tehetségeknek, az m é g nincsen 
a természet körén fölül, habár ama fe j le t t ség felté-
telezi másnak segé lyé t . 

Egyéb iránt , bármikép is l egyen a dolog, a 
szentírás s egyház tan i tmányáva l m e g e g y e z ő l e g a 
szentatyák s kath. h i t tudósok csak azt nevezik ter-

*) L. Jos. v. Kleutgen, Theologie der Vorzeit I I . Bd. 
I . Hstk. Von dem Übernatürlichen. 

mészet fö löt t inek, mit az ember saját természetes 
t ehe t ségéve l elérni nem képes ; mi minden igénye i t 
és szükséglete i t fö lülhaladja, s azért természeté-
nek megfe le lő tökéletességéhez , befejezet tségéhez 
nem szükséges . 2 ) 

Minden természet fö löt t i tehát a szó legszorosb 
ér teményében Istennek önkénytes szabad ajándoka. 
( D o n u m Dei gratuituin et indebi tum.) 

Azonban ha a természetes javakró l azt mond-
juk, h o g y azokra i g é n y t tart az ember, h o g y öt 
megi l l e t ik , mint debitum, ezt itt magyarázni kell. 

„Kettős módon," mondja a hi t tudósok feje-
delme, sz. Tamás, „ i l lethet i meg va lami a teremt-
ményt , t. i. szejnélyes érdeme v a g y természetének 
m i n é m ü s é g e miatt . A természetes javak nem illet-
hetik meg az embert az e lső módon, hisz azokat 
meg nem érdemelhette , mie lőt t létezett, de meg-
i l let ik öt az utóbbi módon, v a g y i s természeté-
nél fogva, miután Isten o lyformán teremtet te az 
embert, h o g y azok né lkül nem is vo lna az a mi, azaz 
ember. A természetfö löt t iek azonban sem az első, 
sem a másik módon meg nem il letik az embert. S 
valamint az érdem, u g y a természetes javak is nem 
azért neveztetnek debitum-nak, mivel Isten azzal, 
v a g y ezekkel tartozik a teremtménynek ; hanem in-
kább azért, mive l a t eremtmény a teremtő Istennek 
mindenben alá van vetve, behatásait magában fel 
kel l vennie, h o g y rendel te tését betölthesse. E lvégre 
egyedü l Isten az, ki elhatározá, mi lyen l egyen min-
den lény , s minő ju ta lom kövesse tetteit." 3) 

Miután azonban e végzés t Isten hozta, bátran 
el lehet mondani , h o g y j ó s á g a s bö lcsesége követe-
lik, miszerint t eremtményétő l meg ne tagadja amaz 
adományokat , melyek nélkül el nem érhetné termé-
szetes rendeltetését ; — valamint , h o g y hűsége s 
igazságossága m e g nem engedhetik, hogy ama ju-
talmat, me lye t számára rendelt , v a g y különösen 
igért , t e remtményé tő l megvonja , in inekfo lytán ez 
szükségképen bo ldogta lan lenne. 

A mondottak szerint tehát az embert tek intve 

2) Mattignon S. I. La question de surnaturel. Paris 
1861. — 3) Potest intell igi duplex debitum : unum quidem 
ex inerito proveniens, quod refertur ad personam, cuius est 
agere meritoria opera, secundum illud ad Rom. Ei qui ope-
ratur merces imputatur secundum debitum, non secundum 
gratiam. Aliud est debitum secundum conditionem naturae, 
puta si dicamus debitum esse homini quod habeat ratio-
nem et alia, quae ad humanam pertinent naturam. Neutro 
autem modo dicitur debitum propter hoc, quod Deus crea-
turae obligetur, sed potius, in quantum creatura debet 
subiici Deo, ut in ea divina ordinatio impleatur, quae qui-
dem est talis ut talis natura tales conditiones vei proprieta-
tes habeat etc. V. Sum. II . I. qu. 111. a. 1. 
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— természetes mindaz, ami annak lényegében gyökerezik, 
vele elválaszthatlanul össze van kötve ; vagy a mit saját 
erejének fejlesztése által elérhet, sőt az adott viszonyok közt 
elérnie kell, hogy bevégzetlen nyomorult ne legyen; termé-
szetfölötti pedig mindaz, a mi nincsen szükségképen össze-
kötve az ember lényével, minden természetes tehetségét fö-
lül haladja, s természetének körén fölül oly tökéletességet s 
boldogságot kölcsönöz neki, amely őtet természetszerűleg 
meg nem illeti. 

A természeti- s természetfölöttinek eddig körvona-
lozott alapeszméje adja a természeti s természetfölötti rend-
nek fogalmát. 

A természeti rend oly javakból áll, melyek az ember ter-
mészetében gyökereznek, szellemtehetségeinek és szükségleteinek 
megfelelnek, olyannyira, hogy azokat nélkülözve tökéletlen s 
nyomorult volna minden tekintetben. Ellenben a természetfö-
lötti rend Isten oly önkénytes kegyadományainak halmaza, 
melyek egyedül túláradó szeretetében alapszanak, s azért az 
ember természetes tehetségeit s igényeit egyszerűen fölülhalad-

ják, oly tökéletességet s boldogságot kölcsönözvén neki, melyről 
önmagára hagyatva sejtelme sem lehetne. Rövidebben: „A 
természetfölötti oly jó, mi magában véve egyedül felsőbbrendű 
lényt illethet, az alsóbbrendű csak azáltal lehet annak része-
sévé, hogy saját tehetségeit s méltóságát fölülhaladó létkörbe 
emeltetik.4) 

Alig szükséges emliteni, miszerint e kettős rend, mint 
Isten s ember közötti természetes s természetfölötti viszony, 
magába foglal kettős, u. ni. természetes s természetfölötti 
czélt, valamint ezeknek megfelelő eszközöket ; következés-
képen feltételezi azok elérése az ismeretnek természetes s 
természetfölötti okfejét (ratio et fides) az ember részéről; 
nemkülönben az ismeretnek természetes s természetfölötti 
kutforrását (natura et revelatio) Isten részéről. A természe-
tes rendet megismerjük az ész világánál a teremtmények-
ből ; a természetfölötti rendet pedig megismerjük a hit vi-
lágánál az isteni kinyilatkoztatásból.5) 

Amint alább látandjuk, a szentírás s a hagyomány 
egyhangú tanitmányából, a dolgok természetes rendje fölött 
létezik Isten jóságánál fogva, mely a malasztajándékok ki-
aknázhatlan kincstára, cuius bonitatis infinitus est thesaurus, 
oly természetfölötti rendje a dolgoknak, melynélfogva az 
ember saját létköre fölé, oly tökéletesség s boldogság állapo-
tába emeltetik, mely természetszerűleg semmiféle teremt-
ményt, tehát az angyalokat sem illetheti, hanem egyedül 
csak Istennek tulajdona. 

Ezt beigazolandók mindenekelőtt be kell bizonyítani, 
hogy az ember végczélja tényleg természetfölötti ; ugyanis 
ez nem más mint Istennek a véghetetlen lénynek közvetlen, 
azaz szinről szinre való látása s boldog birása ; ez pedig vé-
ges természetét mérhetlenül fölülhaladja, ahhoz önmagában 
sem ereje sem tehetsége nincsen, azért neki feltétlenül szük-
séges egy felsőbbrendű égi elem (gratia) ; szükséges, hogy 

4) L. Natur u. Gnade Dr. M, I. Scheeben g. 3. S, 22. — 5) Hoc quo-
que perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem 
esse orditiem cognitionis, non solum principio, sed obiecto etiam distin-
ctum : principio quidem quia in altero naturali ratione, in altero fide di-
vin» cognoscimus ; obiecto autem, quia praeter ea, ad quae naturalis ra-
tio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abs-
condita, quae nisi revelata divinitus innotescere non possunt. Concil. 
Vatic. Sess. III. Const, dogm. de fide cath. cap. 4. 

maga Isten ereszkedjék le az emberhez s ezt felemelje, t e r -
mészetfölötti életkörbe, hol a dicsőség világánál látni fogja 
Istent ugy a mint van. 

Evvel koránsem tagadjuk azt, mi az ember természe-
tes méltóságából, isteni képmásából önkényt következik, 
hogy jelen bünbeesett állapotában (in statu naturae lapsae) 
is képes Istent némileg megismerni s tisztelni, s ez által bi-
zonyos természetes tökéletességre szert tenni, mint ezt né-
hány pogánybölcs élettörténete bizonyitja; hiszen a termé-
szetes rend előfeltétele az üdvrendnek; 6 ) azután pedig a 
természetfölötti el nem pusztítja a természetit, sőt inkább 
azt szerfölött nemesbiti, tökéletesiti; 7) hasonlóan a vadolaj-
fához, mely csak akkor hoz nemes gyümölcsöt, ha nemes ág 
van oltva belé. 

Mindazonáltal Istennek azon ismerete s tisztelete, me-
lyet természetes szellemtehetségeinkkel szerzünk, ha a maga 
nemében tökéletes is volna — még távolról sem Istennek 
közvetlen ismerete, szinről szinre való látása, boldog egye-
sülés s örök nyugalom kebelén, a mi tényleg végczélunk, a 
mint azt alább bővebben látni fogjuk. 

E tétel tüzetes bevitatása előtt azonban még világo-Ö O 
sabban kell feltüntetni a természetfölötti rend mivoltát. 

(Folyt, köv.) Dr. Surányi János. 

A társadalom árvái. 
(Vége.; 

Igaza van Sp. urnák, a baj társadalmi ! A lelenczház 
csak malum necessarium, melyet a privilegiált prostitutio 
szül. IIa a kormány és a modern felfogás a prostitutiót ipar-
ágnak tekinti, mely az állampénztárt töltögeti ; ha az állani 
többre becsüli a pénzt, mint az erkölcsöt, ha a „vérpénzt" 
nem átalja behúzni, akkor a lelenczház sem segit. A baj tár-
sadalmi ! Ezzé tette a sajtó. Valóban a sajtó termékei jelen-
leg olyanok, hogy azok, ha sine discrimine adatnak a fiatalság 
kezébe — a mint adatnak is — ugy ellehetünk készülve, 
hogy maholnap csak photografirozott női becsületet fogunk 
ismerni. (Ha nem is a regényeket számlálom is el, uta-
lok csak az ,Üstökös' és ,Borsszem Jankó' ez évi néhány 
számára, azokból beláthatja kiki, hogy ezen szerkesztősé-
gekben már meggyőződtek teljesen arról, hogy a közönség 
már nem botránkozik meg az ő piszkos és aljas dunaparti 
élezeiken, a melyeket holmi hordárok és csirkefogók bagós 
ajkairól elesnek a nemes újdondászok.) Spitzer urnák mint 
orvosnak, tudom volt már praxisában is elég alkalma tapasz-
talatokat tenni. Hogy mennyire közreműködik a szinház is, 
arról tanúskodnak a darabok, melyek előkerülnek ott. Most 
lá t juk csak, hogy még sem kellett az államnak akkor a tar-
kóját vakarni gondjában, hogy mi tevő lesz, midőn szigorú 
rendszabályokkal állta ú t j á t a prostitutiónak, midőn nem 
engedte meg, hogy a sajtó minden piszkot a közönség elé 
tárjon, midőn a színházak nem — — darabokat, hanem er-
kölcsileg tisztákat adtak elő. Midőn az állam maga őrkö-O o 
dött az erkölcs felett, megkönnyité a családfőknek az erköl-
csös nevelést ; de most legyen bár mily erkölcsös, vallásos a 
család, ha annak fia vagy leánya vagy iskolába megy, vagy 
sok nevelő intézetbe, nem jönnek azok haza telve oly tudó-

si Ad beatitudinem duo requiruntur natura et gratia. Sum. I. qu. 
73. a. cf. Schräder de triplici online u. 123. — 7) Gloria perficit natu-
ram, Lib. III. Sent. dist. 31. qu. 2. a 3, 
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mánynyal, melyet valaha öregek sem isinertek ? Persze az a 
tanár nem képes ellenőrizni, hogy a fiatalság egyik-másik 
ily privilegiált helyre ne jusson ; és mit itt megtanul, kivi-
szi a u f s Land és terjeszti a világosságot és neveli a Zucht-
hausmateriált. 

El törül ték a czéhrendszert — mit adtak helyébe? 
Iparszabadságot, és mit nyertek vele ? Egy pár ezer arme 
reisendert, kik ismét egy pár ezer szerencsétlen szolgálót és 
törvénytelen gyermeket hagynak szanaszét a világban. A 
czéhrendszer nemcsak jó mesterembereket nevelt, de erköl-
csös polgárokat is, midőn arra ügyelt, hogy az iparos segéd 
erkölcsileg kihágó, sat. ne legyen. Most a mester csak azt 
nézi, hogy dolgozzék, de erkölcseivel nincs joga törődni. — 
H á t még a fi- és női cselédség moralitása mily lábon áll, 
azt csak az tudja, aki kénytelen cselédet tartani. Annyira 
jutottunk, hogy a nőcseléd kiköti az alkuba a szeretőjének 
szabad bejárását. Mi segit itt Dr. Spitzer ur : a lelenczház-e, 
vagy a morál? Természetesen csak a morál, de midőn 
a mai államférfiak a hitfelekezetnélküliségben lát ják az 
államnak elérendő legfőbb czélját, — ennek aztán a (mora-
lisa' is csak olyan 

Azt kérdi Dr. Spitzer ur „és váljon elitélhetjük-e fel-
tétlenül a szerencsétlen leányokat ?" Uram, mi az úgyneve-
zett szerencsétlen leányokat vulgo megesett személyeknek 
hivjuk. s mint szegény bűnöst meg nem vetjük, különösen a 
keresztény hit szempontjából el nem Ítélhetjük, est enim 
alter qui iudicet. De hogy ezen egyének mindenben kiment-
hetők, tagadjuk. Sok esetben ezen nők a férfiak ravaszsága, 
erkölcstelensége és brutalitásának is áldozatai, és mint ilye-
nek szánalomra méltók egyes esetekben ; de midőn náluk a 
megesett állapot permanens, akkor, ha személyök tán szá-
nalmat érdemel, tetteiket mégis el kell Ítélni. Az is igaz, 
hogy a nő (vannak egyesek, a kikre az ellenkezőt lehet el-
mondani) rendesen az elcsábított fél, és becsületével mindent 
elveszt; mint a virág szine és illata, ha elmúlik, eldobatik 
ugy a nő is, ha becsületét elveszté. Ennek legalább a világ 
előtti megmentése miatt sokszor aztán a végletekre megy és 
bűnt bűnnel akar gyógyítani, és elbukik és szerencsétlenné 
lesz sokszor egész életére, tán vele családja és gyermeke. 
Hogy ez ne történhessék meg, szigorúbbnak kellene lenni a 
női nevelésnek és nem szabadna a nőnek oly tág téren mo-
zogni; hanem jobban hozzáférhetlennek kellene lennie a 
családban és az életben. Sajnos azonban, hogy a női nevelés 
jelenlegi rendszere oly sokat enged a leánynak, hogy a bot-
lás, sőt a sülyedés majd elkerülhetlen. A kik „tehetik" azok 
persze elpalástolják a bajt, és sokszor Dr. Spitzer ur nyi-
latkozata szerint, „diadalmas arczczal találkoznak" az orvos-
sal, midőn már „más segített", midőn az olyan „Wichtig 
für Frauen", „ein Wink für Damen"-féle inseratumok meg-
mutat ják az utat a „segitségre" ; — a kiknek nincs erre 
módjuk, hogy a nyilvánosságot elkerülhessék, azok persze 
kénytelenek a „corpus delictit" az anyakönyvbe iktatni és 
aztán gondoskodni, hogy „dajkához" kerüljön. „A mi szép 
csendesen történik s a nyilvános morál fogalmaiba nem üt -
közik, az ellen társadalmunk nem remonstrál", mondja Dr. 
Spitzer ur ; hozzá teszi azonban : 

„Szóljon az állam ; állitson fel lelenczházat". Igen, szól-
jon az állam, de ne lelenczházzal, hanem oly törvénynyel, 

mely a csábítást, a prostitutiót bünteti és az erkölcsöt szi-
lárdítja Ha azt akarja az állam, hogy ne kelljen ja jgatni a 
tények borzasztósága miatt, iparkodjék megelőzni a bünt. 
Büntesse azokat, kik az ily szerencsétlen leányoknak meg-
könnyítik a bűnbeesést ; ne nyisson szabad tért a prostitu-
tiónak, ne szabadalmazza és ne helyezze a tisztességes ipar-
ágak közé ezen emberi test árulását, s ne küldje a fegy-
házba pusztán a szerencsétlen áldozatokat, hanem törülje ki 
a hírlapokból a Handler Mór et compagnie-féle hirdetése-
ket, büntesse az olyan „Wink für Frauen" és ,Feinkopf'-féle 
üzéreket ; ne gyöngítse meg azon közegek hatását, kik lel-
kiismeretök s hivatásuk sugallatát követve e bajnak ú t já t 
állni akarják, s ne engedje meg, hogy ezek törekvése guny 
tárgyává tétessék, sokszor oly hivatalnokok által, kik hi-
vatvák e téren is a roszat elhárítani, és ők magok daczára, 
hogy családapák, felnőtt fi- és leánygyermekeik mellett 
ágyasokat tartanak, a kik aztán utazni mennek és diadalmas 
arczczal, re quasi bene gesta visszatérnek. Akkor, ha az 
állam törvénye nemcsak a bankóhamisitókat, hanem az er-
kölcsrontókat is fogja büntetni, ha a prostitutiót nem fogja 
privilegizálni, ha a fiatalság kicsapongásait fogja korlátozni, 
akkor vagy nem kell lelenczház, vagy ha lesz, elég lesz nz 
egész országnak egy, — mig igy akár minden helységben 
állithatnak egyet. Most persze, midőn azon elv uralkodik, 
„ki parancsol nekem ?" hova tovább több ilyen irányú ada-
tot nyer a statistika. A jelen „felvilágosult" rendszer min-
den féket eltépett, mely a szenvedélyt és bünt lezárva tar-
totta, azért magának tulajdonítsa, lia e bün a társadal-
mat megöli. 

Hogy a vallásosság és ebből folyó erény és erkölcs, 
hogy a házasság szentségi jellegének megtartása, a leány 
szigorúbb nevelése az egyedüli remedium, fényesen bizonyo-
dik be az oly falvak életében, melyek még a fentebbiekhez 
ragaszkodnak, kik a fővárostól távol esnek, kik nem lát ják 
nz „urak" példáit, s ha a világ által bigottoknak, butáknak 
neveztetnek is, de megtart ják a szeplőtlen női erényt. Any-
nyira kivetkőzött a világ a jobb érzésből, hogy már a női 
becsület létezését is tagadja. 

„Mindezen tények pedig ismeretesek és nemcsak az 
orvosok előtt. Maga Tisza Kálmán mondotta (1876. február 
23-án) a képviselőházban, hogy a gondozás hiánya folytán 
nálunk a született gyermekek háromnegyede rendesen el-
hal." — Ismeri tehát a viszonyokat az egész világ s mégis, 
miért nem orvosolják tehát a ba j t ? — Ez a legszomorúbb 
tapasztalat e téren. Kit ér itt a felelőség Isten és ember 
előtt, nem a kormányt ? Sine causa glaudium portat. Tisza 
Kálmán ur a fenti szavakhoz hozzá tehette volna, hogy a 
„törvénytelenül" született gyermekek háromnegyede hal el; 
de nem az igazi anyák szülöttei. Mert, ha a törvényes anya 
gyermeke itt-ott ápolási hiányban meghal is, ennek nem az 
anya gonoszsága az oka, hanem néha a tudatlanság, néha a 
szegénység. Az országházban sok oly törvény hozatott, 
melyre ráért volna az ország még várni ; voltak ennél sür-
gősebb themák, melyekre ki kellett volna a figyelmet ter-
jeszteni. A zsidóemancipatio, uzsora-törvény, sugár-ut, fele-
kezetnélküli iskola, polgári házasság, és a többi, mind oly 
dolgok, melyek a honatya figyelmét elvonták ezen rákfe-
nétől, mely háborítatlanul eszi a nemzet testét. 
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Minden országnak támasza talpköve a tiszta erkölcs 
nem a ,panganet' és Uchatius ágyú, sem a több ölnyi tör-
vény kódex halmaza. 

Dr. Spitzer urnák ajánljuk a megindított mozgalom 
tovább folytatását, szent Pál azon szavaival : „Argue, obse-
cra, insta opportune importune". Audaces fortuna iuvat ! Pik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 8. A ,sy s t e m a'. Ö szentségének ötven 

éves püspöki jubileuma nemcsak az ,ultramontán', hanem a 
,liberális' sajtónak is tárgyat szolgáltatott elmélkedésül, je-
léül annak, hogy a pápasággal számot kell vetni még oly 
köröknek is, melyek különben szeretik a világ előtt azt szín-
lelni, hogy ők a pápasággal mint oly intézménynyel, mely 
szerintük már lejárta magát, mit sem törődnek. A czikkek, 
az elmélkedések, melyek a legközelebbi napokban megje-
lentek. eléggé tanusitják, hogy mit kell a fentebbi és hozzá 
hasonló állításokról tartanunk ; mert mi sem bizonyíthatná 
jobban a pápaság életerős voltát, mi sem bizonyíthatná 
jobban, hogy az illetők maguk sem hisznek állításaikban, 
mint épen cziltkeik s czikkeikben kifejtett nézeteik. 

Nem is lehet az, hogy ép lelki erővel megáldott ember 
tanulságot ne vonjon ama nagyszerű, a földtekét keletről 
nyugatig, déltől északig átható mozgalomból, mely a pápa 
ötvenéves püspöki jubileuma alkalmából megindult; e tanú-
ság pedig nem más, mint hogy a pápaság épen oly befolyás-
sal van ma is a társadalomra, természetesen nem gyengesé-
génél, hanem életerejénél fogva, mint volt fénykorában, ak-
kor t. i., midőn még azt lehetett mondani, hogy Európa ke-
resztény, hogy törvényeinek irányadójául azon elvek szol-
gálnak, melyeknek képviselője, megtestesült kifejezése a 
pápaság. E tanúságot a római zarándoklatok mellett csakis 
azok tagadhatják, kik szellemi vaksággal levén megverve, a 
kézzelfogható igazságot is képesek megtagadni. 

A pápaság történetében legújabban lefolyt e kitűnő 
mozzanat, bármit mondjanak is, gondolkozóba ejtette a libe-
rális világot, s ha eddig állítólag nyugalommal várta is, 
hogy a korhadt (?) és magát túlélt (?) pápaság mikor fog 
önmagától összeroskadni, a pápa, jubileuma alkalmából, elég 
világosan tudatja, hogy ez csak pium desiderium volt, hogy 
a világnak, már t. i. a liberálisnak vértezni kell magát a pá-
paság elleni küzdelemre. I X . Pius a ,Lloyd' előtt szeretetre 
méltó ember, de a systema, melyet I X . Pius inaugurált az 
egyházban, nem oly természetű, melyet a liberális világ 
közönynyel szemlélhetne, ez ellen küzdeni kell, s ha az 
államférfiak koruk magaslatán állanak, melyben az állam 
jogainak öntudatára ébredett, ugy küzdeni is fognak és a 
culturharcz nem marad el a monarchiában sem, ha — a mo-
dern állam követelményei előtt meg nem hódolunk. 

íme mennyire igazolja a , Lloyd', hogy a pápaság még 
nem csak tul nem élte magát a liberalismus nagy szomorú-
ságára, hanem ellenkezőleg olv ifjú életerőt fejt ki, hogy 
ellene sorompóba lépni hivatik a liberalismusnak tartalék 
serege is. Vagy, kérdezzük, halott, vagy legalább is haldokló 
az, ki ellen, mert az eddigi erőszak, ámbár tekintélyes és 
hatalmas, meg nem dönthette, az összes rendelkezésre álló 
erő felhasználtatni követeltetik? A liberalismus minden jo-
got és igazságot lábbal tapodó törvényei által, — az által» 

hogy a pápát megfosztotta birtokaitól, mennyiben tőle füg-
gött, akadályozta lelki hatalmának gyakorlásában, a pápát 
négy fal közé mint foglyot kényszeritette, a szabad s f üg -
getlen közlekedéstől elzárta, a világot agyonbeszélni töre-
kedett, hogy a püspökök és hivek a pápától elfordulnak stb., 
igenis, mindezáltal azt hitte, hogy a pápaságnak a haláldö-
fést megadta és most azt kell egyszerre hallanunk, hogy a 
pápaság svstemájának megbuktatására minden erőt fel kell 
használni? Halottal, haldoklóval, vagy nem-e épen életerős 
intézménynyel van itt dolgunk? 

A ,systema', mely a pápaságban nyilvánul, mindezek 
után oly erősnek tűnik fel, mely képes a legnagyobb viha-
rokkal, még azokkal is, melyek kilátásba helyeztettek, meg-
küzdeni, és e ,systemát', nagyon téved a ,Lloyd', ha azt hiszi, 
hogy I X . Pius inaugurálta. Ha a pápaság systemája I X . 
Pius találmánya volna, ugy még lehetne reménye a ,Lloyd'-
nak, hogy ez is, mint minden más emberi találmány előbb-
utóbb túléli magát, de e ,systema' nem emberi találmány, 
hanem isteni intézmény és mint ilyen ellen, hasztalanul hivja 
segélyül még a monarchia két kormányát is. Volt idő, mint 
talán ezt a ,Lloyd' is tudja, midőn a pápaság systemája ellen 
tul és innen a Laj thán küzdelem folyt, többi közt azon szoros 
kapocs ellen, mely a papságot és hiveket a pápához fűzi, de 
— mind hasztalan-. A legújabb törekvés is e ,systemát' meg-
semmisíteni, habár nem mondjuk is, hogy az egyháznak 
ideiglenes sebeket nem okozhat, de annyi bizonyos, hogy 
czélját érni nem fogja. Hanem igenis fog másvalami tör-
ténni. A pápaság systemáján kivül tudvalevőleg létezik 
liberális systema is, melynek alapját jogtalanság, erkölcs-
telenség képezi, mely mint emberi találmány az isteni intéz-
mény erejével nem dicsekedhetik, és igy minden jóstehet-
ség nélkül Í3 előremondható, hogy a liberális systema a pá-
paság systemájával vivott harezban el fog hullni. Hivja bár 
segitségül e harezban az egész liberális világot kormányaik-
kal együtt a ,Lloyd' , szervezzék bár magokat akár mily szoro-
san, mindaz csak emberi erő lesz, a harcz kimenetelét kétessé 
nem teszi, a pápaság systemája a világ végéig fennmarad, 
a liberalismus nyomorult systemájáról pedig a történelem ez 
egyetlen szót fogja feljegyezni — fuit. J 

Bécs. A P á z m á n y-i n t é z e t P i u s-ü n n e p é 1 y e. 
T. Szerkesztő Ur ! Legyen szabad néhány igénytelen sorban 
közölnöm a ,Religio' t. olvasóival a bécsi Pázmány-intézet 
falai között nagy Piusunk jubileuma alkalmával rendezett, 
s minden tekintetben kiválóan sikerült ünnepélyt. 

Ez intézet szigorúan ragaszkodva kitűzött czéljához, 
— jóllehet tagjai dicsérendő buzgalommal foglalkoznak a 
profán tudományokkal, ó és modern nyelvek elsajátításával, 
— a valódi tanulmány tárgyául mindazonáltal a theologiai 
müvek ismeretét tűzte ki, s igy az ilynemű ünnepélyek ren-
dezésénél jóval több nehézségre akad, mint bármely más 
hasonnemü intézet. De azért, ha arról volt a szó, hogy a ra-
gaszkodás, a hála, a hű hazafiság érzelmei külsőleg is kife-
jezést nyerjenek: a Pazmaneum minden időben kimutatta 
férfias erejét, s ünnepeivel a szemlélőnek elragadó képet 
nyújtott . Igy 1873-ban, midőn az apostoli király jubileuma 
alkalmából Magyarhon nemzeti ünnepet ült, a Pazmaneum 
sem maradt el, s az osztrák Bécs kellő közepén megzendült 
a nemzeti hymnus a legelső magyar ember tiszteletére. 
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Most, midőn dic3Ő Pázmányunk nagy utódja megadta a jel-
szót : „cura nos quoque his sensibus animemur, in partici-
patione sacrae diei illius iaetitiae nostris partibus carere, 
aut deesse nec possumus, nec voluinus," e szavakat az inté-
zet magáévá téve, létre jö t t a diszes ünnepély a következő 
tárgysorozattal: Megnyitó beszéd, Varga Páltól. — Disz-
koszoru, előadva az int. énekkartól. — Az isteni Gondvise-
lés I X . Pius életében. Értekezés, Telekessy Jánostól. — 
Alkalmi költemény, Epölyi Ferencztől, szavalta Paulovics 
Gyula. — Diabelli Potpourrija, Verdi „Ernani" operája 
után. (Duett.) Előadták Glatl Ignácz és Tornay János. — 
A Piusokon nyugvó egyház halhatatlan, szónokbeszéd, tar-
totta Balics Lajos. — A vértanú, Sujánszky Antaltól, sza-
valta Vojnits Dániel. — Zárszó. Hymnus a Pápáról zengi 
az int. énekkar. 

Az ünnepély fenséges s mély benyomása alatt nem ér-
zem magamat feljogosítva, hogy a szereplőket egyenkint 
kiemeljem, de ugy vélem, a fáradozás legédesebb ju ta lmát 
megadta nekik öntudatuk és az elismerés a ft. előjáróság 
részéről. A folyton növekvő figyelemmel kisért ünnepély 
befejeztével felemelkedett az intézet nagynevű kormány-
zója s meghatottan mondott köszönetet s elismerést a nö-
vendékségnek. A hadvezér megdicsérte katonáit, a szónok 
buzdította a fejlődő erőt, a i években előhaladott, de örök 
ifjulelkü költő átadta az isteni szikra egy részét, mely neki 
egykoron a Mindenhatótól oly bőven kijutot t . S az iíju har-
czosoknak jól esett az elismerés, nem azért, inert az szemé-
lyüket érte, de, mert az apotheosisa, megdicsőitése volt az 
ügynek, melyet az ünnepélyen képviseltek. S a buzdítást 
drága örökség gyanánt fogják kivinni az életbe, s a nehéz 
órákban a visszaemlékezés angyala erőt fog beléjök önteni 
a további küzdésre. 

Junius 3-án Sujánszky ő nagysága növendékei egy ré-
szének kíséretében, Jacobini nuntius palotájába ment, hol ő 
excellentiája által mint régi ismerős, a legnagyobb leeresz-
kedéssel fogadtatva, remek beszéd kíséretében, (mint, évről 
évre tenni szokta) 13 db. cs. k. aranyt adott át péterfillérül. 
Nuntius ő eminentiája kiváló nagyrabecsülésének adta jelét, 
midőn ismételten az örömtől láthatólag elragadva kijelenté, 
miszerint rögtön ő szentsége kegyes szine elé fogja jut ta tni 
a magyar ifjabb clerus Bécsben tanuló virágának hódolatát. 

S most ama szavakkal kívánom befejezni szerény so-
raimat, melyeket közleményem élére állítottam, s melyek, 
mióta azokat az ország bíboros apostola kimondotta, a lehető 
legszebb alakban lettek ténynyé körünkben : in participa-
tione sacrae diei illius Iaetitiae nostris partibus carere aut 
deesse nec potuimus nec voluimus ! ! Egy jelenvolt. 

Eger. B é r m á l á s i k ö r ú t . Az ,Egri Egyházm. 
Közlöny ' 11. száma érdekes leírását hozza azon bérmálási kör-
útnak, melyet Érsek ő nmlga május 20—28-án Bi lmaz-Uj -
voroson, Hajdú-Böszörményen s Karczagon át tett, hogy a 
fiatal nemzedéket a megerősítő szentségben részesítse. Ö O D 
Exja mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel s magas méltó-
ságát megillető fénynyel fogadtatott. Hajdu-Böszörmény 
határánál a városi tanács, képviselő-testület és nagyszámú 
intelligentia élén, teljes magyar díszruhában a város derék 
polgármestere megható beszéddel üdvözölte ő Nagyméltó-
gát, melyre az mindenkit elbájoló s ragadó szavakban vá-

laszolt. A bevonulás a városba lovas bandérium s számos, 
hölgyek s urakkal megtelt diszfogat kiséretében történt. A 
templomhoz érkezve, a 8—9000-re tehető lelkesült sokaság 
— pedig Hajdu-Böszörményben 19,000 lakosság közt csak 
400 katholikus van, — szivből fakadó éljennel fogadá a fő-
pásztort. Templomból kijövet menyezet alatt vonult ő ke-
gyelmessége a plébániaiakba, hol a lelkész által a legmé-
lyebb fiúi hódolattal üdvözöltetett. Néhány percznyi pihe-
nés után a tisztelgések következtek, melyek sorát mélt, Si-
lye Gábor volt főispán főkapitány ur nyitotta meg. Ezután 
a patai főesperes és a többi papság hódolatát fogadta ő ke-
gyelmessége; majd a helyben állomásozó huszárszázad tisz-
tikara lön bemutatva ; képviselve volt továbbá a tanács és 
képviselő-testület, élükön a polgármesterrel, járásbíróság, 
kir. közjegyző, m. kir. adóhivatal, ügyvédi, orvosi kar, a 
róm.-kath. hitközség stb. Mindenki lelkesültség-, elragad-
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tatással nyilatkozott az atyai fogadtatásról. Másnap a Had-
házra induló főpásztort a polgármester a város határáig, a 
rendőrkapitány s a bandérium pedig az indóházig kisérték. 
A bur;su mindkét helyen szívélyes és megható volt. 

Karczagról pedig fentidézett laptársunknak követ-
kezőket i r j ák : 

Érsek ő Nagyméltósága a bérmálás szentségének ki-
osztása végett f. hó 26-kán Püspök-Ladányról Karczagra 
érkezendő lévén, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye részé-
ről Kiss Miklós főispán, Sipos Orbán alispán és Bárczay 
Gyula szolgabíró vasúton Püspök-Ladányig eléje siettek ő 
Nagyméltóságának, s őt üdvözölve, társaságában a délutáni 
személyvonattal Karczagra érkeztek. I t t a vasúti indóház-
nál a város nevében Papp Elek polgármester fogadta a ma-
gas vendéget. E fogadásra a vasúthoz kivonult, úgyszólván, 
egész értelmisége a városnak, köztök a helvét vallásúak 
első lelkésze és a görög keleti lelkész is. Midőn ő Nmltga a o o o 
vasúttól a város felé indult, benn a város közepén mozsarak 
dörgése hirdette ezt a lakóknak, e pillanatban megszólaltak 
a város összes harangjai, nemcsak a katholikusokéi, hanem 
a helvét vallásúak gyönyörű összhangu és a görög-keletiek 
harangjai is; mozsárdörgés és harangszó hangzott, mig ő 
Nagyméltósága szép fogaton a templomhoz érkezett. Érsek 
ő kegyelmessége hintaját 40 lovasból álló bandérium előzte 
meg szátnos zászlókkal, melyek kettején, hintaja közvetlen 
közelében, ő nagyméltósága neve diszlett. Az egybesereglett 
nép a főpásztort szivéből éljenezte. A szent hajlék küszöbén 
őt a szokott egyházias módon a helybeli plébános fogadta ; 
a bevonulás alatt pedig a karzaton a karczagi dalárda né-
gyes hangban énekelte az „Isten hozta hív nyájához a fő-
pásztort és atyát." Templomi áldás után a főpásztor ismét 
hintóra ülve, ugyancsak a banderisták vezetése mellett, vo-
nult a paplakba. I t t csakhamar kezdődtek a tisztelgések 
először a honvéd tisztikar alezredesök által vezetve tisztel-
gett ő nagyméltóságánál ; azután következett a városi ha-
tóság a polgármesterrel élőkön, Sipos Orbán alispán és Bár-
czay Gyula szolgabíró a vármegye részéről (a főispán, sür-
gős teendők miatt, a vonaton tovább utazott) ; a helybeli 
magy. kir. törvényszék testületileg és a járásbíróság ; végre 
a helvét vallásúak gymnasiumának tanári és népiskoláinak 
tanítói kara. 

Másnap, vagyis Szentháromság vasárnapján érsek ő 
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nagyméltósága reggeli 8 órakor misét mondván, szószékre 
lépett és általánosan ismert ékesszólásával beszélt a Szent-
lélek kegyelmének hatásáról, melyet a nyert hatalomnál 
fogva, karczagi hi vei körében is kiárasztandó leszen, a bér-
málás szentségének kiosztása által. Azután kezdődött a bér-
málás. A megbérmáltak száma 415 volt. A szent tényke-
dés végeztével a főpásztor ismét a paplakba vonult, hol 
csakhamar fölkeresé őt gr.Szapáry Gy. volt belügyminiszter. 
Délelőtt még érsek ő nagyméltósága látogatásokat tet t gróf 
Szapárynál, az alispánnál, polgármesternél, alezredesnél, 
törvényszéki elnöknél és a honvéd ezredorvosnál. Ebédnél 
jelen voltak : gróf Szapáry Gyula ő nagyméltóságán kivül 
az alezredes, törvényszéki elnök, polgármester, a helv. val-
lású és görög-keleti lelkészek, Bárczay Gyula szolgabíró, 
Csathó Alajos mezőtúri plébános a váczi egyházmegyéből 
stb. A helybeli plébános ebéd fölött köszönetet mondott ér-
sek ő nagyméltóságának a kiosztott égi kegyelmekért; mire 
a főpásztor atyailag válaszolni kegyeskedett. A főpásztor 
után Bedő Lajos megyei tiszteletbeli ügyész és a „ Jász-
Nagykun-Szolnok" lap szerkesztője magasztalólag emléke-
zett ineg a kath clerus hazafiúi érdemeiről s különösen ér-
sek ő nagyméltóságáról és éltette a főpapot. Er re érsek ő 
nagyméltósága a város polgárságára, mely iránta oly nagy 
figyelmet tanúsított, emelt poharat. Végre Papp Elek pol-
gármester a jelenlevő gróf Szapáry Gyulát éltette. 

Ebéd után érsek ő nagyméltósága az iskolákat láto-
gatta meg, hol mintegy 2 órán át az iskolásokat valóban 
szakértőleg kérdezgette a tanult tantárgyakból. Az estét a 
főpásztor papjai körében, mintegy kedélyes családi körben 
tölté el. Vacsora fölött Kiss János kerületi esperes egészen 
elérzékenyülve mondott köszönetet a főpásztornak, ki ke-
rületében a bérmálást immár bevégezni méltóztatott. O 
nagyméltósága pedig erre azon nyilatkozatával örvendez-
tette meg az esperes urat és a kerületet, hogy teljes megelé-
gedéssel távozik kebeléből. Örvendezett szivünk a mester 
szavai fölött és sajnáltuk az idő megérkezését, midőn éji 12 
órakor a vasúthoz indulnia kellett. Bár ő nagyméltósága 
minden kíséretet mellőztetni kívánt, mindannak daczára a 
polgármester és dr. Lenk Gusztáv ezredorvos, ki fényes fo-
gatát érsek ő nagyméltósága rendelkezésére bocsátotta, pap-
jaival egyetemben kikísérték az indóházhoz, hol a főpász-
tor a polgármester személyében a várostól érzékenyen bú-
csút vévén s papjainak is „Isten hozzád"-ot mondván, tá-
vozott körünkből. 

Mindkét este a város ki volt világit va érsek ő nagy-
méltósága tiszteletére. A 

Róma. J u b i 1 e u m i h í r e k (Folyt.) A németek 
feliratára ő szentsége a következő beszéddel válaszolt : 

„Jól tudjátok, Szeretett s kedves fiaim, hogy valamint 
az egyéneknél, ugy a nemzeteknél is időről időre erkölcsi 
gyengeségek s betegségek merülnek fel, de hogy egyik s 
másik esetben is az Isten keze az, mely a gyógyszert szol-
gáltatja." 

„A ti nemzetetek is, Kedves Fiaim, régebben súlyos 
erkölcsi bajokban sínylődött, melyeket a világ ismer, s me-
lyektől ti utálattal fordultok el. Midőn pedig Isten látja, 
hogy egyegy nemzet e bajokban szenved, nem teheti, hogy 
a kigyógyitására megkivántató eszközöket ne alkalmazza ; 

teszi pedig ezt az által, hogy megszólal. Megszólal pedig elő-
ször gyengéd, édes hangon, mely a szivig hat, és ha ez nem 
elég, megszólal oly hangon mint a zord, éjszaki vihar." 

„Napjainkban nem egyszer olyértelmü nyilatkozatokat 
hallottam becsületes s jó poroszhoni katholikusoktól, mi-
szerint szükséges, hogy valami jöjjön, mi a nagyonis tétlen-
ségbe merült népeket u j életre vilanyozza. S csakugyan, a 
Mindenható felemelkedett s ostort küldött a népekre, minőt 
régmúlt századokban is küldött már. Akkor egy Atilát kül-
dött a népek felkeltésére, s ina egy u jabb Atila kelti fel a 
nemes német nemzetet." 

„Ezen újkori Atila, ki azt gondolta, hogy ő majd ron-
tani fog, e helyett épitett. Ezen újkori Atila, ki minden 
áron eltűnni akarta látni Jézus vallását a föld szinéről ; — 
épen ő erősité meg a ti szivetekben e hitet s főpásztoraitok 
rettenthetleniil ismétlék sz. Bonifácznak eine szavait, me-
lyeket e nagy szent ennyi század előtt mondott egy püspöki 
gyülekezet hal latára: „„Nem vagyunk néma ebek, hanem 
harczolunk az Úrért , ha mindjárt nehéz időkben is, s ha 
kell, meghalunk atyáink szent törvényeiért."" Mi fenn akar-
juk tartani Isten s a szentszéknek jogait, s ezért, ime, ké-
szek vagyunk minden elitéltetés s büntetés elszenvedésére, 
de azért kötelességeink teljesítéséhez állhatatosan ragaszko-
dunk . . . . S íme, ennek következtében a püspökök letétnek, 
bebörtönöztetnek, száműzetnek ; hasonlólag világiak is be-
börtönöztetnek s mindazok, kik szent hitökhez ragaszkod-
nak, az üldözés s a hatalmasok gyűlöletének s szégyenletes 
dühének czéltábláiul kitüzvék." 

„Hanem az egyház, mint máskor is mondtam, oly 
sziklára van épitve, mely ledönthetlen. E szikla néha be-
mocskoltatik, de a viharok dühe s a hullámok félelmetes 
csapdosásai ismét tisztára fényesitik, ugy hogy a tisztátalan 
helyek mind eltűnnek és a szikla maga azért erősen, ingat-
hatlanul áll, amily erősen áll az egyház is, mely ekként csak 
u j s termékeny áldásra teszi magát érdemessé, isteni Ala-
pitója részéről. Igy, édeseim, történt ez közöttetek is, a ma-
gam s főpásztoraitok vigasztalására s az egész világnak 
épülésére." 

„Isten áldása szálljon rátok, s adja nektek ama ma-
lasztot, mely valamennyinek koronája : a végig kitartásnak 
malasztját, melyet mindazoknak ad, kik azt kellőkép kérik. 
Ez isteni adományt teljes szivből kivánom nektek, hogy 
bátran kitartva mindvégig, maradjatok, akik ma vagytok : 
jó s hitökhez hű katholikusok, kik szivetekben megőrzitek 
a hitet, kezeitekkel pedig a szeretet műveit cselekeditek, 
hogy hitetek mindig élő legyen s mint a fénylő világosság 
ragyogjon a világ szine előtt." 

„Áldjon meg titeket a Mindenható elmétekben, áldjon 
meg családaitokban, áldjon meg tevékenységiekben, hogy 
mindent tegyetek az ő nagyobb dicsőségére, a ti javatokra, 
és másoknak épülésére. Ezen áldás kisérjen titeket egész 
élteteken át, s legyen megerősítésiek a halál perczében. 
Minden imáitokban emlékezzetek meg a kath. egyházról, s 
imádkozzatok Krisztus öreg helytartójáért, hogy erős ma-
radjon s élte végéig ne szűnjék meg soha Isten akaratát tel-
jesíteni. En pedig s ti, imádkozzunk együtt, hogy a szeplő-
telen Szűznek közbenjárása mellett méltókká legyünk di-
csérni a Mindenhatót századokról századokra. Bened. (Folyt.( 
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Pius - ünnep ély ek s Pius-irodalom Magyarországban. 
Jj^F" e§r' ,Irodalmi Szemle' szerkesztősége a pápa ő 

szentsége emlékünnepének alkalmából hazánkban megje-
lent müvek teljes jegyzékét a kegyelet emlékeül az utókor-
nak egybeállítani óhajtván, felkéri a t. szerző, illetőleg ki-
adó urakat, hogy kiadványuk egy példányát, vagy legalább 
annak teljesezimét neki, Egerbe , megküldeni szíveskedjenek. 

V I Ï I . Ö Szentsége I X . Pi us püsp. jubi leumának em-
lékére a Pázmány-intézet növendékei jun. 2-án esti 6 órakor, 
legmélyebb tiszteletük, fiúi hódolatuk és őszinte ragaszko-
dásuknak bár szerény kifejezést kölesönzendők, zár tkörű 
ünnepélyt rendeztek, mely alkalomból nuntius ur ő Exc j á -
nak 13 db. arany kézbesitettek Péter-fi l lérül. 

I X . Gyönyörű kiállí tásban egy kis, 8 -r. füzet fekszik 
előttünk, melynek czime: IX. Pius római pápa ö 
szentségének élete. 0 szentsége f. évi jun. 3-iki 50 éves 
püspöki jubileumának emlékére. (IX. Pius pápa jóltalált 
arczképével.) Tar ta lom : I X . P ius származása. — Néhány 
vonás gyermekkorából. — Az if jú Mastai gróf további ki-
képeztetése és neveltetése. — Az i f jú Mastai János gróf, egy 
némely ahadály leküzdése után az egyházi pályára lép. — 
Mastai abbé, mint a „Tata Giovanni" árvaház igazgatója. 
— Mastai abbé egyházi küldetésben Amerikába, Chilibe 
megy. — Mastai abbé mint a Sz.-Mihály-kórház elöljárója. 
— Mastai mint spoletoi és imolai érsek. — Mastai bibornok 
pápává választása. — I X . P ius pápa-király napirendje és 
életmódja. — Vonások I X . P ius pápa életéből.— A forrada-
lom, I X . Pius menekülése Gaetaba. — A forradalmárok go-
noszsága. — I X . Pius mint apostol. — A Bold. Szűz szeplőt-
len fogantatásának hitczikkelye. — A Syllabus. Jubi leumok. 
— I X . Pius pápa és az államokkal kötöt t egyezségek (con-
eordatumok). — A pápai áldás. — Zárszó. — Hymnus a 
pápáér t (Mindszenty ismeretes gyönyörű szerzeménye.) Az 
56 lapra terjedő csinos kiállítású munka ára 30 kr. Kapható 
ÜrgeLászló kath. könyvkereskedésében s általa minden ma-
gyarországi hiteles könyvárusnál. Ajánl juk , mint ő szent-
sége jubileumának kedves honi emlékét t. olvasóink mennél 
sűrűbb pártolásába ; diszp. 80 kr. 

X . Egyház i Enek a Pápáért. I X . Pius pápa ő 
szentsége ötven éves püspöksége alkalmából ; Egerben, 
nyom. az érsek-lyceumi könyvnyomdájában, 1877. Férfi-
négyes. Szövegét ir ta Sz. V., dal lamát Zsasskooszky Fermez. 

X I . A Csanádi növ. papság által juniushó 3-kán 
ő szentsége I X . Pius, római pápa ötven éves püspök- jubi-
leuma alkalmából rendezendő Pias-iinnepély műsorozata : 
I . „Pilis-dal", P . Möhr S. I.-tól, énekli a kar. 2. „A mai 
nap", megnyitó beszéd t a r t j a Hegedűs J . 3. „Ima", énekli a 
kar. 4. „ IX . Pius" , szerzé és szavalja Vannay Lajos. 5. a) 
„Salvum fac" Palestrinatól b) „Contere", énekli a kar. 6. 
Elogium in B. P. P ium P . I X . concinnatum et lectuin a M. 
Kuluncic. 7. „Tu es Pet rus" , Hüls B.-tól énekli a kar. 8. „Ad 
P ium" Ode, quam fecit J . Kiss. 9. „Hol szt. Pé t e r " , énekli 
a kar. 10. „Non possumus", szerzé egy növ. pap, szavalja 
Bukovetz J . 11. „Olasz pápai hymnus", énekli a kar. Kez-
dete fél 5 órakor. 

X I I . Az egri t. növendékpapság pápa ő szent-
sége ötvenéves püspöki jubi leumának ünnepére 1877-ik évi 
junius 3-án Pius-ünnepélyt tartott , melynek műsora : l . C o n -
ditor coe l i . . . Budavárytól , dallama Zs. F.- től ; zengi a nö-
veldei énekkar. 2. Megnyitó beszéd; t a r t j a P á l István, I I I . 
éves hit tanhallgató. 3. Kihez az örök szó t i t k a . . . Mind-
szentytől, dallama Zs. E . - tő l ; zengi a növeldei énekkar. 4. 
Üdvözlet I X . Piushoz, Mindszentytől ; szavalja Oldal i 0 . 
I I . é. hittanhallgató. 5. Pápa i hymnus, Gounodtól ; zengi a 

növeldei énekkar. 6. Visszapillantás I X . Pius életére s pá-
paságára, értekezés ; olvassa Huszár János, I V . é. hittan-
hallgató. 7. Rex r e g u m . . . Bone H.- től ,dal lama Oberhofíer-
től : zengi a növeldei énekkar. 8. Ad Jubi laeum SS. Pa t r i s 
Pii I X . a Josepho Budaváry ; szavalja Gasparik János , 
V I I I . oszt. növendék. 9. A péterfillérek, Mindszentytől ; 
szavalja Harencsár József, V I I . oszt. növendék. 10. Hozzád 
tör im fel énekével, Sz. V.-tól, dallama Zs. F . - tő l ; zengi a 
növeldei énekkar. 11. Dicsőség az Urnák ! Répásytól ; sza-
valja Énekes Gyula, I. é. hit tanhallgató. 12. Zárdalok (Ac-
clamationes), római dallamok szerint, Zs. F . - t ő l ; zengi a ne-
veidei énekkar. Kezdete délután 5 órakor. 

VEGYESEK. 
— E lapok szerkesztője, msgr. Tripepi Lajos, a római 

,11 Papato' czimü folyóirat szerkesztőjének felhívása értel-
mében azon Albumhoz csatlakozott, melyet a katholikus 
időszaki sajtónak irói ő Szentségének jubi leuma alkalmával 
á tnyúj to t tak . Minden egyes folyóiratnak külön lapja lévén 
ezen Albumban, a ,jReligio'-é ezen fel i ratot m u t a t j a : 

SANCTISSIMO. DOMINO. NOSTRO. 
PIO. PAPAE. IX. 

JUBILAEUM. EPISCOPATUS. CELEBRANTE 
AS8ERTOBI. VERITATIS. INFALLIBILI. 

VINDICATORI. JUBIUM. INCONCUSSO. 
ERRŰRUM. DEBELLATORI. INFRANGIBILI. 

ENCYCLICAE. ET. SYLLABI. GLADIIS. 
PERTINGENTI. USQUE. AD. DIVISIONEM. ANIMAE. ET. SPIRITUS. 

COMPAGUM. QUOQUE. ET. MEDULLARUM. 
EPHEMERIS. HUNGARICA. 

RELIGIO. * 
HOMAGIUM. VOTIVA. PIETATE. OFFERT. 

Religio munda et immaculata apud Deum et P a t r e m 
haec es t . . . . immaculatum se custodire ab hoc saeculo. 

S. Jacob., cap. I . v. 27. 

Carolus Hornig 
Liber Baro, Camerarius In t imus Suae Sanctitatis, 

Professor Universitatis Budapestinensis, 
Doctor S. Theologiae. 

Tudtunkka l hazánkból a ,Kath. Hetilap' és az egri 
,Néplap' vannak hasonló módon az Albumban képviselve. 

Kegyeletes adományok 
IX. Pius nagy örömnapjára. 

A Beszterczebánya egyházmegyei Zólyom esperességi 
lelkészek f. é. májushó 29-én tar to t t papi gyűlésen megem-
lékezvén I X - i k Pius szentséges atyánk 50-ik éves püspöki 
nagy örömnapjából, ezen czim alatt szeretetadomány fejében 
következőképen adakoztak : 

Trost József, detvai plébános esperes . , . 2 ft . 
Tergina Pál, zólyomi pleb. esperes . . 1 db . ez. f t . 
Munkay József, ocsovai plébános 2 ft . 
Helyettesy Lajos, bucsi plébános 1 f t . 
Szászák Adalbert, ternyei plébános 1 f t . 
Korecz Pál, nagy-szalatnai plébános . . . . 2 ft . 
1lajprich Antal, végles-hutai plébános . . . . 1 ft. 
Wolf Vincze, miklósfalvai pleb 1 f t . 
Iruchly Andor, detvai káplán 1 f t . 
Krajzer Károlg, nagy-szalatnai káplán 1 db. ez. f t . 
Czizsmarovics Andor, zólyomi hi telemző-káplán 1 ft. 

összesen t e h á t : 2 db. ez. ftos és 12 ft. o. é. 

Kiadó-tulajdones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szercián és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői Zatós.Budán 
viziváros.íoutca2-21.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

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

HAHMI.Xí Z I I A T O ü l K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél, Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

/ 

Pesten, jnnius 13. 47. I. Félév, 1877. 
Tartalom. A kereszténység természetfölötti jellege. — Snjtó-monopolium s még valami. — Egyházi tudósítások: Pest. 
Lassan, de biztosan. Pécsi megyéből. Róma. Jubileumi hirek. Berlin. Ő szentségének legujabbi nyilatkozata Bismarckról. 

Katholikus temetés a ,culturharcz' alatt. — Pius-ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. — Vegyesek. 

À kereszténység természetfölötti jellege. 
I I . A természetfölötti rendről különösen. 

Á m b á r már magában véve fontos a Teremtő 
szabadságáról szóló tan, mive l ez fe l tárja lelki sze-
meink e lőtt az isteni é letnek s be lc se l ekvőségének 
vég te l en t ö k é l y e i t ; je lesen bölcseségének, hatalmá-
nak, szentségének kiaknázhat lan kincseit , melyek-
kel vég te l en szeretetében teremtményei t o ly dúsan 
elárasztja : mindazonál ta l l eg főbb fontosságát onnét 
veszi, mive l némi leg bepi l lantani enged a termé-
szetfölött i i idvrend imádandó t itkaiba. 

Isten a fe l té t len lét, ez minden töké lynek te l je ; 
l énye s léte e g y s ugyanaz ; ö t iszta valóság, é lete 
örök működés (actus purus), me lyben végte l en tö-
k é l y ü lényét , s e b b e n minden létezők ősképét látja 
s azt mint fe l tét len jót , örök szeretetben átkárolja, 
miben l eg főbb bo ldogságát leli : ú g y h o g y ő önnön-
magátó l boldog, vég te l en bo ldogságához semmi 
más l ényre szüksége nincsen. 

Ebbő l következik, h o g y Is ten fe l té t lenül sza-
badon, egészen saját tetszése szerint teremthette 
v a g y nem teremthette e m i n d e n s é g e t ; a v i l ág te -
remtés tehát k izárólagosan Isten szabad tetszésé-
nek müve. 

Miután pedig teremteni akart, csak önnönma-
gáért , azaz mive l önmagát , mint fe l té t len t ö k é l y t 
akarja és szereti a l eg jóságosabb Isten — teremt-
hetett ; tehát, mive l az embert s a v i l á g o t terem-
t e t t e : pusztán csak örök jóságának v é g n é l k ü l i sze-
retetéből teremtette, h o g y t. i. azokból, mint mü-
veiből , töké le tessége b izonyos hasonlóság szerint 
v isszasugározzák, s azokat jóságának részese ivé te-
vén, d icsősége v i lágszerte ny i lvánul jon . 1 ) 

Is tennek dicsősége az ember b o l d o g s á g á v a l 

benső leg ös sze függ ; mive l ha már a teremtmények-
ben átalán b izonyos hasonlat szerint : u g y m é g in-
kább az emberben, ki Isten képére van teremtve — 
az isteni töké le tességek, sze l lemtehetsége ink czél-
irányos működése , v a g y i s a l eg főbb igazság isme-
rete s a l eg főbb jó szeretete által , miben az ember 
bo ldogságát lel i , fognak ny i lvánuln i . 

Már Aris tote les óta e l fogadot t noetikai téte l , 
miszerint a meg i smerő a lany csak saját ismerőte-
hetségének természete szerint ismerhet m e g valami 
tárgyat ; vagy i s hasonló, l egköze lebb csak hasonló 
által i smerhető meg, „simile s imi l i cognosci tur", mi-
kép P lá to nem egészen szabatosan m a g á t kifejezi ; 
mi a l egnagyobb ker. bölcscse l amaz isinerettani 
téte l t imigyen fejezzük k i : „Cognoscibi le propor-
t ionatur virtut i cognoscit ivae," — azaz ismeretünk 
valami tárgyró l megfe l e l i smerőtehetségünk termé-
szetének, m e l y l y e l azt szereztük.2) 

Az ember érzék-szel lemi lény , innét van, h o g y 
e lméje nem ismerheti m e g közvet lenül , nem lát-
hatja a do lgok l ényegé t , hanem azoknak az érzé-
kekkel fe l fogot t je lenése ibő l következtet aztán ok-
szerű b i zonyosságga l a lényegesre , a vál tozat lanra, 
a szükségesre , mint azok ál lagára. 3 ) 

I l y tökélet len je len ismeretünk a l eg főbb lény-
rő l ; mi a természet rendje szerint Istent csak köz-
vetve , a teremtmények szemlé letéből , a hasonság 
alapján (per a n a l o g i a m , ) más tárgyaktó l kö lcsön-
zött f oga lmakka l gondolhatjuk — via affirmatio-
nis, negat ionis et eminentiae — mive l Isten a fe l tét-
len lény , t iszta vég te l en szellem, ki véges működé-
sében anyagi közegekhez kötöt t e lménket végte l e -
nül tú lhaladja; ennél már töké le tesebb az angya-

Sum. Theol. I. quaest. 47. art. 1. 

2) Sum Theol. I. quaest. 84. art. 7. Lásd Jos. Kleut-
gen Philosophie der Vorzeit 234 s köv. lapokon. — 3 )Sum. 
Theol. I. quaest. 85. art. Kleutgen Ph. d. E. 34 s k. lap. 
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lok ismerete, kik mint t iszta szel lemek saját lényü-
ket már közvet lenül látják, s azért va lamint e g y é b 
tulajdonságaikat , u g y saját létük v é g e s s é g é t s Te-
remtöji iktöl f ü g g ő v i szonyukat is tökéletesebben 
ismerik, mint az emberek ; ezek egy s ugyanazon 
gondola t - ténynye l , m e l y l y e l önnönmagukat megis-
merik, Istent is megismerik : következéskép az an-
gya lok ismerete Istenről saját önmaguk ismeretétől 
e lválaszthatlan, szükségszerű, szünetnélkül i . 4 ) 

Á m d e mive l az angyalok is teremtett szelle-
mek, tehát véges , esetékes lények, a természet 
rendje szerint az emberekhez hasonlóan, Is ten lé-
nyé t közvet lenül nem láthat ják; hiszen ez mint a 
fe l té t len végte len lét, a saját véges létkörére szo-
ritkoző t eremtményt vég te l enü l fö lü lhaladja ; kö-
vetkező leg az isteni l ény bárminő teremtett szel lem 
ismeretereje által fel nem ölelhető, mive l ez épen 
oly véges s korlátolt , mi lyen maga a teremtett 
szel lem, miné l fogva az angyalok sz intén csak ter-
mészet fö löt t i kegye lem fo ly tán láthatják és látják 
Istent u g y amint van 5) 

Egyéb iránt bármiként is l egyen a dolog, any-
ny i bizonyos, h o g y Istennek, s az általa megál lapí-
tott erkölcsi v i lágrendnek természetes ismerete az 
ember l ényéhez tartozik, azt szükségképen meg-
i l l e t i ; sze l l emtehetsége ive l a t eremtményekből ok-
szerű b izonyosságga l szereztetik, nélküle természe-
tes czélját el sem érhetné; hisz mint Istennek kép-
mását , nem bármely igazság, hanem minden igaz-
ságnak okfeje, ősképe s végczé l ja , szóval egyedül 
csak Istennek ismerete e légi thet i ki az embert.6) 

De h o g y Isten az eddig váz lot tnál tökéletesebb, 
v a g y i s fe lsőbbrendű, közvet len ismeretére, szinelá-
tására képesi tse az embert : fe l tét lenül vala szük-
séges , h o g y azt természetes létköre fölé önmagához 
emelje, miál ta l a természetfö löt t i lét részesévé lesz, 
consors divinae naturae, II. Petr. 1, 4. A természet-
fö löt t i rend tehát, az embert tekintve, kizárólag Is-
ten végte l en szeretetének önkénytes kegyajándéka, 
miá l ta l örök l ényének s imádandó titkainak oly is-
meretére h ivot t bennünket melyeket ha nekünk ki 
nem je lent , sejte lmünk sem lehetett vo lna azokról. 
Mert habár a t eremtmények a teremtőnek alá van-
nak vetve s behatásaira fogékonyak : mindazonál-
ta l az egymáshoz hasonló lények szabad akarat el-
határozásaikat is csak kölcsönös kijelentés fo ly tán 

4) Suarez de Angelis Lib. II . cap. 18. 19. •— 5) S. 
Tboin. Sum. ctr. Gentes lib. I I I . cap. 49. cfr. de veritate qu. 
8. art. 3. Továbbá ismét Suarez de Angelis lib. II . cap. 5. 
— 6) I. B. Franzelin, Tractatus de Deo uno secundum natu-
ram, Thesis I. II . 

tudhatják m e g ; mennyive l kevésbé fogják tehát az 
emberek Istennek végte len l ényé t s örök t i tkait ki-
fürkészni, ha csak azokat ki nem nyi latkoztatja ne-
kik. Mert ki ismerte át az Ur é r t e l m é t ? v a g y ki 
vo l t az ő tanácsosa ? v a g y ki adott e lsőbb neki, 
h o g y visszaadassék annak? (Róm. 12, 34 — 35.) 
A v a g y ki tudja az emberek közöl, a mik az ember-
ben vannak, hanem csak az Isten le lke ? (I. Kor. 2, 4.) 
Es lám vég te l en jó ságáná l fogva kinyi latkoztatta 
magát Isten, az ö lelke által, mert a lélek átvizsgál 
mindent, m é g az Isten mé lységes t itkait is. (I. Kor. 
2. 9 — 10.) 

Ez a természet fö löt t i k inyi latkoztatás (revela-
tio gratiae) ; ez középhelyet fog la l a természetes 
k inyi latkoztatás (revelatio naturae) s a d icsőség ki-
nyi latkoztatása (revelatio gloriae) között ; amazt fel-
tételezi s befejezi, emezt pedig előkészít i s hozzá, 
mint végczé l jához vezérl i az embert. 7) 

A természet fö löt t i k inyi latkoztatás tehát Isten-
nek túláradó szeretetében gyökerező, önkénytes , sza-
bad kegyajándéka (douum Dei gratui tum). 

E kinyi latkoztatás , mint az isteni lénynek, az 
örök igazságnak felderítése, t ermészet fö lö t t i kut-
forrását képezi ismeretünknek Istenről s végzései-
ről, szóval hitünknek ; ez természetfö löt t i v i lágos-
ság s erő, me ly által szerzett ismeretünk Istenről 
hasonlít némi l eg a szentek bo ldog látásához, s an-
nak némi édes e lőizét kölcsönzi a hivő lé leknek, 
már ez é letben ; hiszen a hitmalasztból , mint csirá-
jábó l fakadoz az ü d v ö s s é g örökzöldje; 8) más tekin-
tetben a hit homályosabb a bo ldog látásnál, és 
min tegy közép he lye t fogla l Istennek természetes 
ismerete s annak a dicsőültek által é lvezett bo ldog lá-
tása közöt t ; amazt kiegészít i , emezt pedig előkészít-
vén benne, az égi hazában fogja befejezését s koro-
náját lelni. 

Isten ugyan e porhüvelyben zarándokló lélek-
nek nem engedi l é n y é t s benne minden teremtmé-
nyek örök eszményképét lá tn i ; hacsak k ivéte lké-
pen nem tartjuk annak némely kiválasztot t lelkek-
nek az extas i sban — Istennek kétségkívü l t isztább, 
fensőbb szemléletét , s ettől származó természetfö-
lött i örömüket. De természetfölött i kinyi latkozta-
tása által lénye, élete, végzése i s müvei körül tani-
tott meg bennünket saját egyszülöt t Fiában. 9 ) 

7) L. Dr. Scheeben Dogmatik I. 10 IV. — 8) Gratia 
et gloria ad idem genus referuntur ; quia gratia nihil est 
aliud, quam quaedain inchoatio gloriae in nobis ; Sum. II . I I . 
quaest. 24. art. 3. ad 2. — 9) Joan. I. 8. Deum nemo vidít 
unquam, unigenitus Dei filius, qui est in sinu patris ipse 
ennaravit. Item Cone. Vatic. Sess. I I I . Cap. 2. de Revel. 
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A hitmalaszt megvilágosítja elménket s indítja aka-
ratunkat, hogy a természetfölötti kinyilatkoztatást Isten 
tévmentes tekintélyénél fogva feltétlenül igaznak tartsuk, 
annak önkényt magunkat alávessük.10) 

Ebből következik, hogy bizonyosságra nézve a hitből 
származó ismeretünk fölülmúlja természetes tudásunkat, s 
kettős tekintetben hasonlít Isten- és szentjeinek ismereté-
hez, úgymint : 

1. A hivő lélek ismerete nem szorítkozik azon igazsá-
gokra, melyeket a puszta ész is képes levonni a teremtmé-
nyekből, hanem az kiterjed magasabb természetfölötti igaz-
ságokra is, melyeket meg nem ismerhet az ész világánál a 
teremtményekből ; de a melyeket látnak az üdvözültek az 
örök dicsőségben. Ilyenek leginkább a hittitkok, nevezete-
sen a Szentháromság s végtelen tökélyei, Istennek kimond-
hatlan szépsége, jósága, szeretete, valamint a sz. malaszt s 
a dicsőség egyéb müvei s javai, melyeket az apostol Isten 
mélységeinek nevez, (I. Kor. 2. 10) ellentétben az ismerete-
sekkel Istenről; (nota Dei, Rom. 1. 19.) 

2. A hit bizonyossága nem alapszik hiányos s a tévely-
géseknek kitett szük eszünk belátásán, mint természetes tu-
dásunk, hanem inkább a végtelen igaz Istennek tévmentes ' O O 
tekintélyén. Midőn tehát a hivő lélek az isteni kinyilatkoz-
tatást igaznak tar t ja , szivébe felveszi, ezen megegyezése az 
isteni igével oly bizonyosságon alapszik, melynél nagyobb 
nem létezik, t. i. Istenek igazságán, ki nem csalhat, sem meg 
nem csalattathatik. 

A hit e fenséges voltát s jutalmát az égi hazában szé-
pen irja le a római káté: „Abban nagyon különbözik a ker. 
bölcseség a világ bölcseségétől, hogy t. i. ez a természetes 
ész szövetnekénéi, az érzékek alá eső küljelenségek lánczo-
latán, vajmi lassan képes Istent, minden teremtmények lét-
okát megismerni; mig amaz annyira hatványozza az elme-
élt, hogy nagy fáradság nélkül az egekbe is behatni s isteni 
fénynyel övezve először a világosság örök kutforrását s 
általa minden műveit látni képes ; ugy hogy legnagyobb 
lelki örömünkre azt tapasztaljuk, miként hivattunk az apos-
tol fejedelem szerint sötétségből az ő csudálandó világos-
ságába, s mivel hi t tünk,azért örvendeni fogunk kimondhat-
lan s dicsőséges örömmel." (I. R. 2. fej. 6. k.) 

De ezen természetfölötti öröm már befejezése s koro-
nája hitünknek, mely a jelen életben sok előnye daczára 
hézagos, tökéletlen s homályos, (I. Kor. 13, 9 —12.) tekintve 
Istennek tökéletes közvetlen ismeretét, boldog szinelátását 
(III . Ján. 1, 2. I. Péter 1, 4.) az égi hazában, hol a termé-
szetfölötti rend betetőzését leli. Dr. Surányi János. 

Sajtó-monopolium s még valami. 
(.Folyt, s Vége.) 

V. A legünnepeltebb protestáns tudósok s irók nagy 
elve- s irályával fejezzük ki magunkat, midőn a fentebbi 

Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium princípium et finem na-
turali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse 
(Kom 1. 20.) . . . a t tamen placuisse eius sapientiae et bonitat i , alia, eaque 
supernaturali via seipsum ac aeterna voluntatis suae décréta huinano 
generi revelare, dicente Apostolo : Multifariam . . . (Hebr. I . 1—2.) — 
I0) Si quis dixerit tidem divinam a naturali de Deo et rebus moralibus 
scientia non distingui, ac propterea ad fidem divinam noil requiri, ut 
revelata Veritas propter auctoritatem Dei revelantis credatur a. s. Cone. 
Vatic. Sess. 111. de fide can. 2. 

négy §§-ban elmondottakhoz még abbeli nagyfontosságú kö-
rülményt is csatoljuk, miszerint a keresztényellenes (t. i . 
prot., hegeli) sajtóval egyet ért a bureaukratiának titkos 
véleménye még ott is, hol felülről, (t. i. magok az uralkodó 
fejedelmek részéről) a ker. egyház értelmében jószándoku 
kísérletek történnek. 

Mit lehet akkor a prot. zsinatok egyházi szellemétől s 
maga a katholicismustól várni, ha ugyanazon időben az e 
szellemmel ellenkező sajtó pártoltatik ? Mit, midőn Bauer 
Brúnónak atheistikus könyve, nem hogy mint valamely isten-
telen káromlás megsemmisíttetnék, vagy legalább egy nyo-
morú, silány kontánnüként tekintetbe sem vétetnék; ha-
nem még a legfelsőbb porosz- germán könyvvizsgálat által 
pártfogoltatik is, általa kijavíttatva, újra szerkesztetik? 
Mintha hivatalos statusirat volna, melyre a közönséget nem 
lehet eléggé figyelmeztetni s az ahhoz juthatást könnyebbé 
tenni. Mit lehet az egyházi szellemtől akkor várni, midőn a 
destructiv-párt (t. i. prot. hegelisták) legéretlenebb és két-
ségesb talentumai, úgynevezett irodalmi gyerkőczök is he-
lyeslést aratnak ? Midőn legbecstelenebb költeményeik gyö-
nyörrel olvastatnak s csak a fiatal szerzőket sajnálják, hogy 
annyira mentek. 

Azonban előmenetelök mégis megtapsoltatik, irántuk 
a legnagyobb kímélet tanusittatik és soha közülök egyet 
sem büntetnek, még ha gyalázatos lapjaikat eltiltatni kény-
telenek is, az eljárást hivatalosan és hoszasan mentegetvén, 
s minél féktelenebb és suhancziabb modorban gyalázzák a 
tekintélyt, annál nagyobb tiszteletet mutatván irántuk, 
tudva, mily kemény üldözést szenvedtek ezelőtt csak fél-
századdal is némely patrióták, s mily súlyos gyanú alapjául 
szolgált, többek közt, például a „christlich deutsch" mel-
léknév az egykori inainzi cominissio előtt Németországban. 
S mint kénytelenittetett nem egy a mostani radical lapok-
hoz képest ártatlan folyóirat szerkesztője évekig tömlöcz-
ben sínylődni. 

Bámulni kell a mostani kor kiméletességét ! Mig egyéb-
iránt szót sem emelnénk e végett, csak következetes volna. 
Mi még a sajtó féktelenkedését is békével türnők, ha az 
következetes, azaz, valódi sajtószabadság volna. De ez nem 
egyéb, mint kiváltság, melyet a gonoszok élveznek, mig a 
jobbaknak szomorkodniok kell rajta. Avagy az Isten és em-
ber ellen kikelő zsidolapok Bécsben nem garázdálkodnak-e 
jelenleg is büntetlenül, midőn például a conservativ S a t e r -
land' szerkesztője az őt üldöző bureaukraták elől hozzánk, 
Temesvárra kénytelen menekülni csak azért, mivel a .Neue 
Freie Presse-k zsidóinak bántalmazásait atticus csipőséggel 
szokta megtorolni ? 

De maga az orthodox prot. sajtó is szót emel, nem 
ugyan a kath. sajtó védelmére, de mégis a hegelianismust 
dédelgető bureaukratia ellen, midőn ekkép lamentál : 

„Ha a vallásos érzelem ernyedése korszakában, a har-
minczéves háborútól kezdve,le József koráig, csupa bureau-
kratiával is be lehetett érni, (t. i. a protestantismusnak) oka 
az volt, mert az ellenrészen is nagy apathia uralkodott. De 
a mint a kath. egyházban a reorganisatio folyama megkez-
dődött s abban ismét egy uj egyházias szellem, vallásos élet 
és egyházi hatalom kezdett feltűnni, a protestáns bureau-
kratia azonnal képtelennek bizonyította magát a harezot, 
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egyedül kivivni ellenében. Mert szellemmel csak szellem 
állhat szembe s egyháznak csak egyház állhat ellent. Ha a 
reformatio idejében a prot. fejedelmek közül csak kanczellá-
rok és törvénytudó tanácsnokok állottak volna, nem pedig 
Lutherek, Melanchtonok és egyházi zsinatok, sem a pápa, 
sem tartományi püspökeik ellen nem mehettek volna sem-
mire. Mi, ha kétségtelen, ugyan mint lehet ma, egy oly kor-
szakban, melyben a kath, egyház fényes újjászületését ün-
nepli, szűkkeblű bureaukratikus és törvénykezési előítéle-
tek által elfogultan, a lutheránus egyház férfiait a dolgok 
veretéséből kizárni s a legjobb harczosokat lefegyverkez-
tetve, mintegy fogságban tartani akarni? Az ellenfélnél 
(t. i. nálunk katholikusoknál) mindenütt erőteljes püspö-
kökre találunk, kik Athanasius és Ambrosius szerepeit vál-
lalták magukra. Nálunk ellenben rostélyek mögött állnak 
az egyház emberei, e mellett még a nép és a hitetlen sajtó 
(t. i. protestáns hegelista sajtó) által is kigunyoltatva és 
megvettetve." 

Szavak, ímelyeknek éle egyrészt ugyan a kath. sajtó, 
mint megsemmittetni szándokolt ellenfél ellen van irányoz-
va ; de másrészt, és kiválólag arra szánvák, hogy a bureau-
kratiát akkép tüntessék fel, mint a keresztény sajtó határo-
zott ellenét, s a magát protestánsnak nevező nihilista sajtó 
kebelbarátját , pártfogóját, mely ellen mindenkinek, ki előtt 
saját feje és zsebe még némi értékkel bir, élethalál-harczot 
kell kezdeni és folytatni. 

Tehát a ker. sajtó elleneinek száma (fentebb emiitett 
prot. hittudósok szerint is) ismét egygyel, t. i. a nihilisták 
felé gravitáló bureaukratiával szaporodott. Azért legio azon 
ellenségeknek, és pedig Góliáth fegyverzetével vértezett 
ellenségeknek neve, kiket az orthodox prot. sajtó csakis Dá-
vid pásztorbotjával és parit tyájával fegyverzetten, egymaga 
akar leteriteni, minket és sajtónkat a számitásból kihagyva 
és szinte megsemmisiteni akarva. Pedig tudnia kell, hogy a 
mai élethalál-harcz nem az ellen vivatik, miben katholiku-
sok és protestánsok egymástól eltérnek; például: mise, gyó-
nás, pápa stb., hanem az ellen, miben mindketten megegyez-
nek ; például : Isten, halhatatlanság, eredendő bün, megvál-
tás stb., vagyis magának az orthodox protestantismusnak 
lényege, életfeltétele ellen. Ez t ő maga is leplezetlenül be-
vallja, midőn a fentebbiek után még e hét világra szóló ki-
fejezésekben is áradoz : 

„Ha a prot. sajtó hajdani szebb korában a párisi sajtó 
(érteni kell a frankhoni hugonotta felekezet sajtóját) szel-
lem szörnyeiveli kaczérkodást megvetette, ugy ellenben a 
mostani prot. sajtó, a hegelismus és az ifjú német zsidóság 
befolyása alatt, a pokoli szörnyeket az egyházba magába 
(t. i. protestáns egyházba) helyezi be. S az oltárokon (t. i. 
protestánsokon) engedi őket megtelepedni, hol az önzés 
religióját (pantheismust) és a testnek istenségét (materialis-
must) hirdetik. Ez t nekünk a katholikusok méltán sze-
münkre vethetik, és a prot. sajtónak legszükségesb teendője 
ezen állatgyüjteményt (Menagerie) a szentélyből kiűzni. De 
ezt alig leend képes jelen bonyolódott állapotjában és mesz-
szeterjedt romlottságában véghezvinni. A népnek (?) és a 
sajtó kihágásaiból tisztán maradt egyházi képviselőknek (?) 
és népszónokoknak (?) kellend-e végre segitségül fellépni." 

Efféle jeremiádok csakugyan az ide-odai kapkodás-

nak, ellentmondásoknak, következetlenségnek non plus ultrái, 
netovábbjai. 

Valóban nevetséges protestáns népképviselők- és nép-
szónokoktól szabad kutatásra plenipotentirozott tényezők-
től várni segélyt ugyan akkor, midőn néhány sorokkal alább 
ugyané factorok részvétlensége ellen szórja anathemáit is 
mondván : 

„De annyira meg vannak már ügyeink (t. i. a protes-
táns ügyek) zavarva, hogy még a hivő protestánsok nagy 
része is elvakittatva, részvétlenség és elszigeteltségre hatá-

' o o o 
rozza magát el, ereit a közügyektől megtagadván. Szeren-
cséseknek érezve magukat e kis körben, az egyház nagy ja-
vával mit sem törődnek. Ahelyett, hogy az egyházat szilár-
dítanák, maguk elkülönözése által csak gyengitik azt. Meg-
vetik ugyan ők, mint illik, a fentebb jellemzett német Mi-
hókok tompa elménczkedéssel gunyoskodó sajtóját. De tet t-
leg épen ezen gúnyra szolgáltatnak anyagot egyoldalúsá-
guk által, mely egészben elmaradna, ha mély hitök, szilárd-
ságuk, utazásuk és nagy összeköttetéseik által szerzett gya-
korlatuk által az egyház közönséget gazdagítanák." 

De az orthodox prot. sajtó rendkivüli paniquejának, a 
hegeli protestantismus terjedése fölötti aggodalmának, még 
— és kiválólag az által ad kifejezést, hogy még a Gusztáv-
Adolf egyleteket is, a protestantismus ezek elkényeztetett 
favorittjáit , — még ezeket is rationalisticus czitnborásko-
dás gyanújával terheli, midőn mondja : 

„A rationalistikus sajtó befolyása alatt az uj viszo-
nyok megítélésébe, a régi elvakultság, egyoldalúság és kö-
vetelés begyült. Ide számítjuk különösen a szerencsétlen 
svéd nemzetet. Ki a históriai igazság előtt szemeit kész-O O 
akarva be nem hunyja, tudni fogja, mikép a svédek segitsé-
gül hivatása a harmincz éves háborúban, a német protestáns 
pártok tehetetlenségének és árulásának szomorú következ-
ménye volt, mely saját vétke által lefegyvereztetve és elha-
gyatva, önmagát tönkrejutottnak nyilatkoztatta. 

A svéd nevezet mélyen megszégyeníti a protestánso-
kat. Ennek hallatára el kellene mindig pirulniok és köteles-
ségükben állana azt jobb cselekedetek és nagyobb bölcseség 
által elfelejtetni. Mily szomorú jóslat fekszik e névben ! Va-
lóban az Istennek igen türelmesnek kell lennie, ha a német 
protestánsok e belfogását megbocsátja és őket a nyomortól 
megmenti, melyben szükségkép dölniök keilend, ha e tévfor-
gást másodszor is megkisérlendik." (Kat. u. for. 1846. I. f.) 

Idéztük a keresztény orthodoxia talaján mozgó né-
met prot. kitűnőségeket s majd velők egyezőleg, majd tőlök 
eltérőleg, saját nézeteinket is szerényen megbeszéltük ; nem 
polemizálási viszketegből, de azért, hogy az orthodox pro-
testáns sajtót abbeli meggyőződésre birjuk, miszerint neki 
katholika-ellenes érzületével, több mint háromszázados an-
tagonismusával a mindent egyedül tenni akaró gőgös elbi-
zottsággal szakítani s velünk, illetőleg sajtónkkal karöltve 
kell haladnia, ha őszintén akarja, hogy a keresztény eszme 
Európa számára megmentve és saját prot. orthodoxiája is, 
a nihilista prot. sajtóval szemben biztosítva legyen. 

Nélkülünk, illetőleg sajtónk közreműködése nélkül az 
Istent, megváltást, feltámadást stb. hivő debreczeni ortho-
doxia sem fogja budapesti kollegájának hegelista heterodo-
xiá já t leküzdeni. Ez t már ő előtte is jóval, több tudós ma-
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gyár protestáns, Hetényi, Sükösd, Jakabfalvai, Haubner s 
maga a derék Hlubovai prédikátor is megkísértették. De 
mivel nélkülünk, sőt egyházunk és sajtónk pelengérezésével 
tevék kísérleteiket, — csakis szelet vetettek, s azért vihart 
arattak. Mert protestáns orthodoxiájuk épületének megszi-
lárdítása helyett akaratlanul is aláaknázták, aláásták azt. 

Minapábau egyik plébániai helyiségben megfordulván, 
ott politikai napi lapot pillantottunk meg, melyben a ma-
gyar püspöki kar egyik proseniora kíméletlenül gyanúsítva, 
ne mondjuk, bántalmazva volt. ,Religio'-1, ,M. Állam'-ot, 
pozsonyi ,Recht'-et hasztalan keresék szemeink. Azon pozso-
nyi ,Recht'-et, melynek már félig meddig bekövetkezett bu-
kására ugy könnyezhetünk, mint szokás egy első szülött 
fiúnak halálán könnyezni: „sicut in morte filii primogeniti". 
(Sz. Ir.) Ezt, in osculo pacis et charitatis azon kartársak 
figyelmeztetésére hozzuk fel, kik egyházi pénzen egyház-
ellenes lapokat járatnak. A protestáns hegeli és nem hegeli 
sajtó-monopoliumok leküzdésének egyik fő és nélkülözhet-
len tényezője : a kath. sajtó anyagi pártoltatása. „Dixi et 
salvavi animam meam" ! Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, junius 12. L a s s a n , d e h i z t o s a n. A libe-

rális, és igy modern jogállamok' azáltal tűnnek ki legjob-
ban, hogy bennük minden egyéb feltalálható, csak az nem' 
ami ,jog' és ami a joggal bárminő távolabbi vagy közelebbi 
összeköttetésben van. Jogot emlegetni hallunk eleget, de 
csak azért, hogy értesüljünk a jognak elkobzásáról a min-
denható állam javára ; mert az államjog ma minden egyéni, 
ugy mint a társadalmi, világi, ugy mint egyházi jogot el-
nyel és amit még el nem nyelt, megteszi hozzá a készüle-
tet, hogy ,lassan, de biztosan' elnyelje. Hogy az állami 
omnipotentiának ilymérvü befejezéséhez minden eszköz fel 
fog használtatni, hogy annak még a törvényesség színezetét 
is meg fogják adni, az bizonyos; hiszen a törvényhozó tes-
tületek nem azért léteznek-e napjainkban, hogy a jogtalan-
ságot az áltörvényesség köpenyével befedjék ? Ha a kor-
mányoknak nem sikerül szándékaikat valamely törvényhozó 
testülettel elfogadtatni, az országgyűlés feloszlattatik, ezt a 
jogot nekik az alkotmányok megadják, a választásnál azután 
a kormányok megteszik a magukét, hogy engedelmes kép-
viselők nevei jöjjenek ki az urnából ; ha pedig a felsőházak 
nem Ítélnék megegyezőnek az igazi jogállammal a kormá-
nyok terveit, itt is kész a segitség, mirevaló lenne az úgy-
nevezett ,pair-schub', ha nem arra, hogy a kormánypárt 
szavazatának számát szaporitsa és végrehajtani segitse a 
törvény leple alatt sokszor a legnagyobb jogtalanságot ? 
Ilyen napjainkban a jogállam, ilyen törvényhozó testülete. 

Nehogy bennünket valaki arról vádoljon, mintha czél-
zatosan irtuk volna a fentebbi sorokat, ezennel kijelentjük, 
hogy az nem egyéb, mint a külföldi eseményekből levont 
tapasztalatok egyszerű leirása. Tudvalevőleg nálunk mind a 
két ház oly engedelmes, hogy mind ezideig az engedetlen-
ség miatt nem volt szükség sem arra, hogy az országgyű-
lés feloszlattassék, sem arra, hogy a ,pair-schub' hozas-
sék be ; talán inkább is a nagy engedelmesség miatt kel-
lett volna, mint azt némelyek vélik, a kormányoknak felosz-
latási jogukkal élni. Hogy azonban a jogállam fentebb raj-

zolt czélját nálunk, is folyton szeme előtt tartja, hogy Has-
san bár, de biztosan'tör czélja felé, azt elismerik mind ultra-
montan, mind liberális körökben azon különbséggel, hogy 
azok ezt nyiltan bevallják, ezek pedig vakmerőséggel ta-
gad ják ; különben is, hogyan is jöhetne számba a mi jogá l -
lami' törekvésünk, mikor ez főképen a kath. egyház rová-
sáratör ténik? Ugyan minő ,modern' jogállam lenne az, mely 
szóra érdemesítené az egyház jogainak confiscatióját ? ez 
ellen szót emelni, vagyis inkább ezt végre nem hajtani, 
egyenlő lenne a modern jogállam természetének megtaga-
dásával ; haladunk mi is ,lassan, de biztosan' a jogállam be-
tetőzéséhez ; de hát, mint mondtuk, ez szóra sem érdemes, 
az úgyis csakugyan csekélység, (?) hogy vallási törvényeink 
egyenesen apostasiára kényszeritik a katholikusokat, ez a 
jogegyenlőség (?) követelménye, amit pedig a modern állam-
nak, mint Jogállamnak' védelmezni kötelessége; olyan apró-
ságok (?) pedig, hogy a modern jogállam, ámbár az abbeli 
törvény még nem töröltetett el, elnézi, hogy apostata kath. 
papok megnősülnek, hogy azoknak házasságát törvényesnek 
tekinti, őket hivatali osztogatásoknál kegyeli, hogy egy pár 
zsidó, vagy protestáns gyermek miatt a tanítónak nem sza-
bad kath. vallási dolgokról az iskolákban beszélni stb., ez 
még kevésbé érdemes szóra, hiszen ,lassan, de biztosan' ne-
künk is csak haladni kell a jogállam befejezéséhez és végre 
is, minő joga sértetik meg a katholikus egyháznak, ha hivei 
hitszegőkké lesznek, hogy gyermekei nem kath. szellemben 
neveltetnek? Minő jogtalanság lenne ez, midőn mindezt az 
országgyűlés megszavazta? Ki bátorkodnék oly vakmerő 
lenni, hogy az ország atyáit, kik közt legalább is kéthar-
madrész jogtudósokból áll, egyetemi jogtanárokkal egye-
temben, hogy őket a kath. egyház jogaiban tudatlansággal, 
és igy jogtalanság elkövetésével vádolja? ők bizonyára is-
merik a jogállam és az egyház jogkörének határát , és igy 
nem lehet ellenük beszélni, ha a modern jogállam köve-
telményeinek megfelelőleg adták szavazatukat ; ,lassan, de 
biztosan' csak be kell bizonyitani, hogy az államé minden 
jog, az egyházé pedig semmi sem, s ha egyszer majd minden 
egyházi jog el lesz kobozva, amint hogy a napokban is kul-
turharczczal fenyegettettünk, akkor majd leszünk mi is jog-
állam, de mint mondtuk, ami eddig történt, még semmi sem, 
és mi is csak azért hoztuk elő, hogy megkülönböztessük 
előnyösen (?) a mi államunkat más államoktól. 

,Lassan, de biztosan' ismételjük még egyszer, és talán 
utoljára, mert hogy igy van, arról meg kell lenni győződve 
mindnyájunknak ; azt, amit eddig mondtunk és amit elhall-
gattunk, tudja mindenki, de egy ujabbal mégis szolgálha-
tunk. Beszélik ugyanis mint kósza (?) hirt, hogy a mi kor-
mányunk, melyet a mult választások alatt a katholikusok 
nagyban támogattak, egy köriratot intézett volna a püspö-
kök- és káptalanokhoz, melyben kötelességükké teszi, hogy a 
püspöki és káptalani birtokokból bejött jövedelemről szóló 
számadást hozzá évenkint felterjeszszék. Ez t puszta hirnek 
tar t ják sokan, mi nem. Az a rendszer, mely az egyház jogait a 
szellemiekben egymásután confiscálja, miért ne tenné ugyanezt 
az anyagiakban ?, Lassan, de biztosan', most csak a jövedelem 
kimutatását követelik, ki áll jót felőle, hogy a jövő évben 
már jogot nem formál az állam, a jövedelem bizonyos ré-
szére? Ki mondja meg, hogy néhány év múlva nem fogja-e 
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e jog (?) gyakorlat után a kormány kezét rátenni azon bir-
tokokra, melyeket a fejedelmek vallásossága adott az egyház-
nak és csaknem egy évezredes birtoklási jog szentesitett ? 
Az előzményekből következtetve, mi ezt nem csak valószí-
nűnek, hanem bizonyosnak tartjuk, ez pedig egyenlő az egy-
ház koldusbotra jut tatásával akkor, midőn más felekezetek 
birtokaikban nem háboríttatnak, mert mi nem hiszszük, 
hogy a kormánynak bátorsága lett volna hasonló követelés-
sel p. o. a protestánsok irányában fellépni. Egy ezredéves 
mult áll ma holnap megettünk, de történelmünk hasonló 
példát felmutatni bizonyára nem képes. Igaz, hogy ezelőtt 
nem nevezték az államokat jogállamoknak, de az egyház 
jogát tiszteletben tar tot ták, csak a 19-ik század gyaláza-
tára történik, hogy a jog kigunyoltatik, de evvel ismét egy 
lépés tétetik a jogállam betetőzése felé, mely ,lassan, de biz-
tosan'befejeztetik, jA, 

Pécsi meg fjéből. A püspöki magasztos functiók 
közé tartozik a bérmálás szentségének kiszolgáltatása és a O O 
plébániák látogatása. A püspöknek, különösen a falusi nép 
közötti megjelenése, mig egyrészről vigaszthozó s örömtel-
jes, másrészről ismét eredményeiben messze kiható szokott 
lenni. A mi kegyelmes főpásztorunk, nmélt. Kovács Zsig-
mond, pécsi püspök ő Excell. 1869 évtől, melyben egyházi 
kormányát átvette, atyai látogatásával — egy készületet 
kivéve, melyet még juniusban teljesitend — már az egész 
megyét szerencsélteté. Legközelebb Pécs székvárosa közelé-
ben a némethi-i egyházkerület volt szerencsés őt fogadhatni. 
Ugyanis május 17-én a garéi plébániában tőn atyai látoga-
tást egyszersmind számos fiatalságot részesítvén a bérmá-
lás szentségében. Garé hajdan a Garák ősi fészke volt, jelen-
leg pedig a pécsi káptalan első dignitáriusában mint püspöki 
helynökben tiszteli kegyurá t ; ki kitűnő jótékony főpap le-
vén, két év előtt az elavult régi plebánialakot és szentegy-
házat oly fényesen felépitteté, hogy róla, az egyházi me-
gyének különben is kegyeltje és köztiszteletben álló férfiá-
ról a szó valódi értelmében el lehet mondani, hogy : posuit 
sibi monumentum aere perennius. — Május 18-ikán ő E x -
cell. Némethibe rándult, hol az egyházi ténykedés után, a 
helybeli iskolában megjelenvén, r i tka érdekeltséggel hall-
gat ta a horvát ajkú tanonczok ügyes feleleteit és örömtől 
áradozott atyai szive, midőn azoknak a magyar nyelvbeni 
haladását észlelte. Május 19-ikén a keszüi község híveit 
szerencséltette magas jelenlétével ; mig másnap pünkösd 
ünnepe levén, székvárosába vissza tért és tudomásom sze-
rint 800 hivőt avatott fel szent hitünk bajnokaivá. Május 
21-én ismét kirándult Pellérdre, hogy folytathassa magasz-
tos hivatását ; innét pedig Görcsöny mezővárosában t. 
Czirer József ur megyénk érdemteljes birtokosához szál-
lott, ki e szerencsét eleve kikérte magának, mit a főpásztor 
kegyesen el is fogadott. Végre május 23-ikán Bodonyban és 
24-ikén Vaiszlóban kerületünk utolsó plébániáját befejezte 
püspöki díszes functióját. 

Felemlitendőnek tartom, hogy O Excell. kegyelmes 
főpásztorunk ezen bérmautjában 3000 lelket részésite a 
bérmálás szentségében. Minden plébániában maga szóno-
kolt ; szónoklatai kenetteljesek és a népszerűség mintái vol-
tak, melyeket falusi népünk ritka figyelemmel s meghatott-
sággal hallgatott. Kegyelmes főpásztorunk egyházi műkö-

dése alkalmával bámulatos kitartást s tevékenységet tanu-
sitott. Mi bizonyára erőteljes egészségének, még inkább 
lankadni nem tudó buzgalmának és azon könnyüségnek tu-
lajdonitható, melyet kitűnő szép tehetsége mellett csupán 
az időnek egykoron jól és czélszerü felhasználása folytán 
sajátítható el. Megjegyzendő, hogy Ő Excell. ezen kőrút-
jában mindenütt a tisztelet s fiúi kegyelet legszebb bizony-
lataival találkozott, és útja valóságos diadalmenet volt. A 
községek határait diadalkapuk, az utczákat zöldágak diszi-
ték, négyes fogata előtt pedig ifjaink versenyezve lovagol-
tak és örvendetes látványu bandériumot képeztek. — De 
nem hallgathatom el azon kiváló atyai szeretetet, melyet ke-
gyelmes főpásztorunk mint mindig, ugy jelen alkalommal is 
papjai irányában tanúsított az által, hogy hozzájok leeresz-
kedni s velők a legszivélyesebben s legkedélyesebben társa-
logni méltóztatott. Különben is O Excellentiájának egyik 
szép jellemvonása papjainak szeretete, kiket leereszkedő és 
kedélyes társalgásával gyakran felüdit s megvigasztal. — 
Egyházi kerületünk utolsó plébániáján, Vaiszlón, bucsut 
vettünk a szeretve tisztelt főpásztortól, ki a kerületi espe-
res búcsúzó szavaira érzékenyen válaszolt, és végszavaiban 
is az iskolai szorgalmas látogatást és érdekeltséget hano'su-
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lyozá s köté szivükre. — Kegyelmes püspökünk a szentlő-
rinczi szomszéd kerületben rándult, hol szintén atyai láto-
gatást teend és a bérmálás szentségét kiszolgáltatja. Mi pe-
dig tűzhelyünkhöz vissza térve, lelkünk mélyéből kívántuk, 
hogy a szeretetteljes főpásztort az U r angyala kisérje hátra 
levő út jában ! —cs— 

Sió ma. J u b i l e u m i h i r e k. (Folyt.) Szinte meg-
ijedek, ha egyfelől meggondolom, hogy jubileumi tudósítá-
saimmal csak május 16-ig haladtam, másfelől pedig vissza-
tekintve a közelmúlt napokra, végig jár ta tom szemeimet 
mind annak hoszu során, mit e napok általam említendőt 
hoztak. Azért végét szakítván bevezetésemnek átmegyek 
a dologra. 

Május 19-én a lateráni főegyház káptalana tisztelgett 
Chigi bibornok, mint e basilica főpapjának vezetése alatt. 
Ugyané napon Morichini bibornok vezetése alatt a pápai 
főirodák személyzetének azon része jelent meg a szentatya 
előtt, „qui a Libellis supplicibus sunt", s egy byzanti mo-
dorú igen szép kelyhet ajánlottak fel, megfelelő dedicatióval. 

Azon veszem észre magamat, hogy a derék németal-
földiek kihallgattatását majdnem kifelejtettem, kik msg. 
Shaepmann, utrechti érsek, mint egyházi, és Reekers ur, mint 
világi vezetők alatt, e napon fejezék ki hódolatukat és üd-
vözletüket a szentatya előtt. 

Még 19-én Thurn und Taxis herczegnő fogadtatott ő 
szentsége által ; 20-án pedig a parmai hex-czeg és neje, ki-
ket a legtöbb, ez időtájt tartott, nyilvános kihallgatások al-
kalmával ő szentsége kíséretében látni szoktunk. 

Ugyancsak 20-kán a luccai küldöttség fogadtatott, 
Martinelli bibornok, msgr. Ghilardi, luccai püspök és mar-
chese Mansi vezetése alatt. Ezekután Francziaországból az 
ageni, airei, dati s belleyi megyék küldöttségei fogadtat-
tak, illető püspökeik vezetése alatt, mely alkalommal Le-
quien ügyvéd, Boulogne-sur-mer városa nevében, gazdagon 
zománezozott kelyhet nyúj to t t át ő szentségének. 

21-én a Maltai Vitézek rajnamelléki s sziléziai tartó • 
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mányainak képviselői fogadtattak, amazok, Droste gróf, 
ezek Praschma grófnak vezetése alatt. Ugyané napon a 
némethoni katholikus nemeseknek küldöttsége is tisztel-
gett, Frankenstein báró vezetése alatt ; továbbá a franczia 
kath. munkásegyleteknek s a frascati hasonló irányú egy-
letnek küldöttsége is. Végre pedig a római katholikus fő-
nemességnek bizottsága, Altieri herczeg vezetése alatt, mely 
e napot, mint ajubileumi ünnepélyeknek voltaképen legfőb-
bikét ; mert Ő szentsége e napon szenteltetett püspökké, fé-
nyes, hódoló s üdvözlő felirat által ünnepelte. 

23-án a marseillei s limogesi megyék küldöttsége fogad-
tatott, abbé Ricard, marseillesi, és abbé Baugenet limogesi 
általános helynökök vezetése alatt ; a feliratot a marseillesi 
katholikus casino nevében lovag Paranque olvasta. 

E küldöttségnél azért kell kissé megállapodnom, mert 
ez ama hires pápai trónszéket hozta, melyről a, nem tudom 
inkább bolond mint gonosz, avagy talán mind a két tu la j -
donnal ékeskedő liberális sajtó azt mesélte együgyü közön-
ségének, hogy az merő aranyból való s nem tudotn, hány 
milliót ér. Biztosithatom, hogy e szék nagyon szép, valósá-
gos remek műve a fametsző szobrászatnak, s mint ilyen nagy 
értékű is, amennyiben ily mesteri munka szakértők előtt 
becscsel bir, kik közé pedig a zsidósajtó bizonyára nem tar-
tozik, melynek firkászai előtt csak az ,értékes', a mi a pénz-
nek aequivalense, s az ,agió'-nnk, a ,rebach'-nak kedves esz-
méit kelti fel uzsoráskodó fejőkben. Azért álmodoztak arany 
székről a nyomorékok. Egyébiránt menjünk tovább. 

24-én egy belga küldöttség fogadtatott , melyet a pap-
ság részéről a liègei püspök, mint világi elnök pedig cav. 
Henry vezetett be a szentatya szine elé. E küldöttségnek 
kiválóbb tagjai közül emlitem a következőket : van Caloen 
báró s Canars d 'Hamale grófot, mindkettő senator ; d'Alcan-
tara, Robyns d'Inkendaele s Villermont grófokat, Doreye 
urat, a Piusrend nagykeresztesét, Misson urat, a legfelsőbb 
számvevőszék elnökét, báró Pycke de Péteghen, volt minis-
tert, báró d'Haidleville-1, a hires irót, Reuseus, Renesse, J i -
loes, Robiano grófokat, Poswick, de Cronenbergh, de Ras-
quinet, de Ponthière urakat s sok mást, Belgium összes püs-
pöki megyéiből, kik, mint mind az itt felsorolandó küldöttsé-
gek nyíltan, hivatalosan s testületileg fellépve képviselték hazá-
tokat Ugyané napon meg Auer tanár is fogadtatott, az eich-
städti megyéből, mely egy kétszázezer német katholikus 
gyermeknek aláirásait felmutató albumot nyújtott át ő 
szentségének. 

Ezek mellett a louvaini katholikus egyetemnek e. i. 
prorectora, dr. Carhujvels tolmácsalá az intézet hodolatát s 
tisztelete jeléül gyönyörű mellkeresztet nyújtott át. A belga 
küldöttségről még különösen azt kell említenem, hogy sok 
egyéb értékes ajándékon kívül, melyet mind elszámlálni 
hoszadalmas lenne, ötszáz casulát, százötven portatilét s két-
száz kelyhet hozott a vatikáni kiállításra, mi ugyancsak be-
cses ajándék ő szentsége előtt ; mert ebből a szegény hitkül-

. déri telepeknek szükségletein segithet. (Folyt, köv ) 
Berlin. 0 s z e n t s é g é n e k l e g u j a b b i n y i l a t -

k o z a t a B i s m a r c k r ó l . K a t h o l i k u s t e m e t é s a 
,c u 11 u r h a r c z' a l a t t . Hogy ő szentségének, midőn a 
német zarándokok küldöttsége előtt egy újkori ,Atilál-ról 
beszélt, ki a nemzeteket zaklatja s mint Isten ostora felrázza 

a vallási közöny vétkes álmából, — hogy ez alatt Bis-
marckot értette, itt kétségenkivüli dolognak tekintetik s a 
fizetett zsidóliberalis sajtóban éktelen zsivajt idézett elő ; 
sőt, ha ezeknek kedve szerint menne a doloo\ uruk s o-az-O7 Ö 
dájok legjobban valamennyi német katholikusnak megöle-
tése által felelne azon ,támadás' ra, melyet ő szentsége in-
tézett ellene. 

Ez ugyan nem fog egyhamar megtörténhetni ; mind-
azonáltal talán még sem lesz egészen érdektelen, ezen ,Atila '-
féle, legmagasabb helyen használt kifejezésnek igazi jelen-
tőségét kissé részletesben fürkészni, mi által alio-hanem is-° J o 

mét csak azon eredményre jutandunk, hogy minden politi-
kai kérdés voltaképen vallási s megfordítva, minden vallási 
kérdés, egyszersmind politikai is. 

A ,Religio' olvasói emlékeznek, hogy legújabban is 
egyre gyakrabban azon hír merült fel, miszerint Berlin di-
plomatiai tapogatódzásokat tett a Vaticánban, oly irá-
nyuakat : nem lehetne-e a ,culturharcz'-ot oly módon meg-
szüntetni, vagy legalább bizonyos időre oly ,fegyverszünet' 
félét kötni, melyet Poroszország a maga gőgjében nem 
lenne kénytelen sértőnek, lealacsonyitónak tekinteni. 

A ,R.' e hireket a maga idején registrálta, s jól te t te ; 
mert ime, most kiderül, hogy csakugyan volt valami a do-
logban ; Bismarck valóban keresett bizonyos találkozási 
pontokat a Vaticánnal, azt gondolván, hogy a pápa szeren-
csének fogja tekinteni, ha a hatalmas cancellár még csak 
szóban is áll vele; őneki pedig a ,culturharcz'-nak látszóla-
gos megszűntetése, mely utóvégre is csak felfüggesztése O O ' %! O O O 

annak, illetőleg egy kis elnapolása leendett, annál jobban 
esett volna ; mert Poroszországnak belpolitikai s egyéb 
okokból is sürgős szüksége van — egy háborúra, Franczia-
ország ellen, hogy ez országot, mielőtt végképen megerő-
södnék, még egyszer leverve, azután Ausztria-Magyaror-
szágra rohanhasson, Oroszország engedelmével vagy leg-O ' CT O O J Ö 

alább ennek a keleten való elfoglaltatása alatt. Ha majd e 
két birodalom leveretése által az európai katholicismus szá-
zadokra megbénult volna, akkor a porosz ,culturkampf- is ú j -
ból megindulhatandott s akkor az olasz barátokkal kezetfog-CT CT 
va a pápaság helyzetét is ,rendezték' volna sat sa t . . . . szóval, 
nagyszerű tervek forogtak Bismarck agyában, melyek meg-
valósulásának főfeltétele pedig, mint láttuk, egy győzelmes 
háború leendett Francziaország, majd Ausztria-Magyaror-
szág ellen ; — e háborút pedig nem lehet meginditani, mig 
a ,culturkampf' nem csak a tüzetesen porosz, hanem a nagy-
német katholikusokat is végső elkeseredettségben tartja s 
ezt jelzék Vilmos császárnak, állitólagosan nem régen ejtett 
e ,katonás' modorú s irályu szavai: „Diese Schweinerei von 
einem Culturkampf hat Alles verdorben !" . . . 

Ezér t kellett volna a ,culturharcz'-nak felfüggesz-
tése; ezért e tapogatódzások Rómában; — de Róma ismeri 
embereit ; a szentatya az ,Atila' szóval felelt s evvel minden 
ravasz kisérleteknek egyszerűen út já t vágta ; a gonoszság 
ismét egyszer felsült ; egyidőben pedig Francziaország le-
rázta nyakáról azt a zsidószabadkőmüves párt uralmát, mely, 
miután mint akár önöknél is, magát személyesen már régen 
eladta Bismarcknak, most az országot is kezére akarta j á t -
szani, az által, hogy a .culturharcz' meginditása által belső-
leg zilálttá s igy tönkre tegye azt. 
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Igy tehát kettős okuk van Bismarck fizetett tollainak, 
a katkolikusok ellen dühöngeni s a zsidóirodalom módja s 
szokása szerint ugy tüntetni fel a dolgot, mintha voltaké-
pen Bismarck s a felséges uralkodó ,protestantismus' lenne 
a sértett fél, mely már most egyébként meg nem boszul-
ha t ja magát, mint a harcznak újbóli, fokozott folytatása ál-
tal. Innen az a legujabbi szószaporítás a hivatalos s félhi-
vatalos lapokban „ellenforradalom"-, „jezsuita szövetkezé-
sek"-, „ul tramontán machinat iók"- , vagy épen „a pápa ér-
dekében megindítandó keresztesháboru"-ról ; — mindezen 
szemfényvesztés azonban legfelebb az illető, keletifaju Írók-
nak ,költői' tehetségéről tanúskodik, valójában pedig meg 
nem akadályozza, hogy ,Canossa' képe egyre határozot tabb 
körvonalokon fel ne tünedezzék a politikai lá thatáron. 
Isten velünk. (Folyt, köv.) ' r 

Pius-ünnepélyek s Pius-irodaloni Magyarországban. 
X I I I . A nagyváradi novendékpapság magyar 

egyházirodalmi iskolája az énekkar közreműködésével 1877. 
junius 3-kán Pius-ünnepélyt tart , melynek műsorozata kö-
vetkező : 1. „Elnöki megnyitó beszéd". Veiser Sándortól . 
2. „A kápolna". Kreutzer től , énekli a kar. 3. „Dicsbeszéd 
I X . Pius felet t" . Sárkány József. 4. „Hymnus a pápához" . 
Zsasskovszky Endrétől , énekli a kar. 5. „Üdvdnl I X . P ius-
hoz". I r ta Lócskay József. Szavalja Nagy Márton. 6. „Fo-
hász". Dallama Oláh Károlytól . Énekl i a kar. 7. „Mi igaz 
e divatos jelszóban : A kath. egyház az ész feláldozását kö-
veteli ?•' Értekezés. Ta r t j a Lopussny Gyula Ágost. 8. „Éj i 
dal" . Ottótól . Énekl i a kar. 9. „Részlet sz. Cyprian" ,De 
uni ta te Ecclesiae' czimü művéből. E lőad ja Márkus Lajos . 
10. „Pápáig hymnus". Négyes hangra alkalmazá Pozorszky 
Ágoston. Énekli a kar. 11. „Elnöki zárszó". Veiser Sándor-
tól. Kezdete délután 5 órakor. 

X I V . I X . P i u s pápa ő szentsége 50.évfordulati nagy öröm-
napjára a szatmári irgal masnénék gondozása alatt levő 
növendékek által f. évi juniushó 2-án 7 órakor tartandó 
ünnepélynek sorrendje: 1. „Transcription." Faus t operából, 
Tumatól ; két zongorán j á t s zák : Kovács Mária, Juhász Irén, 
Klein Mária s Noisser Mária k .a . tanítónőjük. 2. „Nyi tány" 
magyar nyelven, előadja Nagy Aloizia. 3. „Üdvözitő ének 
ö szentségéhez" két hangon, zongora kísérettel. 4. „A sze-
retet adományai" párbeszéd, magyar nyelven előadják : Nagy 
Aloizia, Sziávik Irén, Fekete Mária, Drágos Irén, Hámon 
Róza, Szagmeiszter Kat i , Ilosvay Clementin, Puskás Aloizia 
és Peley Olga. Alkalmi költemény P á s k u j Lajostól , sza-
va l j a : Schiller I rma. 5. „Hymnus a pápáér t" Zsasskovszky 
Endrétől , ének zongora-kisérettel. 6. „Souvenir de ma pa-
t r ie" ábránd, Székely Imré tő l ; zongorán j á t sza : Juhász 
Irén. 7. „Im Feenreich, Concert Révérie" Umlauf Káro ly -
tól ; citerán j á t s za : Noisser Mária k. a. 8. „Blumenstrauss, 
gewunden für den Jubelgreis , Paps t P ius I X . " párbeszéd, 
német nyelven előadják : Scheuer Szidónia, Burger t Róza, 
Hámon Róza, Szagmeiszter Kat i , Urbász Erzsi , Drágos 
Irén, Ilosvay Clementin és Sziávik I rén . 9. „Der Gefangene 

im Vatican" ének zongora-kisérettel. 10. „Due lagrime di 
P io I X . " szavalja olasz nyelven Sciotcovschi Paolina. 11. 
„Po tpour r i " Trovatore operából, Dopplertől : zongorán j á t -
szák : Klein Mária és Noisser Mária k. a. tanitónője. 12. 
„Un regard dans l'avenir ; Tableau avec dialogue, musique 
et chant." Puskás Éte l tő l . Franczia nyelven előadják : Pus-
kás Etel , Fekete Irma, P a p p Berta, Klein M., Ryll Mari , 
Kovács Piroska, Schotkovszky Andrin, Szőke Zsuzsánna, 
Illosvay Erzsi és Bauer Nina. 13. „Triomphe de l'église" 
ének két hangon, zongora-kisérettel. 14. Krönungs-Marsch 
aus : „Der Profé t " Meyerbeer től ; zongorán és harmoniumon 
já tszák ; Szoucsek Lenke és Sr. Radegundis. 

ïï i v a t a 1 o s. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére dr. Kovács Zsigmond, pécsi püspököt veszprémi 
püspökké kinevezem. 

Kolt Bécsben, 1877. évi májushó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztesére dr. Schuszter Konstantin, kalocsa-főegyházmegyei 
apát -kanonokot kassai püspökké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1877. évi majushó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VECYESEK. 
— A legújabban Rómában megfordult angol zarándo-

kok közt Norfolk herczeg is volt, ki ugyanot t Martin, pa-
derborni püspökkel találkozván, ennek egyik szépfekvésü 
kastélyát ajánlotta, tartózkodási helyül, mindaddig mig 
megyéjétől távol lenni kénytelenül. — A metzi püspök, 
Dupont des Loges, ki egyszersmind a berlini birodalmi ta-
nácsnak is tagja, ő szentsége jubi leuma alkalmából főpász-
tori levelet intézett híveihez, melyet a porosz kormány le-
foglal tatot t . — Ledochowski bibornok a mai napig, külön-
féle ,kul turharczi ' birságok következtében 98,400 markkal 
ta r toz ik a porosz fiscusnak. — Bismarck jelenleg ismét Kis-
singenben van, s ez lehet oka, hogy az odavaló kerületi fő-
nök egy a pápai jubileum alkalmából tar tandó ünnepélyes 
körmenetet betiltott, azon okadatolással, hogy ez által „a 
máshi tüek megbántatnak" ; •— midőn pedig tavai az isme-
retes ,merénylet' meghiúsulása következtében néhány prus-
sophil , testvér ' Bismarcknak állí tott szobrot, akkor a főnök 
ur nem gondolta meg, hogy ez által is bizonyos ,máshitüek' 
megbántathatnának. — A kölni hatóság is szükségesnek tar-o O o 
tot ta, a pápai jubi leumnak minden nyilvános megünneplé-
sét megtiltani. 

— Dr . Hergenröther József, würzburgi egyetemi tanár, 
a nagynevű hit tudós s történész, május 18-áról kelt ap. 
breve által ő szentsége házi főpapjává neveztetett. — Her -
zog-ot, a svajczi ókatholikus ,püspököt ' saját drágalátos 
,hivei' már nyiltan ,ultramontanismus'-ról vádolják ; mert 
egy alkalommal, egyik bérinálási predikácziójában azt 
mondta, hogy a házasságnak felbonthatlannak kell lennie. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok elkerülése végett, t isztelettel ké r jük t. olvasóinkat, miszerint 

a lap tovább já ra tása iránt bennünket lehetőleg jókor értesíteni, illetőleg a inásodfélévi előfizetés körül ideje korán 
intézkedni méltóztassanak. 

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

viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s. 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat a jánl juk. A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

Kiadó-tula j dones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

N y o m a t o t t B u d a p e s t e n 1 8 7 7 . Kocsi Sándor s a j á t n y o m d á j á b a n , o r s z á g ú t 3 9 . s z á m a l a t t . 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás.Budán. 
vizivaros.toutca221.hova 
alap szeilemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

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

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiők inté-

zendők. 

J 

Pesten, jnnins 16. 48. I. Félév, 1877. 
Tartalom. A kereszténység természetfölötti jellege. — Betegpap-segélvzőegylet. — Egyházi tudósítások : Pest. A .köz-
alapok' (?) kezelése. Győr. A római útjáról visszaérkező püspök fogadtatása. Znyováralja. IX . Pius pápa ő szentségé-
nek püspöki jubileuma. Róma. Jubileumi hirek. Berlin. Katholikus temetés a culturharcz alat t ; — Különfélék. — Pius-

ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. — Vegyesek. 

v:-
A kereszténység^t^rniászetfölötti jellege. 

I I I . A természetfölötti rend ellenes tévelyek czáfolata. 

A je len s a m u l t századnak minden természet-
fö lö t t i t tagadó a laptéve lye i az ész- s természetelviség-
ben fog la lhatók össze. A 16-dik századbeli h i túj í tás 
n y o m á n — supernatural i s t ico-myst icus j e l l ege da-
czára — benső szükségszerűségge l sarjadoztak ne-
vezett téve lyek, és pedig kettős forrásból : egy -
részt a természet i s természet fö löt t i rend he lyte len 
összevegy í tésébő l , másrészt következetesen a pro-
testáns h i t e lvbő l ; a mint azt tüzetesen fejteget i a 
vat icáni zsinat ezen szavakkal : „Senki e lőtt sem is-
meretlen, h o g y a tridenti atyák által e lvetett eret-
nekségek tagadván az anyaszentegyház isteni tanító-
hivatalát , s a va l lá sdo lgokat mindenkinek saját 
magáni té l e tére hagyván, lassan sokfé le szakadá-
sokba estek, melyek e l lenkezvén s v i tatkozván egy-
mással , v é g ü l nein keveseknél minden hitet Krisz-

' O 
tusba megingat tak . Magok a sz. könyvek, me lyek 
azelőtt a ker. tan egyedü l i kutforrásául s mérvsza-
bá lyáu l ismertettek el, már nem is isteni eredetüek-
nek, hanem mesés regéknek tartatnak. Azután szii-
lemlet t s az egész v i l á g o n szétterjedett a rationa-
l i smus v a g y natural i smus tana, mely a ker. rel igió-
val , mint természetfö löt t i i idv in tézménynye l hom-
lokegyenes t e l lenkezvén, te l jes erejéből arra törek-
szik, h o g y Krisztust, ki a mi egyedü l i Urunk s 
Üdvöz i tőnk, az emberek e lméjéből , é l e tébő l s er-
kölcse iből száműzze, s he lyébe amint nevezik az 
ész v a g y természet országát ál l í tsa." (Conci l ium 
Vatic, de fide cath., Prooemium.) 

A bölcsészet történe lemben u g y a n különfé le 
ér teményben vétet ik a természet- s észe lv i ség . Mi 
azonban e he lyen alattuk csak azon val lás i tévrend-
szereket értjük, m e l y e k a természet fö löt t i t általán, 

v a g y i s a t ermészet fö lö t t i rendet; kü lönösen pedig 
a természet fö löt t i k inyi latkoztatásnak és sz. ma-
lasztnak l ehetőségét , va ló léte lét , és s zükségességé t 
bármi módon tagadják. 

I. Hamis mindeneke lő t t az u. n. feltétlen ész- s 
természetelviség, v a g y i s mindazon va l lásbö lcse le t i 
rendszerek, me lyek nemcsak lé tezését , de m é g le-
hetségét is tagadják a természet fö löt t i rendnek ; 
következésképen Istennek a teremtés után m i n d e n 
befo lyását teremtményére, g o n d v i s e l é s é t tagadják : 
köve tkező l eg k inyi latkoztatását s malasztajándé-
kait, mint merő lehetet lenséget egyszerűen elvet ik ; 
ennek fo ly tán minden val lás s erény egyedül i s 
l eg főbb kutforrásául s mérvszabá lyáu l e látható 
természetet s az emberi észt tekintik. Ennek ítélő-
széke e lőtt minden val lás-erkölcsi tan i tmány nein 
egyéb , mint t isztán csak az ész tehetség s akaraterő 
s z ü l ö t t j e ; tehát majd a gondolkozás s e lmebel i ku-
tatás — majd az érzelem v a g y k e d é l y v i l á g gyü-
mölcse, majd a nevelés , család és polit ika, majd az 
önkény, számítás s egyéb ki i lbefolyások pl. fé le -
lem, csapások sat. e redménye; egyszóva l minden 
rel igio e lőttük természetszerű történeti [fejlemény. 
(L. Bul la Pi i IX. ,Quanta cura', dd. 8. Dec. 1 8 6 4 ; 
Sy l labus §. I. 1 - 7 . ) 

II. Hamis a mérsékelt észelviség (rat ional ismus 
moderatus , Syl l . § .II . 8 —14) , melynek az ezidösze-
rinti bölcsészetben uralkodó elvei által l egújabb 
időben egyes kath. h i t tudósok is ámit tatva — dog-
mael lenes t éve lyekbe estek. Emi i te t t kortéve lyhez 
mindazon tanok sorolandók, melyek a természetfö-
lötti hit s val lás-t i tkok helyes v a g y tel jes foga lmát 
ferditik ; az ész s kinyi latkoztatás , a tudás s hit közti 
v i szonyt fe l forgatják. I lyen a hermesianismus, m e l y 
a hitalapról szóló tanával a hitet természet fö löt t i 
j e l l e g é b ő l k ivetkőztet i ; i l yen a baaderianismus s 

48 



3 7 8 

güntherianismus, melyek theosophico-philosophicus 
okoskodással a hittitkokat a priori felfogni, s azok-
nak nemcsak összhangzásukat az emberi természet-
tel, hanem ebből folyó szükségszerűségüket is be-
bizonyíthatni vélték ; hasonlólag Frohschammer, ki 
a hittitkokat bölcsészeti elvekből kimagyarázni meg-
kisérlette, azt áll itván, hogy az ész a vallás körüli ku-
tatásban is egészen függet len a hi t tő l ; i lyen a leg-
ujabbi u. n. ,ókatholikusok' szellemiránya, mely a 
hit igazságokat az egyház legfőbb tantekintélyétől 
függetlenül , egyedül csak az észelvek, leginkább a 
történeti criticismus Ítélőszéke elé vonszolja, ez 
egyoldalú elvből indulván k i : „A kereszténység 
puszta történelem." Ezekre vonatkoznak a zsinat 
szavai: „Midőn továbbá amaz istentelen tan: (ész-
s természetelviség) fo lyvást pusztít, megtörtént, 
hogy a kath. egyház fiaiból is többen a vallás út-
járól eltértek, s a hit igazságok bennök megfogyat-
kozván, a kath. hitérzület is meggyengült . Minden-
féle idegen tanoktól hányattatva, a természetet s a 
kegyelmet, az emberi tudományt s az isteni hitet 
tévesen összezavarták; a hitágazatok igaz értel-
mét, melyet tart s tanit az anyaszentegyház, el-
ferdítették, s ekként a hit épségét s t isztaságát ve-
szedelembe döntötték.Ä (Concil. Vatic. Sess. III. 
Prooemium.) 

III. A természet- s észelviség, valamint a be-
lölök kiágazó s minden természetfölöttit tagadó té-
velyek sikeresb czáfolatához szükséges mélyebben 
belenyúlni ama hamis elvek gyökerei közé, honnét 
azok oly buján sarjadoztak. 

A vaticáni zsinat a természet- s észelvi tant e 
három tételben veti e l : 

J. Lehetetlen s nem czélszerü, hogy az ember az 
isteni kinyilatkoztatás által Istenről s a neki tartozó tisz-
teletről tanittassék. II. can. 2. 

2. Az ember nem juthat Isten által oly ismeretre 
s erkölcsiségre, mely a természeti tökéletességet fölülha-
ladja, lianem inkább Önmagától folytonos haladás által 
juthat, s végre jutnia kell minden igaz s jó birtokába. 
II. can. 3. 

3. Az emberi ész oly független, hogy a hitet Isten 
nem parancsolhatja neki. III. can. 1. 

Az első tétel egyszerűen tagadja minden kinyi-
latkoztatásnak lehetőségét és czélszerüségét ; tehát 
nemcsak a természetfölötti igazságoknak kijelenté-
sét, de még olyanokét is, miket épenséggel az ész 
magából is felfogni s megismerni képes. Ez a leg-
szélsőbb természetelviség, mely az isteni lénynek, 
tökéletességeinek s teremtményeihez való viszonyá-

nak — valamint az emberi természetes szellemtc-
hetségeinek teljes félreismerésén alapszik ; sőt a 
természetes észelvekkel is ellenkezik. Mert, hogy 
Istennek minden lehetséges, mi végtelen létével 
nem ellenkezik, az nyi lvánvaló, — valamint, hogy 
az is szembeszökő észigazság, miszerint nem ellen-
kezik az isteni bölcseséggel , jósággal s egyéb töké-
letességeivel , sőt nagyon is megfelel ezeknek, hogy 
az embert még más, sokkal tökéletesebb módon, 
mint egyedül csak a látható v i lág által, taníthatja 
meg ama legfőbb igazságokra, melyeket az ész, ma-
gára hagyatva, csak hosszú fáradság után, töredéke-
sen és sok tévelyekkel vegyí tve felkutatni képes. Ez 
pedig annál czélszerübb, mivel i ly isteni tanításra 
nemcsak igen fogékony s hajlandó az ember, hanem 
tekintve tényleges természetfölötti hivatását, Isten 
boldog szinelátását, az feltét lenül szükséges is neki.1) 
Azonkívül a természeti rendnek a hasonság alapján 
is fényesen beigazolt egyetemes törvénye az, hogy 
a tudatlanok a tudósoktól taníttassanak, s nekik te-
kintélyük miatt higyenek. Misem lehet tehát óhaj-
tandóbb, boldogitóbb és czélszerübb,mint hogy Isten 
nemcsak a rideg természet néma jeleivel oktassa 
az embert, mivel azok csak némi nyomai tökélyei-
nek, hanem, hogy a megtestesült Ige, saját egyszü-
lött Fia által is szóljon hozzánk, ki az ő dicsőségé-
nek fénye, s isteni valójának képmása. (Zsid. I. 3 ) 

A második tétel lehetőségét tagadja annak, h o g y 
Isten az embert kinyilatkoztatása és sz. malasztja 
által a természetinél fensőbb ismeretre, szeretetre, 
boldogságra emelheti. A tulajdonképen természet-
fölöttinek ezen tagadása legbensőbb lényegét ké-
pezi a természet- s észvallásnak. Szerinte az emberre 
nézve semmi más ismeret, erény s átalán tökéletes-
ség nem lehetséges, mint a mely pusztán csak ter-
mészetében gyökerezik, s a természetes szellemerők 
s egyéb eszközök foganatosítása által szereztetik. 
Magától értetődik, hogy az emberi természet saját 
természetes észvi lága s tettereje által, valamint a 
természeti rendben szolgálatára levő eszközök se-
g í t ségéve l semmiféle más felsőbbrendű, — mint 
egyedül természeti tökéletességre szert nem tehet. 
De ebből korántsem következik, hogy a felsőbb 
ismeret- s tökéletességre való képességet a legtö-
kéletesb lény, Isten, nem közölheté az emberrel. 
Ennek bebizonyítására meg kellene előbb mutatni, 
hogy i lynemű felsőbbrendű ismeret- s tökéletes-
ségre nem hívhatja az embert, s hogy ez i ly termé-
szetfölötti hivatásra semmi fogékonysággal sem bir. 

') Sum. II. II, qu. 2. art. 4. 
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Ezt állitjíi ugyan a természet- s észvallás, de minden bizo-
nyíték, minden észszerű alap nélkül ; mi több: az ész és sziv, 
a történelem s a hasonság számtalan érvei ellenében. A ra-
tionalisták saját fegyvereinkkel vélnek bennünket megtá-
madhatni hivatkozással sz. Tamásra: „Azt, mi a természet 
fölött van, egyedül a hitből ismerjük meg, a mit pedig hi-
szünk, az a tekintélyen alapszik ;" 2) ennélfogva a természet-
fölötti, mint ilyen nem az ész, hanem csak a hit világa által, 
az isteni tekintély alapján ismerhető meg, s azért a termé-
szetfölöttinek sem lehetőségét, sem valószinüségét, sem czél-
szerüségét, észérvekkel be nem bizonyíthatjuk. De ez álkö-
vetkeztetés, mire a nagy hittudós idézett helye fel nem jo-
gosítja a rationalistákat. Hiszen a természetfölöttiről szóló 
tana ama sarkelven fordul, hogy Isten azonnal a teremtés 
hajnalán örök szeretetből természetfölötti szentség dicsfé-
nyével övedzé az első embert, azért ez egy perczig sem volt 
természetfölötti kinyilatkoztatás nélkül. A tisztán termé-
szeti állapot tényleg egy pillanatig sem létezett reá nézve, 
miből egyszerűen következik, hogy a természetfölöttiről, 
mint ilyenről az isteni kinyilatkoztatás nélkül sejtelme sem 
volna az embernek; de feltéve a kinyilatkoztatást, amint 
azt fel kell tennünk, a természetfölötti rendnek lehetősége, 
czélszerüsége, való létele és szükségessége általunk mégis-
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merhető. Ugyanis : 

a) Mi Istent eszünkkel a teremtményekből ismerjük 
meg, mint fogalmainkat végtelenül fölülmúló feltétlen lényt. 
Ezen természetes ismeretünkkel a mindenség Uráról — ok-
szerűen összefügg amaz ismeret is, hogy Isten véghetetle-
nül tökéletes!), mint véges müvei hirdetik, s mi őtet kor-
látoltságunknál fogva ismerhetjük. 

b) Az ész továbbá véges, esetékes, idő s térben vajmi 
korlátolt lényeknek ismeri a teremtményeket; s azért nem 
nehéz belátnia, miszerint azokban Istennek mindenhatósága 
s jósága távolról sincsen kimeritve ; következésképen oly 
javakkal is gazdagithatja azokat, melyek természetes tehet-
ségeiket fölülhaladják. 

c) Epugy belátja az ész, hogy a teremtmények lé tü-
ket Istentől vévén s gondviselése által tartatván fön, sziik-
ségszerüleg őtőle függnek, s behatásainak egyszerűen alá 
vannak vetve, terveinek engedelmeskednek ; minélfogva nem 
csak oly módon folyhat be reájok, hogy természetes életü-
ket, mozgásukat adja meg nekik, hanem, hogy ennél fensőbb 
életre s természetüket fölülhaladó tökéletességre is képesit-
heti őket. Igaz ugyan, hogy az ész önmagából ily természet-
fölötti életnek és szentségnek minemüségét »felfogni nem 
képes ; de miután tényleg a természetfölötti kinyilatkoztatás 
világosságába felemeltetett az ember: annak lehetőségét,szer-
feletti nagy becsét, és czélszerüségét belátja, de másrészt azt 
is belátja, hogy Isten annak adományozásában feltétlenül sza-
bad, arra az ember önmagától semmiféle igényt nem tar tha-
tot t ; az emberiség e fölséges hivatásától lelkesítve zeng a ki-
rályi l a n t o s : . . . „Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, 
dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt." Az Üdvözitő 
pedig joggal parancsolhatá nekünk: „Legyetek tökéletesek 
valamint a ti mennyei atyátok tökéletes." 

d) Végül belátja a kinyilatkoztatás szövétnekétől fel-
2) Ea, quae sunt supra naturam, sola fide tenemus ; quod autem 

credimus, auctoritati debemus. Sum. Tlieol. I. quaest. 99. art. 1. 

világosított ész, hogy az ember eszessége, vagyis termé-
szetes isten hasonlatosságánál fogva (Aóyoc, ojreçuaTixôç a 
szentatyák nyelvezetén) természetfölötti világosságra s erő-
re fogékony ; mert noha az ember önmagában véve véges 
s jelenlegi létalakjában, vagyis a testtel való egyesületében, 
szellemi működéseire nézve az érzékekre van utalva : mind-
azonáltal Isten képére lévén az teremtve, tehetségei nem 
csak minden igaz s jóra átalán fogékonyak, hanem a lélek 
szomjúhozik az örök igazság vizforrásaihoz, s addig nem 
nyugszik, mig vissza nem száll Isten ölébe, honnét vétetett. 
Ha tehát eszes teremtményét, a természet által közvetített-
nél fensőbb tökéletességre, mint a mire saját természeténél 
fogva igényt tarthatna az ember, ha őtet isteni ismeretében 
és szentségében részesnek lenni engedi (consors naturae di-
vinae), sőt isteni lényének közvetlen látására s vele való 
boldog egyesülésére, egyszóval saját végtelen üdvözönébe 
felmagasztalja Isten : akkor önkényt belátja az ész, hogy ez 
nem ellenkezik saját természetével, hanem hogy azt túl-
áradó szeretetének titokteljes malasztjával nemesbitve s 
megdicsőitve — de igényeit véghetetlenül fölülhaladó mó-
don kielégiti. (Sum. Tlieol. I I . II . quaest. 2. art. 3.) 

(Vége köv.) Dr. Surányi János. 

Betegpap-segélyzőegylet. 
A meráni papsegélyző-egylet működésével közelebb-

ről megismerkedni, miután statútumai a megyei hivatalok 
ut ján s e lapok hasábjain is közzé vannak téve, érdekében 
állhat a ft. klérus- s kegyelőinek. Egyelőre álljon itt néhány 
sor pusztán arra nézve, a mi iránt még nem eléggé látsza-
nak tisztulva lenni az eszmék, s amire nézve gyakran egye-
nes kérdések intéztetnek az elnökséghez. 

Mindenekelőtt megjegyzendőnek véljük, hogy Ő Fel-
ségeik a császár és császárné, ugyszinte néhány főherczeg 
ur beállása az egylet alapitóinak élére, jelesül pedig a fő-
védnökségnek Rudolf fő- és koronaherczeg ő cs. kir. fen-O o 
sége általi elfogadtatása az egyletet nemcsak behatósan 
előbbre segiti, hanem egyszersmind figyelmet gerjesztő bi-
zonyítéka annak, hogy fontosságát legmagasb helyen is 
tökéletesen méltányolják. 

Az egyletnek folyton szaporodó pénzalapja, mely már 
a 8000 ftot értékpapírokban megközeliti, legfőrészében a 
főúri osztály nagylelkű adományaiból összegyűlt ; az egylet 
további kívánatos növekvése innentul a papságnak, a mely-
hez az illető aláírási ivek imént intéztetének, meleg és te t t -
leges részvételétől függend ; hisz az ő számára van az egy-
let kizárólag alapitva. Ez egylet feladatául tűzte ki magá-
nak a gyakran emlegetett és a jelen körülményekben csak-
ugyan sürgős „önsegélyzést" szervezni, miután másrészről 
erélyes s állásához illő felkarolását érdekének nem remél-
heti. Ezen önsegélyzés, igaz, csak beteg áldozárokra fog 
kiterjedni ; de hiszen ezek tudvalevőleg még roszabb hely-
zetben vannak, mint az ép, állásukhoz nem illően fizetett 
lelkészek, mivel amazok aránylag még csekélyebb jövede-
lemmel birnak (210 frt. kivételkép 315 frt . évente, legjobb 
esetben 420 frt.), mellette pedig sokkal több kiadásaik van-
nak a legsürgősb szükségletek kielégítésére. — Ám a leg-
egészségesebb sem érezheti magát biztosnak a nyavalyá-
tól ; mindenki bele ju tha t egy gyászos reggelen ama bus 
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helyzetbe, hogy az egylet jótéteményeire rászoruljon. Az 
egylethez érkező számos kérvényekből tettleg kiviláglik, 
mennyire kivánatos egy ily jótékony intézetnek létezése, s 
mily végzelmes és szomorú nem egy beteg áldozárnak a 
helyzete. 

Az egylet czélja első rendben azon vagyontalan s 1<li-
mai orvoslatra kényszerült áldorokat gyámolítani, a kiknek 
állapota reményre jogosit, hogy ismét visszatérhetnek a lel-
kipásztorlatba, oly körülmény, mely főleg a főt. megyei ha-
tóságok figyelmét hivja fel, minthogy a paphiány évről évre 
érezhetőbb. A szándékolt istápolás már most egyelőre abban 
álland: hogy az egylet téres házat bérel, mely 10—12 
gyógykezelés alatti egyházi személynek helyet adhat, hol 
egészséges lakosztályon kivül saját konyhát tarthatnak, 
fűtöt t házi kápolnában télen misézhetnek. (A tápintézet 
oktoberig meg fog nyittatni.) A helybeli orvosok két leg-
legnevesbike felajánlotta az egylet tagjainak ingyen gyó-
gyítását, s a gyógyhely felügyelősége a fejenként 14 írtig 
emelkedő helypénztől (Kurtaxe) felmentést biztosított szá-
mukra, ezeken kivül az egyleti tagok még egyéb köteles s 
olykor tetemes terhektől szabadok lesznek. 

Ilemélhető az is, hogy legalább némely vasúti vonala-
kon a költség leszállítása kieszközölhető lesz. A lakházban 
betegeinket nem fogja igen bántani a honvágy, hanem da-
czára hazája távolságának paptársai testvérkörében ottho-
nosan érzendi magát és sem nagy elszigeteltség nem fogja 
unatkoztatni, sem kelletlen, nem neki való társaság nem 
lesz terhére, mint az szokott lenni, ha vendéglőbe, vagy vi-
lági tápla-liázba szállna meg. S a teljes ellátás felületes elő-
reszámítás szerint vagyonnélkiili papnak havi 30 fr t jánál 
többé alig, esetleg még kevesebbé is kerülendne ; sőt inten-
tiók vállalása által, melyekről az egyleti elnökség gondos-
kodni fog, tartozását felényire is szállithatná. Már ebből is 
kitetszik, mily nevezetes előnyben álland az egylet betege 
más beteg vendégekhez képest, — más mindenféle izetlen-
ségeket fel sem hozva, melyeknek privátházakban vannak 
kitéve, ahol a kiadások csupán lakás- s asztalért (fűtés, 
gyertya, mosás s többeken kivül) naponta 2 ft. 50 kr. — 
4 fr t ra rug, ugy hogy havi 100 ft. a legszerényebb óhajtá-
sokat is alig fedezi. 

Eddig az ily papi tápintézet jótékonyságát a tüdőbaj-
ban szenvedők irányában tünte t tük fel. (Am annak ajtai 
nyitva állandnak más áldorok előtt is.) Módosabb papok-
tól az egylet házában igényeik nagyobb-kisebb voltához 
képest (több szoba, nagyobb kényelem stb.) csak annyival 
fogna több követeltetni, a mennyiben kivánalmaik fedezése 
is tetemesb kiadást okozand ; különben önkéntes jótékony-
ságuk az egylet irányában a szegényebb egyleti tagok j a -
vára korlátoztatni nem fog. Ekkép gazdagabb egyháziak, 
sőt főpapi rendüeknek sincs okuk az egylet házába telepü-
léstől iszonyodni, mivel daczára a különféle előnyök élvezé-
sének az egyletnek terhére még sem lesznek, — hanem in-
kább nagyon hasznára válandnak. 

Az egylet érdeme- s szükségének megfelelő részvét a 
főt. papság s főleg a mlgos püspöki kar részéről, névszerint 
évi járulékok beküldése által nemsokára képessé teendné 
az egyleti elnökséget, mérsékelt elégtétért a rokkantság 
vagy más hiány miatt lelkészségre végkép alkalmatlan egy-

háziaknak lehetővé tenni az ittélést, hol szelid ég alatt éltük 
fonalát meghosszabbithatnák, szenvedéseiket enyhíthetnék, 
napjaikat kellemesben tölthetnék. 

A mondottakból kitűnik, hogy papok azt a csekély 
járulékot, évenként 1 fr tot (a tehetősbek többet is) jobb s 
hálásb czélra nem szánhatják, mint az egyleti tagságra ; 
mely által nemcsak magának szerez jövő- vagy jelenben 
„életbiztosító" jótéteményeket, hanem megbetegült paptest-
véreit, kik az itteni cura használata által nemsokára ismét 
munkaképessé lehetnek, kötelezően gyámolítja. 

Istenes, egyházi érzületü világiak sem tehetnék az ég 
Ura előtt kedvesb dolgot, mintha az egyletet Istentől nyert 
módjuk szerint istápolják, s igy nem egy reményteljes fiatal 
pap isméti helyreállását eszközlik, életét az anyaszentegy-
háznak szolgálatára megőrzik, a ki azután őket életfogy-
táig áldani fogja, s róluk a szent áldozatnál hálásan meg-
emlékezendik. (,M. X ' ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, junius 15. A ,k ö z a 1 a p o k ' (?) k e z e 1 é s e. 

Jelezve van a liberális lapokban és ennek mi is hasznát vesz-
szük, mert legalább hozzászólhatunk, hogy a ,közalapok' (?) 
kezelésének megvizsgálására Ö Felsége által kinevezett 
országos bizottság legközelebb ülést tart, melyen az egyes 
alapok kezelése tárgyában a közoktatásügyi miniszter által 
beterjesztett kimutatások és számadások részletes megvizs-
gáltatására kiküldött előadók fogják jelentéseiket előter-
jeszteni. Ezen előadási jelentések, mint állíttatik, egészben 
véve helyeslőleg fognak nyilatkozni az alapítványok és ala-
pok kezeléséről. 

Bármily mysticus legyen is ez a liberális jelzés, mégis 
örömmel veszszükazt tudomásul, mert a kath. lapok hnsonló 
tudósításokban nem szoktak szerencséltetni, levén ezek niai 
napság kormány körökben hasonlók a .persona ingraták'-hoz 
és csakis azon lehet csudálkozni, hogy még megengedtetik 
hasonló liberális jelzésekhez commentárt írni ; annyit azon-
ban mégis megvárhatnánk a kormánytól, hogyha m&v egye-
dül a liberális lapokat részelteti kegyeiben, l-igalább önma-
gával következetesen járna el és ne engedné, hogy a liberá-
lis lapok a katholikus alapítványokat, per közalapok nevez-
zék. Ez következetlenség, mert ha azok az alapok nem ka-
tholikus természetűek, hanem közalapok, tehát zsidók és 
protestánsok és minden létező és nem létező secták segé-
lyeztethetnek általuk, ugy nem lát juk be, hogy a kormány, 
mikép alakitlyitta azon bizottságot össze egyedül katholi-
kus férfiakból ? mikép történhetett , hogy ily összealakitás 
elleu egyetlen egy hang sem emelkedett, holott, más alkal-
makkal, ha a zsidók és protestánsok nincsenek legalább 
többségben, hogy azt ne mondjuk egyedül, mily lármát szok-
tak ütni a jogegyenlőség' hivei?! A kormány csakis katho-
likusokból alakitván össze ama bizottságot, önmaga elis-

O J O 
merte, hogy azok az alapok katholikus természetűek, és igy 
nevük nem lehet más, mint katholikus alapok és alapítvá-
nyok. Ez első megjegyzésünk ama mysticus jelzésre, és sze-
ret jük hinni, hogy a t. bizottság velünk egyértelemben le-
vén, jelentését a nevezett czim alatt nyujtandja be. 

Második megjegyzésünk a liberális jelzés azon kife-
jezésére vonatkozik, mely azt jelenti, hogy az előadók rész-
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letes jelentéseiket azon számadások és kimutatások felől 
fogják beterjeszteni, melyeket a közoktatásügyi miniszté-
rium terjesztett elő. A journalista faj sajátságos faj, nyel-
vezete sem olyan, mint a másé, azért minden szavát latra 
kell vetni, mert különben bizonyos, hogy tévedünk, kivált, 
ha jelentése oly ügyekről szól, melyek a liberális kormányt 
közelről érintik. l ine itt nekünk azt jelentik, hogy ,a minisz-
térium által beterjesztett ' számadások és kimutatások felől 
történik jelentés. Ha ezeket a szavakat kellő figyelemre nem 
méltatjuk, ugy azok fel sem tűnnének, közelebbi vizsgálat 
után azonban bizonyos kételyek könnyen felmerülhetnek 
afelől, hogy mit is jelentenek tulajdonképen a fentebbi sza-
vak? azt-e, hogy a minisztérium minden, a kath. alapok és 
alapítványokra vonatkozó számadást és kimutatást beter-
jesztet t? vagy csak azokat, melyeknek előterjesztését épen 
jónak lá t ta? Mi nem akarunk a felül kételkedni, hogy a 
nagytekintélyű bizottság, ha elégteleneknek találta a kimuta-
tásokat, ujabb és bővebb kimutatást követelt, hogy annál 
nagyobb lelkismereti megnyugvással adhasson véleményt Ő 
Felségének a legfőbb kegyúrnak; de mindemellett is nem 
történhetett-e meg, hogy az illető minisztériumban szorgos 
keresés és lankatlan buzgalom sem vezetett eredményre? 
Vulgo nem megtörténhetett-e, hogy okmány nélküli kimu-
tatással volt a bizottságnak dolga, miről természetesen a 
kormány sem tehet. E megjegyzésünk valóban megérde-
melné, hogy figyelemre méltatnék és ,több világosság' ter-
jesztetnék ama bizottság köréből a miniszteri számadások 
és kimutatások felől, a különben is nagyon érdeklődő kö-
zönség elé. 

Nem hallgathatjuk el megjegyzésünket még azon ki-
fejezés felett sem, mely szerint az előadói előterjesztés csak 
,némi csekélyebb jelentőségű hiányokról' fog megemlékezni 
a többiben pedig helyeslőleg fog nyilatkozni a kezelésről. A 
liberális jelentés itt ismét elhallgatja, hogy mit ért ő a ,cse-
kélyebb hiányok' alatt. Igy, amint irva van, ez is kételyekre 
adhat alkalmat, lehet, hogy a liberális ember előtt az egy-
ház iránt semminek tűnik fel, ami előttünk már, ha nem is 
nagy, de valami hibának mégis feltűnik, p. o. lehetséges, 
hogy az alapokból protestánsok és mások is segélyeztetnek, 
ez a liberális ember előtt semmi, előttünk nagy visszaélés 
lenne, vagy lehet, hogy liberális ember előtt a kormány által 
befektetett alapitványi tőkék vesztesége csekélyebb baj, 
előttünk pedig igen nagy és a kezelést igen sajátságos szín-
ben tünteti fel, az ilyen kételyeket nem ártana eloszlatni, ez 
érdekében áll, ugy a kath. közönségnek mint a kormány-
nak; de ilyen semmit nem mondó, vagy épen, még a kételyt 
felébresztő phrasisok bizonyára nem képesek megnyugvást 
eszközölni, e czél csakis azáltal lenne elérhető, ha a bizott-
sági, illetőleg előadási jelentés a nyilvánosságnak átadat-
nék. Ezt mi óhajtjuk, de az eddigi tapasztalatok után re-
ményünk nincsen hozzá, és igy a legvalószínűbb, hogy tá-
jékozatlanok maradunk alapjaink kezeléséről, annak hiányai-
ról mindaddig, mig el nem jön az idő, midőn saját vagyo-
nunkat minden kormányi beavatkozástól épen oly függetle-
nül kezelhetjük, mint a felekezetek. 

Ezen megjegyzéseinkkel kapcsolatban bátrak vagyunk 
még egy gondolatnak kifejezést adni, és ezt annyival is in-
kább, minthogy a t. bizottság talán ezúttal feladatát már 

be fogja fejezni. Bárminő legyen is t. i. a t. bizottság nézete 
a kath. alapok eddigi kezelése felől, a jövőre nézve nem vél-
né-e a t. bizottság üdvösnek, hogy O Felsége elé egy alá-
zatos kérelem terjesztetnék fel, egy ellenőrző bizottság ki-
neveztetését kérelmezve, melynek azután feladata lenne, 
megvizsgálni a szerződéseket, melyek akár a birtokok bér-
beadására, akár egyes, az alapítványokat illető házak elcse-
rélésére vagy eladására stb. vonatkoznak, ez ellen bizonyára 
a kormánynak sem lenne kifogása, mert minden támadás 
ellen védve lenne, vagy legalább is utalhatna arra, hogy a 
kinevezett katholikus bizottság tudtával és beegyezésével 
kötötte a szerződéseket, és igy őt még a hiány esetében sem 
terhelné a felelősség. Valóban alig hiszszük, hogy jobb 
alkalom akadna ily ellenőrző bizottság létesítésére, mint a 
mostani és alig is hiszszük azt is, hogy e bizottságra vonat-
kozó nézetünket mások is nem osztanák, vajha ne lenne csak 
pium desiderium, hanem meg is valósittatnék. ^ 

Győr, 1877. jun. 12. A r ó m a i ú t j á r ó l v i s s z a-
é r k e z ő p ü s p ö k f o g a d t a t á s a . Van indirect hit-
vallás, mely abban áll, hogy valaki a vallás ügyeivel össze-
függő események iránt részvéttel lép a nyilvánosság elé. Ily 
indirect hitvallást tett Győr városának papsága és polgár-
sága, midőn az ő apostoli útjáról visszaérkező főpapját, 
Dr. Zalka János ő excját, époly szívélyes mint ünnepélyes 
módon fogadta. Ez történt junius 11-én. E sorok irója töb-
bekkel az indóházhoz menve, örömmel szemlélte, mint telik 
az állomás a kath. közönség szine javával. Ot t lát tuk a 
győri székeskáptalan, a győrvárosi papság, a sz. Benedek-
rendiek képviselőit s a püspöki uradalom tisztjein kivül 
nagy számát az előkelőbb polgároknak, nagyrészt városi 
képviselőknek, kiket a főpásztor iránti kegyelet hivott egybe. 

Kilépvén a vaggonból a szeretett főpap, őt elsőben is 
lelkes éljenzés fogadta, mire ngs Nogáll Károly, apátkano-
nok ur megragadván a szót, a meghatottságtól reszkető han-
gon ékes szónoklattal üdvözölte az érkezőt, mint aki angyal-
vagyis hírnökként já r t el hiveinek nevében a sz. atyánál, s 
mint közbenjárónkat sz. Péter és Pál apostolok sirján s 
mint mindenkor szeretett főpásztorunkat. Nagy hatással 
voltak e rögtönzött szavak nem kevésbbé a meglepett utazó 
közönségre, mint a jelenvoltakra, kiknek szivéből, lelkéből 
beszélt a szónok. Ö Excja kegyes szavakkal köszönetet 
mondott, biztosítva minket, hogy a sz. atyától minden hivei-
nek részére hozza az atyai áldást. 

Most megindult a hintók diszes sora a városba ; talán 
husz is volt, melyeken a megjelent urak közül, kik tehették, 
követték a püspököt a főtemplomban. A harangok szóltak, 
a közönség összesereglett az utczákon, a cathedralis meg-
telt. Ott az összes papság díszben, a ritualében meghatáro-
zott rítus szerint, fogadta püspökatyját. A szentséggel adott 
áldás után a világi urak nagy számmal, az egyháziak mind 
a püspöki várba siettek, hogy ismételjék a szivből eredt 
„Isten hoztá"-t, ott, hol három héttel előbb aggodalmas 
szívvel búcsúztak. I t t a mi szeretve tisztelt plébánosunk, 
mlgos Winterl Antal nagyprépost s ő szentsége praelatusa 
volt érzelmeinknek legméltóbb tolmácsa. Ö Exja ismét fe-
lelt és pedig nagy örömünkre apostoli utjának részleteibe 
bocsátkozva. Sz. Háromság vasárnapján, midőn itthon mi a 
szentatyáért megtartottuk a hálaistentisztelet, akkor ő E x j a 
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már szent Péter sírjánál ajánlotta az ő imáit a mieinkkel 
együtt a gondviselő Istennek. A szentatyánál kétszer volt 
szerencsés fogadtatáson lehetni ; egyizben, midőn ő szent-
sége a spoletói küldöttséget fogadta, más ízben, midőn ő 
Excja a magyarhoni zarándokokat (mintegy 30—40) május 
30-án bemutathatta. A jubileum ünnepén pedig az egész 
világból összesereglett mintegy 200 püspök sorában ő Exja 
mint az egyetlen Magyarhonból vett részt a szertartásokon. 

Másnap (junius 4.) már uton volt Milano felé, hová 
régi óhaja vitte őt sz. Károly, sz. Ambrus, sz. Gervasius és 
Protasius sírjaihoz; ahol is kívánságára megnyittatván sz. 
Károly koporsója, e nagy püspök földi maradványait tisz-
telhette. Innen Münchenen keresztül tért vissza híveinek 
körébe, a legjobb egészségben s anélkül, hogy az uton baj 
érte volna. Amiértis — mint mondja — kétszeres örömmel 
fog ismét püspöki teendőihez, annálinkább miután tapasz-
talta, hogy hivei, kivált a nemes város közönsége s papsága 
a fogadás által tanusitá, miszerint a szentatya ezen örömün-
nepe iránti részvétnek azon fontosságot tulajdonítja, mely-
lyel az valóban bír. - j -

Znyováralja. I X . P i u s p á p a ő s z e n t s é g é -
n e k p ü s p ö k i j u b i l e u m a alkalmából. Gyermeki hó-
dolatunkat kifejezendők, Isten kegyelméből következőleg 
ültük meg ezen nagy ünnepélyt. Egész május hóban na-
ponta délután négy órakor az iskolai ifjúsággal privatim 
elimádkoztuk a laur. litániát, Memorare és Sub tuum prae-
sidium confugimus imákat ad intentionem Summi Pontifi-
eis, amely ajtatosságban itt-ott felnőttek is résztvettek. Utolsó 
novenna alkalmával tizennégy tanoncz kiválólag készült az 
első szent gyónás- és áldozáshoz, mely szentségekhez való-
ban járultak is juniushó 2-án. Következő napon pedig hét 
órakor reggel járul tak a szent áldozáshoz, mely alkalomkor 
a lehető legpompásabban volt kidiszetve a templom, kivált-
képen pedig a keresztkut, melynél az uj harezosok megújí-
tották keresztségi fogadásukat és a főoltár, melynél letet-
ték az ünnepélyes hitvallomásukat, s melynél részesültek 
először az angyali kenyérben, és pedig nemcsak magok a 
gyermekek, de még a felnőttekből is számosan. Tiz órakor 
tartatott az ünnepélyes urnapi körmenet. Délután a katho-
likus népiskolának nagy tantermében összegyülekeztünk 
egy lelki mulatságra, mely abban állott, hogy a gyermekek 
felváltva felnőttekkel elmélkedtek arról, hogyan kell meg-
ülni azon napot, melyen az oltári szentséghez járulunk, a 
második felvonásban pedig röviden elő volt adva I X . Pius 
pápánk életrajza. Az előadás megkezdődött és befejeztetett 
ajtatos énekekkel. 

Ezen alkalomkor összegyűlt 5 forint o. é., mely pénzt 
szentséges atyánknak ajánljuk fel, azon hozzáadással, hogy 
az Ur Isten adja meg azt szentséges atyánknak, a mit mi, 
hű alattvalói kértünk számára. G. N. 

Róma. J u b i l e u mi h i r e k. (Folyt.) Sem az ut 
hoszasága, sem fáradalmai, sem egyéb kellemetlenségek nem 
riaszták vissza az északamerikai katholikusokat, hogy a ke-
reszténység közös atyja előtt hódolva meg ne jelenjenek, s 
igy láttuk május 25-kén fényes s nagyszámú küldöttséget 
az éjszakamerikai Egyesült-Államokból a szentatya szine 
elé járulni. 

A küldöttség élén msgre Wood állott, philadelphiai 

érsek, mellette ott voltak a következő egyházi főméltósá-
gok: msgre Domenec alleghanyi, Le Ray nachitochezi, 
Mac Nierney albanyi, Mac Closkey louisvillei, Dubuis gal-
vestoni, Borgess detroiti, Seidenbusch saintcloudi, Krau t -
bauer greenbayi, Galberry hartfordi püspökök ; a feliratot 
természetesen az érsek olvasta fel. 

Ezután dr. Mac Gluyn Kearny s dr. Edwards az u j -
yorki bibornok-érsek s hiveinek feliratát olvasták fel s ke-
gyeletes adományaikat is nyújtot ták át, hasonlólag O 'Do-
nogue s Hoguet urak magának New-York városának részé-
ről. Az uj-yorki katholikus társaskör s a xav. sz. Ferencz-
ről nevezett, szintén világiakból álló társulat is képvisel-
tették magokat, melyekhez számos egyéb, hasonló társu-
lat, intézet, község s hoszu sora a magánegyéneknek csatla-
kozott, kik üdvözlő felirataikat azon szebbnél szebb a j án -
dékokkal toldották meg, melyek a vaticáni kiállításon a 
szemlélők figyelmét oly kiváló módon magukra vonják. 

Ugyané napon ő szentsége az összes olaszországi szent 
Vineze-egyleteknek közös küldöttségét fogadta, melynek élén 
cavaliere Michelet, a nizzai conferentiának elnöke ál lot t ; ez 
után pedig ftdő Bernardino da Porto Gruaro atyát, az ösz-
szes ferenczrendüek Generálisát, ki egy nagybecsű, gyöngy-
házból készült rakművű képet nyújtott át ő szentségének s 
szent Ferencznek, az egész világon elterjedt s mindenütt 
hiven s kitartó áldozatkészséggel az egyház s szenthitünk 
érdekében működő fiainak nevében azoknak megtörhetlen 
hűségét tolmácsolá a szentszék iránt, minek kifejezését a 
szentatya nagy örömmel és megelégedéssel fogadta. 

Május 26-án a (francziaországi) cambrayi, arrasi s 
montpellieri megyéknek küldöttségei fogadtattak. A cam-
brayit az ottani bibornok-érseknek általános helynöke, 
msgr. Monnier, lyddai i. p. püspök vezette, ki egyúttal a 
közös felh-atot is olvasta ; az arrasi megye képviselői élén 
Roussel kanonok, ottani ált. helynök állott ; a montpellie-
rit pedig maga a püspök, msgr. de Cabrières vezette. 

Különlegesen még a lillei kath. egyetem is volt képvi-
selve, de Mergerie, a bölcsészi kar e. i. dékánja á l ta l ; a 
,Semaine religieuse' czimü kath. lap pedig számos aláírást 
tartalmazó albumot s mint a fentebbiek, többrendbeli ke-
gyeletes adományokat is nyújtot t á t ; mig a cambrayi kath. 
hölgyek köre nagy tömegben, bámulatos szorgalommal és 
ügyességgel kivitt egyházi ruhákat küldött, melyeket va-
sárnaponkinti összejöveteleik alkalmával készitettek. 

Ugyané napon a Rota Uditore-i is fogadtattak, kik 
dekányok, del Magno által igen szép, úgynevezett ,Cinque-
cento'-munkát nyújtottak át, Cellini iskolájából. Ezek után 
az összes trappista-rendnek főnökei fogadtattak, kik e czél-
ból Rómában összejöttek; a közös feliratot a mortagnei 
telepnek főnöke olvasta, mely telep az omeri megyében 
van, Francziaországban. Majd az ünnep-s vasárnapok meg-
szentelése érdekében alakult római Pius-társulat elnök-
sége fogadtatott, úgyszintén azon bizottság, mely a Rione 
Borgo, a Vatican szomszédságában, vezeti a jubiláris ünne-
pélyességeket. 

E nap még igen nevezetes küldöttséget hozott, a 
svajezit, melynek tagjai közt a katholikus Svajcz legkitű-
nőbb neveinek viselőit lát tuk, mindannyi hitbajnokokat a 
hitvallókat. Ot t volt az agg Marilley, lausannei püspök, 
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Lâchât baseli, Mermillod hebroni i. p. püspök s genfi ap. 
helynök ; msgre Agnozzi, a volt svajczi egyházi ügyvivő, 
Schorderet kanonok, a jeles katholikus publicista, de Cour-
ten báró, Scherer-Boccard gróf és neje, a Benziger család, 
s hoszu sora a katholikus világiaknak Svajcz minden kan-
tonjából, mig a közös feliratot Marilley püspök olvasta. A 
szentatya mélyen meg volt hatva ennyi bátor hitvédő látása 
által, s gyönyörű beszédet intézett hozzájok. 

Május 28-a az osztrák küldöttséget látta ő szentsége 
trónusa előtt, melynek fellépése valóban méltó volt a biro-
dalom azon részéhez, hol, bármit lármázzanak is bizonyos 
éretlen, kétesbecsü elmék, a katholicismus még létezni mer 
s nemcsak, hogy nem tesped, hanem mozog, él, s azért halad 
is. A küldöttség élén Schwarzenberg hg. állott, prágai bi-
bornok-érsek, mellette a salzburgi, zárai s a lembergi gör. 
szer. érsek; Thurn und Taxis hguő egész családjával, Lob-
kovitz György és Móricz herczegek, nejeikkel s gyerme-
keikkel, Windischgrätz herczeg, Fürstenberg, Salm, Bran-
dis, Kinsky, Schmising, Galen, Herberstein, Stolberg, Sei-
lern, d'Avernas grófok, Walterskirchen, Reyer, Hornstein, 
Benvisi bárók s sok más egyházi s világi, kiknek neveit 
meg nem tudhattam, de helyszűke miatt ide sem igtathat-
nám is. Csatlakoztak e küldöttséghez a parmai herczeg s 
herczegnő, és a franczia nagykövetnek neje is. 

A fogadtatás a nagy consistoriumi teremben történt, 
hol ő szentsége fényes kisérettel 3 / 4 l -kor megjelent. Schwar-
zenberg bibornok elsőben szépen fogalmazott, latin feliratot 
olvasott fel, saját érseki megyéje nevében, s a trónus lép-
csőire egy másikat tett le, az osztrák püspököktől szárma-
zót, melyet valamennyien közösen irtak alá Ezenkivül kü-
lön felirat nyújtatot t át minden egyes osztrák megye s igen 
sok testvérület, társulat s egyéb hasonirányu s természetű, 
részint jótékony, részint ajtatos, részint politikai testület, 
kör, casino sat. részéről. Trient városa is külön képvisel-
tet te magát, nem kevésbbé, mint a Prágában tartózkodó 
olaszoknak társas köre. A szentatyát az osztrák katholiku-
sok szeretetének s hű ragaszkodásának e tanujelei látható-
lag megindították, minek egy fényes beszédben legott kife-
jezést is adott, mely beszéd figyelemreméltó intéseket tar-
talmazott nem egyházi tekintetben is. Épen, midőn ezeket 
írom, azt látom a lapokból, hogy bizonyos lapok s egyének 
éktelen lármát támasztottak a szentatyának e beszéde miatt. 
H a oly lapok teszik ezt, melyek nyiltan liberálisoknak, azaz 
antikatholikusoknak mondják magokat, nem csuda ; állító-
lagosán katholikus író pedig csak akkor szólalhat fel ,Róma' 
ellen, ha vagy nem tudja, mit cselekszik, vagy a liberálisok 
kegyét hajhászsza; figyelmet szavai egyik esetben sem 
érdemelnek. (Folyt, köv.) 

Berlin. K a t h o l i k u s t e m e t é s a c u l t u r -
h a r c z a l a t t ; — K ü l ö n f é l é k . (Folyt.) Viszonyaink 
jellemzésére a következő eset is igen tanulságos. Június első 
napjaiban a poseni kórházban egy katholikus munkás halt 
meg,ki Brenk, excommunicált ,állampap' kerületéhez tar-
tozván, ez által lett volna eltemetendő. Tudván pedig a mi 
bölcs és kegyes hatóságaink azt, hogy hiveink az ő halot t -

j a ika t inkább minden pap nélkül temetik el, semmint hit- s 
eszküszegő, ,államhű' papot hívjanak, hogy ezt megakadá-
lyozzák, legújabban akként intézkedtek, hogy minden teme-

tés alkalmával fegyveres csendőrök (!) állanak a temető ka-
pujánál, kik a temetés rendezőitől Írásbeli igazolványt kö-
vetelnek arról, hogy a halotti eset Brenknél bejelentetvén, 
maga a halott ez által beszenteltetett, különben — a halotti 
menet nem eresztetik be a temetőbe ! 

Igy lett most is. A meghalálozott munkás barátai- s ro-
konainak eszök ágában sem volt, Brenkhez fordulni ; hanem 
a temetésre kijelölt órában négy erős férfi vállaira vette a 
koporsót, s sűrű, imádkozó néptömeg által kisérve vivék a 
temető felé. Oda érkezve, természetesen, a jó erkölcs s nem 
tudom még mi birodalmának csendőrei léptek elő, kik ex 
officio s ilyképen buzgólkodnak a keresztény ajtatosság ér-
dekében, s az ,igazolványt' kérék, jól tudva, hogy nincs, de 
azon titkos reményben, hogy ezek a munkások bizony nem 
egykedvűen veendik, ha be nem bocsáttatnak a temetőbe, 
hanem hogy ebből botrány keletkezendik, melyet aztán a 
,culturharcz' érdekében kizsákmányolni lehetend De csa-
lódtak. A munkások midőn azt hallották, hogy igazolvány 
nélkül be nem bocsáttatnak a temetőbe, halottukat egészen 
csendesen a temető kapuja előtt letették, néhány maroknyi 
utczai port tettek a koporsóra s eltávoztak A porosz-
lók pedig a képzelhető legbalgább képpel néztek utánok. 

De még nincs vége a dolognak. Mig ez megtörtént, 
beestveledett, olyannyira, hogy a temetés ugyanezen estén 
már nem hajtathatott végre s a koporsó egész éjjelen át ott 
állott az országúton, a temető kapuja előtt, mignem másnap 
reggel Brenk uram kifáradozott és, — mert nem tanácsos o o 
neki, ,hivei' közt egymagában megjelenni, ismét csendőri 
assistentia mellett temette a szegény munkást, a nagy szám-
mal összecsődült nép pedig csak ugy messziről nézte a dol-
got, s az .államhű' papnak ténykedéseit nem épen kegye-
letes vagy hízelgő szavakkal kisérte. 

Ez aztán is harcz, mely a ,cultura' érdekében vivatik, 
midőn egy haszontalan, hitszegő pap kedveért a becsületes 
nép zaklattatik s még halottjaikat sem viheti többé, tiszte-
séges módon, a sirba. Megjegyzendő, hogy ezzel a Breukkel 
már több ilyen eset fordult elő. 

Mig az állam akként az apostata papokat pártfogolja, 
addig másrészt püspökeinket szüntelenül üldözi. A lira-
burgi püspök jun. 13-ára idéztetett a berlini .legfőbb egy-
házügyi törvényszék' elé, hogy Ítéletét meghallgassa, mely 
abban álland, hogy e vagy ama §. alapján ,elbocsáttatik'. A 
püspök épen most Rómában lévén, az idézés háza kapujára 
szegeztetett. Ledochowski bibornok pedig ujolag f. hó 8-ra 
volt egyik poseni törvényszék elé idézve, ismét „püspöki 
jogok illetéktelen gyakorlása miatt", mert egy ,államhű' 
plébános kiközösített. A bölcs Ítélet még nem tudatik, bizo-
nyára ismét egy pár hónapnyi fogság sat. lesz. 

Emellett Marpingen is sok bajt és munkát szerez a 
tríervidéki törvényszékeknek. A bírói vizsgálat már egy 
esztendő óta foly, anélkül hogy eddig oly adatok merültek 
volna fel, melyeknek segítségével a csalást constatálni le-
hetne ; pedig a liberalismus gaz fortélyainak tárházát szinte 
kiürítette már s mindazonáltal kilátásai ez ügyben oly szo-
morúak, hogy még az eleinte perbe fogott marpingeni plé-
bános, Neureuter is valószínűleg fel fog mentetni ; legalább 
a legujabbi tárgyalásra nem vett idézést. E mellett az aj ta-
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•tos zarándokok serege naponta nő, a katonaság ugyan elvo-
nult, de a csodás forrás ismét betemettetett. 

Pilis-ünnepélyek s Pius-jrodalom Magyarországban. 
X V I . IX . Pius szentséges atyánk ötvenéves püspöki 

jubileumának emlékére a beszterczebányai növendék-
papság által rendezett ünnepély programmja: 1. Megnyitó 
beszéd, tartja Zuszkyn Mátyás. 2. „Pápai Hymnus" Ober-
hoffer H.-tói, előadja az intézeti énekkar. 3. „Ünnepélyes 
nyitány" Eckhard Józseftől. Előadja az intézeti zenekar. 4. 
„A térdelő pápa" költemény Sánta Mihálytól. Szavalja Vet-
zel István. 5. „Der Wunderdoktor" Hasel E.-tól. Előadja 
az intézeti énekkar. 6. „Roma et Pius" költemény Ober-
mayer Andrástól. Szavalja Droppa József. 7. „Der Sänger" 
Schaller Nándortól. Előadja az intézeti énekkar. 8. „Tri 
koruny vitazstva Pia IX . " költemény Ozvald Bélától. Sza-
valja Riedl Lajos. 9. „Faust opera" Gounod Ch.-tói elő-
adja az intézeti zenekar. 10. „Papst Hymne" Muth Alfréd-
től. Szavalja Maszarovits Arnold. 11. „Tu es Petrus" Bella 
L . Jánostól. Előadja az intézeti é. k. 12. „HSQL ÉTIIOXÓJZUJV" 

költemény. Szavalja Martincsek József. 13, „Nocturno" 
Epstein J.-től, előadja az intézeti zenekar. 14. „Zakarias 
látomása" héberül. Szavalja Augusztin Imre. 15. „In aeterna 
űrbe." Bella L. Jánostól harmonium kíséretében. Előadja 
az intézeti énekkar. 16. Zárszó, tartja Márik Pál. Az ének 
és zene nagyontisztelendő Briestyanszky József káptalani 
karkáplány vezetése és közreműködésével. 

H i v a t a l o s . 
Ö cs. és apostoli királyi Felsége a következő legfel-

sőbb kéziratot méltóztatott legkegyelmesebben kibocsátani: 
Kedves báró Wenckheim ! 

Dr. Haynald Lajos, kalocsai érseknek, kiváló hazafias 
érdemei és fáradhatatlan emberbaráti működése elismeré-
séül, Szent-István-rendem nagykeresztjét dijinentesen ado-
mányozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1877. évi juniushó 6-áu. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
-}- Az egri érseki e g y h á z m e g y e növendékpap-

ja i közé fe lvéte tn i k ivánó ifjak csödvizsgálatának 
ideje ez évben juliushó 4-ik napjára tüzetett ki. A 
pályázni óhajtók keresztleveleikkel , ez évi iskolai 
és teljes katonamentességöket igazoló b izonyí tvá-
nyaikkal el látva, Egerben az egyházmegye i h ivatal 
irodájában, fo lyó évi ju l iu shó 3-ik napjának dél-
utáni óráiban je lentkezzenek. ( , E . E. K.') 

— Ipolyi Arnold püspök ő Méltósága ez idén is atyai-
lag tekintett szegény sorsú segédlelkészeire s azok közt 1000 
ftot kiosztatni kegyesen méltóztatott. Retribuere Domine ! 11 

= Sok gyűlöletes megjegyzésre adott alkalmat a ma-
gyaroknak állítólagos háttérbeszoritása Rómában ; a valódi 
tényállás, mint a leghitelesebb értesülés nyomán írhatjuk, 
a következő : 

27-kére volt rendelve a magyarok külön fogadtatása 
mlgos Schlauch Lörincz, szatm. püspök ur közbenjárása foly-
tán, ki azonban megkérte a győri püspök ő exját, hogy mint 
idősebb mutassa be a magyar (mintegy 50) zarándokot. De 
az audientia napján ő szentsége a fáradságtól annyira kime-
rült, hogy az orvosok tiltakozása folytán sem a magyarokat, 
sem másokat már nem fogadhatott, amiért az ő fogadtatásuk 

bizonytalan napra el lett halasztva. Mlgs Schlauch püspök 
ur, ki Nápolyba szándékozott menni, a bizonytalanra vára-
kozni nem akart s azért eltávozott; mások ismét, kik már 
régebben voltak Rómában, visszakívánkozván hazájukba, 
hasonlóképen ott hagyták Rómát. Igy mintegy 40-en vol-
tak (papok és világiak), kik a második terminuson máj. 30. 
a Vatikánban megjelentek. A horvátokkal egy teremben 
voltak ő szentsége főkamarása, Macchi (nem Pacca, ki mái-
régen bibornok,) ő exja által fölállítva, amikor a horvátok, 
miután őket érsekök vezette, előbb lettek volna ő szentségé-
nek bemutatandók. 

Azonban a horvátok azt kivánván, hogy ők a magya-
roktól külön fogadtassanak, Macchi ő exja a magyarokkal 
egy belsőbb terembe vonult s igy a győri püspök vezérlete alatt 
őket érte a szerencse, előbb tisztelhetni a sz. atyát. 

Ez a tényállás. Hogy, ki tudja, minő fondorkodások 
történtek volna, melyeknek gyökere Bécsben vagy Prágá-
ban sarjadoznék.. . arról szó sincsen. E szerint érthető az 
is, hogy jun. 3. egyedül a győri püspök ő exja képviselte a 
magyar püspöki kart. 

— A 133. számú , Magyar Állam'í. hó 14-kén a követ-
kező táviratot hozta: 

Róma, jun. 11. Délben fogadta szentséges atyánk a ma-
gyar küldöttséget; Lonkay Antal tartotta a nagysikerű la-
tin üdvözlő beszédet, melynek végén a jelenvolt bibornokok 
s a többi diszes kiséret viharos taps és éljenzésben tört ki. Szent-
séges atyánk latinul nagyszerűen válaszolt — magasztalva 
emlékezett meg Magyarországról; — megáldá az apostoli 
királyt, az országot, a magyar püspöki kart, a szónokot ösz-
szes társaival s a magyar népet. Ezután kegyteljesen vette 
át a szeretetadományt. A magyar küldöttség ezen külön 
audientia után Simeoni és Ledochowski bibornokoknál tisz-
telgett. A két bibornok igen szépen válaszolt. Molnár János. 

— -f- Alulírottak és a budapesti lelkészkedő papság 
fájdalomtól megtört szivvel tudatják minden rokonaik, ba-
rátjaik és ismerőseikkel, s a budapest-tabáni plébánia hívei-
vel, forrón szeretett bátyjok, illetőleg sógorok, nagybáty-
jok, szeretetteljes főnökük és kartársoknak, főtisztelendő 
Degen Jenő urnák, budapest-tabáni róm.-kath. plébános-
nak, a kir. magyar természettudományi társulat s egyéb jó-
tékony társulatok és egyletek tagjának, f. évi juniushó 4-én, 
reggeli l/2S órakor, életének 45-dik, áldozársága és Buda-
pesten töltött lelkészkedése 21-ik évében, rövid, de kinos és 
Isten akaratjában való keresztény megnyugvással tűrt be-
tegség (heveny-tüdőlobban), s a kath. egyház kegyszerei-
nek példás felvétele után történt gyászos kimultát. A szelid 
pap és híveiért magát feláldozó lelkésznek, ki papi hivata-
lának gondos és lelkiismeretes betöltésében szerezte beteg-
ségét, földi maradványai f. hó 6-án délutáni 5 órakor fog-
nak a halottas házban (Budapesten tabáni plébánia) ünne-
pélyesen beszenteltetni és a kerepesi-uti temetőben levő 
családi sirboltba nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise-áldozat pedig f. hó 7-én reggeli 10 órakor fog a buda-
pest-tabáni róm.-kath. plébánia templomban megtartatni. 
Áldás és béke lengjen a korán eltávozott porai felett! 

Dr. Degen Gusztáv, m. kir. nyilv. rend jogtanár és 
Degen Titusz, budapest-belvárosi segédlelkész mint testvé-
rek. Treichlinger Irma, férjezett Degen Gusztávné mint só-
gornő. Treichlinger József mint sógor. Degen^Árpád és Eu-
genia, mint kisöcs és kishug. Lehmann Ágoston, Toldy 
László és Lipovcseviçs Laurusz, a budapest-tabáni plébá-
nia segédlelkészei. 

Mint a boldogultnak egyik őszinte tisztelője, teljes 
szívből osztjuk a hozzá közelebb állottak méltó fájdalmát. 
Városunk buzgó s önfeláldozó lelkészt, főmegyénk derék 
papot vesztett benne. R. I. P . 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pius-irodalom Magyarországban. — Vegyesek. 

A kereszténység természetfölötti jellege. 
(Vége.; 

Mennyire felel m e g az isteni k inyi latkoztatás 
a lélek l egbensőbb óhajainak, abból is k i tűnik, 
h o g y nemcsak minden pogánynépek , hanem legje-
lesb bölcsészeik is azt lehetségesnek, k ívánatosnak 
tartották. Pythagoras m o n d j a : „Az ember csak azt 
tegye , ami Is tennek kedves, de ezt nem fogja e g y 
könnyen megtudni , hacsak Is ten v a g y fe lsőbb szel-
lem nem oktatja s isteni tűz nem v i lágos í t ja m e g 
őtet." ') P lá to és Sokrates tanít ják: „A va l lá sosság 
kívánatos erény, de Is tenen k ívü l senkisem tanít-
hatja." 2) „Az igazság romjain", sóhajt fel az utóbbi , 
„át ke l l eveznünk az élet v iharos t engeré t ; hacsak 
nem fényl ik e lőttünk vezércs i l lag , a kinyi latkozta-
tás, bárkánkkal sohasem köthetnénk ki az igazság 
és b é k e s s é g szigetjén." 3) A nemzetek e közmeg-
g y ö z ö d é s e nem csalhat, ez le lkük m é l y é b e n gyöke-
rezik ; ez őseredeti , v i lágraszó ló k inyi latkoztatásró l 
bizonyít , — melynek emlékezete, habár el is mosó-
dott, mint a távol i harangnak mélabús z ú g á s a : 
sohasem halt ki vég legesen . 4 ) P lá to 5) s Aristote-
les 6) az ősi hajdankor hagyományaira , mint az is-
teni s emberi igazságok kutforrására utalnak. Midőn 
az atheneiek a delphi jósdát kérdezték, minő reli-
g i ó t válaszszanak, f e l e i é : „Őseitekét;" — de őseink 
annyiszor változtatták val lásukat , me ly ike t köves-
sük t e h á t ? „A legjobbat", vo l t a vá lasz ; a l eg jobb 
ped ig Cicero szerint nem más, mint a l egrég ibb , 
m e l y legköze lebb van mindenek okfejéhez, Isten-
hez; mert miné l közelebb, időre nézve, az ókor Is -

') Jamblichus in vita Pythagoraei initium. — 2) Al-
kibiades I I . Politik. 241 lap, — 3) Phaedrus 85 lap. — 4) L. 
Lücken,die Traditionen des Menschengeschlechtes.— 5) Kra-
tylus 438 lap. Simon 22 lap. Phileb. 16 lap. — 6) Metaphy-
sika X I I . 8. 

tenhez, annál j o b b a n ismerte az igazságot . 7 ) — 
Fichte m o n d j a : „ E g y szel lemi l é n y nevel te az e lső 
embereket, é p u g y mint azt egy t iszteletre m é l t ó 
okmány leírja." 8) Sche l l ing szerint „minden va l lás 
öseredet i leg h a g y o m á n y " ; 9 ) s a hírneves történész 
Müller J á n o s : „Meglepő dolog, h o g y Istenről , vi-
lágról , ha lhatat lanságró l , a l egrég ibb , e g y é b tudo-
mányokban l e g m ü v e l e t l e n e b b népek, egészen igaz 
foga lmakkal s i smeretekkel bírtak ; m i g az élet ké-
nyelmeinek hódoló művészetek sokkal fiatalabbak. 
A l eg főbb igazságokban he lyesen ítéltek, az élet-
fog la lkozásokban gyermekek voltak." , 0 ) Minden 
koi^zak lángeszű férfiai tehát okszerű b izonyosság-
gal a k inyi latkoztatás létét vonják le a történe lem 
czáfolhatlan t énye ibő l . 

V é g ü l mennyire felel m e g az isteni kinyi lat-
koztatás az ember eszes természetének, azt dönthet-
lenül beigazolja a v i lág tör téne lem l egnagyobbszerü 
eseménye, t. i. az egész m ü v e i t emberiségnek o ly 
gyors megtérése a keresz ténységre ; azon le lkesedés, 
m e l y l y e l manap is h i tküldére inktől fogadják annyi 
barbár népek az ü d v ö s s é g tanát ; s azon lelki nyu-
g a l o m s bo ldogság , me lye t abban lelnek. Mily iga-
zán m o n d á tehát idevonatkozó lag Tertu l l ian: „Ez 
a lé lek b izonysága , mely természe téné l f o g v a ke-
r e s z t é n y ' ; n ) azaz Isten sz inelátására hivatot t lel-
künk hőn óhajtja az isteni k inyi latkoztatást , ez leg-
bensőbb lényének megfele l , l eg t i tkosabb v á g y a i t 
teljesen kie légít i . 

De a lé lek e forró óhajával nem el lenkezik-e a 
természetfö löt t inek föntebb kifejtett eszméje, m e l y 
szerint annak javai természetünknek m i n d e n tehet-
ségei t s i génye i t mérhet lenül fö lü lha ladják ? A z o n 

^ D e l e g . II. 16. Tuscul. I. 12. — 8) Naturrecht 1.32. 
Seite. — 9) Verlesungen über die Methode akad. Studien 
167. S. — *°) Allgemeine Geschichte 1.24, — u ) Apologet, 
lib. I I . cap. 17. 
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esetre igen, ha tekintjük az emberi természetet azon 
ál lapotban, m e l y b e n Is tentö l teremtethetett (sta-
tus naturae purae) ; de sehogysem, ha tekintjük 
azon ál lapotban, me lyben az t é n y l e g alkottatott , 
( s tatus naturae elevatae) t. i. természet fö löt t i ado-
mányokka l gazdagon fe lékes í tve ; miket e lvesz tvén 
az eredendő bün fo lytán , igen természetes , h o g y a 
lélek, mint az atya házából száműzöt t vándorfiu, 
sóhajtva v isszapi l lant ama bo ldog paradicsomi ha-
zára, melyben aranykorát élte. Továbbá tudjuk, 
h o g y a természetfölött i a természet i t el nem pusz-
títja, hanem azt sokszorosan nemesbit i , tökélyes-
biti, s magához fe l sőbb lé tkörbe f e l e m e l i ; s habár 
a természet fö löt t i működésre természetünkben, mint 
i lyenben, nincsenek a szükséges tehetségek, m é g i s 
van arra f o g é k o n y s á g ; ez pedig az ész lénynek o ly 
sajátsága, miszerint ama természet fö löt t i tökéletes-
ség és szentség, habár nemis saját természetes te-
hetségei- de b izonyára Isten mindenhatóságáná l s 
jó ságáná l f o g v a benne lehetségés , sőt n a g y o n is 
megfe le l az emberi természetnek. 

Midőn tehát a natural i smus lehetet lennek 
mond minden terrnészetfölöttit , vagy is , h o g y Is ten 
az embert mindenhatóságábó l a l eg főbb jóra fogé-
k o n y n y á tehette, — vég te l en azeretetböl pedig ön-
magához fe lemelhette a porból bo ldog szinelátá-
sára : akkor az észszel is e l lenkezve tagadja az is-
teni szabadságnak l e g f ő b b jogát , az ész lénynek pe-
d ig l egdíszesebb t. i. Isten képmását s hasonlatos-
ságát s ebben gyökerező szerfölött i nagy méltósá-
g á t a léleknek, e l lentétben minden h i t tudósok egy-
hangú tan i tmányával : „Isten dicsősége , h o g y hozzá 
hasonló fiai legyenek, kik az ö d icsőségének része-
sei." I2) — Innét is kitűnik, mi ly lea lacsonyitása 
Istennek, s az ő képére a lkotott embernek rejlik a 
természet- s észval lásban. S midőn ez dicsekedve 
m é g avval ál l elő, h o g y az észnek az isteni tekinté ly 
alól i fe lszabadítása által eredeti mé l tó ságá t és sza-
badságát v i sszahódí tot ta az embernek s véghetet -
len haladás, t öké lye sbü lé s s bo ldogu lha tás után 
m e g n y i t o t t a versenyre a küzdteret : keserűen kell 
tapasztalni , mint te l jesedik a csábitó szavának : 
„Lesztek, mint az istenek" — é p e n e l lenkezője: „Az 
ember midőn t i sz te le tben volt, ezt figyelembe nem 
vette, hanem olyan lett mint az oktalan állatok, és 
hasonló azokhoz." 

A rat ional ismusnak föntje lzet t harmadik tételét, 
miszerint t. i. az emberi ész o ly függet len , h o g y a 

12) Gloria Dei est, filios habere sui similes, et suae 
gloriae participes. Lessius de perf. div. lib. X I V . cap. 1. 

hitet az Isten nem parancsolhatja neki, — a hazug-
ság s káromlás j e g y e b é l y e g z i ; minden fé lreértés 
s ferdítés e lkerülése v é g e t t azonban azt röviden 
magyarázni kell. 

A teremtés s g o n d v i s e l é s rendjéből önként 
következik, h o g y minden teremtménynek, tehát az 
embernek önál lósága sem fel tét len f ü g g e t l e n s é g ; 
ez csak az Istent,, mint önmagátó l való legtökéle-
tesb l ényt i l leti , ki mint a fe l tét len Lét e g y e d ü l 
Souverain a szó l eg fönségesb ér teményében ; az 
embernek ,mint teremtménynek t e h á t , m i n t fe l tétes , 
esetékes lénynek, önál lósága csak v i szonylagos , fe l -
tétes l ehet ; minthogy teremtő s g o n d v i s e l ő Istené-
től szükségszerűen fe l téte leztet ik s azon a lapsz ik; 
hiszen csak Is ten akaratából létezik s működik az 
ember ; tehát csak annyiban önál ló s f ü g g e t l e n , 
amennyiben a legszentebb Isten akarja. Ennek 
okáért az embernek nem szabad teremtőjétő l nyert 
öná l ló ságáva l és szabadságával v i sszaé ln i az által, 
h o g y ama f ü g g ő v i s z o n y t erőszakosan szétszakítván, 
fe l té t len függe t l ensége t követe l ; i ly f ü g g e t l e n s é g 
az ember egész va ló jáva l e l lenkezik, természete l le-
nes, hazugság , rabszo lgaság Az emberi szabadság-
nak csak azon nemes czélja lehet, h o g y az eszmé-
nyi tökélynek, Istennek öntudatosan hódoljon s 
hozzá hasonló lenni mindinkább törekedjék ; vala-
hányszor tehát a fe l té t len igazság, Isten, o ly dol-
gokban, melyek az ész v i lágáná l megfoghat lanok , 
pl. a szent t itkok, hitet parancsol az embernek, ez 
szabadságával semmikép sem el lenkezik ; sőt az 
ész azt is belátja, h o g y Isten nem parancsolhat o l y 
hitet , m e l y az észszel e l lenkezik ; különben Isten, 
kitől mindkét adományt vet te az ember, önmagá-
val e l lenkeznék, ami lehetet len ; továbbá a hit in-
dokai észszerű b izonyosságot szereznek, miá l ta l 
engede lmességünk is észszerű leszen. (Róm. XII. 1.) 
Ezzel m e g e g y e z ö l e g szól a ker. v i l á g fe je : „Ki e lőtt 
ismeretlen, h o g y a m a g á t kijelentő Istennek hinni 
kell , és semmisem fele l m e g inkább az észnek, 
m i n t m e g n y u g o d n i és sz i lárdul ragaszkodni azok-
hoz, mikről bizonyos , h o g y Is tentő l kinyi latkoz-
tattak, ki nem csalhat sem meg nem csalattatha-
tik ?" (Pius IX. Encycl . de 9. Nov. 1849. — Vatica-
nuin Decret. de fide cath. cap. 3.) 

Ezekután tudni fogjuk, mit kel l fe le lnünk a 
rat ional i smus ismeretes e l lenvetésére, me lve t a hit 

' j 
ellen tesz; szerinte az ész az e g y e d ü l i í té lőbíró 
minden igazság fölött , ez önönmagának t ö r v é n y e 
(ratio autonoma) s minden igazság kútforrása. Bi-
zonyos, h o g y nincs más tehetsége az embernek, 
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melylyel az igazságot megismerhetné, mint az ész, azért ez 
ismerőtehetségnek is neveztetik; de ebből koránsem sem 
következik, hogy e természetes ismerőtehetségünk termé-
szetfölötti módon, a hitmalaszt által, meg nem világosittat-
hatnék ; vagy hogy minden ismereteit csak természetes for-
rásból t. i. e világból, s nem egyszersmind természetfölötti-
ből t. i. az isteni kinyilatkoztatásból meríthetné. Továbbá 
bizonyos az is, hogy az ész igaznak csak azt tar that ja , mi-
nek igazságát valahogyan belátja ; már pedig az éâz valami 
tételnek igazságát kétféle módon láthat ja be : először mi-
vel e tételben foglalt igazság neki saját észelveiből nyilván-
való (evidentia veritatis) ; vagy pedig másodszor, mivel a 
tétel igazságát hiteles tekintély bizonyítja, s azért a bizony-
ságtétel hitelessége neki nyilvánvaló (evidentia testimo-
nii).13) Ha tehát a rationalismus az ész által hitelesnek meg-
ismert isteni bizonyságtétellel való megegyezést, a hitet el-
veti : ellentétbe helyezi magát saját elveivel, ellentétbe a 
természettörvénynyel, mely a teremtménynek teremtőjétőli 
függőségét hangosan hirdeti ; végül kiapasztja egyik s pe-
dig legtermékenyebb kutforrását az igazságnak, — nemcsak 
az egyes embert hanem az egész társadalmat tekintve; 
minthogy a nevelésnek, közművelődésnek s polgári jólétnek 
egyik előfeltétele s kezessége a tekintély hiteles bizonyság-
tétele iránti szilárd h i t ; a rationalismus tekintélyellenes 
tana szülte a vallási kétkedőséget s közömbösséget ; e két 
ikertestvére a mai hitetlenségnek époly ész- s természetelle-
nes, mivel minden igazság s bizonyosság tagadására, radi-
calismusra, nihilismusra vezet. 

IV. Végül a természetfölötti rendet tagadó tévelyek-
hez sorozandó az u. n. semirationalismus, a mérsékelt észel-
viség is. Ennek hivei t. i. azt tar t ják, miszerint azon felsőbb 
ismeretek s erkölcsök összege, melyet a ker. vallás szerez, 
nem egyéb, mint az emberi szellemben gyökerező, most 
már teljesen kifejlett tehetségeknek gyümölcse. 

Ezek a rideg rationalistáknál mérsékeltebben imigyen 
okoskodnak: „Természetfölötti segédeszközök nélkül ama 
felsőbb tökéletességre el nem ju tha t már többé az ember." 
Azt mondják „el nem ju tha t már többé", mivel a semira-
tionalisták szerint az ember őseredeti állapotában Istennek 
nem ugyan minden, de bizonyára természetfölötti s rendkí-
vüli segitsége nélkül, melyet jelenleg nyújt — azon felsőbb 
igazságokat megismerhette, s az isteni erényeket saját erejé-
ből gyakorolhatta. Csak midőn a bün folytán az ész világa 
elhalványult, s az akara t erkölcsi ereje megbénult, — szük-
ségessé vált a positiv kinyilatkoztatás, s a szoros értemény-
ben vett természetfölötti malaszt. E tan szerint, melyhez 
korunkban Henues, s bizonyos tekintetben Hirscher is csat-
lakoztak, — sz. vallásunk csak a bünbeesett, nem pedig az 
ártatlan emberre nézve volna természetfölötti ; ezek szerint 
tehát amaz ősi, paradicsomi állapot sem volt Istennek egé-
szen önkénytes szabad kegyadománya (donum gratuitum.) 

Ugyanezen következtetésekre ju tot t Luther , Jansenius, 
és mások épen ellenkező uton. Amaz szerint az isteni dolgok 
ismerete s minden erkölcsiség, melyet az emberi ész és sza-
badakarat a bünesés után is szerezhet, — hiu önámitás, s 
áltatás ; hisz az ember a bün folytán nemcsak természetfö-
lötti, de természetes tehetségeit is elvesztette ; olyan lett, 

>3) Sum. theol. I. qu. 1. art. 2. 

mint a sóoszlop s a tuskó vallás dolgában.14) Istennek igaz 
ismerete s minden erényes cselekedet szerinte csak a hit és 
Kr. kegyelme által lehetséges; ilymódon tehát sajátképeni 
s e névre érdemes vallásismeret s erény egyedül csak ter-
mészetfölötti fog lenni. Már pedig csak kissé tovább okos-
kodván, azt legalább az első emberben természetesnek kell 
vallania, mert Isten ismerete s erkölcsi jóság nélkül nem 
lehet tökéletes az ember, milyent bizonyára Isten nem te-
remtett. Ezt maga Luther is belátta, azért későbben hatá-
rozottan állítja, hogy azon ősi állapot, melyet eredeti igaz-
ságnak (iustitia originális) nevez az irás, az első emberre 
nézve oly természetes volt, a mily természetes a szemnek, 
hogy lásson. S a midőn még későbben Baj us hasonértei mü 
tételei az egyháztól elvettettek, csak a szólásmódot változ-
tatták a jansenisták, anélkül, hogy magát a tévtant elejtet-
ték volna. Hisz ezek is az eredeti igazságban és szentségben O Ö o 
összefoglalt adományokat csak azon értelemben nevezik 
természetfölöttieknek, mivel Istentől származnak, s nem az 
emberi természetben foglalvák ; de azokat szerintük az em-
beri természet igényli, még pedig olyannyira, hogyha az 
Isten az embertől megtagadja, szükségképen nyomorult és 
szerencsétlen lett volna. Ebből aztán következtetik, hogy 
amaz ajándékokat a legbölcsebb Isten meg sem tagadhatta 
az embertől, tehát lehetetlen a tisztán természetes állapot 
(status naturae purae.) Ámde oly adományok, melyekre az 
ember nem ugyan érdemeinél fogva, hanem természetének 
sajátsága miatt igényt tart : az egyház mindenkori tanit-
mánya szerint természetfölöttieknek sohasem nevezhetők. 
Ilyenek lehetnének legfölebb az esett emberre nézve, ki 
bűne folytán a természetes javakat is eljátszotta. Innét kö-
vetkezik, hogy Jansenius, Bajus s Luthernek ama semira-
tionalista tant kell elfogadniok, mely szerint a Kr. által 
szerzett üdvrend egyedül csak a bünbeesett emberiségre 
nézve természetfölötti ; ennélfogva az Üdvözitő csak azon 
javakat hóditotta vissza számunkra, miket saját természe-
tünk eredetileg igényelt ; — ki nem látja be ebből, hogy e tan 
az isteni szabadságnak és szeretetnek imádandó titkait, va-
lamint a sz. malasztnak, ezen önkénytes isteni kegyajándék-
nak, igaz fogalmát véglegesen elpusztítja, s igy a keresz-
ténységet égi dicskoszorujától, természetfölötti jellegétől 
megfosztja. 

Befejezésül halljuk még az angyali doctornak — kit 
eddig is a természetfólöttinek meredek ösvényén vezércsil-
lagul követtünk — idevágó szavait: „A teremtmények két-
féleképen függnek Istentől összes tevékenységükben : elő-
ször mivel tőle vették ama tulajdonságokat s erőket, me-
lyekkel tevékenyek ; másodszor mivel általa indittatnak cse-
lekvőségre. Valamint tehát az anyagvilágban nem létezik 
semmiféle mozgás és nyüsgelem, ha csak Isten nem folynék 
be reá, hasonlóképen a szellemek birodalmában sem volna 
gondolkozás s magasabb sphaerákba való szárnyalás, hacsak 
a legtökéletesb szellem, Isten, arra nem indítaná azokat. Már 
most az isteni Gondviselés kiszabta minden tehetségnek s 
erőnek teremtményeiben a nekik megfelelő s határozottan 
körvonalozott működési tért. E téren belül Istennek sem-
mi egyéb segélyére nincsen szüksége a teremtménynek, mint 

") L. Luther idevonatkozó szavait ítiffel Christliche Kirchenge-
schichte 1 B. 2. cap. — Bellarmin Controv. de iust. L. II. c. 1. 
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fentartására saját természetes tehetségeinek, különben ezek-
kel szabadon rendelkezik. De ezeken felül mitsem tehet az 
ember, ha csak más fensőbb erővel meg nem ajándékozza 
őtet az Isten. Hogy tehát az emberi szellem saját természe-
tes ismerettehetségét felülhaladó igazat megismerhessen, az 
ész világánál fensőbb, a hit világosságára feltétlenül szük-
sége van ; s hogy a természetes erkölcsiséget felülmúló jó t 
művelhessen, ahhoz szintén más, természetes tetterejét túl-
szárnyaló, fensőbb segítséget igényel. Már pedig az eredendő 
bün következtében a természetes észtehetség s akaraterő is 
meggyengültek az emberben oly mérvben, hogy egyedül 
azokkal a természetes igazságot sem ismerheti meg tisztán 
és teljesen, a természetes jót sem művelheti egészen min-
den hézagok nélkül ; pl., hogy Istent szeresse mindenekfölött, 
hogy az egész természeti erkölcstörvényt megtartsa. A bün-
esés előtt amaz általános segítségen kivül, (concursus uni-
versalis) melyre minden teremtménynek tevékenységében 
szüksége van, — a sz. malaszt fensőbb erejére volt szük-
sége az embernek csak azért, hogy a fensőbbrendü igazsá-
gokat megismerhesse s a természetfölötti erényt gyakorol-
hassa ; jelenleg pedig a sz. malasztra kétszeres szüksége van 
(necessitas morális et physica) : először, hogy megcsorbult 
természetes tehetségei meggyógyittassanak ; másodszor, hogy 
azon életszentségre szert tehessen, mely természetes erejét 
túlhaladja." (Summa theol. I I . 1. quaest. 109. art. 1 — 5.) 

Dr. Surányi János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
P e s t , junius 19. A r é m u r a l o m . Ismeretes dolog 

t. olvasóink előtt, hogy a budapesti, kormányilag engedé-
lyezett, kath. politikai kaszinó Andrássy Gyula gróf kül-
ügyminiszter úrhoz feliratot intézett, melylyel figyelmét a 
sz. atya nyomasztó helyzetére tisztelettel forditani töreke-
dett. Ez ügyben, mint liberális lapjaink jelzik, a belügymi-
niszter, Tisza Kálmán ur, állitólag egy leiratot intézett 
Kammermayer polgármester úrhoz, melyben a polgármes-
ter ur felhivatik, hogy a kath. politikai kaszinó elnökét 
figyelmeztesse arra, hogy jövőre kellemetlenségek elkerü-
lése végett hagyjon fel hasonló dolgokkal, és a kaszinó ma-
radjon saját működése terén. 

Nem tudjuk, mennyire alapos a liberális lapok e h i re ; 
de annyi bizonyos, hogy a helyzetre nagyon jellemző. Le-
gyen bár igaz vagy sem e hir, annyi áll, hogy ha talán nem 
is a kormány, de a mi lapjaink, melyek annyira tele vannak 
a szabadság kürtölésével, a mennyire tőlük telik, rajta van-
nak, hogy a katholikusoknak csak a hallgatás szabadsága 
engedtessék meg, illetőleg, hogy a hallgatás még akkor is 
rá juk parancsoltassék, midőn lelkismereti szabadságuk biz-
tosítása érdekében felszólalni kötelességüknek tar t ják . Va-
lóban, ha mind ez ideig semmi sem történt volna, mi azt bi-
zonyíthatná, hogy nálunk a katholikusok elnyomatása rend-
szeresen űzetik, ez egyetlen tény a lapok részéről elég bizo-
nyíték, hogy ők a kormányra talán nem is kedvezőtlenül 
fogadott pres8Íót gyakorolnak avégből, hogy minden kath. 
nyilatkozat erőszakkal elnyomassék, s igy elrettentessék 
mindenki oly lépésektől, melyek arról tanúskodnának, hogy 
Magyarországon is vannak katholikusok, kik együtt érez-
nek a pápával és külföldi hitsorsosaikkal. 

Alkotmányos életünk folyama alatt bárki is, nem egy-
szer, hanem többször tapasztalta, hogy különféle testületek, 
sőt egyesek is éltek a kérvényezési joggal. Az országgyűlés, 
a miniszterek helyt adtak a kérvényeknek, senkinek nem 
ju to t t eszébe, hogy az illetők jogkörüket átlépték volna, 
ellenkezőleg, a kérelmek a lapok által pártfogásba vétettek, 
nem hogy a kormány fenyegetésre szólittatott volna fel ; e 
sorsban csak katholikusok részesittetnek, és ínég azt mond-
ják, hogy nálunk jogegyenlőség, mindenki részére egyenlő 
szabadság létezik. De még azt sem lehet felhozni ellenveté-
sül, hogy a kath. politikai kaszinó kérvényében beavatko-
zásra hivja fel a külügyminisztert, mert hasonló kérvények 
nem ismeretlenek, anélkül mégis, hogy ezek miatt a lapok 
a minisztert felszólították volna, hogy az illetőket megfe-
nyítse. Vagy ki nem tudná, hogy néhány hét előtt mily zajt 
csinált a keleti fajú journalismus társaival együtt azon állí-
tólagos üldözés miatt, melynek a zsidók Oláhországban ki 
vannak téve? Ki nem tudná, hogy petitiók következtében 
a belügyminiszter ur felszólította táviratilag a külügyit a 
közbelépésre? hogy nem j u t o t t a k k o r a lapoknak eszükbe 
felszólítani a miniszter urakat, hogy a zsidó urakat rendre 
utasítsák ? és most ugyanazon jog és szabadság, melylyel a 
zsidók sikeresen éltek, a katholikusoktól megtagadtatni 
szándékoltatik, pedig, még a törvényben nincsen mind e mai 
napig kimondva, hogy a katholikusok megfosztatnak kér-
vényezési joguktól . 

A lapok ilynemű eljárását mi nem tudjuk jobban jel-
lemezni, min tha mondjuk, hogy ez a katholikusok felett gya-
korolt rémuralom ; oly rémuralom, melyet azon liberális 
sajtó inaugurált, melynek politikáját mi segítettük győze-
lemre, és e rémuralom annál borzasztóbb, mert a vallást, a 
lelkismeretet érinti. Napjainkban sokat hallunk a lelkisme-
ret- és vallásszabadságról beszélni, de e tény, melyről szó-
lunk, eléggé tanusitja, hogy ama vallási- és lelkismereti 
szabadság körében minden benufoglaltatik, csak nem a ka-
tholikusok szabadsága. A budapesti kath. politikai kaszinó 
kérvényét ugyanis nem lehet, nem szabad más szempontból 
megítélni, mint a kath. lelkismeret szabadsága szempontjá-
ból ; a pápa szabadsága, a mi lelkismeretünk szabadsága és 
nyugalmának biztositéka. Vélekedjenek mások bármiként a 
pápa szabadságáról, annyi bizonyos, hogy a kormányoknak 
kötelességük a kath. lelkismeret szabadságát védelmezni, s 
ha vannak, kik a kormányt ellenkező tet tekre sarkalják, 
azok bizonyára nem mást akarnak, mint hogy a kormány a 
már rég óhajtott rémuralmat foganatosítsa a katholikusok 
ellen és nyomja el a kath. nyilatkozatokat. 

De a lapok felszólalása még más szempontból is figyel-
met érdemel. A kath. politikai kaszinó, midőn a kormány 
ut ján a külügyminiszterhez felterjesztette kérelmét, e tetté-
vel bebizonyította, hogy bizalommal viselteltetik a kormány 
iránt és reményli, hogy a katholikusok ügye pártfogóra fog 
találni, ugy a bel- mint a külügyi kormánynál. Ugyan mire 
ösztönzik evvel szemben liberális lapjaink a kormányt ? Nein 
másra mint arra, hogy a kormány jelentse ki, miszerint nem 
törődik a katholikusok bizalmával, hogy ő elég képesnek 
érzi magát uralmának fentartására a katholikusok nélkül, 
sőt ellenük is, ha máskép nem, hát rémuralom által, hiszen a 
culturállamnak megvannak a maga ,erkölcsi' eszközei ; arra 
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ösztönzik továbbá, hogy jelentse ki, miszerint, ha a katho-
likusok pártfogót keresnek, keressék azt Chinában és ne 
Magyarországon ; nein elég-e, hogy szerencsések lehetnek 
adót fizetni Magyarországban, még azt követelik, hogy a 
kormány az ő lelkismeretük nyugalmának érdekében vala-
mit tegyen is ! Igenis ilyen értelme volna ama válasznak, 
melyre a kormány sarkaltatik, ez tökéletes visszautasitta-
tása lenne a katholikusoknak, mely, ha netán bekövetkez-
nék, oly állapotot teremthetne, melyet csakugyan valóságos 
rémuralom által lehetne csakis fentartani, hogy meddig? 
arra majd a jövő adna feleletet. $ 

Esztergom. P i u s - ü n n e p é l y . A katholikaanya-
szentegyház látható fejének, sz. Péter dicső utódjának püs-
pöki jubileuma a katholikus hitérzület s a sz. szék iránti 
forró ragaszkodás lélekemelő contestatióit hozta felszinre. 
Az egész mivelt világ sietett hódolatát bemutatni azon fér-
fiúnak, ki tagadhatlanul a század legnagyszerűbb jelensége, 
s kiről a késő utókor egykoron ugy fog szólani, mint a 
Gondviselés választott emberéről, ki a társadalmi lét leg-
romlottabb korában egyedül tündöklött az emberiség előtt 
mint a jog és igazság eszménye. I X . Pius pápa tagadhatla-
nul phaenotnenon a történelemben ; az ő élete, sorsa s vi-
szontagságai elégtételül, buzditó például szolgálhatnak az 
összes katholicismusnak, mely látható fejének tünemény-
szerű inegdicsőitésében isteni bizonyitékokat találhat épen 
akkor, midőn az egész világ harczra kelt ellene. Ép azért 
nem is késett a kath. világ tömegesen zarándokolni a szent 
aggastyánhoz, ez ősz hajóshoz, ki közel három évtizede ve-
zeti sz. Péter sajkáját a vészes hullámok közepette, nem 
késett a messze távolban megülni napját ötven éves püspök-
ségének. Esztergom városa, mint a magyar katholicismns 
központja, sem maradt el. E nagy naphoz méltóan rótta le 
hála- s szeretetteljes tartozását. 

Az ünnepély a közbenesett urnapi nyolczad miatt f. hó 
10-ére lett kitűzve. Nevezett napon már korán reggel mo-
zsárlövések jelzék az ünnepély jelentőségét. A székesíőegy-
ház teljesen megtelt ajtatoskodókkal. A helyben állomásozó 
katona ezred tisztikara, a vármegye tisztviselői, a városi 
hatóságok, a tanuló ifjúság a tanári karral, a szomszéd kö-
vesd, Ebed, Párkány, Muzsla községek hivei, lelkipászto-
raikkal élükön, nem különben a helybeli notabilitások közöl 
igen számosan a roppant egyház minden zugát megtölték. 
A székesfőegyházi káptalan háromnak távollétében teljes 
számmal a legnagyobb díszben fogadta a kilencz órakor 
udvarával megérkezett bibornok és herczegprimás O Emi-
nentiáját. Utána legottan megkezdődött az ünnepélyes isten-
tisztelet, tartva Ő Eminentiája által nagyszámú segédlet 
mellett. A szentmise alatt Seyler Károly főszékesegyházi 
karnagy gyönyörű egyházi zenét adatott elő. Az ünnepélyes 
sz. mise végén Ö Emja intonálta a ,Te Deum laudamus'-t. 

Midőn az istentisztelet véget ért, a bibornok-herczeg-
primás O Emja a szószékre lépett. Egyikét mondá azon 
nagyszabású, hatalmas sz. beszédeknek, minőket tőle rende-
sen hallani szoktunk, s melyeknek meggyőző ereje, hatal-
mas dialectikai alakja, átható melege minden hallgatót elra-
gadnak. Meghatóan vázolá az anyaszentegyház viszonyait a 
pápák sorsában, utalva ama folyton éber gondviselésre, mely 
ha szenvedni hagyja is Jézus Krisztus igaz egyházát, áldó 

kezeit arról soha le nem veszi. Az utolsó pápák sorsa nyilt 
bizonyíték a kath. egyház igazsága, szentsége s elévülhet-
lensége mellett. Ki volt nagyobb ellene a római pápáknak, 
mint ama büszke korzicai sas, E uropa réme, ki egy karddal 
kezében a félvilágot megremegteté. S ezen óriást a porba sujtá 
alá amaz égi boszu, mely mint a villám a felhők között 
rejtve van, de azért létezik, s midőn megért, leüt a magas-
ból. Napoleon VI I . Pius pápát lemondásra akará kényszerí-
teni s im egyetlen reménye büszke álmainak, a reichstatti her-
czeg ugyanazon szobában hunyá be szemeit élete virágában, 
hol az erőszak a jogot bántalmazá. A szárnyaszegett sas, ki 
a legmagasb polczon állt, ott égett össze sz. Ilona izzó kat-
lanában, mig az általa üldözött pápa a népek öröm rivalgá-
sai közepette foglalta el helyét s székét az örök városban. S 
az egyháznak most is vannak hasonló ellenei. A pápa fo-
goly. De fogsága napjait inegédesité az Is ten; az egész ka-
tholikus világ rokonszenve, szeretete, hódolata, gyermeki 
ragaszkodása kereste fel őt élte estéjén. E hódolat, szeretet 
s ragaszkodásnak adunk mi is kifejezést, sat. 

E nagyszerű beszéd végeztével, melynek emléke bizo-
nyára maradandó leszen a hallgatók sziveiben, — az egy-
házi ünnepély véget ért. 

Az ünnepély méltóságához képest O Emjánál díszes 
bankett tartatott , melyre az egyházi, katonai, megyei, városi 
hatóságok, a herczeg-primási uradalmi tisztviselők s sok 
mások valának meghiva. Ezen alkalommal a bibornok-her-
czegprimás O Emja poharat emelt ő szentségére, lelkesült 
szavakban kifejtvén, mily kapcsot képez a római sz. szék s 
a magyar nemzet között, hazánk legdrágább kincse, — a sz. 
korona. E koronát II . Sylvester pápa adta a magyar nem-
zetnek : „ Mig e koronának fénye ragyogni fog, — mondá a 
biboros — addig lesz magyar nemzet a földön !" Ragyogjon 
is a századok teljéig. E szent korona legyen tántorithatlan 
hűségünknek a sz. szék iránt, élő buzgó hitünknek záloga. 
Azután a koronás fejedelemre emelt poharat Ő Emja. A 
lelkesedés leirhatlan volt, mindnyájan egy sziv és lélekkel 
kiáltók: „Isten tartsa, éltesse szentatyánkat s koronás fe-
jedelmünket !" 

Az ünnepély igy ért véget. Jusson el hő fohászunk tul 
a havasokon egyházunk dicső fejéhez, tolmácsolja ott, hogy 
a megfogyott, de meg nem tört kath. magyar nemzet, érje 
bármi sors, hiven, állandón ragaszkodni fog Krisztus Jézus 
földi helytartójához. r. I. 

Munkácsi g.-kath. püspöki megye. Üdvözlő 
f e l i r a t ő s z e n t s é g é h e z , püspöki jubileuma alkalmá-
ból. Beatissime Pater ! Imminente iam auspicatissima illa 
die, qua Tu Beatissime Pater, divina favente dementia, 
quinquagesimum, a suscepto Sacro Episcopatus Ordine, 
annum consummaturus es, — adsumus en et nos, fiexisque 
ante augustissimum thronum tuum genibus, devoti Te hisce 
exoramus : ut imo e corde manantia vota nostra benignus 
suscipere, nosque, qui et ipsi exigua licet, — portio tamen 
Dominiei gregis, populusque tuus ac oves pascuae tuae (Ps. 
78. 13.) sumus, beato jubilantium Tibi, piorum Christifide-
lium choro, admittere et adgregare digneris ! 

Non equidem fugit nos Beatissime Pater, multis San-
ctam Dei Ecclesiam adhucdum, u t a p r i d e m iam, premi ma-
lis, multumque debere et angi et pati per loca his, qui veri 
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fidique Ecclesiae filii sunt, nisi enitn haec non et secus nota 
vulgo essent, palamque omnium ore agitarentur, ipsa heu 1 
gemebunda prope verba tua, quorum sonus in omnes nuper 
fines terrarum exivit et in similitudinem gladii ancipitis, ad 
divisionem usque spirituum et animarum nostrarum pénétra-
vit, sat superque sufficerent ad tollendum omne dubium, si 
quod nefors desuper, irnpia inimicorum Christi fraude in-
genuis, iuxta tarnen et incautioribus fidelium animis ingene-
rari praesumeretur. U t adeo, nisi alia nos monerent, hoc 
uno ex obtutu non hymnis nunc et canticis locus esset, sed 
contra, in cilicio et cinere cum fletu et lacrymis iniquam, — 
ut est — Ecclesiae sortem lugere, tuasque Beatissime Pa-
ter, qui Caput et Summus eiusdem Rector es, vices nos do-
lere, unitisque suspiriis Deum, in cuius manu omnia sunt, 
assidue deprecari oporteret : TJt exurgat tandem et dissipen-
tur inimici eius, et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius, (Ps. 
67. 2.) et finem accipiat praevaricatio, et deleatur iniquitas. 
(Dan. 2. 24.) et componantur fluetus et fiat tranquillitas ma-
gna ! (Marc. IY. 39.) 

Est tamen tempus, quo iustissimo etiam luctu absti-
nendum tantisper est ! Nonne enim Jesus Ipse et praesenti-
bus quidem persecutoribus suis, ac cum proximus iam cruci 
esset, prohibuit olim lugere discipulos suos, quamdiu spon-
sus cum Ulis esset? (Matth. I X . 15.) Alias vero an non Idem 
tíalvator noster Jesus, gaudere etiam et exultare iubet omnes, 
quipersecutionem patiunturpropter iustitiam? (Matth. V. 12.) 
Etsi igitur et non id proprium naturae nostrae, rebusque 
universim humanis esset, ut et gaudia interdum curis inter-
iniscerentur, — id unum, quod Te, Sponsum Ecclesiae, pro-
pediem iam magnolia Dei celebraturum pie in Domino con -
fidamus, — instat urgetque nos impensius : ut posito ad tem-
pus luctu digna Tibi vota reddamus, laudesque tuas laeti 
nunc concinere gestiamus ! 

Quod quidem nos eo fidentius liisce praestare sustine-
mus: quod persuasuin nobis intime sit, invisibili nos in id-
ipsum, cuncta providentis Dei nutu, disponi et invitari. 
Tantae enim sunt profusae in Te bonitatis divinae divitiae, 
tantaque tamque frequentia emissa super Te coelitus, diver-
sissimi generis dona, ut universa omnium, qui Te post fata 
divi Apostoli Petr i in supremo Ecclesiae Principatu prae-
ces8erunt Pontificum, gloria in Te uno consedisse videretur, 
— neque iminerito censendum sit ; nihil eos omnino — et 
sano secus sensu lucis in se habere, quiqui non ultro intel-
ligant palamque una confueantur a Domino esse ista, quae 
in Te Sanctissime Pater, orbis universus dudum iam adini-
l'abundus conspicatur ! Nam si et nulla hie longitudinis die-
rum tuarum ratio habeatur, — quod et ipsum tamen haud-
quaquam mediocre divini in Te favoris argumentum est, — 
vix certe quispiam e clarissimis etiam Antecessoribus tuis 
potest produci, cui Tu sive sanctimonia vitae, sive curis et 
laboré, sive teneritudine et patientia, sive demum zelo et apo-
stolica vere fortitudine non iure aequiparareris ! Tum vero 
nemo in prolixa satis Romanorum Pontificum serie est: qui 
in Cathedra Petro-Apostolica sedens, annos — ut aiunt — 
Pet r i viderit, quos tamen Tu longe iam excessisti ! Demum , 
quo mensura divinae erga Te dignationis plena esset, imo 
et superabundant , en ! quinquagenale quoque Episcopatus 
tui Jubilaeum prope iam assecuturus es, — cuius perinde 

non alterum in vetustissimis etiam Pontificum tabulariis; 
exemplum occurrit ! 

En ! haec fere sunt, ut silentio alia plura praetere-
amus, quibus tanquam arcano quodam superno afflatu acti 
ad benedictos pedes tuos in spiritu mentis nostrae concurri-
mus, ut instantia iam gloriosissimi Jubilaei Tui sacra, uniti 
fratribus — qui ex omni per orbem tribu et populo et lingua 
et gente in unitate fidei congregati, pari Te nobiscum studio 
appellant, — socia cum illis exultatione in Domino conce-
lebremus ! 

Quia vero omne datum optimum desursum est, descen-
dens a Patre luminum — quum et alias semper, tum hoc po-
tÍ8simum tempore, a Te Pa t re nostro, ad Omnipotentem 
etiam Coelestem omnium Patrem nos convertimus, maxi-
mas Ei, quantum in nobis est, agentes gratias ; quod Te 
nobis, — cum eo maxime opus esset, — donare, tuoque nos 
ore et exeinplo et in praeeeptis suis et in viis mandatorum 
suorum erudire et manuducere ; — tum item: quod potenti 
Te dextera sua incessanter tueri, ac inter tantas malorum 
tempestates, tamquam vere lilium inter spinas ad nunc usque 
salvum Te nobis per omnia ac incolumen conservare digna-
tus sit, ut miro sane eventu Tibi quoque ea quae S. Eccl. 
Pater Hilarius de Ecclesia praedicat, apprime conveniant : 
„Florere videlicet Te, dam persecutionem pater is, crcscere, 
dum opprimeris, proßcere dum contemneris, intelligere dum 
argueris et stare tunc quum supirari videris /" 

Precamur autem Eundem omnipotentem donorum 
Omnium Dispensatorem Deurn eatenus quoque: ut Tibi 
deineep^ etiam, sicut et hactenus, adsistere, Teque in omni-
bus et consiliis et incoeptis tuis auxiliatrice gratia sua co-
mitari et confortare, pristinamque Tibi in moderanda uni-
versa Ecclesia libertatem, plenumque supremae Tuae in 
Ecclesia potestatis et auetoritatis usum restituere, diesque 
demum tuos in gloriam suam inque solamen et salutem pie 
Tibi devotorum totius Ecclesiae fidelium, ad extremos us-
que vitae huinanae terminos protendere dignetur ! 

Quum vero S. Catholica Ecclesia unum Tecum, qui 
visibile eius Caput es, mysticum Christi Corpus constituât, 
cui proinde communia Tecum sunt hic et proelia et vul-
nera, sublatis sursum cordibus, eadem fidelia, id quoque 
enixe a Domino deprecamur: quatenus concédât propitius : 
ut S. haec Ecclesia, infinita ineritorum Crucis Christi vir-
tute, operanteque virtute Spiritus Sancti, suffragiis item et 
intercessione Sanctissimae Deigenitricis B. Virginis Mariae f  

cuius Tu eximius a teneris iatn cultor eras, cuiusque gló-
riáé disertissimus Tu Te Praeconem praestitisti, e medio 
tantarum, quibus undique iactatur procellarum et calami-
tatum victrix oeyus exsurgat, veraque et beata tandem pace 
perfruatur, ut iam non propter Te solummodo, sed et prop-
ter multum adilictam hanc S. Sponsam quoque tuam addant 
mites in Domino laetitiam et pauperes homines in Sancto ex-
ultent, quoniam defecit qui praevalebat, consummatus est 
illusor es succisi sunt omnes, qui vigalabant super iniquita-
tem. (Izai. 29.) 

Patet tamen per se, eousque etiam, quoad haec, quae 
precamur et speramus, cum temporum plenitudo venerit, 
sapientissimo Dei beneplacito, efFectu compleantur, omnes 
veros Ecclesiae Catholicae filios, persévérantes in oratione 
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esse, Sacraeque Apostolicae Sedi, quae Supreinuin Eccle-
siae praesidium est, et in quam ideo omnia adversariorum 
tela potissimum convertuntur, firma ac inconcussa fide et 
fidelitate adhaerere oportere ! 

Atque id simul causae est: quod et ego humillimein-
frascriptus, cum universo una clero, creditoque mihi, fideli 
populo meo, quod omnes — inquam — nos, offerente se per-
opportuna hac occasione, qualem non orbis unquam alias 
vidit, toto corde, totaque mente Patrem Te et Magistrum 
ac Supremum animarum nostrarum Pastorem et Arbitrum 
solemniter confitemur, palam inque facie uni versi orbis 
praedicantes : firmissiiua nos fide credere et tenere omnia, 
quaecunque S. Romano-Catholica Ecclesia credit, tuoque 
ore ac suprema tua auctoritate fidelibus credenda proponit ; 
a cuius Ecclesiae materais uberibus, saDCtaque ac salvifica 
eius communione, auxiliante et confortante divina gratia, 
nec favor, nec opes, nec tribulatio, nec angustia, nec persecu-
te, nec gladius, nec vita ipsa aut mors, neque demum idla 
omnino creatura poterit nos unquam separare ! (Rom. 8. 35.) 

Quum autem tum sacris SS. Patrum nostrorum ora-
culis, cum et unanimi totius Ecclesiae voce formati et edocti 
indubitanter una credamus ; Te, Sacramque Apostolicam 
Sedem, Petram esse, cui universa Ecclesiae moles super-
condita sit et inhaereat, ibique esse Ecclesiam, ubi Tu es ; 
mirifico sane cunctarum orbis nationum, — quarum nun-
quam animi coniunctiores, neque unquam studia in Te 
ferventiora erant, — exemplo perciti et arrecti, hac prae-
sertim temporum iniquitate, qua Tibi Sanctaeque Sponsae 
tuae, cum callidissimis seculi huius filiis indesinenter con-
flictandum est, — intemerata constantique Tibi fide adsti-
pulamur, fataque et vices, quae Te manent, nostra pariter 
esse profitentes, totos, quiqui sumus et quantum sumus, in 
tua nos prorsus obsequia offeriinus et devovemus ! 

U t tamen Beatissime Pater ! pia haec et sincera sensa 
et consilia nostra iugiter perdurare, firmioresque in diem et 
radices interne figere et uberes simul extrinsecus bonorum 
operum fructus proferre possint : devoto Tibi animo hisce 
Te cernui obsecramus : quatenus omnes nos posthinc quo-
que paterno sinu tuo complecti et fovere, nostri porro coram 
Deo, cuius Tu Summus in terris Minister et Vicarius es, in 
piissimis tuis ad s. Eius aram precibus memóriám facere, ac 
demum tum humilitati meae, Dioecesisque meae Capitulo, 
cum et universo quoque clero et populo meo, divinae in nos 
benevolentiae auspicem, Apostolicam tuam benedictionem 
clementissime impertiri digneris ! ! 

Datum Ungvarini, ex sessione Sacrae Sedis Consisto-Ö ' 

rialis Dioecesis Munkácsiensis, 9-a Majianno Domini 1877. 
festo S. Eppi-Martyris Simeonis. Sanctitatis Tuae : obse-
quentissimus filius: Joannes l'ászteliji, Episcopus Mun-
kácsiensis. 

Róma. J u b i l e u m i h i r e k . (Folyt.) Május 29-én 
ő szentsége még Naldini lovagot fogadta, a monacói her-
czegnek teljhatalmú küldöttét, ki ő fenségének üdvkivá-
natait tolmácsolta a magas jubiláns előtt. Ugyané napon 
még a Signatura tagjai is tisztelkedtek,Sacconi bibornok — 
délután pedig a nemes testőrségnek küldöttsége, di Castelvec-
chio herczeg, a testőrség kapitányának vezetése alatt. Má-
jus 30-án a Santa Maria Maggiore nevü főtemplomnak 

káptalana fogadtatott, ez után pedig az olasz katholikus ügy-
védeknek képviselői, végre a consistoriumi teremben a por-
tugalliak, kiket a lissaboni patriarcha, Moraes-Cardoso bi-
bornok vezetett a szentatya elé. Joggal mondhatom : ,a por-
tugalliak' in cumulo ; mert a küldöttség ugy volt szervezve, 
hogy abban minden megye, minden káptalan, minden egy-
házi testület s intézet s minden város képviselve volt. A 
bibornok által felolvasott feliratra ő szentsége hoszas-
ban válaszolt. 

Ugyané napon a spoletói megye küldöttsége hozá e 
vidék híveinek üdvözletét volt főpásztorukhoz s tisztelke-
dett a jeruzsálemi szentkeresztről nevezett főtemplomban 
megtartandó jubiláris ünnepélyességeknek rendező bizott-
sága, valamint a turini katholikus jótékony társulatnak el-
nöke s kormánytanácsa is. Ezek után a belső termekben 
egy, magyar zarándokból álló csoport fogadtatott, a consis-
toriumi teremben pedig a horvát küldöttség, melyet nmlgu 
Mihajlovics József, zágrábi érsek ő exja vezetett, kinek 
oldala mellett ott láttuk a diákovári püspököt, s mlgos 
Smiciklast, körösi püspök urat is. A küldöttség egyéb tag-
jai közül, a mennyire a neveket megtudhattam, említem meg 
Ruinler kanonokot Zágrábból, dr. Iliasevicset Varasdról, 
dr. Sagováczot Diákovárból, dr. Krzant, a zágrábi egyetem 
e. i. rectorát, Smaics bárót, Nugent s Vojnovics grófokat, 
Murgics ezredest sat. 

Érsek ő exja rövid latin beszéddel mutatván be a kül-
döttséget, Vojnovics gróf hosszabb latin feliratot olvasott, 
melynek szövegét, horvátul s latinul, egy gyönyörűen be-
kötött díszalbumban legott át is nyújtotta ő szentségének. A 
felirat felolvasása után Érsek ő exja az ország szeretetado-
mányait nyujtá át ő szentségének, melyhez még egy igen 
sikerült, liorvát-latin üdvözlő költemény s a zágrábi ezere-
tetnénikék részéről gyönyörű himzésü s gazdag kiállítású 
oltárteritő járult. Mindezeket ő exja, az érsek ur volt sze-
rencsés átnyújthatni ő szentségének, ki hoszabb beszédet 
intézvén a tisztelkedőkhöz, dicséré a bátor, férfias, mindig 
hithű horvát nemzetet, s kiemelé, hogy e nemzet mindenha 
kiváló tárgyát képezé a pápák kegyes, atyai gondoskodásá-
nak ; — „igy — tevé hozzá — „én is a ti zágrábi püspök-
ségteket érsekséggé emeltem, s most, hogy ujabb bizonysá-
gát adjam nektek atyai szeretetemnek, hazátok legfőbb fő-
pásztorát a katholikus világ legmagasabb testületébe vet-
tem fel, a szent biborral tüntetvén ki őt !" . . . . Képzelhetni, 
mily hazafias őszinte örömmel fogadák a jelenlevők, kezdve 
Strossmayer püspök ő exjától, ez örvendetes hirt, mert e 
magas kitüntetésben joggal a ritka tapintattal párosult fő-
papi erényeknek méltó jutalmát, egyúttal pedig az egész 
hazának fényes kitüntetését látták ; mi nekünk magyarok-
nak pedig teljes okunk van, horvát testvéreink emez örömé-
ben őszintén s teljes szivvel részt venni. 

Junius l - e a palermói érseki megye küldöttségét 
látta a Vaticánban, msgre Celesia érseknek vezetése alatt. 
Ezután következtek a monrealei benczések, a pármai és ni-
mesi megye, Bourges, Poitiers, Perpignan és Troyes zarán-
dokai, msgre de la Tour d'Auvergne herczeg, bourgesi ér-
sek s Pie, poitiersi püspök vezetése alatt. Junius 2-án Bou-
cher s Cautrpher urak fogadtattak, a calcuttai megye kép-
viselői, kik a szentatyának egy értékes aranylánczon függő, 
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34 gyémánttal ékeskedő mellkeresztet nyújtottak át. Ezek-
után több olaszhoni megye küldöttsége bocsáttatott a szent 
atya elé, nevezetesen : Regio Calabrese, Caltanisetta, Cava 
et Sarno, Bagnorea, mindnyájan illető püspökeik vezetése 
alatt, feliratokkal s ajándékokkal. Következtek a turini ka-
tholikus munkásnők s aztán három franczia megye : Aix, 
Nantes és S. Etienne, melyeknek zarándokait ő szentsége 
ismét hoszabb beszédre méltatta. Végre pedig még ugyané 
napon Berardi és Randi bibornokok s Tongiorgi ügyvéd a 
pápai hivatalnokok ajándékát mutatták be ő szentségé-
nek, mely sz. Ágnesnek egy gyönyörű, ezüst szobrából áll. 

(Folytatás köv.) 

Pius-ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. 
XVI. A kassai növendékpapság 1877. évi jun. 

3-án I X . Pius ő szentsége félszázados püspökségének alkal-
mából ünnepélyt tartott. Műsora a következő: 1. „Meg-
nyitó beszéd", tartja Virágh J . 3. é. h. h. 2. „Hymnus", fér-
fikar Oberhoffer H.-tói ; előadja a dalkar. 3. „Mit tettek a 
pápák a fejedelmek és az ezekre bizott népek javára ?" tör-
ténelmi tanulmány ; olvassa Szekeressy J . 4. é. hittanhall-
gató. 4. „Vasárnap", férfikar Abt-tól, zengi a dalkar. 5. 
„Beethoven G-dur hármasa", zongora-, hegedű- és gordon-
kára. 6. „Zarándokok alkonydala", férfikar Kückentől, énekli 
a dalkar. 7. „Hymnus a pápáért", Mindszenty G.-tól, sza-
valja Zsendovics J . 1. é. h. h. 8. „Pius et Piissima", férfikar 
Witt- től , zengi a dalkar. 9. „Zárszó", tartja Gábry B. 4. é. 
h. h. 10. „őseink emléke", férfikar Hőber K.-tól, zongora 
kiséret mellett, előadja a dalkar. Kezdete 5 órakor délután. 

X V I I . A győri nagyobb papneveidei szent-
Imre-egylet által szentséges atyánk püspöki jubileuma al-
kalmából 1877. évi junius 3-án rendezett ünnepély tárgy-
sorozata. „Hol szent Péter" férfinégyes, előadja az énekkar. 
1. Elnöki megnyitó beszéd, olvassa Gladitsch Pál. Pápai 
dalima (Basso-solo, kettős és kar), előadja az énekkar. 2. 
„IX. Pius félszázados püspökségének ünnepén" czimü köl-
teményét, szavalja Farkas Sándor. Pápai dalima (folytatá-
sul kettős, hármas dal és kar), előadja az énekkar. 3. „Szent 
Péter sziklája a századok viharai között" czimü értekezé-
séből részleteket olvas fel Hérits Márton. „Isten dicsőitése." 
Beethoventől, előadja az énekkar. „Hymnus az éjhez" Bee-
thoventől, előadja az énekkar. 4. „Üdvözlet IX . Piushoz". 
Költemény Mindszenty Gedeontól, szavalja Reisinger Jó -
zsef. Hymnus. Dallamát a jelen ünnepélyre szerzé Weber 
Ferencz, a bécsi műzenede növendéke, előadja az énekkar. 

VEGYESEK. 
= A váczi e g y h á z m e g y e p a p n ö v e n d é k e i közé 

f e l v é t e t n i k i v á n k o z ó k c s ő d v i z s g á j a ez é v b e n j u l i u s 
3 - án f o g m e g t a r t a t n i . A p á l y á z n i ó h a j t ó k keresz t -
leve le ikke l , a l e g u t ó b b i iskolai , — s ese t leg k a t o n a -
m e n t e s s é g ö k e t igazo ló b i z o n y i t v á n y a i k k a l e l l á t v a 
j u l i u s h ó 2-án Váczon a p ü s p ö k i i r o d á b a n j e l en tkez -

zenek. E l ö n y n y e l birandanak azon ifjak, kik a 
g y m n a s i u m i tanfo lyamot te l jesen bevégzék . 

— A hasontartalmu, mult számunkba az ,E. E. K.'-
ből átvett értesitésre vonatkozólag, közbejött változtatások 
folytán kéretünk megjegyezni, miszerint Egerben a jelent-
kezési határidő azok számára, kik a növendékpapok közé 
felvétetni óhajtanak, julius 2-ának délutánja, mig a szóbeli 
vizsgálat 3-án reggel lesz. o oo 

-f- Rómából táviratozzák nekünk, hogy ő szentsége 
hétfőn fogadta a szepesi püspök ő mlgát kíséretével, mely-
hez több, más megyebeli magyar pap is csatlakozott. A püs-
pök urnák kitűnő beszédére ő szentsége kegyesen válaszolt, 
megáldva a jelenlevőket és hazánkat. 

— A bajor király, valamint a würtembergi királyi 
család sajátkezű levelekben fejezték ki ő szentsége előtt 
üdvkivánataikat, püspöki jubileuma alkalmából. — Az 
,0ss. Rom.' jul. 15-i száma azon üdvözlő feliratnak latin 
szövegét hozta, melyet a ,Magyar Állam' szerkesztő-tulaj-
donosa, t. cz. Lonkay Antal ur ő szentsége előtt felolvasott. 
A maga helyén egész terjedelmében római tudósításunk 
közé fogjuk iktatni. 

— O Szentsége Mac-Mahon tábornoknak a Pius-rend 
nagykeresztjét adományozta. — A berlini kerületi zsinat nem 
régen fájdalommal constatálta, miszerint e kerületben 5875, 
protestáns szülőktől származó gyermek közül majdnem 
fele, — 2813 — nincsen megkeresztelve. — Dániában a ka-
tholicismus nagyon terjed, s főleg Jüttlandban igen örven-
detes virágzásnak indult. Egy convertita asszony, Berling 
bárónő legújabban Kopenhága mellett nagyszerű tanintéze-
tet alapított, melynek felépítése s belső berendezése több 
mint 200,000 tallérjába került. Szintúgy a ritualismus is 
mindinkább terjedő mozgalmakat okoz az angol magasegy-
ház kebelén belül s a prot. lapok hiában vigasztalják magu-
kat azzal, hogy a ritualisták „még nem katholikusok", mert 
azok bizony még kevésbbé protestánsok, s ha mindnyájan 
nem is, de legkitűnőbb elméik ez uton mégis csak, ha későn 
is, de visszatérnek a katholikus anyaszentegyház kebelébe. 

— Frankfurtból irják a ,Liborius-Bote' cz. lapnak, 
hogy Herchier, ottani épitész, ezelőtt körülbelül másfél év-
vel Saarbrücken táján, pénztárczáját elvesztette, melyben 
9000 német marknyi összeg volt. A rendőri nyomozások 
eredményre nem vezetvén, Herckner már belenyugodott 
veszteségében, mignem e napokban valamely lotharingiai 
helységnek polgármestere jelent meg előtte s neki az elvesz-
tett tárczát 8400 markkal átadta. A helységnek papja, gyó-
násban magától a találótól megtudván az esetet, ezt arra O O ' 
birta, hogy — kiléte természetesen titokban maradván, a 
nem őt illető pénzt, 600 mark hiján, melyet már elköltött, 
visszaadja. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, XX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 563 ft., 95 kr. 16 db. cs. k. ar., 60 frank 

aranyban, 10 ez. ftos, 7 db. ez. húszas, 3 tallér s 10 német 
mark papírban. 

Nt. Derbész József, szilasi plébános s hivei 5 ft. 70 kr. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H I Y A S . 
Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok elkerülése végett, tisztelettel kérjük t. olvasóinkat, miszerint 

a lap tovább járatása iránt bennünket lehetőleg jókor értesiteni, illetőleg a másodfélévi előfizetés körül ideje korán 
intézkedni méltóztassanak. 

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

viziváros, fóutcza 221- s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fiiévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros.főutca2'2l.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemenyek in-

tézendők 
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R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 1 R A T . 

H A H M I N t / . H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában.országut 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

;endők. 

Pesten, jnnins 23. 50. I. Félév. 1877. 
Tartalom. S. Congregationis de Prop. Fide Instructio de scholis publicis. — A katholikus olvasóközönség és a liberá-
lis' lapok. — Szent-István-Társulat. — Egyházi tudósitások: Pest. Régi nóta és még valami. Eger. Mindszenty Gedeon. 

Róma. Jubileumi hirek. — Pius-ünnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. — Irodalom. — Vegyesek. 

S. Congregationis de Prop. Fide 
Instructio de scholis publicis 

ad Rmos Episcopos in Foederatis Statibus Americae 

Septemtrionalis. 
(Ü Emjának, a fmgu bibornok hg-primásnak legújabb körlevele ) 

Quam stupendos progressus Ecclesia Cathol ica 
in America Septemtrional i fecerit, inde p r o n ü m e s t 
col i igere , quod anno 1789, quo fel. mem. Pius VI . 
Papa primarn sedem episcopalem Balt imorensem 
erexit , Catholici non plures in vast i ss imis i l l is re-
g ion ibus nurnerati fuerint, quam 18 ,000 . A n n o 
1869 in i l la Americae parte, quae sub nomine 
Statuum Foederatorum venit , numerabantur 7 
Archi-Episcopatus , 4 5 Episcopatus , et 7 Vicaria-
t e s Apostol ié i . In ul t imo, quod praedicto anno in 
Septemtrional i America celebratum est, Concil io 
plenario aderant Archi-Episcopi 7, Episcopi 36, 
Abbates Mitrati 4, mul t i i tem Doctores etc., p lur imi 
e x utroque Clero saeculari ac regulari. In America 
enim etiam Ordines rel igiosi eff loruerunt : Bene-
d ic t inorum, Praemonstratens ium, Augus t in iano-
rum, Dominicanorum, Franciscanorum, Capucino-
rum, Pass ionis tarum, Redemptoris tarum, Lazarista-
rum, Servitarum, Trappistarum, Congregat ionis 
i tem SS. Sanguinis et S. Crucis, nec non, quam 
pr imo loco commemorare debuissem ob s u m m á m 
activitatem, Societat is Jesu. Nec desunt ib idem 
Sanct imoniales , et variarum sequioris s e x u s Con-
gregat ionum sorores ac filiae. N o v i m u s imo, q u o d 
e x p u l s o r u m e Germania, m a x i m e Borussia, et I ta l ia 
Monachorum et Monial ium maior pars in Amer ica 
Septemtrional i re fug ium et quaesierit , et inveneri t , 
nuncque ib idem ad 'sacrae suae vocat ionis m u n i a 
s ive in cura animarum pastorali , s ive in ins t i tu-

tione pubis , s ive in exerc i t io misericordiae ope-
rum incumbat. 

At vero et iam in America pugnandum, labo-
randumque est pro re fidei, re l ig ionis et Ecclesiae. 

Operae pret ium e x i s t i m a v i communicare cum 
V. Clero instruct io nem, quam de schol is publ ic i s 
edidit , ac ad Praesules reg ionum i l larum direx i t S. 
Congregat io de Propaganda Fide. Circa hanc de 
scholis publ ic i s quaest ionem gravi semper soll ici-
tudine tenebantur Episcopi il l i , prout e x Act i s 
et Decretis superius memorat i plenarii Concili i , si-
gnanter e Ti tu lo IX. de iuventute inst i tuenda, 
pieque educanda l iquet. E s t autem tenor instructio-
n s sequens : 

„Pluries S. Congregat io de Propaganda Fide 
certior facta est in Foederat is Stat ibus Americae 
Septemtrional i s cathol icae iuventut i e sic dictis 
schol is publ ic is grav i s s ima damna imminere. Tri-
stis quocirca hic nunt ius effecit, ut praedicta S. 
Congregat io ampl i ss imis ist ius dit ionis Episcopis 
nonnul las quaest iones proponendas censuerit , quae 
partim ad causas, cur fideles s inant l iberos suos 
scholas acatholicas frequentare, part im ad media, 
qu ibus faci l ius iuvenes e schol is hu iusmodi arceri 
possint , spectabant. Porro responsiones a laudat is 
Episcopis exaratae ad Supremam Congregat ionem 
Universa l i s Inquis i t ion i s pro natura argument i de-
latae sunt, et negot io di l igenter exp lorato Feria 
IV. die 30. Jun i i 1875 per instruct ionem sequen-
tem abso lvendum ab Emis. Patr ibus iudicatum est, 
quam ex inde SS. D o m i n u s Noster Feria IV. die 24. 
Novembr i s praedict i anni adprobare ac confirmare 
d ignatus est. 

Porro in del iberat ione imprimis cadere debe-
bat ipsa iuventut i s inst i tuendae ratio schol is hu-
iusmodi propria atque peculiaris. Ea vero S. Con-
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gregationi visa est etiam ex se periculi plena, ac 
perquam adversa rei catholicae. Alumni enim ta-
l ium scholarum, cum propria earumdein ratio om-
nem excludat doctrinam religionis, neque rudi-
menta fidei addiscent, neque Ecclesiae inst istuentur 
praeceptis, atque adeo carebunt cognitione homini 
quam maxime necessaria, sine qua Christiane non 
vivitur. Enimvero in eiusmodi scholis iuvenes edu-
cantur iam inde a prima pueritia, ac propemodum 
a teneris unguicul is : qua aetate, ut constat, virtu-
tis ac viti i semina tenaciter haerent. Aetas igitur 
tam flexibilis, si absque religione adolescat, sane 
ingens malum est. Porro autem in praedictis scho-
lis, utpote seiunctis ab Ecclesiae auctoritate, indi-
scriminatim ex omni secta magistri adhibentur, et 
ceteroquin ne perniciem afferant iuventuti nulla 
lege cautum est, ita ut l iberum sit errores et vitio-
rum semina teneris mentibus infundere. Certa item 
corruptela insuper ex hoc impendet, quod in iisdem 
scholis aut saltern pluribus earum, utriusque sexus 
adolescentes et audiendis lectionibus in idem con-
clave congregantur, et sedere in eodem scamno, ma-
sculi iuxta feminas iubentur: quae omnia efficiunt, 
ut iuventus misere exponatur damno circa fidem, 
ac mores periclitentur. Hoc autem periculum per-
versionis, nisi e proximo remotum fiat, tales scho-
lae tuta conscientia frequentari nequeunt. Id vel 
ipsa clamat l ex naturalis et divina. Id porro claris 
verbis Summus Pont i fex edixit , Friburgensi quon-
dam Archiepiscopo die 14. Jul i i 1864 ita scribens : 
„Certe quidem ubi in quibuscumque locis regioni-
busque perniciosiss imum huiusmodi vel suscipere-
tur, vel ad ex i tum perduceretur consil ium expel-
lendi a scholis Ecclesiae auctoritatem, et iuventus 
misere exponeretur damno circa fidem, tunc Eccle-
sia non solum deberet instantissimo studio omnia 
conari, nul l iusque curis parcere, ut eadem iuventus 
necessariain christianam institutionem et educatio-
nem habeat, verum etiam cogeretur omnes fideles 
monere eisque declarare, eiusmodi scholas Eccle-
siae catholicae adversas haud posse in conscientia 
frequentari." Et haec quidem, utpote fundata iure 
naturali ac divino generale quoddam enunciant 
princípium, vimque universalem habent, et ad eas 
omnes pertinent regiones, ubi perniciosissima hu-
iusmodi iuventutis instituendae ratio infeliciter in-
vecta fuerit. Oportet igitur, ut Praesules amplis-
simi, quacumque possint ope atque opera, commis-
sum sibi gregem arceant ab omni contagione scho-
larum publicarum. Est autem ad hoc omnium con-

sensu nil tam necessarium, quam ut Catholici ubique 
locorum proprias sibi scholas habeant, eas que pu-
blicis scholis haud inferiores. Scholis ergo catholi-
cis s ive condendis, ubi defuerint, sive amplif icandis 
et perfectius instruendis parandisque, ut institu-
tion? ac disciplina scholas publicas adaequent, omni 
cura prospiciendum est. Ac tam sancto quidem exe-
quendo consilio, tamque necessario haud inutil iter 
adhibebuntur, si Episcopis v isum fuerit, e Congre-
gationibus reiigiosis sodales, sive viri, sive mulie-
res ; sumtusque tanto operi necessarii, ut eo liben-
tius atque abundantius suppeditentur a fidelibus, 
opportune oblata occasione, sive concionibus, sive 
privatis colloquiis serio necesse est, ut ipsi com-
monefiant, sese officio suo graviter defecturos, nisi 
omni, qua possunt cura, impensaque, scholis catho-
licis provideant. De quo potissimuin monendi erunt, 
quotquot inter Catholicos ceteris praestant divit i is 
ac auctoritate apud populum, quique comitiis fe-
rendis legibus sunt adscripti. Et vero in istis re-
gionibus nulla obstat l ex civilis, quominus Catho-
lici, ut ipsis visum fuerit, propriis scholis prolem 
suam ad omnem scientiam ac pietatem erudiant. 
Est ergo in potestate positum ipsius populi catho-
lici, ut feliciter avertatur clades quam scholarum 
illic publicarum inst i tutum rei catholicae minatur. 
Rel igio autem ac pietas, ne a scholis vestris expel-
lantur, id omnes persuadeant sibi plurimum inté-
resse non singuloruin tantum civium ac familiarum, 
verum etiam ipsius florentissimae Americanae na-
tionis, quae tantam de se spem Ecclesiae dédit. 

Ceterum S. Congregatio non ignorât talia in-
terdum rerum esse adiuncta, ut parentes catholici 
prolem suam scholis publicis committere in con-
scientia possint. Id autem non poterunt, nisi ad sic 
agendum sufficientem causam habeant; ac talis 
causa sufficiens in casu aliquo particulari utrum 
adsit necne, id conscientiae ac iudicio Episcoporum 
relinquendum erit; et iuxta relata tune ea plerum-
que aderit, quando vel nulla praesto est schola 
catholica, vel quae suppetit , paruin est idonea eru-
diendis convenienter conditioni suae congruenter-
que adolescentibus. 

Quae autem ut scholae publicae in conscien-
tia adiri possint, periculum perversionis cum pro-
pria ipsarum ratione plus minusve nunquam non 
coniunctum, opportunis remediis cautionibusque 
fieri debet ex proximo remotum. Est ergo imprimis 
videndum, utrumne in schola, de qua adeunda 
quaeritur, perversionis periculum sit eiusmodi, quod 
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fieri remotuni plane nequeat: velut quoties ibi aut docen-
tur quaedam, aut aguntur, catliolicae doctrinae bonisve 
moribus contraria, quaeque citra animae detrimentum ne-
que audiri possunt, neduin peragi. Enimvero tale pericu-
lum, ut per se patet, oinnino vitandum est, quocumque dainno 
etiam vitae. 

Debet porro iuventus, ut coinmitti scholis publicis in 
conscientia possit, necessariam christianam institutionem et 
educationein saltern extra scholae tempus rite ac diligenter 
accipere. Qua re parochi et missionarii, memores eorum, quae 
providentis8Íme hac de re Concilium Baltimorense constituit, 
catechesibus diligenter dent operám, iisque explicandis prae-
cipue incumbant veritatibus fidei ac morum, quae magis ab 
incredulis et heterodoxis impetuntur ; totque periculis expo-
sitam iuventutem impensa cura, qua frequenti Sacramento-
rum usu, qua pietate in Beatam Virginem studeant com-
munire, et ad religionetn firmiter tenendam etiam atque 
etiam excitent. Ipsi vero parentes, quive eorum loco sunt, 
liberis suis sollicite invigilent, ac vel ipsi per se, vel, si mi-
nus idonei ipsi sint, per alios de lectionibus auditis eos in-
terrogent, libros iisdein traditos recognoscant, et si quid 
noxium ibi deprehenderint, antidota praebeant, eosque a fa-
miliaritate et consortio condiscipulorutn, a quibus fidei vel 
morutn periculurn imminere possit, seu quorum corrupt! 
mores fuerint, omnino arceant atque prohibeant. 

Hanc autem necessariam christianam institutionem et 
educationem liberis suis iinpertire quotquot parentes negli-
gun t : aut qui frequentare illos sinunt tales scholas, in qui-
bus animarum ruina evitari non potest : aut tandem qui, li-
cet schola catholica in eodem loco idonea sit apteque in-
structa et parata, seu quamvis facultatem habeant in alia 
regione prolem catholice educandi, nihilominus committunt 
earn scholis publicis sine suf'ficiente causa ac sine necessa-
riis cautionibus, quibus periculum perversionis e proximo 
remotum fiat: eos, si contumaces fuerint, absolvi non posse 
in Sacramento poenitentiae ex doctrina morali catholica 
manifestum est." Strigonii, die 20-a Maii, 1877. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

A katholikus olvasóközönség és a ,liberális' lapok. 
Mindenesetre ,időszerű' dolog, előfizetéskor a katho-

likus olvasóközönségről némit mondani ; különösen olyas-
mit, mint fentebbi czimünk szerint mondanunk kell, azon 
viszonyról t. i., melyben illenék, hogy a katholikus közönség 
a ,liberális' irodalomhoz, tüzetesen az efféle lapokhoz áll-
jon, s ezért vagyok bátor, a következő czikket a ,Religio'-
hoz beküldeni. Hogy e derék lap ez esetben „pro domo sua" 
beszél, ezt ugyan már csak azért sem fogja szemére vet-
hetni senki ; mert utóvégre raj ta kivül még egyéb katholi-
kus irányú lapok is léteznek e hazában, s mert a nekem 
alapul szolgált röpirat — ,Drei Gewissens fragen' sat. 1876 ; 
— oly terjedelmes látkört nyit, mely a különleges szem-
pontokat amugyis hát térbe szorítja. 

Régi panasz s époly régi igazság az, hogy az u. n. 
,liberális' lapok fenállhatásukat jórészt azon nem liberális 
elemeknek köszönik, melyek, mig önsajtójukat a legbotrá-
nyosabb, legvétkesebb módon elhanyagolják, részint kö-
zömbösségből, részint emberi félelemből, részint más sok-

féle, gyakran a leghaszontalanabb okokból, a legsilányabb 
ürügyek alatt az ellenséges, roszirányu, antikatholikus sajtót 
pártol ják ; nem mintha ez jobb lenne a miénknél, — dehogy ! 
tapasztalati tény, hogy a ,liberális' sajtó nagyjában igen 
csekély tudományu egyéneknek hitvány szüleménye, mig a 
katholikus iró, ritka kivétellel, komolyan s lelkismeretesen 
készül munkájához, s a mit tesz s ir, tiszta meggyőződésből 
teszi vagy írja, ugy hogy az ember valóban nem tudja, mi-
ben keresse e feltűnő jelenségnek oká t : hogy a közönség, 
elhanyagolva a jó izlést, elhanyagolva vallási s becsületbeli 
kötelességét, elhanyagolva úgyszólván saját meggyőződé-
sét is, móhón iramodik a silányságok után s elhanyagolja 
azt, minek buzgó pártolása saját érdekében is feküdnék ; — 
hiában, mondom, keressük ennek okát, hisz' oktalan eljá-
rás az egész, mely legfelebb arról tesz szomorú bizonysá-
got, hogy katholikusnak nevezni magát, és katholikusnak 
lenni — mégis csak kétféle dologi. ö o 

De ne vágjunk elébe saját dolgozatunknak ; elég al-
kalmunk leszen a,liberális' lapokat járató .katholikusok' psy-
chologiáját s physiologiáját tanulmányozni, hogy végitéle-
tünket bizvást kissé későbbre halaszthatjuk. Tény, hogy a 
baj nem kevésbbé mint a panasz már nagyon is régi, hogy 
a tanitó egyház, kezdve ő szentsége, a katholikus sajtónak e 
legmagasabb és legbuzgóbb pártfogójától, már számtalan-
szor felszólalt ellene, hogy tudósaink s Íróink folytonosan 
küzdenek e visszaélés, e vétek ellen ; miért ne szólna tehát a 
dologhoz a ,Religio' is, mint száz más esetben, ha más ok-
ból nem is, hát abból, hogy mondhassa: dixi et salvavi ani-
mam meam !.... 

Igaz-e, hogy a ,liberális' lap rosz lap ? sok függ a fele-
lettől, melyet e kérdésre adunk. De hogy helyes feleletet ad-
hassunk, szükséges előbb tudnunk, mit értünk, irodalmi ter-
mékről szólva, a „rosz" alat t? erre nézve pedig, ugyhisz-
szük, minden katholikus ember egyetértend velünk, ha azt 
á l l í t juk: „Rosznak mondunk minden oly irodalmi terméket, 
bármily alakban és czim alatt jelenjék is meg, bocsáttassák 
közzé, szerezzen magának olvasóközönséget, melyben a ka-
tholikus vallás ténylegesen megtámadtatik, legyen az dog-
máiban, hitéletében, a benne fenálló tekintélyben ; legyen az 
hierarchiájában, fejében vagy szolgáiban, legyen az erkölcs-
tanában, fegyelmében vagy szertartásaiban;" — egyébiránt 
nem mi mondjuk ezt, hanem mondák már 1843-ban a belga 
püspökök, akkoriban nagy feltűnést okozott, közös főpász-
tori körlevelökben. 

De ha nem is ily tekintélytől származnának e szavak, 
igazvoltukat mégis kénytelen lenne beismerni minden kath. 
ember, a kinek annyi fogalma van saját vallásáról, hogy 
tudja : mi a katholikus egyház, isteni rendelésnél fogva, mi 
a katholikus hit s mi a Jézus rendelte papság; hogy tudja, 
miben állanak s mily véghetetlen, természetfeletti becsüek 
azon malasztkincsek, melyeket a Megváltó az ő anyaszent-
egyházára bizott. Ha a katholikus egyház, — mi iránt iga-
zán katholikus ember szivében kétely nem lehet, — mint 
isteni intézmény a legfőbb tökély fénylő jeleit hordja ma-
gán, akkor, a ki annak bármely tekintetben megtámadója, 
ellensége, rágalmazója, üldözője, nem lehet becsületes, tisz-
tességes, igazságos uton ; nem lehet jó, hanem okvetlenül 
kell, hogy rosz legyen, akár ember, iró, szerző, akár irodal-
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mi termék. Pedig ilyenek a mi liberális lapjaink, s hazánk, 
ugylátszik, szomorú büszkeséget helyez abba, hogy e tekin-
tetben is, vagy legalább e tekintetben párhuzamosan ,ha-
ladjon' a külfölddel. Avagy van-e keresztény hitigazság, 
melyet e sajtó még meg ne támadott volna? — keresztény 
erény, melyet ki ne gúnyolt, esetlen, durva, talmudizü é l -
ezel' tárgyává ne tett volna ? . . . Van-e tétel a keresztény 
erkölcstanban, legyen az a legnemesebb, a legmagasztosabb, 
a legszentebb, melyet e lapok épen ellenkezőjévé ne ferdí-
tettek, — van-e ténykedés cultusunkban, legyen az a leg-
tiszteletreméltóbb, melyet gunyoros, tisztátalan, bárgyú 
megjegyzéseivel ugyané sajtó be ne undokitott volna ? . . . 
Tessék katholikus lapjaink felszólalásait utánlapozni ; tes-
sék akár csak az egy ,Religio'-ua,k pesti leveleit s egyes 
,Vegyes'-eit figyelemmel kisérni, — pedig tudom, hogy lap-
jaink rá sem érnek, mindent felemlíteni, — s akkor tessék a 
,liberális' lapok ,katholikus'olvasóinak becsületesen megval-
lani az igazat : mennyi rágalmat papjaink s szerzeteseink, 
mennyi gyanúsítást s hazugságot püspökeink ellen, mennyi 
gyalázatos becsmérlését hitünknek s egyházunknak nyelik le, 
valóságos birka-,türelemmel' esztendőnkint, még fizetve is 
é r t e ? . . . Alig van szám egyegy liberális lapból, mely ilyes-
mit ne tartalmazna. Legújabban is, a folyó évnegyedben, 
méltóztatnak-e emlékezni, hogy valahol Nápolyban egy 
katholikus pap felnégyelt egy fiút, mert ez kanári-madarát 
kibocsátotta ; valahol Spanyolhonban egy másik álruhában, 
mint ördög jelent meg egy haldoklónak, (— mások szerint 
a sekrestyés tevé ezt, a papnak nógatására,) hogy ezt aka-
rata szerinti végrendelkezésre birja ; valahol Francziaor-
szágban valamely szeretetnénike egy engedetlen leánykát 
az izzó kályhára ültette, hogy a gyermek halálosan meg-
sebesült . . . sat. sat mind merő, szemtelen hazugság, — 

de azért ,liberális' lapjaink egytől egyig hozták, és midőn 
e dolgok bíróilag megvizsgáltatva, hivatalból meghazudtol-
tattak, e gaz fajnak volt-e annyi becsülete, hogy e megha-
zudtolásokat is emlitse ?. . . Avagy tessék liberális lapjaink 
tárczáit átnézni, — Jókaitól Péteri-ig, min rágódik a libe-
rális szépirodalom? Jezsuitákon, szerzeteseken, püspökö-
kön, papokon . . . . hazudva, rágalmazva, ferditve, olvasóit — 
ha még lehet — butitva, de mindenesetre elvadítva ; Kálvin 
örömére, a zsidók hasznára. 

Jó l mondák ezért a svajezi püspökök, midőn 1873-ban 
ekként jellemzék a ,liberális' sa j tó t : „Nap nap mellett vál-
jon mit olvasunk a sajtó ezen termékeiben? Ma égbekiáltó 
rágalmakat papok s szerzetesek ellen ; botrányos hireket, 
melyek költetnek s terjesztetnek, azon szándékkal, hogy 
ekként a kath. papságnak jó hirneve a tekintélye tönkre té-
tessék ; — holnap egy már százszor megezáfolt történeti 
hazugságot, mely ennek daczára is következetes arczátlan-
sággal s a legdurvább gyűlölködéssel egyre csak felmele-
git tetik ; — majd megint egyegy gonoszszándéku ferdítést 
vagy balmagyarázatot, jobban mondva : valamely katholi-
kus hit- vagy erkölcstani törvénynek tudva s akarva elkö-
vetett meghamisítását ; — máskor ismét a legszentebb hit-
titkoknak lealacsonyitása, kigunyolása s durva megtáma-
dása az, mivel hasábjaikat töl t ik , (— mellesleg mondva: tes-
sék csak figyelni, mit firkál e liberális sajtó esztendőnként 
jpirácson-, húsvét-, de leginkább Ű r n a p k o r . . . ) végre pedig 

s folytonosan nem a legtarkább zagyvaléka a gonoszságok-
nak s istentelenségeknek-e, mit e sajtó olvasóinak naponta 
feltálal ; — becsületes helyreigazítás, tisztességes czáfolat 
vagy férfias önvédelemre pedig nincs hely e lapok hasáb-
jain, — ezt hiába küldenéd be oda, hiába keresnéd ott !" 

Jó l mondák e bölcs s bátor főpapok, s amit a saját 
hazájok liberális sajtójáról mondtak, egy szóig illik a 
mieinkre is. Csak négyszer egy esztendőben mérsékelik 
kissé magokat liberális lapjaink : előfizetéskor ! . . . . akkor 
felfeltünedez egyegy „hazafias pap", vagy „nagytudománvu 
főpap", akkor kegyesen egy kis, ócska tömjénben részesit-
tetik ez vagy amaz, s a j á m b o r ' olvasó négyszer egy esz-
tendőben ismétli : „Hiszen mégsem oly roszak ezek ; lám, 
hogy dicséri X . vagy Y. - t " (csakhogy gyakran ebben 
sincs köszönet,) s ismét csak előfizet, s mihelyt ismét szépen 
együtt vannak a hű, jó s jámbor bárányok s juhok, akkor 
újból megindul a hajra a papismus ellen, hogy kevéssel a 
legközelebbi előfizetés előtt ismét pár héttel szüneteljen, — 
et sic cum gratia in infinitum ! . . . 

Nemde igaz mind ez, t. olvasóm ? . . . nemde, hogy e 
lapok minden becsületes s okos embernek legmélyebb meg-
vetését érdemlik ? Ugyan, kérlek, ha ismersz valakit, a 
ki liberális lapot járat , jutasd hozzá a ,Religio1 ezen s kö-
vetkező számait is, hogy czáfoljon meg, — ha t u d ! 

(Folytatás köv.) 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 14-iki választmányi gyűlésében Tárhángi Béla kano-
nok s társulati alelnök ur elnökölt. Alelnök ur mély megha-
tó ttsággal jelentette, miszerint május 14-kén szerencsés volt 
Bubics Zsigmond apát s társulati alapitótag úrral á tnyúj-
tani ő szentségének azon díszes hódolati feliratot, melyben 
a sz. atya ötven éves püspöki jubileuma alkalmából a Sz.-
István-Társulat üdvkivánatai nyilváníttatnak. A pápa ő 
szentsége a legkegyteljesebben fogadta a feliratot az ahhoz 
mellékelt ezer franknyi ajándékkal együtt s a társulat mű-
ködésére apostoli áldását adta. A választmány hasonló meg-
hatottsággal hallgatta az alelnök jelentését s lelkes éljen-
zésben adott ujabb kifejezést a szent atya iránti hódoló tisz-
teletének és szeretetének. 

Gróf Károlyi István ő excja tudvalevőleg f. évi nov. 
18-kán fogja betölteni születésének 80. évét. Tárkányi Béla 
alelnök felemlítvén ezt s lelkes szavakban kifejezést adván 
azon kegyeletes tiszteletnek, melylyel a Szent-Is tván-Tár-
sulat minden egyes tagja gr. Károlyi István ő excja, az ér-
demekben gazdag hazafi, a kath. egyház hű és lelkes fia, e 
társulat nagyérdemű első elnöke iránt viseltetik, indítvá-
nyozta, hogy küldetnék ki egy kisebb bizottság egy oly ter-
vezett megállapítására, mely ezen ünnepélyes alkalomra 
mind a nagylelkű gróf-elnökhöz, mind a társulathoz méltó-
lag fejezze ki és örökítse meg a kegyeletes tiszteletet. A 
választmány osztatlan lelkesedéssel fogadá ez indítványt, 
megbízván az indítványozó alelnököt és Bartha Béla vá-
lasztmányi tagot, hogy ezek elnökül felkérvén a társulat 
egyik jeles védnökét, Ipolyi Arnold püspök ur ő méltóságát, 
közegyetértéssel állapítsák meg e kegyelet megörökítésére 
általok legalkalmasabbnak Ítélendő tervezetet, őket egy-
szersmind a körülményekhez képest annak kivitelére is fel-
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hatalmazván, miről annak idején a választmánynak jelentés 
lesz teendő. 

Tárkányi Béla alelnök fájdalmas részvéttel emlékezett 
meg azon nagy veszteségről, mely Mindszenty Gedeon ha-
lála által különösen egyházi irodalmunkat érte, melynek 
vallásos költészeti szakában öt nálunk eddig senki felül nem 
multa... s érte egyszersmind társulatunkat, mely az ő „Leg-
újabb költeményei"-t, melyek Mindszenty nevének harmadik 
koszorúját képezik, a mult hónapban adta sajtó alá. Társu-
latunk e koszorút most a jeles költő sirjára teendi ; s midőn 
alelnök e gyászesetek fölötti érzékeny fájdalmát az ülésben 
kijelenti, egyszersmind felkéri a tisztelt választmányt, en-
gedje meg neki, hogy mint egyházmegyei paptársa s némi-
leg tán irodalmi pályatársa a közelebbi nagygyűlésen ünne-
pélyes kifejezést is adhasson az elismerés, a szeretet, a fáj-
dalom érzelmeinek, hogy a derék férfiú emlékezetét ily mó-
don is megtisztelje. A választmány szintoly mértékben érez-
vén a veszteséget, saját fájdalmát lát ja kifejezve az alelnök 
által tolmácsolt érzelmekben, azért egyakarattal helyesli 
szándékát, melynélfogva a nagygyűlésen is meg akarja tisz-
telni a feledhetlen Mindszenty Gedeon emlékezetét. 

Az alelnök jelentette továbbá, hogy Rómában léte 
alatt alkalma nyilt Moroni „Dizionario di erudizione sto-
rico-ecclesiastica" czimü 103 kötetből álló nagyszerű mun-
kájá t a társulati könyvtár számára az eredeti ár negyedré-
szén, 120 frankon megszerezni s ehhez egyúttal megrendelte 
a hozzája készült s jelenleg sajtó alatt levő hat kötetes in-
dexet is. A választmány köszönettel fogadta az alelnök 
intézkedését. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő u j ta-
gok léptek a társula tba: Müller István szathmári növen-
dékpap, Móricz Tullia Szathmárt, Magyarász Nándor szom-
bathelyi káplán, Szabó Károly, szombathelyi kath. főelerni 
iskolai igazgató tanitó, Legáth Kálmán miskei plébános, 
Zelenyák János szepes-olaszii segédlelkész, Békefy Kálmán 
moson-sz.-jánosi segédlelkész, Tocsek János ügyvéd és ka-
monfalvi közbirtokos, Mihálovics Dániel ungvári papnövel-
déi aligazgató, az ungvári egyházirodalmi gyakorló kör, 
Kazaly Imre váczi hittanár, Rancz József bukuresti lakos, 
Müller Pá l krasznabelleki főbiró, Yárosy Gyula gymn. VI I . 
oszt. tanuló Szegeden, Horváth János egri főmegyei növen-
dékpap, Kis Boldizsár czeglédi segédlelkész, Tölcséri Fe-
rencz kegy. r, növ. pap, Mária sz. szive-társulata Czegléden, 
Pasics János dályoki plébános, Németh Ferencz tamásii 
segédlelkész, Fischer Lipót gyulajováncai segédlelkész, Kiss 
István szakácsi segédlelkész, Szvacsina Tóbiás szucsányi 
segédlelkész, dr. Belopotoczky Kálmán tanulmányi fel-
ügyelő Budapesten, összesen 24 tag. 

Néhai Buday András volt jászdósai egri főegyházme-
gyei pleb. 10 frtot, néhai Laezkó Antal volt mélykúti, ka-
locsai főegyházmegyei pleb. 5 ftot, néhai Rudolf Pál szat-
mári kanonok 50 frtot hagyományozott a társulatnak. A 
néhai Kollarcsik István volt rozsnyói püspök, hagyományá-
ból 65% fejében 195 ft. fizettetett ki a hagyatéki tömegből. 

A váczi főgymnasiumban kiosztandó jutaloinkönyve-
kül, a nagy-ábránkai elemi iskolának szegény tanulók szá-
mára, továbbá a fertő-sz.-miklósi és petőházi iskolaszékek-

nek a felállítandó iskolai könyvtárak számára ajándékköny-
vek szavaztattak meg. 

A pénztári kimutatás szerint a bevétel tesz jan. 1-től 
junius 14-ig: 41,570 ft. 14 k r t ; a kiadás 41,027 ft. 81 krt ; 
pénztári maradék 542 ft. 33 kr. 

Az ügynökségben april—május hónapokban elada-
tott 26,377 példány könyv, 21,791 példány iskolai nyomtat-
ványok egyes füzetekben, 7597 db. szentkép ; készpénzben 
bejött 10,010 ft. 42 krt. o. é. — A jegyzőkönyv hitelesité-
tésére Pászthélyi János kir. táblai biró és Piry Cirjék szent-
fer.-rendi érd. tart. főnök kéretett fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, junius 22 R é g i n ó t a é s m é g v a l a m i . Há-

romszáz és néhány éve már, hogy a .tiszta' evangelium hir-
dettetik, ugyanannyi éve, hogy a világon egy és ugyanazon 
nóta hangoztattatok, ámbár a nota tartalma történelmileg 
hamis, kiváltképen napjainkban. Tények, kézzelfogható té-
nyek tanusitják, hogy a modern államok törvényeik-s a kor-
mányok miniszteri rendeleteikkel, napról napra mind job -
ban leszorítják a katholicismust minden térről, jogaiból itt 
és ott valamit mind jobban levágnak, másrészt pedig a pro-
testantismust mint a liberalismus szülőanyját minden kitel-
hető módon pártolják, és mégis a régi nota még ma is min-
den protestáns gyülekezetben hangzik, hogy : a katholiku-
sok törvényszegők, az állam őket pártolja stb. 

Szegény katholikusok ! mi azt hi t tük és hiszszük, hogy 
a ti helyzetetek már csak kevéssel lehet roszabb, mint a 
minő, s ime e protestáns gyűlések ugy tüntetik fel dolgo-

tokat, hogy bebizonyul, miszerint ti urak vagytok, az állam 
a ti szolgálatokban áll, a városi hatóságokkal ti rendelkez-
tek, ügyeiteket oly ügyesen rendezitek be, hogy iskoláito-
kat is az állam fizeti, a ti pénzetek pedig megmarad stb., az 
a szegény j rotestantisn us pedig? no de, ezt a szomorú lep-
let ne emeljük fel, mert még megesik szivünk rajta, lássuk 
inkább, hogy mily ékesen emeltetett ki a mi boldogságunk, 
a dunántuli református egyházkerület gyűlésén — grava-
menképen. 

A t. gyűlés a mi boldog és irigylendő állapotunkat kö-
vetkezőképen adja elő: 1-ör, hogy mi a vallási egyenjogú-
ságot nem respectáljuk, sőt ugyanezt teszi a minisztérium 
is, ami nem is lesz máskép, mig csak a clerus a főrendi 
házban ül. Ami a vallási egyenjogúság nem respectálását 
illeti, erre nézve Szász Károly ur régen megadta a caden-
tiát és ez nekünk elég, mert az ő szavaiból nem igen tűnik 
ki, hogy mi katholikusok oly nagyon úsznánk a jogegyen-
lőseg boldogságában, különben pedig, hogy egészen más-
kép lesz minden, és a jogegyenlőség egészen máskép fog 
gyakoroltatni, ha a kath. clerus a főrendi házból ki- és a nt. 
superintendens urak oda bevezettetnek, azt, ha meg nem mon-
danák is, elhiszszük; a nevezett gyűlés ugyanez utóbbi pont-
ról nem emlékezett meg, de mi ismerve az ottani észjárást, 
ezt kötelességünknek tartottuk, pótlólag utána tenni. Mi 
ugy tudjuk, hogy a kath. clerus nagyon ártatlan a jogegyen-
lőség megsértésében, hogy ily ártatlanok lesznek-e a nt. urak, 
azt gyakori kifakadásaik ellenünk kétségbe engedik vonni. 

2-or, azt mondják, hogy a községi iskolák igen sok-
szor = római kath. felekezeti iskolák. Nomen habent, sed 
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omen non. Csakhogy nem azt mondják, mindig. Egyébiránt , 
feltéve, de meg nem engedve, hogy igy van, amint állíttatik, 
a t. gyűlés tudhatná, ha akarná, hogy Magyarországon a 
vadászat csakis a kath. iskolák elközösitésére tartatott , s ha 
ezek közt lenne néhány csak de nomine közös, oly borzasztó 
dolog lenne-e ez, holott tudvalevőleg ez a mintegy 8—10 el-
közösitett protestáns iskola ma is mind oly protestáns iskola, 
mint volt azelőtt, azon különbséggel, hogy most az állam, 
vagy város tart ja fen a protestantismus előnyére. Ily ál talá-
nos vádakat nagyon könnyű hangoztatni, hanem részletezni, 
az már valamivel nehezebb, ezért választotta valószínűleg 
a t. gyűlés is az előbbit; hiszen lesznek, a kik igy is elhiszik, 
és a t. protestáns uraknak az mindegy, csak higyenek az 
emberek, szerintük úgyis egyedül a hit üdvözit. 

3-or mondatik, hogy sok helyt a róm. kath. iskolák és 
tanitók a község és város pénzéből segélyeztetnek, fizettet-
nek, a reformátusok pedig nem, holott református forintokat, 
róm. kath. iskolának semmi firma alatt adni nem lehet. No 
lám, mikor mi ,kath. pénz'-ről beszélünk, ez guny tárgyául 
szolgál és most kitűnik, hogy van reformatas forint is ; de 
mi ezért nem haragszunk, hogy igy nevezik, nem is kérjük 
a református forintokat, de a szerződéseket, az országos tör-
vényeket, melyek meghagyják, hogy a sz. kir. városok a 
kath. iskolákat fentartsák, tiszteletben tartatni kívánjuk és 
ha ezt teszi a minisztérium is, mint fájlalva felemlittetik, 
csak kötelességét teljesiti, amiért haragudni annál kevésbé 
illik, mert nem rég a ,P. E. I. L.L kijelentette, hogy a pro-
testánsok az országos törvényt mindig tiszteletben tart ják ; 
másrészt pedig kérjük megjegyeztetni, hogy a protestánsok 
sok város, de maga az állam által is sok ezer katholikus fo-
rinttal segélyeztetnek, hogy mi czimen, a jogegyenlőség-
nek megfelelőleg-e, — azt most nem bolygatjuk. 

Végül 4-er mondatik, hogy a kath. felekezet még min-
dig államegyház, melynek javadalmaztatásával szemben a 
protestantismus parányi állam-segélyben részesül. E nótára 
az a mondandónk, hogy a törvény ugyan nincsen még el-
törölve, mely a kath. egyházat államegyháznak ismeri, a 
gyakorlat azonban azt bizonyitja, hogy nálunk a protestáns 
felekezet képezi az állam-egyházat, az állam fentartotta 
ugyan az egyházzal a viszonyt, de csak azért, hogy elnyom-
hassa, a protestantismussal nem mondta ki a szövetséget, de 
csak azért, hogy szinleg részrehajlatlannak látszassék, s ha 
a protestánsok az államegyház nevezetet irigylik tőlünk, 
mi, ha megmentenek tőle, minden appertinentiájával, bi-
zony-bizony nem fogunk utána sirni, s ha egyszer a pro-
testantismusnak sikerül államegyháznak lenni ugy, mint mi 
ma vagyunk, bizonyára törekedni fog tőle megmenekülni. 
Ami a javadalmazást illeti, tessék el nem felejteni, hogy azt 
nem az állam, hanem a királyok adták, a protestánsokat 
pedig az állam segélyezi és ők itt is előnyben vannak, mert 
még mi tőlünk az állam, a mivel birunk, elveszi, addig a 
protestánsoknak ád; hogy ők keveslik, amit kapnak, arról 
nem tehetünk. 

Még valamit röviden. A t. gyűlés egy miniszteri ,uta-
sitást' is tárgyalván, mely szerint a tanfelügyelők felruhá-
zandók lennének felügyelni minden oly vagyonra, mely pro-
testáns iskoláknak adományoztatott, a nt. superintendens ur 
megjegyzé, hogy egy ultramontán kormány, egy ultramon-

tán országgyűlési többség az utasitás mellett rátehetné ke-
zét minden órában a prot. iskolai vagyonra. A nt. urat bát-
rak vagyunk figyelmeztetni, hogy ily merényletet csak li-
berális és protestáns kormányok szoktak elkövetni kath. 
vagyon ellen, tessék nézni Német- és Angolországot ott a 
példa, azok sem katholikusok voltak, kik az ultramontán 
zárdákat felégették és kirabolták, ugy nincsen mit tartani 
az ultramontán kormánytól sem, már csak azért sem, mert 
fájdalom, hazánkban most erre nem nagy kilátás van; de 
hogy közelebbi példát említsünk arra nézve, kik szokták 
más vagyonára tenni kezöket, hivatkozunk azon pontoza-
tokra, melyeket a debreczeni protestáns zsinat tárgyalni ké-
szül, ott méltóztatik feltalálni azt is, hogy a protestáns fe-
lekezet az, mely a kath. vagyonra akarja kezét tenni, az 
állam közvetítésével. Ebből megtanulhatja a superintendens 
ur, hogy az emberiség azon faja, mely más vagyonára sze-
reti kezét tenni, nem az ultramontánok, hanem mások közt 
keresendő. Adieu ! A 

E g e r . M i n d s z e n t y G e d e o n 2 ) szenterzsébeti es-
peres-plebános, koszorús költőnk és egyházmegyénknek ha-
zaszerte ünnepelt jelese f. hó 5-én az Urban elhunyt. Addig 
is, mig emlékének méltó nekrologgal adózhatunk egyszerű 
életadatai kiséretében közöljük azon meleg sorokat, melye-
ket halálára gyengéd baráti kéz küldött be hozzánk. 

Dignum laude virum Musa vetat mori, Coelo Musa 
beat. Horat. carm. 4. od. 8. A megrendítő tudósitás Mind-
szenty kora haláláról minden vallásos és hazafiu kebelre 
mélyen hat s hiszszük, a közös veszteség és gyász érzetét 
költi föl. A boldogultnak szellemi tőkéje nem egy község, 
kerület, vagy megyének, de egy országnak képezte kin-
cses bányáját, melyet ő az egyház és hazának dicsőségére 
használt fel. 

Mint született költő, milliók közül kimagasodva, gond-
viselésszerű férfiú volt, arra hivatva, hogy a szép összhang-
s eszmegazdagságban gyönyörködő lelkeket magának meg-
hódítva, azokban a vallás-erkölcsi s hazafiúi érzelmeket 
meggyökereztesse. 

Utóbbi években egy vidéki község lakói, mint hivei 
között lelkészkedve élt e nagy szellem, s az egyszerű mezei 
virágok közül mint büszke pálma emelkedett ki, mely 
lombjai- s koronájában századok életét hordja. — S miként 
a munkás méh messze vidékre is elszárnyal, hogy felkeresse 
a virányok kelyheit s utánozhatlan remekmüvéhez anyagot 
gyűjthessen, ugy ő a költészet magas röptű szárnyain fel-
emelkedett az egély magas régióiba, hogy ott mennyei ih-
lettől átszellemülve, e földön nevének és műveinek halha-
tatlanságot biztositson, mint Ovid mondja: a költői szellem 
az égi lakokból jő . 

Ha előbb teszszük koporsójára a babérkoszorút, mint 
egyházi érdemeiről megemlékeznénk, mitsein vonunk le ér-
demeiből az egyházi férfiúnak, sőt papi működését is e r i tka 
tehetség s páratlan szorgalom által lá t juk megdicsőítve. 
Mert lantját legtöbbször vallásos érzelmek hangolták s a 
katholicismus övezte, magasztos tárgyaihoz és saját lángel-
inéjéhöz méltóan, egész szép magyar hazánkban az egyházi 

') Talán .Servus !' is elég lett volna. Szerk. 
2) Az ,E. E. K.'-ből kölcsönözzük e sorokat, minthogy egyéb ha-

lotti jelentést nem vettünk. Szerk, 
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költészet mezején az első rangot magának közelismerés sze-
rint dicsőségesen kivivta. — S ha ehhez hozzá gondoljuk, 
hogy nagy lelkében a költői gazdag ér a szónoki tehetség-
gel rokonilag egyesült, a nagy Lamartine emlékezete ujul 
meg lelkünkben, s meggyőződésből mondhatjuk, hogy papi 
pályáján e kettős babérral ékesitve, költészeti s egyházszó-
noklati munkáival az utókort is gazdagítva, valláserkölcsi 
tanitói feladatát sikeresebben megoldotta mint sok más, ki-
nek élte napjával működési hatása is leáldozott. 

Mindszenty Jolsván, Gömör megyében született 1829-
dik évben. Iskoláit Miskolczon és Nagy-Váradon végezte. 
Fölvétetvén az egri papnöveldébe s ott tanulmányait szép 
sikerrel befejezvén, 1852. ápril 17-én áldozárrá szenteltetett 
és mint káplán Jász-Árokszállásra küldetett. Alig töltött 
e helyen egy évet, b. e. Bartakovics érsek 1853. okt. 31-én 
a csengő szavú, szép előadásu if jat Egerbe helyezte át, s 
Mindszenty ez időtől kezdve 13 éven át működött a megye 
székhelyén, eleintén mint káplán, majd 1855. aug. 30-a óta 
mint főegyházi hitszónok, végre 1859. máj. 1-je óta mint 
képezdei igazgató-tanár, megtartván egyúttal előbbi hiva-
talát is, melytől gyakori szédülései miatt csak 1864. decz. 
30-án mentetett föl. Megüresedvén 1866-ban a szenterzsé-
bethi lelkészi állomás, Bartakovics érsek e javadalmat em-
iitett év aug. 4-én Mindszentynek adományozta, hol miután 
több éven át mint gondos lelkipásztor fáradozott, dr. 
Samassa József érsek ő nmlga által 1874. szeptember 2-án a 
felsőhevesi egyházkerület alesperesévé neveztetett és e tisz-
tébe ugyanazon év és hó 17-én ünnepélyes diszszel beigtat-
tatott. Folyó évi május hó elején roszul érezvén magát, 
könnyebb gyógykezeltetése végett Egerbe jött s az irgal-
mas rendűek kolostorában vett szállást, de baja mind sú-
lyosabbá lőn s bár az orvosok mindent megtettek, hogy 
drága életét megmentsék, fáradozásuk sikertelen maradt. 
Betegsége alatt tisztelői és barátai igaz részvéte környezte. 
Végóráiban érsek ő exja is részvétteljes látogatásával tisz-
telte meg. Temetése, melyet Lengyel Miklós érseki helyet-
tes és nagyprépost ur végezett, kellő diszszel s a kebelbeli, 
valamint e czélra beérkezett vidéki papok és világiak köz-
részvéte mellett f. hó 6-án ment végbe. Koporsójára az egy-
házmegyei irodalmi egylet is helyezett egy diszes koszorút, 
mig az egri zenekedvelők egy, Zs. E. által ez alkalomra 
szerzett megható gyászdalt énekeltek. 

Midőn e vallásos s hazafiúi kebel az anyaföld keblére 
borul, s a sz. Lant örökre elnémul, az egri megye benne egy 
kitűnő tagját, egy kerület vezérét s hű barátját , a nép sze-
rető atyját gyászolja, annál mélyebben, mert a férfi kor de-
rekán vésztők őt el. Elég idő arra, hogy nevét halhatatla-
nitsa, de korán halt meg a nemzetnek és egyháznak, mert 
sírjával be lőn temetve a szép eszmék gazdag, igen gazdag-
forrása, s helye, az ég tudja, ha lesz-e kipótolva. 

Róma. J u b i l e u m i h i r e k . (Folyt.) Junius 3-án 
mint a jubileumnak főnapján, legelőször is a bibornoki kar 
tisztelgett ő szentsége előtt, Di Pietro, a magas testületnek 
al-dékánja alatt, ki ő szentségének két remekművű nagy 
érmet nyújtott át, melyeknek egyike arany-, másika bronz-
ból készült s előlapján I X . Pius mellképét, hátlapján pedig 
jeles latinságu feliratot mutat, mely Tongiorgi atya tollá-
ból folyt. 

E magas testület után közvetlenül ö F e l s é d é n e k , 
Ausztria- Magyarország császára s ap. királyá-
nak rendkívüli nagykövete, Larisch-Moenich gróf, 
ugyancsak ö Felségének főudvarmestere, fogadtatott magán-
kihallgatáson, kifejezendő ő Felségének, az apostoli király-
nak üdvkivánatait. 

A rendkívüli nagykövet fényes díszben jelent meg a 
Vaticánban, kisérve Berchtold gróf. ő Felségének kamarása 
s Apponyi Lajos valamint Larisch Henrik grófok által, kik 
a magánkihallgatás után szintén részesültek azon szerencsé-o O 
ben, ő szentségének bemutattatni, ő szentségétől búcsúzva, 
a követ ur Simeoni bibornok-államtitkárt látogatta meg. o o 

Ezután a nápolyi főnemesség fogadtatott, egyik, az 
egyházban is magas álláson tündöklő tagjának, a nápolyi 
bibornok-érseknek, herczeg Riario-Sforza vezetése alatt, ki 
a főnemesek után legott saját megvejének küldöttségét is 
mutatá be ő szentségének. Végre a „ Camerieri Segreti e 
d'onore di spada e cappa" jelentek meg a magas jubiláris 
előtt, kiknek nevében a testületnek dékánja, commendatore 
Egidio Datti olvasta a hodoló feliratot. Ugyané napon még 
a bolognai érseknek vezetése alatt a harmadik olaszhoni za-
rándokcsoport fogadtatott, mely mintegy 6000 emberből 
állott s két szakaszban vezettetett a Sala Dúcaiéba, hol ő 
szentsége a rendkívüli hőség daczára is megjelent, s hű fiait 
néhány kedves szóval megörvendeztette. Kíséretében akkor 
ismét a parmai herczegi párt , valamint Thurn und Taxis 
herczegnőt láttuk. 

Emiithetem e helyt, hogy e napon még a hannoverai 
király, Isabella királynő, a szász király és anyja, nemkülön-
ben az uralkodó család többi tagjai, ugy szintén az asturiai 
herczegnő, a nassaui herczeg s valamennyi osztrák főher-
czeg táviratilag fejezék ki üdvkivánataikat. Sőt alig téved 
a római közvélemény, midőn azt állitja, hogy ama két isme-
retlen ur, kik ugyané napon szintén magánkihallgatáson fo-
gadtattak, s époly észrevétlenül távoztak, amily titoksze-
rüen jöttek, Victor Emanuel király üdvkivánatait hozták ő 
szentségének. . . . 

Junius 4-én a bolognai nemesek, Marsigli őrgróf ve-
zetése alatt, továbbá a bolognai munkás-segélyzö-egylet, 
Malvezzi őrgróf vezetése alatt, végre a Seminarium Pi-
anum volt növendékei fogadtattak, kik közt számos püs-
pököt láttunk. 

Junius o-én egy száműzött porosz főpap fogadtatott, 
számos megyéjebeli pap élén, Brinkmann, münsteri püspök. 
E küldöttség 14 értékes kelyhet s egyéb szent edényeket 
ajánlt fel ő szentségének,ki e sokat zaklattatott fiait kegye-
sen fogadta s megerősítő atyai áldásával bocsátotta el. 

Számtalan egyébhelyi kisebb-nagyobb küldöttsége-
ken kivül, melyeket helyszűke miatt mellőznöm kell, emlí-
tem junius 6-káról a larochelli, (franczia) megyének, továbbá 
az udinei megyének küldöttségét, melyet Asquini bibornok 
mutatott be; továbbá a viterbóit, melyet Serafini bibornok 
vezetett be. Végre a toskanai minoriták jöttek, kiket tarto-
mányi főnökük, Giovanni del Papa atya mutatott be ő szent-
ségének ; utánok pedig a cistercita-rendnek généralisa, szá-
mos rendtag kíséretében ; mig egyúttal Brescia-megye és a 
jóniai szigetek képviselői is mutaták be hódolatukat. 

(Folyt, köv.) 
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Pius-imnepélyek s Pius-irodalom Magyarországban. 
X V I I I . F iú i hódolat, melyet I X . Pius pápa ő szent-

sége félszázados püspökségének örömünnepén, 1877-ki jun. 
3-án bemutat Jézus-társasága kalocsai érseki fö-
gymnasiumas nöceldéje. Műsorozat : 1. „Éljen", kard-
dal zenekisérettel. E lőad ja a főgymn. énekkar és a növeldei 
zenede. 2. Előszó, O d a ; szerzé s szavalja Molnár László 
V I I I . oszt. St. 3. Kardal , zenekisérettel. E lőadja a főgymn. 
énekkar és növeldei zenede. 4. A kis Pius könyei, románcz : 
szerzé s szavalja Skul té ty Gyula V I I . oszt 5. Motiv, Doni-
zettitől 4 kézre ; játszák Porubszky Is tván I. oszt. St., 
Spindler Károly I I . oszt. St. 6. Campagnai pásztorhangok 
Pius élettavaszán, mezőny; szerzé Névery Sándor V I I . oszt. 
E l ő a d j á k : Tevely Béla V I I . oszt. St., B. Gudenus Hugó és 
Kornis József V I . oszt. St. 7. Sonate D'durból, Beethoven-
től ; játsza hegedűn zongorakísérettel Fernbach Antal V I I I . 
oszt. zenetanárával. 8. Loret to, legenda ; szerzé és szavalja 
Jo rdán Béla V I . oszt. St. 9. Kardal , zenekisérettel, előadja 
főgymn. énekkar és a növeldei zenede. 10. A sz bilincsek 
püspöke, helyzetkép, szerzé és szavalja Koller Kálmán VI I . 
oszt. St. 11. Nyitány a „Portici néma" dalműből, szerzé 
A u b e r ; 8 kézre előadják Tevely Béla V I . oszt. St. és Spind-
ler Károly I I . oszt. St. zenetanáraikkal. 12. A tenger csil-
laga, alagya ; szerzé és szavalja Csicsáky Imre VI . oszt. 
13. Sz. József a pápamentő, románcz, szerzé és szavalja 
Hör l Gyula VI . oszt. 14. Hegedü-duo ; szerzé Dancla, j á t -
sza Fernbach Antal V I I I . oszt. St. zenetanárával. 15. A 
castelfidardói vértanuk, eposzi töredék ; szerzé és szavalja 
Nagy Sándor V I . oszt. St . 16. G'dur-Sonate, Beethoven-
től, két kézre előadja Spindler Károly I I . oszt. 17. Az ősök 
imája, drámai jelenet, i rá Charmant Oszkár VI I . oszt. St. 
E lőadják : Magyarhou Cherubja: Valihora Ágoston V I I . oszt. 
papn., Asztrik, kalocsai püspök: Hümpfner Károly V I I . 
oszt. papn. Sz. I s tván : Névery Sándor V I I . oszt. Sz. László : 
B. Jeszenszky László V I I . oszt. St. Nagy La jos k i rá ly : 
Nagy Sándor VI . oszt. St. Hunyady János : B. Babarczy 
László VI . oszt. S;. 18. Kardal , Haydntól előadják a fő-
gymn. énekkar és a növeldei zenede. 19. Végszó, műbeszéd, 
szerzé és e lőadja : Charmant Oszkár V I I . oszt. St. 20. „Él-
jen" , kardal zenekisérettel. 

XIX. A nyitrai r. k: fögymnasium ifjúsági 
,,Önképzo-köre" által egyházi s világi műkedvelők szi-
ves közreműködésével 1877-ik évi juniushó 10-én, I X . Pius 
pápa 50 éves püspökségének jubi leumára rendezett disz- és 
zárünnepélynek sorrendje : 1. Potpour i „Martha" Flo t tov-
tól, zenedarab ; és Hymnus a Pápáér t . Férfinégyes. 2. Meg-
nyitó s emlékbeszéd ta r t ja Bot tka Győző v. V I I I . o. t . 
3. „Uj Simeon" Tompától , szavalja Dedek La jos I V . o. t. 
4. I X . Pius pápa rövid életrajza, olv. Richter Ant. IV. o. t. 
5. I X . „Pius ő Szentsége püspöki jubi leumára Sántától , 
szav. Berecz Sándor V I o. t. 6. „Serenade," Volkmanntól, 
zenedarab; és „Viharban" Dürnertől . Férfinégyes. 7. „Ad 
Iubilaeum Sanctissimi Pat r is Pi i I X . " Budavárytól olv. 
Polónyi János v. V I I I . o. t. 8. „A pápák érdemei Magyar-
ország történetében" olv. Ugray Ferencz v. V I I I . o. t. 
9. „Az ősz hajós," Rosti Kálmántól , szavalja HofFbauer 
Antal V I I . o. t. 10. „Fohászkodás" Berzsenyitől, szavalja 
Pá l fy Alaj. v. V I I I . o. t. 11. Önképzőköri zárbeszéd, t a r t j a 
a kör t i tkára. 12. Induló Baumgartnertől , zenedarab. 

IRODALOM. 
Előfizetési felhívás a „Katholikus Hetilap" 1877. julius— 

deczemberi folyamára. Bizalommal kérjük t. előfizetőinket, kiknek előfi-
zetésök junius ' végével lejár, hogy megrendeléseiket megújítani szíves-
kedjenek. Hogy a lap szétküldése megszakitás nélkül történhessék s a 
nyomatandó példányok száma iránt tájékozva lehessünk, méltóztassanak 
a megrendelés iránt idejekorán intézkedni. 

Jól tudjuk, hogy a jelen mozgalmas időkben a politika és a harcz-
téri tudósítások kötik le legnagyobb részben az olvasóközönség figyel-
mét, de másrészről az is igaz. hogy az izgalmas hirek között jól esik a 
kifáradt szellemnek a szórakoztató olvasmányok virányos mezején meg-
pihenni. A „Kath. Hetilap" ily, a kedélyre és szellemre egyaránt ható 
olvasmányok tárházát képezi, s csekély előfizetési ára még kevésbbé 
tehetősnek is lehetségessé teszi, hogy egy politikai napilap tartása mel-
lett ezen katholikus szellemű szépirodalmi és ismeretterjesztő közlönyt 
is megszerezhesse magának. 

A lap előfizetési ára : Egész évre 4 forint ; félévre 2 forint ; ne-
gyedévre 1 forint. Gyűjtőknek 8 előfizető után egy tiszteletpéldány j á r . 
Az előfizetések a Szent-István-Társulat igazgatóságához küldendők. (IV. 
ker. lövész-utcza 11. sz.) Teljes számú példányokkal még rendelkezünk. 

Bizalommal fordulunk tisztelt előfizetőinkhez s lapunk barátaihoz, 
kérve, hogy a „Kath. Hetilap"-ot ismerőseik körében ajánlani, terjesz-
teni, s annak uj előfizetőket szerezni méltóztatnának. Legyen szabad 
különösen a ft. esperes és plébános urak becses figyelmét felhívni azon 
körülményre, hogy a nagyméltóságú főpásztorok már évek előtt kegyesen 
megengedni méltóztattak, miszerint a „Kath. Hetilap" az illető egyház-
községi pénztárból is megrendelhető. Ágoston Antal , felelős szerkesztő. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére dr. Dulánszky Nándor, székesfehérvári püspököt 
pécsi püspökké nevezem ki. 

Kelt Schönbrunnban, 1877. évi juniushó 1-én. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— It. dr. Laubhaimer Ferencz, hit tani karunk érdem-

dús tagja s e. i. egyetemi rector ő nga, az egyetemi hallga-
tók beteg-segélyző alapját 525 ftnyi alapitványnyal gyara-
pitá. Ezen emberbaráti tet te maradandó hálás emléket biz-
tosit neki anyaintézetünk évkönyveiben, melyet a lefolyt 
tanév alat t üdvösen s sikeresen kormányzot t . 

— •{• A csorna-premontrei Kanonokrend Konvent je 
fájdalmas szívvel jelenti szeretett rendtársának, f tdő Pintér 
Endre, alperjelnek, aranymisés áldozárnak, kiérdemült 
gymn. igazgatónak, a koronás arany érdemkereszt tu la jdo • 
nosának, az országhirü fejszámitónak f. évi junius hó 16-án, 
életkora 81-ik, áldozársága 55-ik évében, a haldoklók szent-
ségének aj tatos fölvétele és kartársai tól megható elbucsu-
zása után, végeigyöngülésben történt gyászos kimúlását. A 
boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 18^án délelőtt 10 óra-
kor fognak a csornai közös sirketben örök nyugalomba he-
lyeztetni. Csorna, junius 16-án 1877. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! 

— A marpingeni dolgok a legközelebbi porosz ország-
gyűlésen is fognak szóba jönni s pedig a bonni volt főpol-
gármester, Kaufmann által, ki az interpellatióra szükséges 
anyagot régtől fogva nagy szorgalommal gyűj t i . F . hó 8-án 
két orosz grófnőt fogtak be ugyancsak Marpingenben, ille-
tőleg a helység melletti tilos erdőben. Ugyanot t , a megje-
lenés helyszínén, egy nappal előbb hivatalos szemle tarta-
tott , s pedig maga a rajnamelléki tar tománynak kir. hely-
tar tója s a trieri helytartósági alelnök által. 

— Az angol alsóházban Vilmot képv. f. hó 11-kén in-
dítványt tett a halálbüntetés körüli törvénynek revisiója 
tárgyában. Ez alkalommal Pense képv. a halálbüntetés el-
törlését indítványozta s ebben Bright által támogat ta tot t . A 
kormány pedig mindkét indítványt ellenezvén, Vilmoté 130 
szavazattal 61 ellen, Pense-é pedig 155-tel 50 ellen elejtetett . 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddig i összeg: 569 ft., 65 kr. 16 db. cs. k. ar., 60 frank 

aranyban, 10 ez. ftos, 7 db. ez. húszas, 3 tallér s 10 német 
mark papirban. 

A znyováralyai isk. i f júság szeretete s hódolata jeléül ; 
(1. ,Religio' 48. sz. 382 1 ) 5 ft. 

Kiadó-tulajdones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatot t Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői Zatós.Budán 
?iziváros.főutca221.hova 
alap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

H A R M I M Z H A T O D I K É V F O L Y A M . 

1 
Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pesten i 
Kocsi Sándor nyomdai | 
irodájában,országút 39-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 27. 51. I. Félév, 1877. 
Tartalom. A jegyesek naplójának vezetése s a körül némely visszaélések felemlítése. — A katholikus olvasóközönség és 
a ,liberális' lapok. — Egyházi tudósítások: Test. ,Non possumus'. Erdély. Püspök ő Nagyméltóságának pápa ő szentségé-
hez intézett felirata. Róma. Jubileumi hírek. Berlin. A király, mint a lutheránus orthodoxia bajnoka s a zsidók, mint a 
.culturharcz' ellenségei. Különféle ,tiszta fogalmak'. Svajcz. Mermillod püspöknek visszahivatása. — Irodalom. — Vegyesek . 

À jegyesek naplójának vezetése 
s a körül némely visszaélések felemlítése. 

A kathol ika egyház a házasságot m i n d i g szent-
ségnek tartotta s mint i lyen kiváló figyelmének 
t á r g y a is volt . Már III. Incze pápa be lá tván a nem 
ny i lvános házasságokból származó sok kel lemetlen-
séget , a IV. lateráni zsinat 31-ik fejezetében kö-
vetkezőképen in tézkedet t : „quare spec ia lem quo-
rundam locorum consvetudinem ad alia general i ter 
prorogando, s tatuimus, ut cum matr imonia fuer int 
contrahenda, in ecclesi is per presbyteros publ ice 
proponantur, competent i termino praefitiito, ut in-
fra i l ium, qui vo luer i t et valuerit , l eg i t imum im-
ped imentum opponat." Sőt mi több, a XIII . század-
bel i á l ta lános határozatot e g y e s egyházak szoká-
sukkal rég megelőzték , Tertul l ian már maga korá-
ban emlit i a kihirdetés i szokást Afr ika egyes egy-
házairól ; ezt b izonyí t ják az egyház i j o g egyes he-
lye i is. (Can. 3. 5. Causa 30. quaest. 5. Cap. 27. X. 
de sponsal ibus . Cap. ult im. X. qui matrim. accusare 
pop.) Bármennyire szorgoskodott azonban a pápa 
és az emiitett á l ta lános zsinat, m é g is több század 
perget t le az idő kerekén, m i g a házasság szentsége 
körül i e ljárás a mai határozott alakot nyert , és 
pedig, mint mindenki tudja, a trienti sz. zsinat ha-
tározatában: (Sess. 24. de Reformat, matrim. c. 1.) 
h o g y háromszor e g y m á s u t á n a j egyesek az ünnepé-
lyes szent mise a lkalmával kihirdettessenek, a há-
zasság pedig a saját p lébános és két v a g y három 
tanú je len lé tében köttessék, m e g t ö r t é n v é n pedig 
az esketés, az az eskedtek k ö n y v é b e i randó; „ha-
beat parochus l ibrum, in quo con iugum et t e s t ium 
nomina diemque et l ocum contracti matr imoni i de-
scribat, quem di l igenter apud se custodiat." 

H o g y ped ig a kötött házasságok minden hiány 
né lkül a l egpontosabban vezettethessenek be az es-
kedtek könyvébe , okvet len szükséges azokat e lőbb 
a j egyesek naplójába bevezetni. Lehet, h o g y e g y e s 
he lyeken ez már régen divatozik, de l egtöbb he lyüt t 
m é g i s csak ujabb időben kezdették m e g a j e g y e -
sek naplóinak vezetését , pé ldául a székesfehérvár i 
püspöki m e g y é b e n az 1858- iki deczember hó 29-én 
1279. sz. alatt keltezett püspöki kör levé l a követ-
kezőképen intézkedik : — „Sequentia s ta tu imus 
a 1-a Januari i 1859. in tota Dioecesi observanda : 
l - o Ins inuat iones Sponsal ium non recipiantur, nisi 
in praesentia Sponsorum et duorum Test ium, quo-
rum nomina ,Diurnali Sponsorum', quod ducere 

oportebit , inserenda et Diurnale per Testes ac Cu-
# / 

ratum subscr ibendum erit.' Es c sakugyan azóta 
van is j egyesek naplója, l ega lább a székesfehér-
vári belvárosi plébániában. 

Már most az a kérdés, miért kel l j e l en lenniök a 
jegyeseknek, tanuknak s miért a le lkész az,ki bejegyz i 
az e l j e g y z é s t ? Tán mindezek szükségesek az e l jegy-
zésre? Korántsem; hiszen mindnyájunk é lénk em-
lékezetében v a g y o n azon nevezetes e semény az 
egyház i j o g történe lméből , midőn Wessenberg , a 
konstanczi e g y h á z m e g y e ál ta lános he lynöke , 1804- i 
decz. hó 10-én ezen téves rendelkezést bocsátot ta 
közre : „Nul la Sponsal ia posthac obi igent ad ma-
tr imonium, nisi quae coram parocho et duobus sal-
tern tes t ibus facta sunt ; — omnes, qui nubere ve-
lint, s ive sui iuris sint, s ive non, tenentur parentes 
ve i fcutores de suo nubendi proposi to certiores fa-
cere, ita ut iis insci is non promiss ionem matrimo-
nialem inire valeant." R ó m a ezt megtudván , azon-
nal veto-t mondott , Consalvi b ibornok-ál lamti tkár 
figyelmeztette az ál talános he lynököt , h o g y o l y 
szabályt irt elő az e l jegyzésre , mi lye t a kathol ika 
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egyház sohasem rendelt el, tehát vonja vissza; hiá-
ban mentette magát Wessenberg, hogy a helyi kö-
rülmények ezt kívánják ; Consalvi replicált, hogy 
az egyházi közjog ellen cselekedett, az egyes püs-
pökök nem változtathatnak az egyházi közjogon, 
mely azt mondja : „Sufficiat eorum consensus, de 
quorum coniunctionibus agitur." (Cap. sufficiat. 2. 
Causa 27. qua est. 2.) Tehát az eljegyzéshez sem a 
plébános, sem a két tanú nem szükséges, ezek je-
lenléte az eljegyzést csak ünnepélyessé teszi, ezek 
előtt azért iratnak be a jegyesek, hogy megtörtén-
vén az esketés, az a házasultak anyakönyvébe min-
den hiány nélkül és pontosan vezettethessék be, 
mert az eskedtek számát csupán elmében tartani, 
vagy a sokszor igen könnyen elveszhető hirdetési 
lapokról való beirásra támaszkodni, lelkiismeretes 
és gyakorlati lelkipásztor csakugyan nem f o g ; és 
nagyobb városi plébániákban, hol egyszerre 25 — 30 
jelentkező van, képte lenség volna. Innen méltóz-
tassék most megitélni némely lelkész urak azon 
téves nézetét és gyakorlati eljárást, hogy az eljegy-
zéshez a két tanú jelenlétét okvetlen megkívánják, 
és a jegyesekkel nyi lván, ünnepélyesen kezet fogat-
nak, az i lyen „Sponsalia de praesenti" nem más 
volna, mint „matrimonium verum" ; a „Sponsalia 
de futuro" pedig ezen ünnepélyességek nélkül is 
érvényes. A kérdés tehát, mely önkényt tolja ma-
gát előtérbe, az : Ha sem a plébános, sem a két tanú 
nem szükséges az eljegyzéshez, miért iratik mégis 
elő ezen eljárás ? Mert a jegyeseknek a plébános 
által két tanú jelenlétében való beiratása a legün-
nepélyesebb alkalma a lelkésznek a kötendő házas-
ságoknál felmerülhető akár egyházi, akár vi lági 
t i l tó és csakis az egyház által áll itható bontó aka-
dályokat megtudni, kikutatni, melyeket, ha lehet-
séges v a g y el kell hárítania, v a g y magát a czélzott 
egybekelést megakadályoztatnia. 

Nálunk, a székesfehérvári püspöki megyében a 
következő részletek szerint iratnak be a jegyesek 
a naplóba: 1. Fo lyószám; 2. a jegyesek neve, fog-
lalkozása, czimök és szüle ik; 3. hitval lásuk,ál lapo-
tuk és koruk ; 4. születéshelyök, lakásuk s szintén 
v a g y mintegy lakásuk ; 5. házasságukat ti ltó vagy 
bontó akadályok ; 6. bemutatott, bemutatandó és 
kiadandó okmányok; 7. hitval lásuk ismerete; 8. ki-
hirdetésük hol, hányszor és mikor történt; 9. a je-
gyesek, szüleik és a tanuk aláirása; 10. a tanuk neve, 
czime és hitval lása; 11. észrevételek; 12. vissza-
adatott v a g y a plébánia levéltárába x . . . szám alatt 
elhelyezendő okmányok. 

I. Fo lyószám; ez nem más, mint az e g y m á s 
után jelentkező jegyesek rendszeres beiktatása. 

II. A jegyesek neve, foglalkozása, czimök és 
szüleik; mindez bejegyzendő; vigyázzon a lelkész, 
nehogy guny-, csúf-, vagy nem az igazi néven irja 
be a jegyeseket, mert az később mind az i l lető csa-
ládnak, mind az időszerinti lelkésznek igen sok kel-
lemetlenséget okozhat, azért amennyire csak lehet-
séges, a beiratás mindig a plébános előtt történjék, 
kinek jobban kell hiveit ismernie, mint helyettesé-
nek, s szép alkalma van itt hiveit megismerni, kü-
lönféle tapasztalatokat szerezni, hiveit lekötelezni, 
t iszteletöket kiérdemelni, maga iránt benső ragasz-
kodást kelteni. Azért a mint megjelennek a beiran-
dók, atyai lelkülettel, szívesen fogadja őket, szólván : 
Isten hozott titeket vagy önöket ! Ha a jelenlevő ta-
nuk megérdemlik, mint példás hivei a hitközség-
nek, s többnyire korban is elöhaladattak, jó belá-
tása szerint ültesse le őket, ez jó l fog nekik esni. 
Ha érdesen fogadja a lelkipásztor az il letőket, meg-
rohanván akár a jegyeseket szüleik miatt, akár a 
násznagyokat: „Ugy-e itt vagytok, most nem esket-
lek meg t i teket". . . mert talán párbérrel , temetéssel 
vagy egy kivonattal adósak, akkor a jegyesek szája 
szégyenlette l elzárkózik, a tanuk szomorodnak, fé lve 
és remegve, legfeljebb igen- vagy nemmel fognak 
válaszolni, de a lelkész tisztelet és becsülés helyett, 
kifakadásokat fog maga ellen kelteni. Az időt ille-
tő leg legjobb, ha a délelőtti órákban történnek a 
beiratások, mert a közönségeseknél könnyen meg-
esik, hogy ha délután kell megjelenniük a pap előtt, 

eleve egy kis bátorságot szivnak ; azonban, ha a 
szokásos időn kivül jelennének is meg, tartózkod-
jék a lelkész a méltatlan kifakadásoktól : „Most kell-e 
j ö n n i ; nem tudjátok-e a rendet ? " . . . . mert, ki igy 
jár el, annak minden lelkipásztori teendő minden 
időben terhére lesz, s az egyszerűbb emberektől va-
lami eszményi rendet várni, úgyis csak ajtatos óhaj 
marad örökké. 

III. Hitval lásuk, állapotuk, koruk ; ha tisztán 
katholikusok a jegyesek, semmi megjegyezni való 
sincs ; annál több azonban, ha vegyes házasság van 
készülőben. Ujabb törvényeink szerint a lelkész 
sokszor a legnagyobb zavarban van, az 1868-iki 
33-ik t. cz. 11. §-a azt mondja: „Vegyes házasságok 
bármelyik fél papja előtt érvényesen köthetők," a 
katholika egyház pedig csak saját elvei szerint 
áldja meg ünnepélyesen a vegyes házasságokat, mig 
a l 2 - i k §. szakasz igy szól : „A törvénynyel ellenkező 
bármely szerződés — érvénytelen", és hogy gya-
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korlatilag igy is van, most már kilencz évi tapasztalás 
által vagyunk meggyőződve. Ha vegyes vallású jegyesek 
jelentkeztek, első kérdésem vol t : tudják-e nz 1868-iki 33. 
t. cz. szakaszait, ha nem tudták, megmagyaráztam ; ha tud-
ták, azt kérdém : hol fognak egybekelni, ha azt mondták : a 
katholikus templomban, tudtam, de más is tudja, mi a teen-
dője ; ha azt felelék : az atyafiaknál, kellőleg tudták is indo-
kolni, miért ott s nem nálunk ; erre a hirdetésről szóló bi-
zonyítványt, mint szoktuk, annak idejében kiadtam. Sajná-
lom, hogy itt bővebben és világosabban nem irhatok. To-
vábbá semmi sem veszi ugy igénybe az eskető lelkész figyel-
mét és körültekintését, mint a nőtlen, hajadon, vagy özvegy 
állapot kipuhatolása, ha a jegyesek nem helybeli születé-
sűek, vagy sokáig távol levén, most pedig házasságra akar-
nak lépni otthon. Ily esetben a lelkiismeretes és szigorú el-
járás nemcsak nem felesleges, de szükséges is,azon kislelkűség 
azonban mégsem helyeselhető, midőn 20—30 helyről is kü-
lönféle bizonyítványok beszerzéseért zaklattatnak a jegye-
sek, kik néha ily pedáns eljárás által, ha nem is vértanukká, 
de bizonynyal confessorokká lesznek. Több esetet hozhat-
nék fel, de csak az utolsót emlitem : 1876-iki évben kaptam, 
egy nyomorult ügyefogyottól levelet, miszerint állítanék ki 
számára nőtlenségi bizonyítványt, mert 1848-iki évben hat 
hónapig Székesfehérvárott tartózkodott, s most ennélkül 
plébánosa nem esketi meg, irván, ez már a huszonhatodik 
hely hová folyamodnia kellett szándéka valósithatása czél-
jából. Úristen ! hova lenne hivatalával, mivé lenne például 
egy budapesti vagy más nagyobb városbeli plébános, ezen 
eljárás mellett ? Ugy hiszem, itt is legjobb a középút, le-
gyen a lelkész szigorú, könnyű soha, de scrupulosus sem, 
hiszen lehetetlenségekre ő sem köteleztetik. Nem barátkoz-
hatom meg azok állitásával sem, kik a leggyakorlatibb el-
járásnak azt tar t ják, hogy ha kétség merül fel a jegyesek 
milyenségi állapotára nézve, esküt kell le tenniök ; részem-
ről megvallom, nemcsak hogy nem helyeslem ez intézke-
dést, de soha nem is kísérlettem meg, ennek csak akkor 
volna szabad megtörténnie, ha épen más semmi ut és alka-
lom nincs az igazság kiderítésére ; pedig az ügyes lelkipász-
tornak más százféle alkalma van az érintett dologról meg-

O O 
felelő s őt érdeklő felvilágosítást és adatokat szerezhetni, 
anélkül, hogy azt az eskütételt oly közönségessé és minden-
napivá tenné. Korukat mindig a születési év, hó és nap sze-
rint irtam be, melynek legnagyobb hasznát az veszi, ki egy-
koron családi értesítőt készitend, megnézvén annak kul-
csát, az esketést, ott egyszerre három adatot fog találni. 
Ha több jegyes pár jelentkezik is, iparkodjék a lelkipász-
tor ugy intézkedni, hogy egyszerre csak egy pár legyen a be-
iró szobában, mert a menyasszonyok kényesek korukra, ki-
vált ha előrehaladottabbak abban; deamugyisa beiratásnál 
sok dolog megbeszéltetik és szőnyegre kerül, tehát senki-
nek se adassék alkalom onnét hireket kivinni, melyekből 
csak ízetlenségek származhatnának. Dr. Pellet Ödön, 

(Folyt, köy.) székesfehérvári kanonok. 

A katholikus olvasóközönség és a ,liberális' lapok. 
(Folytatás.) 

Hogy a liberális sajtónak ismertető jellege a keresz-
ténytelen-, sőt keresztényellenesség, s emellett minden val-

lásnak gyűlölete, — hogy hatása erkölcs- s lélekrontó, más 
szóval : hogy e sajtó rosz, az leginkább azon magatartásból 
tűnik ki, melyet e sajtó szentegyházunk hit- s erkölcstana, 
nyilvános hitélete és intézményeivel szemben elfoglal. E téte-
lünkben meg van adva legott következendő fejtegetésünk 
felosztása is, minélfogva legelőször is azt fogjuk bebizo-
nyítani, hogy : 

A liberális sajtó ellensége a katholikus hitnek. Tény, 
hogy a liberális sajtó szünet nélkül elkeseredett, nemtelen 
harczot folytat az isteni alapigazságok ellen, melyeket a 
kath. anyaszentegyház isteni alapitója, Jézus megbízásából, 
a világ végéig hirdetni köteles, — köteles nem csak itt vagy 
ott, egyes helyeken, hanem a földgömb valamennyi népei és 
nemzetei előtt. 

Ha azt mondjuk, hogy a harcz, melyet a liberális sajtó 
ezen alapigazságok ellen folytat, ,nemtelen', ugy evvel csak 
általános jellemét s irányát jeleztük, mely nem zárja ki, 
hogy e harcz időről időre, vagy akár a helyi viszonyok sze-
rint is váltakozó eszközökkel s változó modorban ne visel-
tessék. Ekként lát juk, hogy e harcz majd a tudomány 
álczája alatt vivatik, mi főleg az olvasók azon részének im-
ponál, kik vagy tényleg műveltek és tudósok, vagy legalább 
azoknak képzelik magukat, emellett pedig a kiskátébői 
kevesebbet tudnak, mint akármelyik jól iskolázott falusi 
gyermek. Innen van, hogy például minden munka, mely Jé -
zus istensége, vagy a kath. egyház tanai, jogai s intézmé-
nyei ellen irányul, e sajtóban feltétlenül dicsértetik, ma-
gasztaltatik s hogy ama bizonyos ,bölcsészet', mely a keresz-
ténységet elvetve, az embert vagy isteníti, vagy az oktalan 
állat alá lealacsonyítja, ugyanott mint a tudomány legma-
gasabb foka kürtöltetik ki. Innen van, hogy minden tévely, 
minden eretnekség, a katholikus hitnek s az egyház törvé-
nyeinek minden megsértése, kijátszása vagy elárulása e sajtó-
nak nem csak helyeslésére, hanem támogatására is mindig 
biztosan számithat, minek az ilyeneket elkövető személyek 
nem ritkán igen gyakorlati hasznát veszik ; mert mint a 
szabadelvüség, a felvilágosodottság, a haladás hősei s elő-
harczosai magasztaltatván, gyakran igen silány munkáik 
nagy kelendőségnek örvendenek, s igy szerzőiknek nem kis 
összegeket hoznak, mi nem ritkán megiratásuknak egyedüli 
czélja. Példa rá Hartmann, az ,Öntudatlan bölcsészeiének' 
irója, ki könyveiben, mint az újkori bölcsészeti pessimisták 
legkétségbeesettebb pessimistája annyira szidja, gyalázza az 
embernek, ezen többinél magát különbnek képzelő állatnak 
földi nyomorékvoltát, s majd minden lapon körülbelől azt 
tanácsolja szíves olvasójának, hogy akaszsza fel magát, mig 
ő maga, a bolond generatio által móhón szétkapdosott köny-
veiből derekasan pénzelvén, Berlinben, mint szemtanuk 
mondják, igen kellemes, uri életet él, legkisebb gondja is 
nagyobb lévén annál, hogy saját ,bölcsészeiének' tanait ön-
magán gyako ro l j a . . . . S ilyen példát százat hozhatnék fel> 
azonban elég lesz a közelmúlt évek honi eseményeire utal-
nom, midőn az akkori forrongást nem egy kétesbecsü egyén 
arra használta fel, hogy ő is kisértse meg, rendetlenségeket 
támasztani az egyházban ; mennyire bámulta s dicsérte 
azokat a liberális firkászhad ! Igaz, hogy a dolog inkább 
comicus, mintsem tragicus véget vett s a felsülés kissé ki-
józaníthatta volna e hadat ; de az nem szokott ily kellemet-
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len tapasztalatokkal törődni s csak azon van, hogy a t. kö-
zönséo-cel is mennél hamarabb feledtesse el azokat, azért, mi-OD 
helyt más valami, akármiféle kis vagy nagy botrány előfor-
dul, mohón rohan r á : hátha ezt lehetend majd a gyűlölt 
kereszténység ellen felhasználni? ! . . . Igy például, mit nem 
csinált a liberális sajtó európaszerte az u. n. ,ókatliolicis-
mussal' — a mienk ezekben bárgyú visszhangja a bécsi zsi-
dólapoknak ; mit nem tett legújabban a pápa püspöki jubi-
leuma ügyében? Hányféle tanácscsal nem tudtak szolgálni, 
hogy mit kellene voltaképen tenniök a magyar katholiku-
soknak avégből, hogy e jubileumot,méltóan' megüljék, mely 
tanácsok mind oda lyukadtak ki, hogy csak Rómában ne 
mutassák magokat. Mikor ez nem használt, másik végén 
fogták meg a dolgot, s telelármázták a világot azon ,mil-
liók'-kal, melyeket a magyar katholikusok Rómába czipel-
nek s midőn ez sikeretlenül bizonyult s a kormány, mint 
talán merész álmaiban reméllették — ők a ,szabadság' elő-
harezosai ! — nem lépett közbe tilalommal, akkor mélysé-
ges politikai combinatiókba bocsátkoztak, részint amúgy a 
sorok közt sejtetvén, részint nyiltan hangoztatván, hogy 
azok, a kik ő szentsége jubileumát megülik, voltaképen — 
az 1867-i kiegyezkedésnek ellenségei ! Risum teneatis amici ; 
mert e kettő miként függ össze, azt csak liberális elme fog-
hatja fel ; azért én nem is fürkészem tovább, példának 
ennyi is elég, hogy lássuk, mily ügyesek ezek az urak, kik 
nem ritkán még a katholicismus meleg barátainak mondják 
magukat, s azt hiszik, hogy a maszk Isten tudja, mily jól 
áll nekik s senki sem sejti, hogy annak kecses viselője egé-
szen másnak szolgálatában á l l . . . . 

Ezekkel különben már a ,tudományos' körből kilépve, 
egy másik nemét a liberális sajtófegyvereknek mutattuk be, 
melyhez a ferdités, a rágalom, a hazugság és a guny tartoz-
nak. Amott a két elsőt láttuk alkalmazásba; lássuk az utób-
biakat is. A lourdes-i eseményeket s Lateau Luiza esetét 
minden olvasóm ismeri. A lourdes-i kérdésben az egyház 
nyilatkozott, Lateau Luiza körül pedig oly eljárást követ, 
mely a roszalástól oly távol áll, mint az ég a földtől. Mind-
két esetben kétségen kivüli tényekkel állunk szemben. S 
mégis, mit tesz a liberális sajtó ? Megvizsgálta-e a dolgot 
komolyan, lelkismeretesen s részrehajlatlanul? Esze ágában 
sincs bármit is becsületesen megcselekedni, legkevésbbé pe-
dig egy vizsgálatot valamely katholikus kérdés körül. Ö 
csak szitkozódik, lármáz, gúnyolódik s csalásnak declarálja 
az egészet, egészen ugy, mint Jézussal tevék a hitetlen zsi-
dók, kiknek ,iróink' nem egy tekintetben méltó vér- és szel-
lemrokonaik. Már ugyan lehetséges, hogy a liberális kate-
chismusban nincs oly fejezet, mely ,a csodáról' értekeznék, 
amint e katechismus egyáltalában nagyon hiányos lehet ; de 
a katholikus ember, ki mindenható személyes Istent s követ-
kezőleg csudában is hisz, a liberális sajtónak ezen illetlen 
magaviseletében csak támadást láthat az ő szent hite ellen. 
Ide tartoznak azon, nem tudni inkább bárgyú, mint durván 
arczátlan nyilatkozatok, melyeket a liberális sajtó közlö-
nyeiben naponkint az Infallibilitas mint .esztelen'—,állam-
veszélyes' — ,botrányos és istenkáromló' tan és hit, s ezzel 
kapcsolatban a pápa személye, „ezen negyedik Isten" ellen 
olvasni kénvtelenittetnek azon ,katholikus' olvasók, kik 
pénzökkel liberális lapokat i s tápolnak. . . . 

Azaz, hogy nem kénytélenittetnek ; mert önkényt teszik; 
s ha valaki parancsolná nekik, talán — azért se tennék ? ! . . . 
Mert hát olyan az ember — nitimur in vetitum. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 26. , N o n p o s s u m u s ' . A nagy, mert 

élethalálra szóló harcz, a hit és hitetlenség harcza, mely 
napjainkban vivatik, az emberi nem történelmének a jövő 
korban és minden időre bizonyára fontos és tanulmányo-
zásra egyik legnevezetesebb episodját képezi. Ha valaki jö-
vőben korunkat tanulmányozásra méltatja, — és ezt megér-
demli, a nagy harcz hevének folyamából bámulva fogja 
látni egyrészt a sziklaszilárdságot, másrészt az ingatagsá-
got ; egyrészt a higgadságot, másrészt a szenvedélyt ; egy-
részt az elvek törhetlen védelmét egész az önfeláldozásig, 
másrészt az elvtelenség pártolását egész a szolgaiasságig, 
egyik oldalon látni fogja a hitet támadva, másikon védve 
ott az erőszak fegyverével a vallás feladását követelve, itt a 
követelést egyszerű non possumus-sal visszautasítva. 

E harcz az egyház és a hitetlen modern állam közti 
harcz. Nem akarjuk hoszasan fejtegetni a kérdést, miért 
jö t t e harcz létre ? elég legyen, egyszerűen jeleznünk, hogy a 
modern tudományosság hitetlen elveit, melyek szerint sem-
mi természetfeletti nem létezik, a modern állam is saját jává 
tevén, valamint ő napról napra, évről évre változtatja néze-
teit, véleményeit, ugy az egyház elveit sem tekintvén többre 
emberi nézet és véleménynél, önmagáról alkotott mindenha-
tósági fogalmánál fogva az egyháztól is azt követeli, hogy 
hajoljon meg előtte és elveit a modern állam tetszése szerint 
idomítsa. I t t rejlik magva, itt gyökere a hareznak. Amit az 
egyház örök, változhatatlan elvül hirdet, azt az állam mó-
dosítható nézetnek tekinti és az egyház által is tekintetni 
követeli, mi csoda, ha ily követelésre az egyház ,non possu-
mus'-sal felel? minthogy pedig a modern állam előtt na-
gyobb bűn nem létezik, mint az ő állítólagos mindenható-
ságának ellenállani, erőszakkal akarja a non possumus-t pos-
sumus-ra változtatni és a harcz kitör, küzd a nézet, az elv, a 
törékeny és ingatag nád a szikla ellen, s legyen bármily 
heves a harcz, a szikla visszhangozza ,non possumus'! 

,Non possumus' ! Ez t korunk és a modern állam nem 
tűrheti, nem hallgathatja, és annyira megy, hogy krokodil 
könyeket hullat, sajnálkozik az egyház hajthatatlansága, 
csökönös makacssága felett, mert — ugy el kell vesznie, 
holott egy kevés engedékenység, egy kevés alkalmazkodás 
a modern nézetekhez még megmenthetné ; az őszinte (?) rész-
vét hangján tanácsokat osztogatnak, szivére beszélnek az 
egyháznak, tényeket, szomoritó tényeket beszélnek el, me-
lyek elkerültethettek volna némi engedékenység által ; a 
számtalan apostasiára mutatnak, melyek napról napra sza-
porodnak, a hivek közti elliidegülésre az egyház iránt hi-
vatkoznak, mely mint métely terjed tovább és óva intik az 
egyházat, hogy hagyjon fel szigorával, mert ellenkező eset-
ben a papok maguk maradnak ; és az egyház, ámbár fájda-
lommal tapasztalja, hogy különösen az úgynevezett ,intelli-
gentia' körében a hitközöny terjed, ámbár látja és a lelkek 
üdve iránti szeretetből szívszaggató fájdalommal tapasz-
talja leginkább nálunk Magyarországon, az alkotmányos 
törvény által megkönnyített apostasiák szaporodását, igenis, 
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az egyház mind ezek daczára s a hozzá intézett felszólítá-
sok, tanácsok daczára azt feleli — ,non possumus'. 

Mily makacsság, mondják számtalanon, hogy az egy-
ház, ámbár tőle függne, kész inkább hivei lelki üdvét kocz-
káztatni, hogy sem az állam, sem a korszellemének engedne. 
Ha csakugyan ugy lenne, amint állíttatik, ha igaz lenne a 
mint mondatik, hogy az egyháztól függ engedni, vagy nem 
engedni, hogy egyedül makacsságának hozza áldozatul a 
hivek üdvét, hogy ,non possumus-a' nem a lehetetlenség, ha-
nem a csökönösség kifolyása, akkor megengedjük, hogy a 
mily helyén, a mily igazságos lenne a vád, oly igazságtalan 
lenne a ,non possumus'. De szerencsére nem igy van. A ,non 
possumus' nem az önkény, hanem az egyház korlátolt ha-
talmi körének kifolyása ; a ,non possumus'-t nem makacs-
ságból, hanem kötelességből hirdeti az egyház, kötelessé-
gévé tétetvén az Isten által, a letéteményezett igazságot sér-
tetlenül fentartaui, szóval a ,non possumus'-t nem áll az 
egyház joga és hatalmában possumus-sá átváltoztatni. Em-
beri dolgok, ügyek felől az emberek alkothatnak nézeteket, 
véleményeket, melyeket jobb meggyőződésük szerint ala-
kithatnak, módosíthatnak, itt a ,non possumus'-nak nincsen 
helye. Az egyházra bízott letétemény azonban változtatha-
tatlan, az igazságokat nem az egyház alkotta, azokat ő mint 
ilyenéket már kapta, nem hogy azokat megváltoztassa, mert 
erre hatalmat nem nyert, hanem csak, hogy azokat mint 
változhatlan igazságokat hirdesse, melyeket köteles min-
denki változatlanul elfogadni és nem az igazságokat, nem 
az elveket kényekedve szerint változtatni, hanem önmagát 
az elvekhez alkalmazni, szóval az egyház nem ura, hanem 
csak őre az igazságnak, és igy téves azon nézet, mintha az 
egyháztól függne ,non possumus'-sával felhagyni, és magát 
élvei tekintetében is a modern követelményekhez alkalmazni. 

Megvalljuk, hogy mi nem győzzük eléggé csudálkozni, 
valahányszor csak e szemrehányást halljuk az egyház ma-
kacssága felől, nem kevesebbet foglal ez magában, mint azt, 
hogy az egyház nem bír már érzékkel a hivek lelki üdve 
iránt, sőt, hogy azon legközönségesebb, minden emberben 
feltalálható érzéket is elveszítette, melylyel saját érdekét, 
hogy emberi szempontból szóljunk, kiki előmozdítani tö-
rekszik. Ugyan kérdjük, nem esztelenség ily vaddal előál-
lani ? Az egyház bevallja, hogy ő fájlalja az apostasiákat, 
fájlalja a hitközönyt, feltehető-e, hogy ő, lia hatalmában 
állana engedékenységgel saját fájdalmát, a hivek lelki üd-
vének veszélyeztetését megmenteni, hogy ezt meg nem 
tenné? Feltehető-e, hogy ha hatalmában állana magát az 
üldöztetésektől megmenteni, engedékenység által saját és 
híveinek békéjét, nyugalmát megszerezni, hogy akkor is 
előbbre tenné a harczot a békének, hangoztatva ,non possu-
mus'-át? Ha tehetné az egyház, nem könnyebb volna-e neki 
is, mint a felekezeteknek, a béke kedveért mindent, mit a mo-
dern állam követel, feláldozni ? s ha ezt még sem teszi, ha 
inkább kész üldöztetést, nyomort szenvedni, hogy sem elvi 
téren engedne, nem önkényt következik-e, hogy engednie 
lehetetlen, hogy ,non possumus'-a nem önkény, nem makacs-
ság, hanem kötelesség, melyet megszegnie egyenlő lenne a 
hűtlen sáfár tettével ? Az egyház ismeri jogkörét, tudja kö-
telességét, ,non possumus'-át csak ott, és akkor hangoz-
tatja, midőn követelik tőle, hogy ezt átlépje, megszegje, de 

ak'or mindig hangoztatja, legyen fájdalma a veszteségek 
miatt bármily nagy, terjedjen ki bár az üldözés ellene az 
egész földkerekségén, ezért nem az egyház, hanem azok 
lesznek felelősek, kik hitetlenségeikkel e harczot provocál-
ták. Ne követeljen a modern állam az egyháztól lehetetlen-
séget és nem fogja hallani ,non possumus'-át. 

Erdély. P ü s p ö k ő N a g y m é l t ó s á g á n a k a z 
e r d é l y e g y h á z m e g y e i p a p s á g é s h i v e k n e v é -
b e n p á p a ő s z e n t s é g é h e z j u b i l e u m a a l k a l -
m á b ó l i n t é z e t t f e l i r a t a : Beatissime Fater ! Exul tâ t 
Dioecesis Transylvaniensis gaudiis, dum iubilarem episco-
patus Sanctitatis Tuae annum quinquagesimum celebratura, 
piissimas Deo Omnipotenti laudes et preces, devota item 
Tibi Beatissime Pater congaudentis filialis pectoris vota 
solvere gestit. 

Jubiláris etenim haec solemnitas, gaudio et laetitia 
plenum nobis infînitae illius clementiae divinae argumen-
tum praebet, quae annos et vices, Tibi Beatissime Pater, 
misericorditer semper concessit atque concedit, ut mirabili 
Tua sapientia et fortitudine sanctam Dei ecclesiam illustres, 
inter gravissimas, quibus iactatur, procellas feliciter guber-
nes, contra tela iniquitatis strenue defendas, et petrae soli-
ditatem inconcussam illis ostendas, qui Te duce et summo 
in terris pastore ad praelia Domini fortiter praelianda, ad 
fidem servandam, et coronam iu3titiae consequendam vocati, 
Tibi toto corde adhaerent. 

Sed et consolationis divinae monumentum nobis epi-
scopate hoc Jubilaeum praebet. Videmus enim in Te Jus tum 
a Domino non derelictum, itno mirabiliter erectum et bene-
dictionibus de coelo repletum, videmus in Te infallibilem 
Christi in terra vicarium per illos quidem, qui rapiunt, quae 
non sua sunt, contra ius divinum et humánum haereditate 
Petr i impiissime exspoliatum, ast ferventibus omnium Chri-
sti fidelium orationibus adiutum et divina providentia lon-
gaeva vita donatum, ut qui crucis dolores patienter portasti, 
adpropinquantem etiam in dies crucis triumphum videre, 
imo dulces huius fructus carpere possis. 

Atque ideo manipulos solatii et laetitiae, quos universi 
Christi fideles per totum orbem terrarum diffusi, jubilari 
hoc festo devovent, nos quoque, Episcopus, Clerus et popu-
lus fidelis Dioecesis Transylvaniensis manibus portantes ad 
apostolicos Sanctitatis Tuae pedes humillime deponimus, 
Sanctitati Tuae de feliciter assecuto hoc iubilari festo ex 
intimo filialis cordis affectu gratulamur, atque omnipoten-
tem Deum suppliciter exoramus : ut qui Sanctitatem Tuam 
dies Petr i non tantum videre, sed etiam longe superare fe-
cit, adaugeat dies et gratiam Yitae Eiusdem, ut omnium 
beatoruin in Cathedra Petr i antecessorum Suorum vitae 
humanae dies superare valeat. 

Qui in devoto beatorum pedum osculo, perpetuo cum 
filialis venerationis et obsequii cultu sumus 

E x Transylvania die 1-a Maii, 1877. humillimi servi : 
(következnek az aláírások.) 

Itóma. J u b i l e u m i h i r e k . (Folyt.) Junius 7-én 
a volterrai, ortei, gallesei s Civita-castellanei megyék tisz-
telkedtek a szentatya előtt. Megjegyzendő, hogy e megyék 
a pápai államhoz tartoznak, s hogy Volterra különösen azért 
lép fel büszkén a jelenlegi ünnepélyek alkalmával ; mert 
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ö szentsége ott a ,Padri Scolopi' táp- s nevelő-intézetében 
vevé fel a tonsurát msgre Incontri kezeiből, ki még halála 
előtt szerencsés volt hajdani növendékét a pápai széken 
tisztelhetni. 

Ezután pedîg e nap is fényes, s kiváló figyelemre 
méltó küldöttséget hozott, mely bizonyos tekintetben mél-
tón sorakozhatik a német mellé, értem a lengyel küldöttséget, 
mely jun. 7-én bocsáttatott a szentatya szine elé. 

A berlini s moskwai ,népszabaditók' megtiltották ka-
tholikus alattvalóiknak üdvözlő feliratot meneszteni egyhá-
zuk jubiláris fejéhez, megtiltották nekik, személyesen utazni 
Kómába, hogy szeretetük s ragaszkodásuk adóját rójják le 
Péter széke előtt, s ennek daczára mégis több mint hatszázan 
voltak, kik e napon a velők együtt szenvedő Pius előtt meg-
jelentek, ezek közül 300 egyszerű földműves, mig a többiek 
a társadalom összes osztályait képviselék, kik közül csak a 
legfőbbeket emlitve. Radzivil, két Czartoryski s Jablo-
novski herczegek, Goluehowski, Starzinski, s Lubienski 
grófok neveit emeljük ki. A fogadtatás a consistoriumi te-
remben történt : a felirat, melyet Ledochoivski bibornok ol-
vasott fel, következőleg hangzik : 

Beatissime Pater. E x universo terrarum orbe Christi 
fideles ad pedes Sanctitatis Tuae properant, ut eximiaamo-
ris erga Jesu Christi Vicarium pignora, votaque fervent is-
sime exprimant. Communi omnium laetitiae nec nos deesse 
voluimus, quorum maiores durissima quoque pati, quam 
praeclaram Sancti Petr i sedem contristare malebant; quique 
ipsi veneratione ac obedientia erga Ecclesiam Romanam 
nemini cedimus. Ilinc est quod ubi primum audivit gens 
nostra ad celebranda Episcopalis Jubilaei Sanctitatis Tuae 
festa convolaturos esse omnes quotquot credunt, sperant, 
amant, nos hie adstantes ad Sanctorum Apostolorum li-
mina mittendos censuit, qui et ardentium votorum et gra-
tissimi animi omnium essemus interprétés. 

Gratulamur igitur Tibi, Beatissime Pater, quod vitám 
Tuam Deus optimus, maximus ad istam tam grandéin aeta-
tem eo consilio perduxit, ut Ecclesiam, quam Tibi regen-
dam commisit, hoc tam procelloso tempore inter maxima 
pericula serves incolumem. 

Gratulamur Tibi, quod tot tamque gloriosa facinora 
tum pro religiosa. tum pro civili societate confeceris et ma-
iora in dies vei perficias, vei meditere, ex quo catholicis om-
nibus tantum fiduciae et spiritus accedit, omnesque in 
magna spe sunt, fore ut de Ecclesiae liostibus insignem quam 
primum agas triumphum. 

Gralutamur. quod redeuntem vides hunc fe3tum diem, 
quo Te ante quinquaginta annos Spiritus Sanctus constituit 
Episcopum, ut per labores et mérita episcopalis muneris 
totius christiani Orbis regimine dignus invenireris. 

Gratissimis animis prosequitnur Te, Summe Pontifex, 
qui Immaculata Conceptione Beatissimae Yirginis Mariae 
proclamata, Sacrosanctam Synodum Vaticanam convocasti ; 
qui, quum appropinquantis persecutionis baud dubia ubi-
que apparerent indicia, antiquam de Romani Pontificis in-
fallibili magisterio doctrinam, ut dogma divinitus revela-
tum fidelibus credendam proposuisti ; qui toties, quasi fu-
turorum praesciens malorum, magna voce universum or -
bem admonuisti, qui ubique terrarum Ecclesiam et confir-

masti et propagasti, qui denique omnes una eademque am-
plexus charitate miseros tarnen et orphanos praecipuo dili— 
gis amore, cuius rei testes sunt et Ecclesia et patria nostra. 
Non excidet ex animis nostris, nec ulla unquam aetas obruet 
oblivione, quid ad commune omnium nostrum solatium fe-
ceris, ex quo ad Summum Pontificatum es evectus, vel quot 
affatim nobis consilia, quot monita, quot adhortationes ad-
ieceris, ut in adversis rebus nunquam de recto virtutis t ra-
mite dimoveremur. Tu catholicos universi orbis, ipsosque 
aeternae urbis cives non setnel hortatus es, ut preces suas 
pro nobis apud Deum interponant; atque ut nos vehemen-
tius ad virtutes excolendas inflammares, in Beatoruin nume-
rum retulisti magnum Christi Märtyrern, Andreám Bobo-
lam, alterum autcm invictissimum Märtyrern, Josaphat 
Concevicium in Sanctorum fastis solemni ritu adnumerasti. 
Praeterea praedecessorum Tuorum vestigia legens, qui pro 
regionibus in discrimen adductis sacra seminaria aperuerunt, 
Collegium alumnis Poloniae instituendis in Urbe condidisti, 
omnes addens stimulos, ut ad divinam gloriam propagan-
dam idonei fingerentur. Tu denique catholici nominis ad-
sertor, vindex iustitiae ac religionis, et strenuus verae liber-
tatis propugnator, vexatos et oppressos Unitos infracto ro-
bore, vel contra potentissimos huius mundi principatus tueri 
non desistis. 

Ob haec Tua egregia in patriam nostram mérita, gra-
tias Tibi laudesque habemus, Beatissime Pater. Nos ii su-
mus, qui in declaranda nostra erga Te voluntate, incredi-
bili afficimur laetitia, sed angimur, quod non possimus pro 
dignitate praestare, quod intendimus. Excipe tarnen, qua 
soles humanitate, nostrae in Te observantiae, obsequii et 
amoris significationes, tenui licet stilo exaratas, et nobis 
Apostolicam benedictionem imperti. Haec erit nobis solatio 
et praesidio; nos ad bene de Christiana re merendum ala-
criores faciet, efficietque, ut Deo eiusque in terris Vicario 
fideles ad extremum usque spiritum reperti corona iustitiae 
coronemur. Catholici Poloniae. (Folyt, köv.) 

Berlin. A k i r á ly, m i n t a 1 u t h e r a n u s o r t h o -
d o x i a b a j n o k a s a z s i d ó k , m i n t a , c u l t u r h a r c z ' 
e l l e n s é g e i . K ü l ö n f é l e , t i s z t a f o g a l m a k . 1 Mint-
ha a katholikusokkal folytatott ,culturharcz' mellett még 
másra is ráérne, a porosz kormány, illetőleg Falk, cultus-
minister legújabban nem csekély kedvet mutatott az o r tho -
dox' lutheránusokkal is kikötni. Már régebben nyilvános 
titok volt, hogy ő s a porosz főconsistorium elnöke, az ultra-
liberalis Herrmann egyfelül. és a brandenburgi consistorium 
elnöke, az orthodoxlutheranus Hegel, a hires bölcsésznek 
fia közt másfelől éles antagonismus létezik, mely legújab-
ban abban találta végleges kifejezését, hogy Hegel terjedel-
mesen okadatolt folyamodványban elbocsáttatását kérte a 
királytól, mely folyamodványt Herrmann azzal támogatott, 
hogy kijelenté, miszerint vagy Hegelnek, vagy őneki, men-
nie kell, együtt ők ketten nem működhetvén. A király, azaz 
Vilmos császár pedig Hegel kérelmét nem csak nem telje-
sité, hanem kegyesen tagadó válaszát azzal okadatolá, mi-
szerint „oly időben, midőn a hitetlenség és a hitnek meghami-
sítása oly magas fokra hágott, hogy vaunak, kik (a nem ré-
gen megtartott berlini kerületi zsinaton) még as apostoli 
hitvallás eltörlését is indítványoz ni merik, nem bocsáthatom el 
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a hithez ragaszkodó h ivatalnokokat anélkül, hogy népem 
vallási fogalmait zavarba ne hozzam." Beszédnek elég szép 
beszéd ez, sőt ha közelebbről nézzük a dolgot, igaz, hogy 
ő felsége még a katholikusok ellen folytatott üldözés ál-
tal is tetemesen „tisztázta a fogalmakat" ; — váljon ez 
volt-e eredeti czélja, ugyan nem tudjuk. Jellemző azonban, 
hogy ezen királyi leirat után az előbb oly nagyhangú 
Herrmann nem csak nem ,megy', hanein még a fentebb érin-
tett indítvány szerzője, Rhode pásztor ellen fegyelmi vizs-
gálatot is inditott. Ilyen ez a liberális had; lapul az, ha 
a botnak csak árnyékát is látja. 

Ugvane napon, melyen ő felsége ekként az apostoli 
hitvallomás mellett buzgólkodott, hü berlini népe, melynek 
fogalmai ő nem kívánja megzavarni, egyik választókerület-
ben 12,737 szavazattal Hasenclever, híres socialista-vezetőt 
választá képviselővé, ugy hogy most magának a fővárosnak 
két socialista képviselője van a birodalmi tanácsban. 

Azonban alighanem Boroszlóban uralkodnak azok a 
,tiszta fogalmak', melyeket ő felsége meg nem zavarni óhajt . 
Ot t junius közepe táján dr. Paul Gyula, orvostudor halt 
meg, kinek a városban számos éveken át szép s sikeres pra-
xisa volt. Temettetése alkalmával pedig történt, hogy földi 
maradványait elsőben dr. Kiinzer, ,államkatholikus kano-
nok'szentel te be, melyeket aztán a protestáns temetkezési 
egyletnek szolgái kivitték a pályafőre, hogy az osztrák te-
rületen levő Bielitz városába vitessenek, melynek zsidó sír-
kertjében özvegye családjának sírboltja van. 

Ilyenek után talán nem csudálkoznak t,. olvasóim, ha 
hallják, hogy az üldözött poroszhoni katholikusoknak leg-
újabban buzgó védőik támadtak a — lengyel zsidókban. Ér -
dekes, mit e tekintetben a liberális ,Schles. Ztg.' í r ; termé-
szetes, hogy a ,választott nép' szempontjából kell az egész 
dolgot nézni. „A lengyel ultramontánok" —mondja az idé-
zett lap — azon városokban, hol államhü kath. papok mű-
ködnek, különös segédcsapatokat nyertek az ottani üzlet-
emberekben, kik, mint a kisebb városokban többnyire, a 
héber felekezethez tartoznak. Minthogy tudniillik a katho-
likus templomok e helyeken, mióta az emiitett államhű pa-
pok ott működnek, nem látogattatnak többé, s ennélfogva 
a beránduló vidékieknek ünnep- s vasárnapi forgalma is igen 
csökkent, magától érthető, hogy e helységeknek üzletembe-
rei ezaltal tetemesen megkarosittatnak. Igy történt, hogy a 
xionsi kereskedők, hol tudvalevőleg Kubeczák működik, 
együttes panaszirattal fordultak a kir. kormányhoz, mely-
ben Kubeczák elmozdittasását kérik. Hasonlót terveltek 
Kosten városában, hol az üzletemberek, élükön a héberval-
lásuak, Brenk plébánostól szeretnének minél előbb szaba-
d u l n i . " . . . . No lám, hogy kell már most e szegény zsidók-
nak is a ,culturharcz'-adót megfizetni ; — talán megesik 
rajtok az ,orthodox-lutheránus' főuraknak szive ! 

Svajcz. M e r m i l l ő d p ü s p ö k n e k v i s s z a h i -
v a t á s a, mint rendesen megbízható forrásból értesültem, 
legújabban hoszasb alkudozások tárgyát képezte a szent-
szék és a svajczi szövetségtanács közt. A szövetségtanács ré-
széről tet t javaslatok szerint a régebbi, lausanne-genfi püs-
pökség megmaradna ezen alakjában s terjedelmében, más 
szóval: a szentszék lemondana arról, hogy Genf városában 
külön püspökség legyen ; ellenben pedig az agg Marilley 

püspöknek meghalálozása vagy lemondása esetében Mer -
millod neveztetnék ki lausanne-genfi püspökké, székhelyét 
azonban, mint az eddigi lausannei püspökök, Freiburgban 
venné. Forrásom állitólag közvetlenül Rómából vette e hi-
reket, hol msgre Agnozzi, a svajczi nuntius, jelenleg az al-
kudozások központját s főrugóját képezi. 

Ha a dolgot a szövetségtanács szempontjából tekint-
jük, mely az egész ügyben,— mindenesetre önvétke folytán, 
— igen kellemetlen helyzetet teremtett magának, ugy meg 
kell vallani, hogy ez az egyedüli képzelhető megoldás; mert, 
ismét igaz, hogy különös, irányzatos tekintettel a genfi kér-
désre, de tényleg, a svajczi nép harmadéve nagy többségé-
ben bele ment a szövetségtanács protestáns majoritása által 
felállított kelepczébe, s az u j alkotmányban többi közt oly 
czikkelyt is szavazott meg, illetőleg fogadott el, mely u j 
püspökségek felállitását svajczi területen tiltja. Ezzel szem-
ben Herzog uramnak ,ókatholikus püspökségére' sem lehet 
hivatkozni; mert ennek sem személye, sein működése ko-
moly emberek közt, komolyan megemlittetni vagy számba 
vétetni nem szokott ; hogy pedig maga a szövetségtanács 
sem hiszi, miszerint Herzognak üzelmei az öt katholikus 
püspökséget feleslegessé vagy épen tönkre tették volna, 
mutatja ép azon körülmény, hogy ilyetén tárgyalások, mint 
a melyekről jelenleg szólok, megindulhattak s eddig is 
folyhattak. 

Liberális lapjaink ugyan tagadják e tárgyalások létét 
vagy legalább mindennap egyegy , távirat ' -ot hoznak „Ró-
mából", mely szerint e tárgyalások „véglegesen megszakit-
tattak. De a kissé mélyebben pillantok ezen meg nem ijed-
nek Mert ha a magábaszállásnak oka a szövetségtanács ré-
széről a józan méltányosság egy pillanata volna, akkor 
attól tarthatnánk, hogy ez nem fog soká tartani, és ,erit 
novissimus error peior p r io ré ' . . . De Svajcz egyik igen 
gyenge, talán leggyengébb oldalán kezdi a ,culturharcz' saj-
nos következményeit érezni : pénzügyi s kereskedelmi olda-
lán, — s igy meglehet, hogy kijózanulása tartós lesz. E lő -
ször is épen most folynak alkudozások Francziaországgal egy 
kötendő kereskedelmi szerződés iránt, Mermillod püspök-
nek pedig Francziaország legmagasabb köreiben oly befo-
lyása van, melytől a roszlelkismeretü szövetségtanács fél, 
ámbár bizonyos, hogy a püspök e befolyást soha sem fogja 
hazája kárára érvényesíteni. Azért gyakorlatiabb s több 
alappal biró azon tekintet, miszerint a ,culturharczi' veszeke-
dések oly bénitólag hatottak a genf-cantonbeli órás- s öt-
vösművészeti iparágakra, hogy egész vidékek a végelszegé-
nyedés örvénye előtt állanak, mihez még az is járul, hogy 
hasonló okból az idegen utasok forgalma is nagyon csök-
kent Genfben. Mindezen okok felette kívánatossá teszik a 
,culturharcz' befejezését a genfi szatócsok előtt is, s ekként 
ujolag lát juk, hogy a jó Isten igen jól tudja, hol kelljen 
embereit megfogni. 

IRODALOM. 
A ,Pius-irodalom' helyünket mindeddig elfoglalván, 

csak most vagyunk azon helyzetben, az időközben felmerült 
egyéb irodalmi mozzanatokat jelezni. 

Előfizetési felhívás a „Katholikus Hetilap" 1877. julius— 
deczemberi folyamára. Bizalommal kérjük t. előfizetőinket, kiknek előfi-
zetésök junius végével lejár, hogy megrendeléseiket megújítani szives-
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kedjenek. Hogy a lap szétküldése megszakítás nélkül történhessék s a 
nyomatandó példányok száma iránt tájékozva lehessünk, méltóztassanak 
a megrendelés iránt idejekorán intézkedui. 

Jól tudjuk, hogy a jelen mozgalmas időkben a politika és a harcz-
téri tudósítások kötik le legnagyobb részben az-olvasóközönség figyel-
mét, de másrészről az is igaz, hogy az izgalmas hirek között jól esik a 
kifáradt szellemnek a szórakoztató olvasmányok virányos mezején meg-
pihenni. A „Kath. Hetilap" ily, a kedélyre és szellemre egyaránt ható 
olvasmányok tárházát képezi, s csekély előfizetési ára még kevésbbé 
tehetősnek is lehetségessé teszi, hogy egy politikai napilap tartása mel-
lett ezen katholikus szellemű szépirodalmi és ismeretterjesztő közlönyt 
is megszerezhesse magának. 

A lap előfizetési ára : Egész évre 4 forint ; félérre 2 forint ; ne-
gyedévre 1 forint. Gyűjtőknek 8 előfizető után egy tiszteletpéldány jár . 
Az előfizetések a Szent-István-Társulat igazgatóságához küldendők. (IV. 
ker. lövész-utcza 11. sz.) Teljes számú példányokkal még rendelkezünk. 

Bizalommal fordulunk tisztelt előfizetőinkhez s lapunk barátaihoz, 
kérve, hogy a .Kath. Hetilap"-ot ismerőseik körében ajánlani, terjesz-
teni, s annak uj előfizetőket szerezni méltóztatnának. Legyen szabad 
különösen a ft . esperes és plébános urak becses figyelmét felhívni azon 
körülményre, hogy a nagyméltóságú főpásztorok már évek előtt kegyesen 
megengedni méltóztattak, miszerint a „Kath. Hetilap" az illető egyház-
községi pénztárból is megrendelhető. Ágoston Antal, felelős szerkesztő. 

© Idtei Nándor fővárosi derék könyvkereskedőnek 
szép sikert érdemlő ,,Kathol. f/ieol. irodalom tár-
háza" czimü vállalatából egy csinos, X I s 354 lapnyi kö-
tet fekszik előttünk, ily czimmel: „A keresztény egyháztör-
ténelem kézikönyve", irta dr. Brück Henrik, mainzi theol. 
tanár. Többek közreműködésével forditotta Zimándy Ignácz 
okleveles kir. főgyinn. tanár, szentszéki tanácsos, törökbá-
linti pleb. — Bp. 1877. Tettey Nándor és társa; - - ára 2 ft. 

Jelen kötet a hatodik egyetemes zsinatig terjed. Brück 
munkáját a német tudományos világ a közelmúlt években 
igen kedvezően fogadta, ugy hogy honi irodalmunkba való 
átültetése annál szerencsésb gondolatnak mondható, mint-
hogy a forditásnak gondozása, mint a jelenlegi czimlap mu-
tat ja, ügyes s megbízható kezekbe ment át, vagy, mint az 
előszó mondja: „ . . . a magyar kiadás körül kezdetben fel-
merült nehézségek véglegesen elhárittattak. ugy hogy ez az 
eredeti kiadás megett nem fog visszamaradni, sem minőség-
ben, sem teljességben" ; ezért is örömmel ajánl juk e magyar 
kiadást mindazoknak, kik nem túlságosan tömött, emellett 
könyüded irályu s bő jegyzetei által a további tanulmányo-
zást elősegitő egyháztörténelmi munkát óhajtanak. A kiál-

tcl a Darwin-féle leszármazási elméletre. I r ta Wieser János, 
a es. k. innsbrucki egyetemen a bölcsészet-theologiai előis-
merettan ny. r. tanára ; forditotta az esztergomi egyházirod. 
iskola. Esztergom 1877., kis 8.-r. X V I és 169 1., á r a ? . . . 

Mint Darwin képzelődéseinek s ráfogásainak alapos s 
mégis népszerű czáfolata, kellemetes modorban irva, még 
igen korszerű s ezért nagyon ajánlható munka. 

VEGYESEK. 
= Meghívás. A Szent-László-Társulat budapesti 

tagjai a társulat védszentjének, szent László királynak teljes 
búcsúval egybekötött ünnepét julius 1-én, az ünnep nyolcza-
dába eső vasárnapon az egyetemi templomban délelőtti 11 
órakor tartandó szentmiseáldozattal fogják megülni, melyre 
a társulat t. cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. — Az igaz-
gató-választmány meghagyásából Ágoston Antal t i tkár. 

= A f. hó 22-én tartot t consistoriumban Mihálovics 
zágrábi, Kutschker bécsi s Parocchi bolognai érsek biborno-
kokká neveztettek ki. 

— Az erdélyi róm. kath. status gyűlése f. évi julius 
18-ára van összehiva Püspök ő Exja által. A tanácskozás 
tárgyai lesznek többi közt : az erdélyi r. kath. elemi taní-
tók önálló nyugdijalapjának létrehozását meg nem engedő 
miniszteri leirat tárgyalása ; az erdélyi r. kath. gymnasiumi 
tanárok nyugdíjazása iránti megállapodás; a nagyszebeni 
Orsolya-apáczák intézetének s a kir. kincstár kegyurasága 
alatti lelkészek és tanitók sérelmes ügyei ; a kolozsvári r. k. 
lyceumi épülethelyiségeknek a tudományegyetem részére 
történt lefoglalása (!) miatti sérelmes ügy ; felirat a vallás- és 
közoktatási miniszterhez az erdélyi r. k. alapoknak kebli 
kezelése alá leendő átadása iránt. stb. 

— Az ismeretes Kolb-féle táblázati kimutatások leg-
újabban igen érdekes mozzanatokat tüntettek fel azon ará-
nyokra vonatkozólag, melyekben 1858—70-ig Europa né-
pesedése általában s különösen az egyes felekezetek kebelé-
ben haladt. Ezek szerint Európának összes lakossága az 
emiitett korszakban 6'5 száztólival szaporodott. Legcseké-
lyebb a szaporodás a göröghitüeknél, kiknél csak 2-6°/0-et 

litás, eltekintve attól, hogy a corrector a görög nyelvvel tesz ; a protestánsoknál pedig 7°/0-et tesz, a katholikusok-
kissé feszült lábon látszik állani, mi kivált a régebbi kiadású 
iveken feltűnik, megfelelő, az ár mérsékelt. 

X Társulati Értesítő, mint 3 , J é z u s sz. Szivének 
Hírnöke1877. juniushó. Tartalom : Szentséges Atyánk, 
IX . Pius jubileumára (költemény.) Szülik Józseftől.. — 
Általános szándék junius hóra. Ramière Henrik j . t. atya 
után Szülik József. — A szent Sziv Helynökéhez. P . Rosty 
S. J . — Jézus szentséges Szive apostolsága (folytatás.) Ma-
jer Károlytól. — Kis Hóvirág (folytatás.) M. T. — Részle-
tes jó szándékok junius hóra. — A L . Sz. A.-egylet gyűj-
tése IX . Pius ő sz. ünnepére. Melléklet: „A keresztény eré-
nyeknek és tökéletességnek gyakorlása." I r ta Rodriguez 
Alf. Jézus-társaságabeli áidozár. Forditotta Tóth Mike, S. 
J . III. kötet 1. ív. 

S Ember és Allât. Népszerű tudományos előadá-
sok az ember és állat közti lényeges különbségről, tekintet-

nál 10-5° 0- és a mi kedves zsidóinknál 25, mondd huszonöt 
perczentet. Eddig igaza lehet Kolbnak ; de ha tovább azt 
mondja, hogy a zsidók leginkább — 137, azaz százharmincz-
hét perczenttel — Szászországban szaporodtak, akkor ezen 
állítás csak azon csekély figyelemből magyarázható, melyre 
a német tudomány szegény hazánkat s annak jellemző tu -
lajdonságait méltatni szokta. 

— Mint a ,Köln. Zeitung' irja, Hudson Charles ur, 
volt anglicán pap, ki a maga idején, mint a Discovery nevü 
hajónak káplánja egy északsarki expeditióban részt vett, 
tavaszkor egy 8 ugyanazon hajón néhány katholikus pap-
pal Angliából Jamaicába utazott, hogy az ott horgonyozó 
.Abukir ' sorhajón állomását mint káplán elfoglalja. Az 
utközbeni társalgásnak következménye azonban az volt, 
hogy Hudson ur mint a katholikus egyház tagja érkezett 
Jamaicába. 

E L O F I Z E T E S I F E L II I T A S. 
Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok elkerülése végett, tisztelettel kérjük t. olvasóinkat, miszerint 

a lap tovább járatása iránt bennünket lehetőleg jókor értesiteni, illetőleg a másodfélévi előfizetés körül ideje korán 
intézkedni méltóztassanak. 

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

viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük : mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, junius 30. 52. I. Félév, 1877. 
Turtalom. A jegyesek naplójának vezetése s a körül némely visszaélések felemlitése. — A katholikus olvasóközönség és 
a ,liberális' lapok. — Egyházi tudósítások: Pest. A forradalom és lapjaink. Erdély. Körlevél ő szentsége jubileumáról. 

Róma. Jubileumi hirek. — Irodalom. — Vegyesek. 

À jegyesek naplójának vezetése 
s a körül némely visszaélések felemlitése. 

(Vége.) 

IV. Születéshe lyök, lakásuk s sz intén v a g y 
m i n t e g y lakásuk. A j egyesek lakása s min tegy la-
kása j ó l kitudandó, mive l k ivá l t városokban köny-
nyen megeshet ik , h o g y a j e g y e s maga sem tudja, 
mely ik plébániához tartozik, nehogy innen jogsér-
tés, mitöbb, a házasság semmisségének k imondása 
következzék. Tapasztaláson alapul, h o g y a le lkész 
urak semmiben sem o ly kényesek és érzékenyek, 
mint a házassági kérdésben : sokszor megyések , 
kerületbel iek, szomszédok és a legjobb barátok is 
egész a v é g l e t e s s é g e k i g küzdenek e g y m á s el len ; 
igaz, h o g y fontos és kényes do log is, de csak a lé-
nyegeseke t kell szemmel tartani, a c seké lyebb dol-
gokat k iegyenl i t i a Charitas. 

V. Házasságukat t i l tó v a g y bontó akadályok. 
A házasságot t i l tó akadályokra nézve, melyek egy-
háziak és v i lág iak lehetnek s a házasságot csak ti-
la lmassá teszik, de nem érvényte lenné , s az azt fel-
bontókra nézve egyszerű megjegyzésem, h o g y azo-
kat jó l kel l tudni és beható lag ismerni, va lamely 
j ó kéz ikönyböl legalább egyszer évenkint áttanul-
mányozni , h o g y mind ig üde emlékezetben legye-
nek. Ha va lamit nem értünk, közöljük azokkal, kik 
e téren jártasak és he lyes gyakor la t ta l birnak, ne-
h o g y u g y járjunk, mint ama bizonyos lelkész, ki 
ha va lamely házassági akadályról hallott , neki esett a 
beiratkozóknak, össze-vissza sz idván őket, h o g y meg 
akarják őt csalni s e lkergette őket. Ha a földműves 
munkájában, az iparos üzletében, a t i sztvise lő hiva-
talában jártas, mé l tán megkövete lhető , h o g y a lel-
kész is b izonyos k ö n n y ű s é g g e l kezelje t iszti teendőit . 

VI. Bemutatot t , bemutatandó és kiadandó ok-

mányok. Pé ldául , ha v idéki születésü bemutat ja ke-
resztlevelét , ha hadköteles rendkivii l i e n g e d é l y é t , 
v a g y h o g y e leget tett hadköte lezet tségének, ha öz-
v e g y hol t leve lé t hitvesének. Ha hiányzik va lamely 
az esketéshez l ényegesen szükséges okmány, tud-
tára adjuk a fé lnek, h o g y hirdettethetik, de ha az 
okmány meg nem érkezik, magának tulajdonitsa , 
ha az esketés felfüggeszthetik v a g y egészen elma-
rad. Önkényt értetik, a me ly okmány a plébániá-
ban fe l találtat ik, azt csak betekinti a plébános, v a g y 
bármely i l lető le lkész, ú g y m i n t a helybel i szülöt-
teket, a he lyben e lhunytak hol t leve lét , azért soha-
sem he lyese lhetem azok eljárását, kik saját híveik-
kel, kik helyben születtek, az e l jegyzésre kivétet ik 
a kereszt levelet , jó l l ehe t eskiivőjök is ot thon tör-
tén ik; mitöbb, vo l t i ly esetem is, h o g y midőn 
egy valaki harmadszor nősült , az e lbocsátó levé-
len kivül meghozta le lkészétől mindkét e lhunyt hit-
vesének holt levelét , e lőbbi két házasságáról szóló 
kivonatokat és saját kereszt levelét három példány-
ban, amint koronkint nősi i lésekor ezt otthon ki 
kel lett vennie, bár az első két házassága szülőföl-
dén volt . „Nálunk ez i gy megyen;" mondá az i l lető, 
tessék itt a bé lyeg i l l e téke t és a k ivonatokért a 
járandóságot fe lszámitani , micsoda czimet adjunk 
az igy szerzett pénznek ? holott ezek fe les leges ok-
mányok levén, e l é g az e lbocsátó l evé lben a szük-
séges do lgokat kifejezni és megirni , mert az okmá-
nyokkal e g y ü t t és anélkül is, az e lbocsátó le lkész 
vá l la l h iveért fe le lősséget . 

VII. Hi tva l lásuk ismerete. A rég i jó szokást , 
h o g y a j egyesek esketés előtt hi t tani oktatásra 
megjelenjenek, fenn kell tartani; ekkor lehet a tu-
datlanokat tanítani, a hit ismereti kört tágí tani , 
néha a házasság elé gördülő akadályokat felis-
merni és minden zaj né lkül szerencsésen e l távol i -
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tani. Ha a jegyesek egy városban két plébániából 
valók, menjenek együtt a menyasszony lelkészé-
hez tanulás végett , ha egyik vidékről való, kiki vé-
gezze saját le lkészénél ; azon aranyszabályra pedig 
vigyázzon a lelkipásztor, hogy hacsak lehetséges, a 
vő legényt és menyasszonyt együtt rendelje magá-
hoz, több egyrangu és osztályú jegyes-párt is le-
het egyszerre berendelni ; ha a vő legény vidékről 
való, a menyasszony szülei, — v a g y ha árva ro-
kona- vagy gyámjával jelenjék meg a tanításra, és 
sok haszontalan beszédnek eleje fog vétetni. 

VIII. Kihirdetésük hol, hányszor és mikor tör-
tént ? A hirdetés azon plébániában történik, hol a 
jegyeseknek igazi vagy mintegy lakásuk van, a la-
kás pedig megszereztetik hat heti ott tartózkodás 
és helyben maradási szándék által. Miután az egy-
ház folyton a házasságok nyi lvánvaló megkötését 
sürgette, az úgynevezett „dispensatio-"t, a hirdeté-
sektől való fe lmentvényt csak a legritkább esetek-
ben, t. i. mikor elkerülhetlenül szükséges, kell 
alkalmazni. Midőn plébánossá lettem, 1869-iki év-
ben, azt láttam, hogy majd minden jobb módú csa-
lád jegyesei felmentetik magokat, majdnem szégyen-
nek tartatott a hirdetés, de oda törekedtem, hogy 
ez megszűnjék, és most földész, polgár, tisztviselő, 
sőt a mágnásokat sem kivéve, mind hirdettetik ma-
gokat, maguk is örülnek e szép egyházi szokásnak. 
Megütközéssel voltam jelen egy házassági beiratás-
nál, mikor az illető lelkész ur azt mondá a jegye-
seknek : csak nem fognak hirdettetni, hiszen az i ly 
előkelő családra az szégyen volna ; az „auri sacra 
fames" csakugyan szégyen. 

IX. A jegyesek, szüleik a és tanuk aláírása. Az 
i ly aláirás a megtörtént eljegyzést mintegy ünne-
pélyessé teszi és megerösiti , a szülök ma már nagy 
ritkán jelennek meg az eljegyzésnél , ez m é g az ösz-
szedült, rendszer és vi lági intézkedés maradványa. 
Hiszen szép, ha a jegyesek fontos lépésüket, a szán-
dékolt házasságot, szüleikkel közlik, sőt tanácsukat 
is kikérik; de beleegyezésökre épen semmi szükség 
sincs. Volt lelkipásztori esetem, hol a menyasz-
szony azon kérdéssel járult hozzám, hogy szülei 
czélzott házasságába bele nem egyeznek, váljon 
megesketem-e ö t ? Fe le lém: „Az esetet előre fogom 
szüleivel közölni, de miután szándékolt egybeke-
lését épen semmi sem akadályozza, tehát szülei 
e l lentmondása daczára is kénytelen vagyok önt 
megesketni." 

X. A tanuk neve, czime és hitvallása. Mind-
ezek a kellő rovatba bejegyzendők ; különös gon-

dunk legyen pedig arra, hogy a tanukat komolyan 
felszólítsuk, miszerint nincs-e tudtukkal a jegyesek 
közt valamely akadály? Többnyire t isztességes, 
előkelő polgárok szoktak, mint ilyenek szerepelni, 
kik tett kérdéseinkre jóhiszemüleg válaszolnak. 
Sokszor megtudunk valamely akadályt a tanuktól, 
jóhiszemüleg jöttek ugyan a jegyesek beiratására, 
de azt felednünk nem szabad, hogy ők az egyházi 
jogot mégsem tudják. 

XI. Észrevételek. Hogy mit írjon ide az eljegy-
zést e lkönyvelő lelkész, azt épen az eljegyzés felvételi 
körülményei fogják jelezni és megmutatni ; a lel-
kész megteszi magának a szükséges jegyzeteket. 

XII. Visszaadatott vagy a plébánia levéltárába 
x . . . szám alatt elhelyezendő okmányok. Itt ovatos-
nak igen, de tehetetlen együgyünek sohasem sza-
bad lenni. Tétessenek el mindazon okmányok, me-
lyek a lelkész szabályos és törvényes eljárásának 
beigazolására lényegesen szükségesek, pé ldául : az 
elbocsátó levél, a bontó akadályokbani felmentvény, 
a rendkívüli engedély a nösülésre, a nőtlen-, haja-
don- és özvegy-ál lapot igazolása stb. s ezek kérésre 
se adassanak vissza.. Velem történt, hogy a hadkö-
teles meghozta esry bizonyos helyről a kifogás alá 
nem eshető nősiilhetési engedélyt , s az uj sorozás-
nál azt minden áron kérték tőlem vissza, hogy már 
nincs rá szükségem; — oh nem oda Buda ! S mi tör 
tént? csak vélet lenül közbejött halála menté meg 
az i l lető hamis bizonyítvány kiállítóját a legna-
gyobb kellemetlenségtől , én meg, a híven megtaka-
rított okmány birtokosa, természetesen fedezve vol-
tam. Az okmányok abc. rendben, folyó számok alatt, 
melyről repertórium készíttetik, helyezendök el a 
plébánia levéltárába. El lenben az esketés után a 
lelkész kezei közt szükségtelenné vált okmányok 
az illetőknek, hogy visszaadassanak, méltányos do-
log ; például én a kereszleveleket esketés után min 
dig visszaadtam ; hiszen, ha a szükséges tételek ki-
irvák, az eskető lelkésznek arra többé szüksége 
nincs ; latinul rávezettem, hogy Székesfehérvárott 
az il lető házasságra lépett. Mert azt hiszem, ma már 
csak senki sem gondolkodik ugy mint az egyszeri 
lelkész, ki midőn eml i t ém,hogy itt a városban nagy 
f igyelmet kell fordítani a nőtlen, hajadon v a g y öz-
vegy állapot kipuhatolására, feleié : hát mirevaló, 
a kereszt levél? A keresztlevél minden egyébre való, 
csak épen arra a czélra nem, megmutatja a nevet, 
kort, hitvallást és születési helyet, és a házasságra 
nézve egyebet semmit. Szintén szem- és fültanu vol-
tam, midőn egy nem is egészen a sötétségben bur-
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kolódzott ur, egy a keresztlevelét másodizben kikérőre ugy 
ráförmedt, és csak kis híja volt, hogy a szobából ki nein 
penderitette, szólván: „Most meg akart csalni engem, a leg-
nagyobb bajba dönteni !" Uram ! hiszen az anyakönyvek nyil-
vános okmánytárok, azokból százszor, ha kell ezerszer is ki 
kell adni a kivonatokat; ha valaki viszaél vele, ő lássa, azért 
a kiadó lelkész sohasem vonathatik felelősségre. Lehetnek 
ugyan egyes esetek, midőn az anyakönyveket vezető lelkész 
a kivonatok kiállítását megtagadja, ha előre tudná, hogy 
visszaélési czélból szándékoltatnak kivétetni, az ilyesmihez 
természetes sohasem járulhat becsületes ember. Például 
olyan kis uracsok jönnek a plébánoshoz és ennek vagy 
amannak a hajadonnak korát szeretnék tudni, a lelkész meg-
tagadja, akkor azt mondják : én kiváltom keresztlevelét ; mu-
tassa ki az illető, hogy a családtól megbizatása van, külön-
ben százféle eset van, hol az úgynevezett lelkipásztori eszé-
lyességnek kell aztán a jó tanácsokat súgni. 

Még egy kérdés? Ki irja be a jegyeseket, ha a vőle-
gény és menyasszony külön plebániabeliek ? A szokás és il-
lendőség ugy hozza magával, hogy a vőlegény menjen a 
nienyassyony után, tehát ennek lelkészénél történjék a be-
iratás, esetleg eljegyzés ; de ha a vőlegény lelkészénél jelent-
keznének a jegyesek beiratás végett, ez is megteheti épen 
ugy mint amaz ; a fő dolog az, hogy a ki felvette az eljegy-
zést, az a másik jegyesfél lelkészét az esetről Írásban érte-
sítse. Nagyon szépen rendeli ezt el az 1858-iki 1279. számú 
idéztem püspöki körlevél a sz.-fehérvári püspöki egyházme-
gyében : „Poterit ducere istud Diurnale parochus sponsi vel 
sponsae. Sed regulae instar serviat consvetudo hactenus 
usitata, vi cuius parochus sponsae, qui communiter pera-
git copulationem, ducat et Diurnale sponsalium, in adverso 
casu parocho sponsae idipsum insinuandum erit" ; s itt a 
gyakorlatban annyi az eltérés, annyi a baj és kellemetlenség, 
hogy hoszas dolog volna azt leirni ; hányszor jö t t hozzám 
plebániámbeli hivőm, ki megkért, hogy hirdessem, mert itt 
vagy amott el van jegyezve, kérdém hol az eljegyzési irás ? 
Felel : semmit sem adott az odavaló plébános ur, azt mondta 
inkább nekem kellett volna innen irást vinnem, már most 
tessék ily rendetlen eljárás mellett elég béketűrőnek lenni, 
haj ! de van is arra sokszor szükség. 

A legczélszerübb eljárás tehát az, hogy az eljegyzést 
bejegyzette plébános tudósitsa a másik fél lelkészét, hisz 
épen azért lesznek hirdetésre bejegyezve a felek, hogy az 
illetékes lelkész hivét vagy elbocsássa a hirdetés után, ha 
semmi akadály nem merült fel a czélzott házasság ellen, 
vagy ellenkező esetben azt megtagadja, s igy a magát vidéki 
plébánián beiratónak egyenlőre semmi iratokra sincs szük-
sége ; a beiratás és hirdetés még nem házasság, letelvén pe-
dig a hirdetés ideje, az elbocsátandó elbocsátó levelével 
kellőleg fogja magát igazolni, mely aztán irányadó lesz az 
eskető lelkész eljárására nézve. 

Az 1872-iki évben történt velem, hogy megjelen két 
jegyes a szokásos tanukkal s beíratják magokat a jövő szent 
házasságra; beiratás közben kisül, hogy a menyasszony csak 
három napja tartózkodik plébániám területén, következőleg 
még nem hivem, segítségökre akarván lenui a két ágról 
szakadt nyomorult jegyesnek, kérdem a menyasszonyt, is-
meri-e plehánosa? Mondja igen jól, mert napos volt a ház-

ban, hol szolgáltam ; akkor se baj szólék, én majd Írásban 
mindent elvégzek, hogy e téli zord időben ne kelljen hat 
órát gyalogolnia; erre felkér, hogy csak adjam neki az el-
jegyzési iratot, egye-mása még úgyis N. községben vagyon, 
okvetlen vissza kell mennie. Ugy történik, a nyomorult 
menyasszony életveszély közt a nagy hózivatar miatt negye-
dik nap N. községbe érkezik, szóval előadja ut jának czélját 
és okát, kijelenti, hogy már Székesfehérvárott el is van je -
gyezve, itt az irás. Er re a tudatlan vaskalapos fráter fel-
ugrik, összeszidott engem, hogy dolgába keveredtem, ter-
mészetes hátam megett, az eljegyzés mondja érvénytelen, 
mert annak itt kell történnie ; s abban a borzasztó viharos 
és hózivataros időben visszalóditja a menyasszonyt, kezébe 
sem vévén az eljegyzési iratot. line a tudatlanság átkos kö-
vetkezménye, a szeretetlenség paptársa iránt, a legigazságta-
lanabb kegyetlenkedés az érdeklett féllel, az ilyen dolgok 
sajtolják azután néha még a jobbérzésü emberek szájából 
is ki a polgáriházasság behozatala utáni vágyat. 

Mit érdemel az ily vérlázitó kegyetlen tett ? Ha va-
laki járatlan az egyházi jogban, még nem baj, de olvassa 
legalább a püspöki utasitó körlevelet. Nemis kell emlite-
nem, hogy én az egyházmegyei hivataltól, az illető vaskala-
pos ur költségére mind a hirdetésektől, mind pedig a bekö-
vetkezett tiltott időben felmentvényt kértem, mit meg is 
kaptam, mert a házasságot semmi sem akadályozta; sajnos 
azonban, hogy a felek akközben innen elszakadván, harmad-
fél évig ágyasságban éltek, csakis buzgó utánjárás által si-
került őket az Isten oltára elé terelni és megesketni. Soraim 
czélja korántsem a tanitás, hanem a megtörtént dolgok hü 
közlése, hogy a tapasztaltokon okuljunk. Dr. Pellet Ödön, 

székesfehérvári kanonok. 

A katholikus olvasóközönség és a ,liberális' lapok. 
(Folytatás.) 

Liberális hitének, azaz hitetlenségének tökéletesen 
megfelelnek e sajtónak erkölcsi elvei is. Szerinte szent, sért-
hetetlen, elévülhetlen jog nem létezik, olyan, mely Isten vál-
tozatlan, legszentebb akaratában gyökereznék; hanem a 
,jog' az, mi a ,képviselő', recti us törvényhozó — mert tény-
leg azok hozzák a törvényt — testületek hitetlen többségé-
nek tetszik. Innen van, hogy az ő ,törvényes joga ' igen 
gyakran ellentéte annak, mi Isten szine előtt jog és törvény, 
amint másrészt a liberalismusnak egyik leghangosabban 
kürtölt, s a nem-liberalisokra is szokott brutalitással rájok 
erőszakolt ,elve' az, hogy az embernek lelkismerete, mely-
nek szózatában mi keresztények isteni törvényt látunk, — 
hogy, mondom, az ember lelkismerete köteles a törvény ,ma-
jestas'-a előtt meghajolni. O maga, a liberalismus, termé-
szetesen nem igen hajol meg; mert először csak oly törvé-
nyeket csinál magának, melyek az ő malmára haj t ják a vi-
zet ; másodszor pedig, ha a testvéreknek egyike másika bi-
zonyos esetben jónak látja, másként cselekedni, mint a ^ör-
vény' kivánja, tudjuk, hogy egyik varjú a másikot nem 
bántja. Azért a leggyalázatosb .törvények' rendesen olya-
nok, melyek egyenesen a nem-liberalis pártok zaklattatá-
sára hozatnak, s melyekre nézve aztán a liberális pharisaeis-
mus legtöbbet szónokol a törvény ,majestas '-áról. . . 

A jogról való eme fogalmának megfelel azon itélet is, 
5 2 * 
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melyet a liberális sajtó bizonyos politikai tetteknek enge-
dett-, azaz becsületes-, tisztességesvoltáról hozni szokott. E 
téren becsületes eljárás szerinte minden, — s lett legyen az 
a leggyalázatosabb gaztett is, melyet siker koronázott, sza-
bad pedig mind az, mi az ember önző vágyainak kielégíté-
sére szolgál, ha a cselekvő eléggé ügyesen el tudja intézni 
dolgát, hogy a rendőrség ne férhessen hozzá. Képzelhető-e 
az ujabb politika terén igazságtalanabb gaztett, mint az 
egyházi államnak a piemontiak általi elfoglalása ? S van-e a 
telivér liberális sajtóban csak egyetlenegy lap is, mely e 
tet tet kellő nevén nevezné, sőt, mely nem dicsérné, magasz-
talná az t?? Avagy tessék megfigyelni ugyané sajtót, váljon 
minő állást foglal el a forradalommal szemben. Nemde min-
denütt pártolja, előmozdiija, dicséri ? S mi a legutálatosb : 
az u. n. hivatalos s félhivatalos sajtó, mely Europaszerte, 
kevés kivétellel, zsidókezekben van, Berlinben csak ugy, 
mint Rómában, vagy Bécsben, ez a fizetett sajtó, melyet a 
monarchia fizet, mindenütt a forradalom, a köztársaság mel-
lett rajong, buzog s agitál, s a királyok ministerei — nem 
vesznek észre semmit, legfelebb, hogy egyik másik — Roh-
ling ,TaImudzsido'-ját t i l t ja e l . . . 

No de ez voltaképen nem is tartozik ide ; mert mi 
ezeket csak annak feltüntetésének czéljából hoztuk fel: 
mennyire ellenkeznek a liberális sajtónak ,erkölcsös elvei' 
azzal, mi az isteni törvény szerint erkölcsös, erkölcsileg 
megengedett dolog. 

Ugyanezt tanusitják a liberális lapoknak „Tárczái" is, 
mindannyi tárházai amaz ölő méregnek, mely a mai regény-
irodalomnak úgyszólván quintessentiája, mely rendszeresen 
működik arra, hogy az emberek sziveiből az erény s a tisz-
taságnak fogalmait végképen kiirtsa. A gonoszság s a ve-
szély annál nagyobb ; mert a legundokabb vétkek s az isteni 
erkölcstörvénynek legelvetemültebb megsértései szép sza-
vakkal, mesteri irálylyal adatnak elő nem csak, hanem men-
tegettetnek, szépittetnek, talán meg helyeseltetnek is ; a fel-
hevített képzelemnek csábító, szép színekben mutat ják a 
bünt, melyet legfelebb ,emberi, természetes gyengeség'-nek 
neveznek, melyet nem ritkán még ,szeretetreméltó'-nak is 
találnak. A ki tudja, mily hatást gyakorol az olvasóra a 
nyelvnek szépsége, az méltányolni fogja ama kigyó veszé-
lyesvoltát is, mely a szép virágok alatt rejtőzik. Az efféle 
irók gyakran igen ügyesen, sőt szépen kezelik a nyelvet, 
mi hatásuk veszélyes voltát még csak fokozza, a gyengéb-
bek előtt majdnetn ellenállhatlanná teszi. De irályuk min-
den szépsége mellett mégis jellemileg nyomorult, megve-
tendő egyének ezek az ,irók', kik, mig minden soruk oda 
irányul, hogy a keresztény erényt és erkölcsöt aláássák, 
inig a keresztény erkölcstant ő magok folytonosan lábbal 
tapodják, azért mégis a .jezsuiták morális'-át gyalázni me-
rik ; — pedig liberális sajtónknak igen kedvenez egy szó-
lama ez, holott ő, s csakis ő maga az az undok féreg, mely a 
keresztény elvek s a keresztény erénynek szép faját rágja s 
szünet nélkül pusztítja. 

Azonban a liberális sajtó nem csak a keresztény er-
kölcstannak alapelveit tagadja s támadja meg folytonosan ; 
hanem az elmélet teréről átcsapva a gyakorlatéra is, meg-
támadja a katholikus hitéletnek nyilvános érvényesülését, 
nyilvánulásait is, melyek különösen kellemetlenek s kiállha-

tatlanok előtte. Innen magyarázandó ama sokféle gyűlöle-
tes izetlenség, melylyel a liberális lapok minden esztendő-
ben Űrnapkor előhozakodnak ; innen magyarázandó azon 
chorusszerü szószaporítás a bucsujáratok s szent körmene-
tek ellen, s hol a liberalismus legújabban végleges uralomra 
vergődött, Poroszországban, ott már e járdalatokat annyira 
megszorította, hogy bizvást mondhatni, miszerint elnyomta. 
A katholikus hitelvek nyilvánulásai ellen eme buta gyűlö-
let többi közt arra is viszi rá a liberális sajtót, hogy leg-
újabban a hullaégctést is tőle telhetőleg pártolja, mintha 
bizony ez fogná a katholika vallásnaknak a haláldöfést meg-
adni — ! Mindezen haszontalan inesterkedéseknek legvégső o o 
oka az, hogy a liberalismus, amint maga vallástalan és hi-
tetlen, ugy másokban sem akarja azt megtűrni, gyűlölvén 
mindent, minek csak messziről is vallásos vagy vallási szí-
nezete, vagy alakja van. Ezért méltán mondhatjuk, hogy a 
liberalismusnak ismertető jelét, Kainbélyegét, jellegét és 
jellemét a katholicismus elleni oktalan, fanatikus, pokoli 
gyűlölet képezi ; — ez lényege, legbensőbb természete. 
Innen van, hogy a liberalismus a közélet minden terén har-
czol a katholicismus, az egyház ellen, amiért egyik jeles ka-
tholikus főpap joggal mondhatta, miszerint korunknak leg-
nagyobb eretneksége — a liberalismus ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 29. A f o r r a d a l o m é s l a p j a i n k . 

Nem vad, hanem nagy politikusok, kik maguk is részt vesz-
nek államok kormányzásában, azt tar t ják, hogy Europa 
ismét oly eseményeknek áll előtte, melyek már egyszer fel-
forgatták. Ök jobban tudha t ják mint mi laicusok, kik távol 
állunk ez ügyek elintézésétől és azon titkos tervek ismereté-
től, melyek e felforgatást előidézni hivatva vannak. Mi sza-
vaiknak hiszünk, és ha a felforgatás bekövetkezik, afelett 
nem is csudálkozunk,meggondolván, hogy államférfiaink nem 
csak önmaguk vetettek el maguk alul minden erkölcsi ala-
pot, hanem ugyanerre megtanították a népeket is, ugy saját 
tetteikkel, mint megtaníttatni engedték mások által 

Valami nagy politikai talentum nem is szükséges kü-
lönben, hogy felismerhetők legyenek a jelek, melyek a jövő 
felforgatást prognosticálják, hiszen magok a kormányok 
legnagyobb részt forradalmi téren állanak, és ha van kor-
mány, mely felismerve a fenyegető veszélyt, annak elhárí-
tására a kellő eszközöket igénybe veszi, az általános forra-
dalmi irány mellett bizonyos lehet, hogy azonnal megtisz-
telik, nem bizalommal, hanem a felforgató czimmel és ellene 
mindent hoznak mozgásba, hogy megbuktattassék, A forra-
dalom férfiai nem engedik magukat egy könnyen büntetle-
nül saját terveikben zavartatni, kik ezt megkisérleni me-
részlik, azok felett már előre kimondatott a forradalom 
anathemája. 

Akik velünk együtt éreznek, azokat bizonyára nem is 
lepte meg az az anathema, mely a jelenlegi franczia kor-
mány feje felett azonnal megalakulása pillanatában elhang-
zott. Er re készen lehetett mindenki, aki a forradalom zsold-
jában nem áll, és még inkább készen lehet most, midőn a 
franczia kormány nyiltan kimondta, hogy czélja a készülő-
ben levő forradalom megakadályozása. Amily mértékben 
kedvezően hatot t t. i. a franczia kormányban beállt változás 
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a katholikus és conservativ lapoknál, oly mértékben emelte 
dühét e íordulat a forradalmi sajtónak, mert érezte, hogy 
tervei valósitása elé akadályok kezdenek gördülni, azért 
anathemáját kíméletlenül szórta az u j kormányra. A forra-
dalmi Gambetta-párt , mely már-már biztosnak hitte a kul-
turharcz megkezdhetését a kath. egyház ellen, a ,reactio,' 
,ultramontán,' .jezsuita' ezimekkel legkevésbbé sem fukarko-
dik, hogy népszerűtlenné tegye azon kormányt, mely szerin-
tünk ugyan sem nem ultramontán, sem nem jezsuita, de mint 
conservativ irányú erős kézzel szándékozik a franczia nem-
zetet kormányozni, hogy azt a forradalomtól megmentse. 

Nem is az előttünk a feltűnő, hogy a franczia forra-
dalmi párt, egyesülve a német kulturharcz férfiaival, min-
dent elkövet, hogy a jelen kormányt megbuktassa. A fran-
czia verespárt közvetlen érdeke könnyen megfejti kitörő 
dühösségét, és ott, hol oly élesen meg van különböztetve, ki 
van válva a keresztény elem a hitetlen elemtől, hol a forra-
dalmi elvek már csaknem folytonosan gyakorlati alkalma-
zást nyertek, némileg még érthető, habár természetesen 
nem pártolható, hogy a forradalmi párt fegyverét letenni 
nem akarja, hanem küzd életeért ; de ez már megdöbbentő, 
hogy hazánkban is épen azon párt dicsőíttetik, melyről a 
franczia kormány nyiltan kimondta, hogy az forradalmi, 
hogy lapjaink által is épen azon franczia kormány támad-
tatik meg, mely zászlajára a közrendet, békét és nyugal-
mat tűzte ki. 

Ez, mondjuk, megdöbbentő jelenség; nem azért, mint-
ha mi valaha a magyar sajtó keresztény conservativ irányá-
ról meggyőződve lettünk volna ; nem azért, mintha mi egyes 
i t t-ott elejtett kifejezések után sajtónkról valami magasztos 
fogalommal birtunk volna, nagyonis jól tudjuk, hogy kik-
kel van dolgunk, de megdöbbentőnek találjuk sajtónk maga-
viseletét a franczia conservativ kormánynyal szemben azért, 
mert a jövőre nézve sötét sejtelmeket ébresztett lelkünkben. 
Ha nem is hirdet ma még sajtónk forradalmat, nem eléggé 
elárulja-e érzelmét a forradalmi, bár külföldi párt pártolá-
sával ? H a ma képes támogatni a külföldi forradalmi pártot, 
nem lesz képes holnap ugyanezt tenni itthoji is ? Ha kárhozta-
tandóknak tart ja azokat, kik a külföldön a forradalmat meg-
akadályozni akarják, ugyan pártolni fogja-e itthon azokat, 
kik a békét fenn akarják tartani ? Ha most, midőn óvakodni 
kellene sajtónknak minden kifejezéstől, mely forradalmi ér-
zelmeit elárulhatná és a forradalmi eszméknek tápot nyúj t -
hatna, ha mondjuk, most nyiltan a forradalmi párt részére 
áll, ugyan mit fogna tenni akkor, ha lelkismeretlen izgatók 
földalatti munkájukat megkezdenék ? 

Mondja bárki is, hogy ebbeli nézetünk túlhajtott , 
hogy sejtelmeink túlzottan fekete szinüek, mi az események-
ből a logika törvényei szerint következtetve, nagyon is iga-
zoltnak tar t juk a sötét színezetet, melyet nem mi okoz-
tunk, hanem csak a tények után kifejeztünk. Valóban óhaj-
tandó lenne tudni, hogy kormányunk mennyiben osztja a mi 
szerencsétlen sajtónk még szerencsétlenebb irányát? mert 
ámbár tudjuk, hogy kormányunk is liberális, ámbár tud-
juk, hogy a kulturharczi velleitások ott sem hiányzanak ; 
de még sem mérnők határozottan állítani, hogy sajtónk-
nak forradalmi irányával teljesen solidaris lenne ; de ha 
igy, akkor nézetünk szerint kötelessége a kormánynak leg-

alább saját párt-sajtóra oly befolyást gyakorolni, melynek 
következtében az felhagyjon a forradalmi párt támogatásá-
val. Legyen azonban a kormány viszonya bárminő a sajtó 
irányához, nekünk katholikusoknak, ha valaha, ugy ma kö-
telességünk leginkább a forradalmi szellem ellen, ugy a 
sajtóban mint társas körökben küzdenünk, mert a nagy fel-
adat, a társadalmat a felforgatástól megmenteni, mint min-
dig, ugy ma is mi reánk várakozik. 

Erdély. K ö r l e v é l ő s z e n t s é g e j u b i l e u m á -
r ó l . Mihály, Isten és az apostoli szentszék kegyelméből er-
délyi püspök stb. stb. Erdélyegyházmegyei Hiveinknek. 
Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól és az Ur 
Jézus Krisztustól / Hálá t adunk Istenünknek mindenkor éret-
tetek az ő bővséges kegyelméért, mely nektek adatott Jézus 
Krisztusban, hogy ámbár halljátok és tudjátok, mily bán-
talmaknak és szenvedéseknek van kitéve kath. anyaszent-
egyházunk a világ különböző részeiben, s különösen, hogy 
annak dicső feje I X . Pius pápa szentséges atyánk már 7-ik 
éve mily szorongatásokat szenved ; mégis elég erős a ti hi-
tetek, hogy ezekben meg nein botránkozva, meg nem téved-
tek, hanem a ker. reménység türelmével békességben várjá-
tok anyaszentegyházunknak békésebb napjait Attól, ki, mi-
dőn nagy háborgás vala a tengeren, felkelvén parancsolt a 
szeleknek és a tengernek s nagy csendesség lön. (Máté 8,24.26.) 

Ti ugyanis, szeretett Hiveink ! a sz. apostolok tanitása 
után erős hittel győződtetek meg arról, hogy Krisztus Urunk 
Istennek egyszülött fia üdvözítő igazságokat és kegyelme-
ket hozván le az egekből a tévely és bün sötétségébe elme-
rült emberek közé, azt akarta, hogy azok által minden em-
beí az igazság ismeretére eljusson, s a bün rabságából ki-
szabadulván, itt e földön a hit világosságában járván, bol-
doguljon s az örök életben üdvözüljön. E végett lebontván 
a választó falat, (Efez. 2, 14.) mely az embereket különféle 
nyelvek, szokások, érdekek, polgári állapotok és romlott 
erkölcsök által egymástól elkülönítette, anyaszentegyházat 
alapított, melybe sz. apostolai és azok utódai által minden-
kit meghívott, s azoknak, kik a hitet bevették s megke-
reszteltettek, (Márk 16, 16.) örök üdvösséget biztosított. 

Hogy pedig azon tömérdek híveket, kik elrendelve 
vannak az örök életre (Ap. cs. 13, 48.) maga vérével szer-
zett anyaszentegyházában összetartsa, lelki kapcsokkal fog-
lalta össze. Összefoglalta ugyanis hittel a kijelentett igaz-
ságok ismeretében s azoknak külső megvallásában ; össze-
foglalta szeretettel, vagyis ugyanazon szent törvények iránti 
engedelmességgel ; összefoglalta buzdító, jóra vezető és erő-
sítő isteni kegyelemmel s annak látható jeleivel, a szentsé-
gekkel; főleg pedig összefoglalta apostoli szent kormány-
zattal a püspökökben és papokban, kik a kijelentett szent 
igazságokat folytonosan hirdessék s a hiveket a ker. erköl-
csi törvények szerint kormányozzák s ezeknek a szentsége-
ket rendesen kiszolgáltassák. 

Hogy pedig anyaszentegyházának összetartását még 
inkább megerősítse és biztosítsa, maga Krisztus Urunk meg 
nem szűnt lelkeink láthatatlan főpásztora lenni, hanem meg-
ígérte, hogy a világ végéig a halandó pásztorokkal leend, 
őket szellemileg világosítani és malasztjával erősíteni fogja, 
sőt maga helyébe látható főpásztort is rendelt sz. Péter 
apostolban és ennek utódaiban a szentséges római pápákban. 
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Menybemenetele előtt igy szólván Péterhez : Legeltesd az 
én bárányaimat; —legeltesd az én bárányaimat — legeltesd 
az én juhaimat ; (Ján. 21, 15 —17.) miáltal őtet az anya-
szentegyház legfőbb kormányzásával bizta meg. 

Ily szép lévén a ker. kath. anyaszentegyház berende-
zése és mind belső, mind külső szerkezete, lá that játok ebből, 
szeretett Hiveim, mily kitűnő állást foglal el abban a szent-
séges római pápa ; mert bizonyos, hogy Krisztus Urunk ugy 
akarta, miszerint apostolai elmenvén az egész világra tanít-
sanak minden nemzeteket; (Máté 28, 10 ) s ez által anya-
szentegyházába meghívjanak minden népeket, a megtérő-
ket a keresztség által befogadják, s ekkép az anyaszentegy-
ház az egész világra kiterjedvén, az egyetemesség jelével 
ékeskedjék vagyis kath egyház legyen. Azonban ezen egye-
temességet Krisztus Urunk azáltal akarta biztosítani, hogy 
sz. Péter apostolban és az ő szakadatlan utódában, a szent-
séges római pápában anyaszentegyházának egy látható leg-
főbb pásztort rendelt, ki körül a többi pásztorok s minden 
hivek gyülekeznek, s ki nélkül idővel szétoszlanának, mint 
az oly szakadozott juhnyájak, melyeknek egységes és közös 
őrségök nincsen. 

De azt is tudjátok, kedvelt Hi veink, hogy Krisztus 
Urunk szintén akarta, miszerint, akik benne hisznek, mind-
nyájan ugyanazon szent hitet vallják, ugyanazon szentségek-
ből erősödjenek, ugyanazon elöljáróknak engedelmeskedje-
nek és ekkép egymással hitben és szeretetben egyesülvén, 
Jézus anyaszentegyháza az egység jelével dicsekedjék. Azon-
ban ezen bámulatos egységet Krisztus Urunk az által való-
sitotta, hogy szent Péterben és utódában, a római pápában, 
anyaszentegyházának egy legfőbb pásztort is rendelt, kinek 
apostoli felügyelete alatt ugyanazon szent tanok hirdettes-
senek, ugyanazon szentségek kiszolgáltattassanak és ugyan-
azon törvényes elöljárók kormányozzanak. 

De továbbá anyaszentegyházunk isteni szerzője Krisz-
tus ugy akarta, hogy anyaszentegyházának főpásztorai sza-
kadatlan sorban azok legyenek és maradjanak, kik sz. ha-
talmukat maguktól az apostoloktól örökölték és mindvégig 
fogják örökölni ; vagyis akarta azt, hogy anyaszentegyháza 
ei; értelemben is apostoli egyház legyen. Ez pedig leginkább 
a római szentséges Pápában valósittatott meg, ki sz. Péter-
nek egyenes utóda lévén, székét legméltóbban apostolinak 
nevezi és nevezheti. Végre a vallás tanainak tisztasága és 
szentsége, az egyházi intézmények isteni eredete s a kegy-
szerek megőrzése és foganatosítása kívánván azt, hogy az 
anyaszentegyház szeutségének a földön is legyen egy leg-
főbb őre, e magas hivatást is Krisztus akarata szerint a püs-
pökök közreműködésével a római Pápának csalhatatlan Íté-
lete és ernyedetlen gondozása végzi és teljesiti; miáltal esz-
közöltetik, hogy az anyaszentegyház valamint kezdetben a 
szentség jellegével dicsekedhetett, ugy végig szent tanaiban, 
intézményeiben és hiveiben, kiket igazságra és szentségre ve-
zérel s valóban el is jut ta t , ezen jellegét fentartotta. 

Mindannak tehát, mi a ker. kath. anyaszentegyházat 
ékesiti s minden egyéb vallási intézményektől elkülönitve 
az egység, szentség, egyetemesség és apostoliság jellege ál-
tal ismeretessé, kitűnővé s dicsővé teszi, központja, alap-
köve a szentséges római Pápa. És ez értelemben mondá 
Krisztus Urunk Péternek ama nevezetes igéket : „Te Pé te r " 

azaz Kőszál vagy, — s e kőszálon fogom építeni anyaszent-
egyházamat és a pokol kapui erőt nem vesznek rajta." 
(Máté 16. 18 ) 

Midőn pedig, szeretett Hiveim, Krisztus Urunk Pé 
ternek és az ő utódainak ily magasztos tisztet jelölt ki anya-
szentegyházában, akkor egyszersmind azt is akarta, hogy a 
római Pápa teljes szabadsággal és függetlenül minden más 
hatalomtól gyakorolja e földön isteni küldetését. Mert az 
isteni Gondviselés a maga intézkedéseiben a jogokat min-
dig a kötelességek szerént szabja meg, s a kikre magas kö-
telmeket ruház, azoknak egyszersmind megillető jogot is 
biztosit azok teljesithetésére. Már pedig a szentséges római 
Pápának fenséges tiszte végzéséhez múlhatatlanul szüksé-
ges, hogy intézkedéseiben teljes szabadsággal és független-
séggel birjon és senki másnak akaratától ne függjön. Maga 
az anyaszentegyház története a Pápákat vagy foglyoknak, 
vagy pedig fejedelmeknek ismerte, minek oka az, mivel ál-
lásuk a függés és alárendeltség nyomásával meg nem egyez-
tethető. 0 csak a teljes függetlenség és szabadság fensősé-
gében terjesztheti jótékony hatását az egész világon el ter-
jedt kath. anyaszentegyháznak, minden a lelkek üdvösségé-
vel összefüggő intézményeire. Ezen egyházi teljhatalom gya-
korlatának korlátozása mindig káros eredményeket szült a 
keresztény népek erkölcsi haladásában és vallásos fejlődé-
seben ; különösen érezhetők voltak annak veszélyei akkor, 
ha az anyaszentegyháznak feje magasztos tisztének gyakor-
latában korlátoltatott ; azért ma minden higgadtan gondol-

oo o 
kozó müveit és tudós ember, valamint általában az egyház-
nak füo-getlenséurét és szabadságát a lelkiekre nézve szüksé-OO O O 
gesnek ta r t ja : ugy arról sem kételkedik, hogy szintúgy 
szükséges, hogy különösen a római Pápa ne függjön változa-
tos irányú s érdekű politikai hatalom befolyásától. Ugyanis 
valahányszor annak szabadsága korlátoltatott, mindannyi-
szor a tévtanok terjedését, az erkölcsi hatalmak s polgári te-
kintélyek sülyedését, az isteni és egyházi törvények erejé-
nek csökkenését látta a történet bekövetkezettnek; mind-
annyiszor teljesült a szent lantosnak ama mondása: Hiúságo-
kat gondolnak a népek, a föld hatalmasai megvetik az U r 
fegyelmét s a nemzetek háborognak és felzudulnak az U r és 
felkentjei ellen (2-ik Zsolt.) (Vége köv.) 

Hóma. J u b i l e u m i h i r e k. (Folyt.) A felirat fel-
olvasása után Ledochowski bibornok azokat mutatta be ó 
szentségének, kik külön adományokat átnyujtandók voltak. 
O szentsége nagy örömét fejezte ki, melyet a felett érez, 
hogy hű lengyel fiai közül annyit maga előtt láthat, annál 
is inkább, minthogy tudja, mennyi mindenféle akadálylyal 
kelle megküzdeniök, mig ide jöhettek, mely akadályok 
legnagyobbrészt azon üldözésekből származnak, melyeknek 
immár annyi év óta alávetvék. Ezért is türelmet kiván s kér 
a Mindenhatótól a lengyel nemzet számára, kitartást és bá-
torságot s a szükséges malasztot, hogy annyi szenvedéssel 
szerencsésen megküzdhessen. 

E mellett azonban határozottan helytelenité a szentatya 
azoknak véleményét, kik az állítják, hogy a nehéz igát fegyver 
segítségével le kell rázni, s ebben szent Péter példájára hi-
vatkozott, kinek az Ur azt parancsolá, hogy hüvelyébe tegye 
kardjá t Az egyedüli fegyver, melylyel a hivőknek él-
niök szabad, az ima, mely izzó parázst gyűj t az üldözők 



4 1 5 

fejére, kik előbb utóbb Isten büntető kezét érzendik ; mert 
az irgalmasság a ty ja egyszersmind szigorú biró s elnyomott 
fiainak kérlelhetlen megboszulója. Végre apostoli áldásá-
val bocsátá el őket, 

Jun ius 8-án számos olasz deputat io jelent meg a szent 
a tya előtt, illető főpapjaik vezetése a l a t t ; igy lát tuk sorban 
a következő megyéket képviselve : Vercelli, Urbino, P i a -
cenza, Narni, Turin, Novnra, Massa-Carrara, Padua, Pigne-
nerol és Castiglione-Fiorentino ; utánok pedig az irhoni, a 
dalmatiai, tyroli és maltai küldöttségek fogadtat tak. Az ir-
honiak élén Cullen ő emja állott, dublini érsek s Mr. Swi-
ney, a dublini főpolgármester ; ott voltak még az elphini, 
galwayi, connori és achouryi püspökök, egy irszármazásu 
püspök Australiából, számos kanonok valamennyi irhoni 
káptalanból, az ottani szerzetesek főnökei, végre a Rómá-
ban létező irhoni Collegiumnak elöljárósága és növendékei. 

A zárai érsek mellett ott voltak msgre Fosco sebeni-
cói püspök és msgre Pavissich protonotarius ap. is; a bri-
xeni püspök, msgre Gassner is számos papja kíséretében 
jelent meg. A maltai küldöttségben számos előkelő világit 
lá t tunk. Fel i ra to t csak a dublini bibornok-érsek olvasott ; 
válaszában a szentatya figyelmeztette hallgatóit a nemze-
tek külön féleségére, m e l y e k i t t előtte képviselvék ; örömét 
fejezte ki a felett, hogy megjelenésök által jelét adák azon 
bátorságnak, melylyel keresztényeknek vallják magokat, s 
inté őket, hogy e hitvallói bá torságot ezentúl is következe-
tesen gyakorol ják. 

Jun ius 9-én a következő olasz megyék képviselői let-
tek bevezetve : Catania, Messina, Nola, Caltanisetta és Cal-
tagirone másodízben, Acireale, Gaeta, Forli , Ripatransone, 
Savona és Pitigliano. Ezen siciliaiakhoz, kiket de Luca bi-
bornok vezetett he, egy rajnamelléki porosz katholikus csat-
lakozott, Wiese ur, három unokahugával, kik ő szentségének 
D é g y , gazdagon aranyozott ezüst kelyhet ajánlot tak fel. 

Junius 10-én először is az államtitkársági hivatalno-
kok tisztelkedtek, Simeoni bibornok vezetése alatt , majd a 
pápai államok összes megyéinek képviselői, melyeknek ne-
vében Pecci bibornok az ide csatolt, (alább közlendő) fel-
iratot olvasta. Majd a Guardia Palatina d'onore táborkara 
következett, azután a pratói megye nemeseinek küldöttsége, 
melyhez több olasz megye csatlakozott , nevezetesen Gualdo-
Taddino, Pergola, Novara-Ossola és Viterbo, továbbá egyes 
hivek Europa különféle országaiból ; két testvér Guadalupe 
szigetéről, De Miquel Cano József s Antal, kik ott gazdag 
ezüstbánvakat birnak, melyeknek termékéből, nyersen és 
kidolgozva, igen szép a jándékokat hoztak ő szentségének ; a 
tyroli Botzen városában fenálló Imaegyletnek küldöttsége, 
több meráni katholikus s végre, plébánosuk vezetése alatt , 
több bennszülött Maracaibóból, a venezuelai köztársaságból 
Délamerikában, ugy hogy e nap a szónak teljes értelmében, 
nemzetközi nap volt. 

A pápai állambeli megyéknek, fentemiitett hódoló fel-
irata következőleg hangzik : 

Beatissime Pater ! Admirabil i sane divinae Providen-
tiae consilio factum est, ut, Te Pontifice, dum per infensis-
simos hostes adversus Catholicam Ecclesiam eiusque divi-
num Caput Christum moveretur bellum, omnium quae prae-
ter i torum ac praesentium hominum memoria repeti possunt, 

acerbissimum ; frequentissime etiam fausti succederent even-
tus, quibus ardens totius Christiani orbis in Ecclesiam Stu-
dium, et fidelissimum erga Apostolicam Cathedram obse-
quium effulgeret. Quin iino quanto callidiores artes adiven-
tae, et quanto magis sectaruin impetus, terrenis potestatibus 
vel conniventibus vel etiam adjuvantibus, invaluerunt, tanto 
magis fidei caritatisque compages medios inter catholicos 
populos coalescere visa est, arct ior gregis cum Pastore, filio-
rum cum Pa t r e concordia colligata, firmior erga Pontificiam 
Auctori tatem fides, constantior omnium, Beatissime Pater , 
in Te amor enituit. 

Quae sane omnia etiam prospéré feliciterque evenire 
senti mus, dum per universum orbem fideles, sive adfluenti-
bus undique frequentissimis ad Vaticanas Aedes peregrinis, 
sive liberalius in Pe t r i honorem colla ta stipe, sive solemni-
bus peractis supplicationibus, sive aliis editis publicae Iae-
titiae signis, celebrare certant auspicatissimam anniversa-
riam diem, qua quinquagesimo ante anno, Episcopus Deo 
favente es consecratus. 

Quae cum ita sint, Beatissime Pater , nos tuarum pro-
vinciarum, Piceni praesertim Umbriae et Aemiliae Pas to -
res, gregesque nobis concrediti, quemadmodum obsequio in 
Te, et in supremam Petr i potestatem reverentia nemini 
pat imur esse secundos, ita et alacri tate in laetissimo hoc die 
celebrando a nemine vincimur : Picenum enim Tibi patria 
fuit, cum e Sena Gallica nobilem duxeris ortum ; Umbria 
vero felix prima Te excepit Episcopum, pr imaque omnium 
Spoletina Sedes tuis exculta laboribus, tuisque v i r tu t ibus 
aucta fu i t ; Aeinilia tandem, quam pastoralibus curis et ro-
mani muricis splendore nobilitaveras, Te Romain transmisit 
altissimam Petri Cathedram adscensurum. 

Quapropter nos, dum nostro prius nomine unanimi 
arctissimam Apostolicae Pe t r i Cathedrae adhaesionem at-
que addictissimam Tibi voluntatem iterum atque i terum 
hodierna die solemniter profitemur ; etiam sacerdotes ple-
besque nostras idem sentire ac profiteri nobiscum, maxima 
animi nostri laetitia testamur. Quamvis enim eorum in Chri-
stiana religione constantia impiorum hominum vi ac f raude 
iugiter impugnetur , ipsi tamen perpetuo fidei atque obe-
dientiae vinculo Tibi manent obstricti, ac intimo mentis 
obsequio excipiunt doctrinas et leges, quas T u a falli nescia 
auctori ta te firmaveris. Fervidas etiam atque humillimas di-
vino Pas torum Principi nobiscum adhibent preces ut electis-
sitna quaeque munera plenis in Te manibus bonus iugiter 
effundat, ut Te in gravissimis quibus premeris angustiis so-
letur ac regat, atque, ad religionis decus et incrementum, 
ad Ecclesiae tutelam et praesidium diu sospitet ac servet. 
U t autem obsequentissimi amoris ac reverentiae, qua ipsi 
Te prosequuntur, aliquod vel tenue pateat argumentum, 
accipe, Beatissime Pater , quam levandae indigentiae tuae 
ultro contulerunt stipem ; quamque ut ofFerentium animo 
non pretii rnagnitudine aestimes, rogamus. 

Reliquum est, Beatissime Pa te r , ut T u pro Tua in om-
nes benignitate nobis cunctisque per nostras Dioeceses fide-
libus, in hac difficillima rerum ac temporum conversione 
certantibus, Apostolica Benedictione consilium viresque 
addas; quam quidem alacriori etiam animo ex eo implora-
inus, quod iure meritoque speremus, Deum a Te exoratum 
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in hac Tibi Tuisque filiis laetissima atque faustissima die e 
coelestium munerum fontibus uberr imos rivos esse quam-
primum in omnes derivaturum. (Folyt köv.) 

IRODALOM. 
-j- Tek. Buzárovits Gusztáv esztergomi könyvkeres-

kedő ur az ,Irodalmi Értesítő' első s második — 1875. s 
1876-i évfolyamát küldte be hozzánk, fűzve, külön czim-
lappal s tartalomjegyzékkel ellátva. A hazai s külföldi, kü-
lönösen katholikus irodalom s könyvészetnek barátai szá-
mos érdekes_s figyelemre méltó adatot találnak e hasznos 
vállalatban. Ára egyegy évfolyamnak 1 ft. o. é. 

[ j Irodalmi Szemle I I . évf. 6. sz. Tart. : Az egri 
egyházmegyei irodalmi egylet közgyűléséből. — Zánkay, 
Az egyházi gyógybüntetések. — Kazaly Imre, A kath. egy-
házjogtan kézikönyve. — Crw&ic0a-Chateaubriand, A keresz-
ténység szelleme. — Könyvészet ; Irodalmi vegyesek. 

= Uj Magyar Sion, V I I I . évf., 5. füz. Tartalom : 
Görres József élete, Várnaitól. — A tatai plébánia törté-
nete. — I X . Piushoz, Hajnaltól. — Képek ázsiai Oroszor-
szágból, Bomkövy Bálinttól. — Buda a veszprémi püspök-
ségben, az esztergomi érsekség joghatósága alatt, Némethy 
Lajostól. — Kelet és a próféta, Maszlaghy Ferencztől. — Az 
ősz hajós! Bosty Kálmán S. J. — Irodalom és művészet. — 
Vegyesek. 

Helyreigazítás . T. ez. Balaton Géza, ó-becsei r. k. 
tanitó felkért bennünket annak közhirré tételére, miszerint 
„Magyarország történelme11, az u j terület i szabályozás alap-
ján átdolgozott „Földrajz", „Geschichte Ungarns" s „Geo-
graphie" czimü műveinek árai ezentúl is a régiek ma-
radnak, azaz példányonkint 10—10 krajczár. Megrendelé-
sek egyenesen szerzőnél teendők. 

VEGYESEK. 
= Ö szentsége a f. hó 22 végbement Consistoriumban 

Allocutiót mondott, melyet legközelebbi számunkban ho-
zandunk. Ugyané consistoriumban Moraes y Cardoso, lissa-
boni patriarcha, Benavides y Navarete, mindkét Indiának 
patr iarchája , Paya y Ricon, compostellai, Caverot lyoni, 
Mihálovics József zágrábi, Kutschker János bécsi, Parocchi 
bolognai, Guiber t párisi és Dechamps mechelni érsek vevék 
ő szentsége kezéből a bíbornoki kalapot, mig egyúttal, a két 
u tóbbi t kivéve, mindannyian az ,apertio oris' szokásos szer-
tar tása is haj ta to t t végre. 

Következvén a provisiók, mint hazánkat érdeklőket 
emiit jük a veszprémi egyház számára történtet, hova ft. dr. 
Kovács Zsigmond ő exja tétetet t át Pécsről, s a másodikat, 
mely által mlgos dr. / ulánszky Nándor Székesfehérvárról 
té te te t t át Pécsre. Végre a pécsi főpásztori szék számára a 
Pallium kéretett , melyet ezen szék X I V . Benedek pápának 
1754. szept. 1-éről kelt, ,Bomanus Pontifeu,' kezdetű bullája 
által engedélyezett, illetőleg meguji tot t privilégiumánál 
fogva bir. (L. Syn. Dioec. I I , 6, 1 ; X I I I , 15, 6, 12, 13 sat.) 

— Nmlgu Bonnaz Sándor csanádi püspök u r ő excja 
ujabban ismét hatvanezer forintot tet t le köznevelési czé-

lokra, ezenkivül harminczezer ftnyi alapítványt te t t egyház-
megyéje szegénysorsu lelkészeinek jobb javadalmazására. 

— F t d ő Huzly Káro ly kanonok prépost és plébános 
ur ő nga f. hó 17. ünnepié meg debreczeni lelkészségének 
negyedszázados évfordulóját . A köztiszteletben álló s ál talá-
nosan szeretett férfiút ez alkalomból a rokonszenv élénk nyi-
latkozataival halmozták el minden oldalról, s a polgárság 
részéről több küldöttség tisztelgett nála a legőszintébb sze-
rencsekivánatokat tolmácsolva. A derék főpap már 50 év 
óta viseli az áldozári tisztet. ( ,Kuth. H.') 

— A liberális sajtó ismét egyszer megmutat ja , meny-
nyire szabad ő neki j ámbor olvasóinak elbolonditásában 
mennie. A berni ,Bu,ndl kifundálta s a többiek utána ollóz-
zák, hogy Rómában egy ,Milit ia Jesu Christi' czimü egyle-
tet alapítottak, melynek már is legalább egy millió tag ja 
van. Ezek három osztályra vannak felosztva ; az első osztály 
tagjainak teendője egyszerűen abból áll, hogy az egylet czél-
jai eléréseért ,fanatice' imádkozzanak; a második osztály 
tagjai a katholikus sajtó terén működnek, természetesen 
szintén .fanatice'; a harmadik osztály tagjai fejenkint s hó-
naponkint egy f rankot küldenek Rómába, ezeknek ,fanatis-
musa' tehát plane pengő pénzben is kifejezhető. De ez még 
csak semmi ; hanem az egész egylet katonásan, hadseregké-
pen van szervezve, s mint ilyen ,decimá'-k-, ,praesidentiá '-k-
s prioratusokra oszlik, élén commendatorok, nagy-commen-
datorok s egy generalis commendator állanak. Hol van a 
szükséges dynamit- s torpedo-készlet elrejtve, azt a ,Bund' 
nem árul ja el, pedig az ő j ámbor olvasói csakúgy hinnék el, 
amint elhitték ezt az egész históriát, szóról szóra igy, — 
ezelőtt két vagy három évvel is. Bis repet i ta p i a c e n t ! . . . 

— Szegény Bismarcknak Kissingenben sincs nyugta ; 
ez idén sem. Eddigelé ugyan a ,Kullmann'-ok, hál ' Is tennek, 
békével hagyták, de azért a kissingeniek oly gyengédtele-
nek voltak iránta, hogy ő szentsége jubi leumát jun ius 
1—3-án nagyszerűen megülték. A templom tornyáról óriási 
fehér-sárga és fehér-kék zászlók lengtek alá, melyeknek 
egyikét sem szenvedheti, az aj tatosságok pedig, a város-
beliek s a vidéki népnek sűrű részvéte mellett, oly megható 
módon folytak le, mely ő hgsége zaklatott idegeire csakis 
kellemetlen hatással lehetett . Sa jná l juk ; azonban csak le-
gyen még egy kis türelemmel, mert vége lesz ennek is, mi-
helyt a katholicismust pápástól kiirtania sikerült. — Vil-
mos császár pedig, ki jelenleg ismét Emsben mulat, eluta-
zása előtt Berlinben még egyszer maga köré gyü j té minisz-
tereit s azok előtt királyi aggodalmainak adott kifejezést 
azon általános bomlás felett, mely államaiban, vallási te-
kintetben nem kevésbbé, mint társadalmiban észrevehető. 
Mondván ezeket, elutazék azon megnyugtató, constitutiona-
lis öntudattal , miszerint mindezekért csakis az ő ,felelős' mi-
nisterei felelősek. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddig i összeg: 574 ft., 65 kr. 16 db. cs. k. ar., 60 frank 
aranyban, 10 ez ftos, 7 db. ez. húszas, 3 tallér s 10 német 
mark papírban. 

Névtelenül 1 f r t . 

E L Ő F I Z E T E S I F E L H Í V Á S . 
Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok elkerülése végett, tisztelettel kér jük t. olvasóinkat, miszerint 

a lap tovább járatása iránt bennünket lehetőleg jókor értesiteni, illetőleg a másodfélévi előfizetés körül ideje korán 
intézkedni méltóztassanak. 

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

viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat a jánl juk. A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

Kiadó-tulajdones s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hi t tudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1877. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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